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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi selama ini dipercaya sebagai jalan “pencerahan”, emansipasi

social, sine qua non perkembangan manusia, yang tanpanya tak ada kemakmuran,

kesejahteraan, dan kebahagiaan. Demokrasi menjadi semacam “jalan Tuhan”

merealisasikan utopia. Sehinga “demokratisasi” dianggap sebagai sebuah proses

positif-konstruktif absolute dalam mencapai tujuan emansipatif, seakan sejarah

emansipasi manusia tak lebih dari manifestasi logis “esensi demokrasi” itu

sendiri.1

Seturut dengan ‘berakhirnya’ sejarah ideology ataupun memudarnya

‘narasi besar’, semangat zaman di penghujung abad 20 adalah demokratisasi,

demokrasi kemudian diterima relatif menyeluruh sebagai prinsip pengelolaan

masyarakat modern yang paling patut, wajar, adil dan efisien. Demokrasi merujuk

pada secorak kekuasaan kekuasaan atau pemerintahan yang daulat kuasanya

berada pada tangan ‘yang banyak’, pada mayoritas, pada pleithos. Gelombang

1 Derrida membedakan demokrasi ke dalam dua bentuk; demokrasi akan datang(democracy to
come) dan demokrasi masa depan(future democracy).Future democracy menempatkan modalitas
masa depan sebagai posibilitas dalam merealisasikan “jalan Tuhan”, sementara pada wacana
demokrasi akan datang, ke-akan-datangan hanyalah semacam titik tujuh ziarah artikulatif ulang-
alik pencocokan pengejawentahan yang tak berkesudahan, sehingga takkan pernah mewujud
sempurna, namun menjejakkan penyempurnaan tak berkeputusan lewat serangkaian keputusan-
keputusan politiknya. Budiarto Danujaya, (2012). Demokrasi Disensus : Politik Dalam Paradoks,
PT Gramedia Pustaka Utama, hal 75



demokrasi ketiga ini mewujud dalam bentuk politik ‘keras’ maupun ‘lunak’,

sejarah mencatat setidaknya dalam satu abad terakhir tercatat 100 hingga 117

negara yang memadai untuk disebut demokratis dengan melaksanakan demokrasi

electoral.2

Transisi dari pemerintahan non-demokratis menuju pemerintahan

demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah

tahapan: (a) adanya persatuan nasional, secara sederhana memperlihatkan bahwa

“sebagian besar penduduk dalam dari warga Negara …. Tidak memiliki keraguan

atau keberatan mental mengenai komunitas politiknya”. Tahapan ini dikatakan

oleh Rostow sebagai perjuangan politik yang panjang dan tidak meyakinkan,

dikarena setiap actor –kelompok, individu dan kelas– belum menemukan titik

pijak yang sama perihal demokrasi, demokrasi mungkin bukan tujuan utama

mereka; demokrasi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan lain atau dampak

ikutan dari perjuangan untuk mencapai tujuan lainnya, (2) tahapan keputusan

yang berisi “sebuah keputusan yang dirundingkan oleh sebagian dari para

pemimpin politik untuk…melembagakan beberapa aspek krusialdari prosedur

demokrasi”, dan, (3) konsolidasi adalah proses dimana lembaga dan praktek

demokrasi mendarah daging dalam budaya politik, tidak hanya para pemimpin

2 Lihat  Sutoro Eko,”Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru”, APMD Press,
Yogyakarta, 2003, hal 2. Budiarto Danujaya, “Demokrasi Disensus Politik dalam Paradoks”, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal xiii.



politik akan tetapi juga mayoritas actor politik dan masyarakat yang melihat

praktek demokrasi sebagai sebagai bagaian dari hak dan tata tertib.3

Gambar 1

Tahapan dan masalah dalam transisi menuju demokrasi

Indonesia, setelah 32 tahun berkuasa regim non-demokratis Orde Baru,

akhirnya ‘merelakan’ meletakkan tahtanya melalui sebuah sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Dengan tergulingnya Orde Baru, Indonesia menapaki

tahapan transisi menuju demokrasi, transisi ungkap Gunther: “begins with the

breakdown of the former authoritarian regime and ends with establishment of a

relatively stable of political institution within a democratic regime”.4

Pasca tumbangnya Orde Baru, terdapat dua metoda yang bisa ditempuh

untuk menata ulang kembali tata politik, yakni; suatu reformasi radikal terhadap

institusi politik warisan Orde Baru termasuk penggusuran besar-besaran para

penjaga lembaga tersebut dalam bentuk pemecatan,penggantian dan sebagainya,

dikarenakan persoalan yang dihadapi ialah korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga

3 Georg Sorensen, “ Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Dunia yang Sedang
Berubah”, Pustaka Pelajar kerjasama Center for Critical Studies, Yogyakarta, 2003, hal 71-81

4 Kacung Marijan, “Sistem Politik Indoensia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru”, Penerbit
Kencana, Cet Ke-3 2012, hal 334-335
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konsekuensi paling logis ialah pembersihan institusi politik, dengan kata lain

metoda ini membawa gerakan reformasi lebih dekat kepada republikanisme. Hal

kedua yang dapat dilakukan ialah: lebih merupakan konsep demokratik klasik,

dengan tekanan utama diberikan pada persamaan, partisipasi rakyat dalam proses

politik, dan memberikan focus pada ide kebebasan dan kebersamaan. Tentunya

pilihan pertama tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena seluruh

perhatian diarahkan pada pilihan kedua.5

Capain penting pasca tumbangnya regim authoritarian Orde Baru.

Pertama, penyelenggaraan Pemilihan umum sebagai wujud partisipasi rakyat, jika

pada pemilu-pemilu Orde Baru dilakukan hanya untuk melegitimasi kekuasanya

dengan mekanisme memobilisasi massa rakyat. Kedua, reformasi struktur dan

fungsi-fungsi politik yang melekat pada struktur tersebut. Ketiga, reformasi

system kepartaian, yang mana pada masa Orde Baru partai politik tidak

memberikan ruang untuk berkembang dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara

maksimal dalam system politik demokrasi – penyerderhanaan partai politik

hingga menjadi dua partai saja Partai Persatuan Pembangunan dan Partai

Demokrasi Perjuangan, dan proses de-ideologisasi di perparah dengan kebijakan

floating mass–. Dan Keempat, reformasi penyelenggaraan pemerintah daerah.6

Demokratisasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat: (1) kompetisi dalam

memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, (3)

5 Daniel Dhakidae, “Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki”, dalam  Tim Litbang Kompas,
“Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program”, Kompas, 2004, hal 5

6 Budi Winarno, “ Sistem Politik Indonesia Era Reformasi”, Penerbit MedPress, cet ke-2 2008,
hal55-61



adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. berkaitan dengan hal tersebut Dahl

(1971) yakni adanya kebebasan didalam membentuk organisasi, termasuk partai

politik. Pada dasarnya, partai politik hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan

yang berbeda dari setiap zaman yang terus mengalami perubahan, keberadaan

partai politik dalam era demokrasi modern menjadi penanda penting, dapat

dipastikan bahwa partai-partai politik teleh menajdi bagian tak terpisahkan dari

system politik, baik yang otoriter atau yang demokratis sekalipun, sehingga

dikatakan oleh Call Ladd, partai politik merupakan “children of egalitarianism”.

Partai politik menurut Edmund Burke(dalam Basri, 2012:121) adalah “party is a

body of men united, for promothing by their joint their endeavors the national

interest, upon some particular principle upon which they are all agreed”.7

Menurut Huntington8: Stabilitas, kekokohan partai dan system kepartaian

akan sangat tergantung atas derajat pelembagaan dan partisipasinya. Partisipasi

yang luas dibarengi dengan drajat rendah pelembagaan partai politik akan

menghasilkan politik anomik dan kekerasan. Karakteristik dari sebuah Negara

demokratis, ialah adanya kebebasan dalam menbentuk organisasi – Partai Politik

–, seturut dangan hal tersebut, Indonesia tengah mengalami euphoria kebebasan

politk pasca lengsernya Orde Baru, terdapat 141 partai politik yang terdaftar di

Departemen Kehakiman dan setelah diverifikasi, hanya 48 partai politik yang

dinyatakan layak untuk mengikuti pemilu 1999.

7 Kacung Marijan(2012), Op.Cit, hal 57 -59
8 Budi Winarno (2008), Op.cit, hal 97-98



Partai politik peserta pemilu 1999, dikelompokkan Daniel Dhakidae

kedalam 3 kategoris: (1) partai-partai yang memiliki garis muasal yang bias

ditelusuri sampai ke  partai angkatan pertama sebelum perang dan tahuan 1980-an

(15 partai), (2) partai-partai yang meiliki hubungan emosional dengan partai-

partai terdahulu yang tidak dengan sendirinya memegang mandate untuk

melanjutkan partai itu (8 partai), dan (3) partai-partai baru dari angkatan baru

dengan pemikiran politik baru.9

Tabel 1

Perbandingan Perolehan Suara dan Kursi Pemilu 1999 dan 2004

Pemilu 1999 memberikan hasil yang mengejutkan, dari 48 partai politik

peserta Pemilu, hanya 5 partai politik saja yang memperoleh dukungan suara

rakyat cukup signifikan – PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN –, dan 10 partai hanya

mampu memperoleh satu kursi diparlemen – PBI, PP, PDR, PSII, PNI Front

9 Sigit Pamungkas, “ Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia”, Institute for Democracy and
Welfarism, Yogyakarta, 2011, hal 182

Sumber : ditpolkom.bappenas.go.id



Marhaenis, PNI Massa Marhaen, IPKI, PKU, Masyumi, PKD –, dan 27 partai

yang perolehan suaranya tidak mampu memperoleh kursi di DPR.

Pada Pemilu 1999 walaupun PDIP memenagkan Pemilu, namun gagal

merebut kursi kepresidenan dikarenakan gagal membangun koalisi, berdasar pada

perolehan kursi yang didapat oleh PDIP tidak cukup kuat untuk berdiri

sendiritanpa dukungan dari partai lain. Sebaliknya Abdurrahman Wahid, yang

hanya berbasis pada partai tengahan – PKB – bisa terpilih sebagai presiden

dikarenakan didukung oleh koalisi yang lebih besar.10. Pun demikian pada Pemilu

200411, kontestan Peserta Pemilu tidak ada yang menjadi partai dominan dalam

perolehan suara, berkaitan dengan hal tersebut Ljiphart dalam Marijan, (2012:69),

mengatakan: didalam masyarakat yang majemuk dan tidak ada partai yang

dominan itu pada akhirnya lebih cenderung menggunakan demokrasi model

consensus. Koalisi untuk membangun pemerintahan menjadi sesuatu yang tidak

dapat dihindari.

10 Kacung Marijan (2012), Op.Cit, hal 69
11 Dalam Pemilu yang kompetitif Golkar mendapat suara yang tertinggi dan PDIP yang pada

Pemilu 1999, berhasil menorehkan perolehan suara terbanyak merosot pada posisi kedua
dibawah Golkar, kondisi ini disebabkan : (1) dari segi organisasi, Golkar telah mampu
mengkonsolidasikan kekuatannya yang tercerai-berai ketika gerakan reformasi bergulir. Jaringan
Modal, pewacanaan, dan actor kembali terjalin solid. Dengan organisasi yang lebih solid Golkar
kemudian berusaha masuk kembali ke dalam masyarakat dan memperngaruhi proses politik.
Tandjung, 2006 dalam Pamungkas, 2011:190)



Tabel 2

Identifikasi diri dengan partai politik/merasa dekat dengan partai politik tertentu

(Party ID) (%)

Sumber : Hasil Survey LSI (15-24 Maret 2007)

Tabel 3

Tingkat Kepuasan Responden terhadap Kinerja Partai Politik

Keterangan :

(A)= menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.  (B)= melakukan pendidikan politik

kepada masyarakat. (C)= Melakukan kaderisasi anggota. (D)= Melakukan pengawasan terhadap

kinerja pemerintah. (E)= Menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. (F)=
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Memperjuangkan demokratisasi. (G)= Mendukung gerakan antikorupsi, kolusi dan nepotisme, .

(H)= Memperjuangkan HAM. (I)= Mendukung penegakan hokum yang adil.

Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistim demokrasi

perwakilan. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi

perkembangan demokrasi modern Indonesia di masa depan. Namun sejak era

reformasi terlihat adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

partai politik, hal ini dapat dilihat menurunnya angka partisipasi masyarakat pada

pemilu-pemilu reformasi, dan tingginya volatilitas pemilih serta penurunan

identifikasi partai. Kondisi demikian mengiibaratkan partai politik layaknya setan

yang dibutuhkan – necessary evil – , pada saat yang bersamaan Negara modern

tidak memiliki alternative instutusi untuk menopang bekerjanya demokrasi seluar

partai politik.

B. Rumusan Maslah.

Bagaimana Pola Relasi yang dibangun Partai Politik Kepada Masyarakat

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penilitian ini dilakukan ialah ingin memahami, mendalam dan

menganalisa bagaimana proses pelembagaan yang dilakukan oleh partai politik

pasca reformasi yang terjadi diindonesia, dan bagaimana pola relasi yang

dibangun oleh partai politik dengan masyarakat, serta apa yang menyebabkan



maraknya kecenderungan sikap sentiment anti-partai yang berkembang pada saat

ini.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan

pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat secara umum tentang format ideal

hubungan partai politik dan mayarakat bagi pendalaman demokrasi di Indonesia,

serta dapat menjadi pengayaan materi untuk bahan ajar



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. DEMOKRASI

Pergulatan pembahasan tentang demokrasi mewarnai perjalan perpolitikan

di Indonesia, mulai dari orde lama sampai sekarang orde reformasi. Tema

demokrasi memang sangat menarik untuk dibahas dan untuk diperdebatkan baik

pada tataran konsep maupun dalam tararan empiris. Sejak bergulirnya reformasi

semangat melakukan demokratisasi begi

tu masif hal itu ditandai oleh munculnya banyak partai dalam pemilu

pertama sejak reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Selain itu juga

pencabutan terhadap dwi fungsi ABRI, yang mana semasa orde baru merupakan

salah satu kekuatan utama orde tersebut dalam menjaga kestabilan kekuasaannya.

Selian itu juga munculnya undang-undang otonomi daerah dengan format yang

baru, format yang memberikan kedaulatan kepada masyarakat daerah dalam

mengatur daerahnya sendiri akan tetapi pada koridor NKRI.

Bentuk demokratisasi semakin nampak pada periode selanjutnya,

perubahan secara kelembagaanpun tidak hanya terjadi pada eksekutif tapi juga

pada legislatif dan juga yudikatif. Hal tersebut bertujuan supaya tidak ada

lembaga yang superior dibandingkan lembaga yang lain sehingga muncul adanya

keseimbangan kekuasaan seperti yang dikonsepkan john locke dan montesque

dengan Trias Politiknya. Hal tersebut bisa lihat dari pada pemilu kedua setelah



reformasi, pada tahun 2004 Presiden dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui

MPR. sama halnya juga diterapkan dalam pemilu kepala daerah baik gubernur,

walikota dan bupati. Di pusat kekuasaan lain, Yudikatif kemudian muncul

lembaga-lembaga baru seperti halnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

yang kemunculanya dimaksudnya untuk menjaga perilaku hakim dan memberikan

kepastian terhadap undang-undang (tumpang-tindih) selain itu juga pemberiaan

kepastian atau keputusan terhadap sengketa hasil pemilu.

Pada lembaga legislatifpun kemudian dibagi menjadi dua yaitu DPR yang

merupakan representasi politik (partai politik) dan DPD yang merupakan

representasi dari masyarakat daerah. Hal yang menarik adalah pada proses

pemilihan dari lembaga tersebut yang kemudian dinilai cenderung liberal. Proses

pemilihan anggota dewan baik pusat (DPRI) maupun daerah yang pada masa orde

baru menggunakan nomor urut sebagai penentu terpilihanya seorang anggota

legislatif pada masa kini nomor urut bukan menjadi hal yang penting lagi dikarena

syarat seseorang terpilih ketika di mendapat suara terbanyak (pada jumlah

tertentu) meskipun nomor urutnya mungkin yang terbawah. Hal inilah kemudian

menyebabkan persaingan semakin kompetitif baik calon legislatif antar partai

politik maupun dalam internal partai politik itu sendiri.

Dari sedikit pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bangsa

Indonesia sedang melakukan eksperimen tentang penglolaan sebuah negara

bangsa dalam bingkai demokratisasi yang konon katanya diyakini mampu

membawa pada kesejahateraan bagi masyakat sebagai pemegang kedaulatanya.

Sebelum membahas tentang demokrasi lebih lanjut, baiknya perlu kita membahas



konsep demokrasi beserta varianya. hal ini dimaksudkan supaya muncul

pemahaman yang mendalam baik demokrasi secara konsep dan empirik.

Demokrasi mempunyai sejarah yang sangat panjang, sejarah demokrasi dimulai

dari masa mesir dan mesopotamia, yunani kuno, romawi kuno, demokrasi abad

pertengahan, revolusi amerika sampai demokrasi masa modern.

Dalam memahami demokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua

pendekatan, yaitu empirik-minimalis dan normatif-maksimalis.12 Demokrasi

empirik-minimalis berpijak pada gagasan Schumpeter, Schumpeter memaknai

demokrasi sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik

dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui

pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat13. dari pengertian tersebut dapat

dimaknai bahwa esensi dari demokrasi adalah suatu kekuasaan yang didapatkan

oleh seseorang yang mempunyai legitimasi di mata masyarakat (rakyat) melalui

sistem yang kita maknai dengan pemilu. Berkaitan dengan kedudukan warga

negara, mereka mempunyai hak yang digunakan secara periodik untuk memilih

pihak-pihak tertentu yang pilihnya dan kemudian dapat menggunakan legitimasi

tersebut dengan mengatasnamakan kehendak dari warga (rakyat).

Sama halnya dengan Hutington14 juga menganut pada pijakan yang sama

yaitu menekankan pemilu yang kompetitif sebagai esensi dari demokrasi. Hal lain

juga disebutkan bahwa demokrasi adalah membatasi pihak-pihak tertentu dalam

menjalankan kekuasaanya. Ketika pemerintah terpilih (periode sebelumnya) kalah

12 Suyatno, Menjelajah Demokrasi. Humaniora. Bandung. 2008, Hal. 38
13 Larry Diamond, Developing Democracy Toward Consolodation, IRE Press, Yogyakarta, 2003,
Hal. 9.
14 Larry Diamond, Ibid, Hal. 9.



maka diwajibkan menyerahkan kekuasaanya15. Disini mengapa pemilu menjadi

tolak ukur dari demokrasi? karena dengan adanya pemilu maka terdapat kompetisi

dalam merebutkan kekuasaan. ketika muncul istilah kompetisi maka hal ini dapat

dipahami dengan tidak adanya pihak yang mendominasi dalam penentuan siapa

yang berhak memegang legimasi politik (kekuasaan). Dengan adanya kompetisi

maka hal ini menunjukkan adanya beberapa pihak yang mempunyai kesempatan

yang sama lalu kemudian bersaing dalam kompetisi tersebut (pemilu). Hal seperti

ini tentunya tidak terjadi pada rezim-rezim otoriter dimana dalam rezim tersebut

adanya pihak yang dominan dalam perebutan kekuasaan. Meskipun ada

persaingan disitu, yang terjadi adalah persaingan tidak seimbang dimana pihak

lawan tidak mempunyai peluang atau kesempatan yang sama dalam memperoleh

kekuasaan yang diperebutkan. dilihat dari pembatasan kekuasaan, warga dapat

menarik dukungan (legitimasi) dari elit penguasa yang dipilih sebelumnya kepada

elit yang lain pada pemilu selanjutnya ketika sudah tidak menghendakinya.

Pendangan yang lebih moderat kemudian coba diberikan oleh larry

Diamond yang pada dasarnya sepakat definisi minimalis yang diberikan oleh

Schumpeter akan tetapi Konsep minimalis tersebut Larry Diamond menyebutnya

dengan Demokrasi elektoral16. Menurut Larry Diamond konsep minimalis tentang

demokrasi elektoral juga mengakui tingkat kebebasan tertentu (berbicara, pers,

orrganisasi dan berserikat) agar kompetisi dan partisipasi menjadi lebih

bermakna17.

15 Gerald F. Gaus et. All, Handbook Teori PolitiK, Nusa Media, Bandung, 2012. Hal. 342.
16 Suyanto (2008), Op.Cit , hal. 43
17 Larry Diamond(2003)Op.Cit, hal. 9.



Konsep demokrasi elektoral atau bisa disebut sebagai demokrasi

prosedural seperti yang telah dibahas diatas menyisakan kerisauan oleh banyak

pihak terutama pada tataran empiris. Menurut Gerald F. Gaus salah satu dari

kelemahan demokrasi minimalis adalah minimalis membolehkan bentuk-bentuk

demokrasi yang sangat lemah18. Kemudian selanjutnya konsep demokrasi

normatif-maksimalis, demokrasi substantif atau demokrasi liberal. Konsep

tersebut merupakan perluasan dari demokrasi elektoral atau minimalis yang

kemudian mencoba menjawab kerancuan-kerancuan yang muncul pada tataran

empiris. Kerancuan-kerancuan tersebut yang kemudian mempertanyaan kembali

makna kebebasan dan kedaualatan warga yang dihadapkan dengan demokrasi.

Kerancuan tersebut adalah adalah pertanyaan tentanga bagaimana dengan rezim-

rezim yang berisi kekuatan militer? marjinalisasi minoritas etnis, agama dan

regional dalam alam demokrasi? dan juga perlindungan terhadap kebebasan sipil?.

Demokrasi liberal memiliki beberapa komponen khusus19 yang

diantaranya sebagai berikut;

- Kontrol terhadap negara.

- Kekuasaan eksekutif dibatasi,

- Hasil pemilu tidak bisa diprediksi.

- Memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk mengungkapkan

kepentinganya dalam proses politik.

- Warga mempunyai saluran artikulasi dan representasi.

18 Gerald F. Gaus et. All(2012).  Op.Cit. Hal. 345-346. Seperti yang dicontohkan oleh Gullermo O’Donnel
(1994) yang dijumpai di Amerika latin dan negara-negara pasca komunis dimana para pemimpin tunduk
pada pemelihan regular, tetapi itu juga tanpa akuntabilitas, tanpa pengertian apapun bahwa janji-janji
semasa pemilhan perlu diingat dan tanpa batasan konstitusi.

19 Larry Diamond(2003), Op.Ciit, hal 12.



- Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif.

- Setiap individu memiliki kebebasan beragama, berpendapat, berdiskusi,

berbicara, publikasi, berserikat, berdemonstrasi dan menyampaikan

petisi.

- Setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum.

II. KOMPONEN DEMOKRASI ELECTORAL

2.1.Pemilu

Menurut Huntington Pemilu sebagai media pembangunan politik rakyat

dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat

untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.20

Przeworski dalam mendefinikan demokrasi lewat pemilu, ia menyebutkan

pemilu merupakan sarana untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan21.

Sedangkan pemilu sendiri mempunyai fungsi 22;

Bottom up;

a. Rekrutmen politisi.

b. Membentuk pemerintahan

c. Sarana membatasai perilaku dan kebijakan pemerintah.

Top down

a. Memberi legitimasi kekuasaan.

b. Sirkulasi dan penguatan elit.

20 Efriza, Political Explore; Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfa Beta, Bandung, 2012. Hal. 358.
21 Larry Diamond(2003), Op.Ciit, hal 9-10
22 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL

UGM.Yogyakarta, 2009. hal. 5.



c. Menyediakan perwakilan.

d. Sarana pendidikan politik.

Berpijak pada pandangan Schumpeter yang mengatakan pemilu

merupakan titik sentral dari demokrasi dapat dimengerti meskipun

mendapatkan kritik dari kalangan liberal atau maksimalis. Mengingat

dengan adanya pemilu munculnya penguasa atau elit tidak lepas dari peran

warga dalam menentukannya, meskipun dalam pendekatan ini (demokrasi

electoral) kualitas yang dihasilkan dari pemilu seperti akuntabilitas

pemerintahan terpilih masih disangsikan.

2.2.Partai politik.

Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini,

partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang

menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat yang ekstrim yang mengatakan

bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik didalamnya, karena

partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi.

Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan mempunyai

negara atau pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari

penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan

secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu

dirugikan melalui kebijakan-kebijakanya. Menurut Carl J. Friedrich

mendefiniskan partai politik adalah sekompok manusia yang terorganisir,

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut



atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.23

Sedangkan menurut Sigmund Neumann partai politik adalah

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai

kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan

dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang

berbeda. 24Selain itu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas

dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun

194525.

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan diatas dapat kita simpulkan

bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dewasa

dengan landasan kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu tentang masyarakat

yang dicita-citakan. Selanjutnya organisasi tersebut digunakan untuk

menciptakan masyarakat yang dicita-citakan melalui cara-cara yang sah yaitu

dengan mendapatkan kekuasaan dibidang politik. Dengan dimilikinya

kekuasaan tersebut maka mereka akan lebih mudah untuk menciptakan

masyarakat yang dicita-citakan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.

23 Miriam Budiardjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2008 Hal. 404.
24 Ibid. hal. 404.
25 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun  2008 Tentang Partai Politik



Ketika definisi diatas belum memberikan gambaran yang utuh tentang

partai politik maka untuk lebih jelasnya kita lihat apa fungsi dari partai politik

tersebut. Ada beberapa fungsi partai politik26

2.2.1. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik

para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat

mengetahuinya arti pentingnya politik beserta instumen-instumennya.

2.2.2. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah

pada khususnya.

Dalam rekrutment politik ada dua mekanisme; 27 pertama,

Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan

seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik

berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk

mendapatkan dukungan masyarakat.

Kedua; Rekrutmen tertutup, berlawan dengan cara rekrutmen

terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan

tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai

promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri.

26 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo,  Jakarta. 1992. Hal.166.

27 Fadillah Putra. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2003.
Hal.209.



Pembacaan yang teliti terhadap fenomena rekrutmen politik dapat

menjelaskan banyak hal dari dinamika partai politik 28. Pertama;

rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai

politik. Kedua; rekrutmen politik menggambarkan perjungan kekuasaan

internal partai politik. Ketiga; rekrutmen politik dapat menunjukkan

politik representatif yang berusaha dihadirkan oleh partai politik.

keempat; rekrutmen politik menggambarkan bagaimana sirkulasi elit

terjadi. Kelima; rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai diruang

publik. Keenam; rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam

mendefiniskan tipe kepartaian.

2.2.3. Pemandu kepentingan

Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan

berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi

berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang

dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.

2.2.4. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai

politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke

pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita

berbicara organisasi modern, karena organisasi (Pemerintah) tersebut

28 Sigit pamungkas, Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia, Institute For Democracy and
Welfarism. Yogyakarta. 2011. Hal. 90-91.



akan dapat mempertahan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang

menjadi kebutuhan dari masyarakatnya.

2.2.5. Pengendalian konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang

berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan

kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan

kedalam musyarawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan

penyelesaian berupa keputusan politik.

2.2.6. Kontrol politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan,

kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam

pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh

pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan,

kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut kepentingan

masyarakat secara umum. Pada titik inilah kemudian kontrol partai

politik memainkan fungsinya untuk menyikapi suatu kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi

nilai-nilai dari kebijakan itu akan diberikan.

2.2.7. Kaderisasi partai politik.



Kader adalah kelompok manusia yang terbaik kerena terpilih,

merupakan inti dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara

permanan.29 Kaderisasi adalah proses pendididkan jangka panjang yang

dilakukan oleh organisasi (partai politik) untuk pengoptimalan potensi-

potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai

tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader partai yang

tangguh.

Mengingat pentingnya fungsi dari partai politik seperti yang telah

dijaskan diatas, maka kehadiran partai politik dalam alam demokrasi

sangatlah perlu menjadi perhatian. Ketika fungsi-fungsi tersebut

dijalankan dengan benar dan didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas, sumber keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sumber

jaringan yang mantap dan jangkuan informasi coverable maka demokrasi

akan berkualitas.

2.3.Partisipasi politik

Dalam demokrasi, partipasi merupakan kata kunci yang sangat

bermakna bagi demokrasi itu sendiri. Demokrasi tanpa partisipasi maka

demokrasi tersebut akan kehilangan akar maknanya. Sebagaimana yang

didefiniskan oleh Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga

yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah30

29 www.mpk.muhammadiyah.or.id.
30 Miriam Budiardjo.Op.Cit.hal. 368.



Di negara-negara yang menganut demokrasi, individu-individu dari

warga negara (sebagai pemegang kedaulatan) benar-benar diberikan ruang

untuk mempengaruhi jalanya pemerintahan, baik dalam pemilu maupun

dalam kegiatan lain seperti diskusi, demonstrasi dan lain sebagainya.

Sangat penting kiranya warga berpartisipasi karena nasib mereka

dimasa yang akan datang tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun

pemerintah daerah, presiden, gubernur atau walikota dan bupati, apakah

itu dewan perwakilan rakyat pusat atau dewan perwakilan daerah. Dari

pihak-pihak tersebutlah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan

nilai-nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan

diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah kegiatan

warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan

pemimpinan pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1  Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan

mengedepankan pendekatan Fnomenologis, metode ini tidak melakukan

pengujian teori lewat hipotesa-hipotesa tertentu, namun menekankan pada

kegiatan membangun teori secara induktif, yang didasarkan atas informasi

kualitatif tentang dunia empirik masyarakat yang diperoleh melalui interaksi yang

menelisik dunia empiris subyektifitas masyarakat. berlandaskan pada pemikiran

pokok yang menempatkan realitas sosial sebagai hasil dari bekerjanya proses

interpretatif individu atas struktur, yang didalamnya melibatkan berbagai proses

pemaknaan subyektif dan intersubyektif.31

.

3.2  Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam kajian ini ialah Provinsi Kepulauan Riau, dengan

subjek penelitian individu –aktor- dalam partai politik yang terdapat di Provinsi

kepulauan Riau.

3.3  Teknik Pengumpulan Data

31 Holstein, James dan Gubrium F Jaber, ” Phenomenologi, Etnomethodology, and Interpretive
Practice”, dalam Norman K Denzim dan Lincoln, Yvonna. S(ed), ”Handbook of Qualitative
Research, Sage Publication, 1994, hal 263



Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan ada

beberapa hal yang menjadi perhatian penelitian penulis, yaitu; data primer di

dapatkan melalui wawancara –indepth interview– dan pengamatan yang kemudian

dituangkan kedalam fields notes, untuk data sekunder diperoleh melalui catatan

dan atau dokumen, serta pada lembaga atau instansi yang terkait dalam penelitian

ini, kemudian publikasi media dan dokumen penelitian yang berkaitan dengan

penelitian.

3.3.1  Wawancara

Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah wawancara mendalam

–indepth interview– merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan

data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan atas : Pertama, dengan

wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami

oleh subjek yang diteliti, tapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri

subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup

hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau,

sekarang dan juga masa mendatang.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Artinya

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih leluasa, tanpa terikat

oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tentu saja

peneliti menyimpan cadangan masalah yang perlu ditanyakan kepada

informan. Cadangan pertanyaan tersebut adalah kapan menanyakannya,

bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan pertanyaannya dan sebagainya



yang biasanya muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi

wawancara itu sendiri.

3.3.2  Observasi

Observasi sebagai upaya peneliti untuk menyajikan gambaran realistik perilaku

atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia,

dan evaluasi. Bungin.32 Observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah

observasu tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa

menggunakan guide observasi sehingga menuntut peneliti harus mampu

mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

3.3.2 Studi Dokumen

review dokumen ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui fakta dan data

tersimpan dalam bentuk dokumentasi berupa surat-surat, catatan harian,

cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti

untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

3.4.  Penentuan Informan

Dalam hal informan, informan dalam penelitian ini adalah. Penentuan informan

dalam penelitian ini ditentukan secara acak, yang kemudian diperoleh informan

dengan kriteria : a) Informan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman

32 Bungin, Burhan. (ed). (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke
Arah Ragam Varian Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal



berkaitan dengan topik penelitian. b) menduduki posisi strategis dalam partai

politik, c) memiliki waktu yang cukup, dan mudah memberikan informasi.

Kemudian dalam hal penghentian pencarian informan, apabila sudah tidak

ditemukan lagi variasi informasinya atau sudah terjadi replikasi perolehan

informasi dan atau dirasa cukup representatif dalam mewakili karakteristik

permasalahan yang diteliti.33

3.5. Analisa Data

Dalam hal analisa data, pengumpulan data dan analisa data tidak menjadi

suatau bagian yang terpisahkan dan berproses secara simultan, serta berbentuk

siklus interaktif. Dalam hal ini Huberman dan Miles melukiskan siklus tersebut

sebagaimana berikut34 :

Model ini juga menganjurkan agar peneliti dalam melakukan kegiatan

pengumpulan data, baik selama proses pengumpulan data berlangsung, maupun

saat proses pengumpulan data selesai, tetap mempertimbangkan tiga komponen

analisis yaitu:

33 Utsman, Sabian., (2007). Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan; Sebuah
Penelitian Sosiologis. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal 53

34 Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press, hal 429

Pengumpulan Data

Reduksi data

Kesimpulan/Verifikasi

Penyajian data



1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilikan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data atau proses transformasi ini

berlanjut terus menerus sesudah penelitian sampai laporan akhir lengkap tersusun,

oleh sebab itu reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir

data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dengan reduksi data, maka data kualitatif dapat disederhanakan, ditransformasi

dalam beragam cara diantaranya melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan

atau uraian singkat.

Pada penelitian ini, data lapangan yang diperoleh pada lokasi penelitian

dituangkan dalam suatu bentuk uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.

Laporan lapangan tersebut peneliti reduksi, dirangkum, diseleksi hal-hal yang

mendasar, difokuskan pada hal-hal yang mendasar, difokuskan pada hal-hal

penting dan yang mempunyai keterkaitan erat, kemudian dicari polanya melalui

proses penyuntingan, pengkodean dan

2. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan dengan menyederhanakan informasi ke dalam suatu kesatuan bentuk

yang disederhanakan dan selektif ke dalam suatu bentuk konfigurasi yang mudah



dipahami, sehingga peneliti tidak terjebak dan tidak tergelincir ke dalam

pengambilan keputusan yang ceroboh dan gegabah.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan konfigurasi utuh selama penelitian

berlangsung sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang

melintas dalam pemikiran peneliti selama pencatatan berlangsung atau peninjauan

kembali tahun catatan-catatan yang diperoleh selama di lapangan. Peneliti

berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan

melalui pencarian pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul

dan sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif,

akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus

menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat membumi (grounded).



DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. (ed). (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi

Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, PT Raja Grafindo

Persada. Jakarta

Daniel Dhakidae, “Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki”, dalam  Tim

Litbang Kompas, “Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program”,

Kompas, 2004

Efriza, Political Explore; Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfa Beta, Bandung, 2012.

Fadillah Putra. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

2003.

Gerald F. Gaus et. All, Handbook Teori PolitiK, Nusa Media, Bandung, 2012

Georg Sorensen, “ Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam

Dunia yang Sedang Berubah”, Pustaka Pelajar kerjasama Center for Critical

Studies, Yogyakarta, 2003

Kacung Marijan, “Sistem Politik Indoensia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde

Baru”, Penerbit Kencana, Cet Ke-3 2012

Larry Diamond, Developing Democracy Toward Consolodation, IRE Press,

Yogyakarta, 2003,

Miriam Budiardjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

2008



Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku

Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo,  Jakarta. 1992.

Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan,

FISIPOL UGM.Yogyakarta, 2009.

Sigit pamungkas, Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia, Institute For

Democracy and Welfarism. Yogyakarta. 2011.

Suyatno, Menjelajah Demokrasi. Humaniora. Bandung. 2008.

Utsman, Sabian., (2007). Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan;

Sebuah Penelitian Sosiologis. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Media Online dan Surat Kabar

Jajak Pendapat Kompas “ Saatnya Titik Balik Partai Politik”, 2010

http.www.ditpolkom.bappenas.go.id

Hasil Survey LSI (15-24 Maret 2007)

www.mpk.muhammadiyah.or.id.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun  2008 Tentang Partai Politik


