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PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA 

YANG MENCAKUP KESIAPAN INFRASTRUKTUR POLITIK 

MEWADAHI PARTISIPASI, MODEL – MODEL PARTISIPASI, DAN 

KEDEWASAAN MASYARAKAT BERPOLITIK 

 

PENGANTAR 

Partisipasi Politik 

Partisipasi Politik menurut Huntington (1994:6-8 ) dalam Oktiva (2013: 

40) adalah kegiatan warga negara sipil (private citizen) yang bertujuan 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan demikian, 

partisipasi politik dapat diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan setiap 

individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita – 

cita bangsa ( Winarsih, et al 2007:52 ). 

Dengan adanya parstisipasi, diharapkan keputusan dan kebijakan yang 

dibuat dapat bermanfaat, menguntungkan dan menyejahterakan masyarakat sesuai 

cita – cita bangsa Indonesia atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan 

rakyat. 

 

Infrastruktur Politik 

Dalam kaitannya mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

Pemerintah tersebut, maka perlu ada sinergi antara suprastruktur politik dan 

infrastruktur politik agar memudahkan dalam mencapai cita – cita suatu bangsa. 

Suprastruktur politik adalah lembaga – lembaga negara yang tercantum dalam 

UUD 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, BPK 

dan KY. Sedangkan yang termasuk dalam Infrastruktur politik adalah badan yang 

ada di masyarakat, seperti partai politik, media massa, ormas , kelompok 

kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik dan pranata politik lainnya.  

 

Model dan Bentuk Partisipasi Politik 

Bentuk – bentuk partisipasi politik menurut Almond, secara konvensional 

meliputi pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan 

bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat 
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politik atau administratif. Sedangkan nonkonvensional meliputi pengajuan petisi, 

berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta 

benda seperti perusakan, pemboman, pembakaran, tindakan kekerasan politik 

terhadap manusia seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi. 

Bentuk partisipasi politik menurut Huntington (1994) dalam Oktiva (2013:41) 

adalah (1) Kegiatan Pemilihan, (2) Lobbying, (3) Kegiatan Organisasi, (4) 

Mencari Koneksi (5) Tindakan kekerasan. 

 

PEMBAHASAN 

 Pemilihan dan pemberian suara ( vote ) dalam pemilihan umum (pemilu) 

merupakan bentuk partisipasi secara konvensional aktif masyarakat dalam proses 

untuk menentukan seorang pemimpin yang nantinya merumuskan kebijakan. 

Entah itu pejabat struktural maupun nonstruktural misalnya Presiden dan Wakil 

Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepala Desa dll. Bahkan sampai 

ditingkat bawah seperti Kepala Dukuh, RT maupun RW. Di sini tentunya 

diperlukan kesiapan dalam segala hal, misalnya dari kelompok pendukung atau 

partai politik yang mengusung calon – calon pemimpin tersebut. Selain kelompok 

pendukung tersebut, instansi di luar lembaga pemerintah ( Komisi Pemilihan 

Umum) seperti yang tergabung dalam panitia pengawas, juga telah 

mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi.  

 Ditinjau dari persiapan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) atau Panitia 

Pengawas Pemilu ( Panwaslu), tahun 2013 ini menjelang Pemilu April 2014 

mendatang sudah terbentuk pengawas mulai dari tingkat pusat hingga pengawas 

lapangan di wilayah Desa ( PPL). Pengawas  ini adalah wadah bagi masyarakat 

aktif yang ingin memberikan kontribusinya dalam dunia percaturan politik di 

Indonesia. Para anggota Panwaslu ini merupakan anggota masyarakat yang 

direkrut oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) yang tidak berstatus pegawai 

tetap/negeri, melainkan tenaga kontrak. Mereka dipilih dan diseleksi melalui 

proses seleksi bertahap yang bertugas menjelang dan sesudah pemilu khususnya 

dalam hal pengawasan. 

 Menurut Ngadino dalam artikel/materi Orientasi dan Optimalisasi Fungsi 

Pengawasan ketika menyampaikan materi tersebut bagi Panwascam Depok 
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menjelaskan bahwa tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menegakkan 

integritas, kredibiltas, transparasi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu. 

Selain itu, agar tercipta pemilu yang demokratis dan dipastikan pemilu yang 

berdasarkan prinsip LUBERJURDIL serta berkualitas. Pengawasan dalam pemilu 

ini meliputi kegiatan pengawasan dalam hal pemutakhiran data pemilih, 

pelaksanaan kampanye, logistik dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan 

dan perhitungan suara, pegerakan surat suara, preses rekapitulasi, pelaksanaan 

perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.  

 Partai politik juga sudah bersiap – siap dengan kedatangan pemilu. 

Sambutan akan pesta demokrasi ini juga terlihat dari kelompok pendukung calon 

legislatif ( caleg ) maupun calon pemimpin struktural lainnya. Mereka yang 

tergabung dalam partai politik, mulai mencari dukungan. Para calon yang 

notabene adalah masyarakat secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan politik 

untuk memenuhi tuntutan. Menurut David Easton dalam Mas’oed dan 

MacAndrews (2001:8) alasan mengapa suatu sistem terbentuk dalam suatu 

masyarakat yaitu, mengapa orang melibatkan diri dalam kegiatan politik 

dikarenakan adanya tuntutan – tuntutan dari orang – orang atau kelompok – 

kelompok dalam masyarakat tersebut yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan 

memuaskan.  

Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan orde lama terjadi instabilitas 

politik seperti sering gantinya perdana menteri, kabinet, dll. Kemudian pada era 

orde baru dengan segala otoritasnya sehingga peran Presiden menjadi dominan 

terhadap negara dan lembaga – lembaga negara sangat tinggi, menyebabkan 

masyarakat tidak puas. Ada beberapa bidang yang dipandang masyarakat tidak 

tercapai. Begitu juga dengan kinerja DPR maupun MPR. Sehingga muncul 

tuntutan rakyat dan timbulah demonstrasi besar – besaran bahkan kekerasan 

sebagai bentuk partisipasi nonkonvensional sudah terjadi. Tindakan Kekerasan 

(violence) yaitu tindakan individu/kelompok guna mempengaruhi keputusan 

pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda.  

Atas dasar inilah, mereka yang ingin membawa angin segar perubahan 

mencoba terjun ke dunia politik untuk memenuhi tuntutan rakyat. Jika pada orde 

baru hanya 3 Parpol, maka pada Pemilu 2004 ada 48 Parpol sedangkan Pemilu 
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2009 ada 42 Parpol. Masyarakat melalui tokoh – tokoh berpengaruh membentuk 

organisasi kemasyarakatan ( ormas) dan berubah menjadi partai politik.  

Media massa pun tak ketinggalan memuat berita melalui media – media 

yang ada. Bagian redaksi politik, berita utama pun mempublikasikan segala 

sesuatu tentang proses yang melibatkan infrastruktur politik, khusunya parpol, 

kelompok kepentingan/pendukung maupun calon – calon pemimpin politik. Tak 

ketinggalan para ahli politik di Indonesia, pengamat politik, dosen – dosen ilmu 

politik menyoroti proses pemilu dengan membandingkan proses pembelajaran 

politik pada era orde lama, orde baru, reformasi hingga pemilu langsung tahun 

2004. Selain itu, lembaga – lembaga survei pun mulai aktif mempublikasikan 

hasil surveinya terkait elektabililtas parpol, calon kandidat presiden ideal 

masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penguasa politik dll. 

Hal ini dilakukan selain memberikan dan mengedukasi masyarakat agar lebih 

cerdas menghadapi pesta demokrasi nanti, tentunya ada misi lain yaitu 

mengangkat nilai caleg dan lembaga survei tersebut di mata masyarakat. Bahkan, 

dalam tayangan Indonesia Lawyers Club di TvOne ketika membahas mengenai 

hal itu, guna mendongkrak popularitas, ada lembaga survei yang dikontrak oleh 

salah satu parpol / caleg.  

Belum lagi perkembangan teknologi, turut serta mengubah perilaku 

masyarakat untuk lebih paham dan bijak dalam mengambil hati masyarakat 

maupun  bersosialisasi guna mengenalkan diri. Media jejaring sosial dan internet 

seperti blog, website, friendster, facebook, twitter, google+ dll menjadi salah satu 

media guna mengedukasi dan memberikan wawasan tentang politik, pemilu yang 

cerdas, mencermati DPT, pengenalan diri sekaligus media kampanye dan 

promosi, dll.  

Sebagai contoh misalnya, KPU merilis Daftar Calon Legislatif tetap dari 

seluruh provinsi di Indonesia melalui situs http://kpu.go.id. Dengan bebasnya 

masyarakat bisa melihat siapa calon legislatif yang akan maju nanti dalam pemilu. 

Selanjutnya, KPU dengan memanfaatkan website sebagai salah satu contoh 

infrastruktur politik karena merupakan bagian dari media massa, masyarakat juga 

bisa memantau apakah mereka terdaftar dan tercatat dalam Daftar Pemilih 

Sementara ( DPS) maupun  Daftar Pemilh Tetap (DPT). Fungsi kontrol  dan 
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feedback ( hubungan timbal balik) pun kini lebih terdorong lagi. Sehingga peran 

serta masyarakat dalam politik kian meningkat. 

Kaitannya dengan kedewasaan berpolitik tak lepas dari sosialisasi politik 

dan faktor – faktor yang mendorong masyarakat aktif dalam berpartisipasi politik. 

Sarana sosialisasi politik sangat diperlukan masyarakat agar tingkat partisipasi 

politik masyarakat tinggi. Menurut Almond dalam Mas’oed dan MacAndrews ( 

2001 : 37-40 ) sarana sosialisasi politik dapat dijalankan melalui bermacam – 

macam lembaga seperti keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media 

massa dan kontak – kontak politik langsung.  

Di sekolah misalnya sudah terdapat materi pendidikan kewarganegaraan 

yang memuat materi politik. Bagi mahasiswa FISIP, tentunya pemahaman tentang 

arti penting partisipasi politik menjadi modal tambahan dalam berfikir cerdas, 

kritis dan dewasa dalam berpartisipasi politik. Selain itu, pengaruh teman 

sepergaulan, teman kantor, dan teman yang sudah aktif terjun di dunia politik 

tentunya mempengaruhi pola pikir masyarakat.  Sebagai contoh 2 kali pemilu 

terakhir, artis – artis mulai tertarik aktif dalam berpolitik dengan mencalonkan diri 

sebagai calon kepala daerah, DPRD dan DPR. Kesuksesan artis pendahulu yang 

terjun ke politik dan faktor pendorong lainnya menginspirasi artis – artis lainnya 

untuk mengikuti jejak artis yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Secara 

tidak langsung mereka  mempengaruhi teman – temannya, keluarganya, dan 

masyarakat sekitar untuk lebih sadar dan aktif dalam kegiatan politik, tak hanya 

dalam pemilu. Di sinilah terjadi proses mencari koneksi/relasi dalam 

berpartisipasi politik. 

Dengan wadah – wadah tersebut tentunya belajar dari pengalaman pemilu 

– pemilu sebelumnya, masyarakat yang terwadahi dalam infrastruktur politik tentu 

lebih cerdas, peka melihat situasi masyarakat sehingga apa yang menjadi visi 

misinya dalam pemilu 2014 tercapai. Dengan sarana sosialisasi politik ini, dewasa 

ini pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya berpartisipasi pun 

semakin tinggi yang berimbas pada naiknya tingkat partisipasi politik dalam 

segala hal yang berbau politik. Karena, seperti diutarakan di awal bahwa 

partisipasi politik dimaksudkan mempengaruhi kebijakan / keputusan yang 

bermanfaat dan  muaranya kembali kepada rakyat. 



PENGANTAR ILMU POLITIK - ANDRI AFRIYANTO – AN UWMY 

6 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggraini, O. 2013. Modul Pengantar Ilmu Politik Untuk Kalangan Sendiri. 

Winarsih, S., Suharningsih, A. Sudarmi. 2007. Modul Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk SMK-MAK Kelas X Semester II. Yogyakarta : 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Perbandingan Sistem Politik. 2001. Editor Mas’oed dan MacAndrews. Cetakan 

Keenambelas. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 

 

Artikel : 

Ngadino. 2013. Orientasi dan Optimalisasi Fungsi Pengawasan. Artikel 

disampaikan pada Pembekalan Panitia Pengawas Kecamatan Depok, 26 

September 2013. 

 

Media Online : 

Basri, S. 2009. Pengertian Partisipasi Politik dan Bentuk- Bentuk Partisipasi 

Politik. http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/partisipasi-politik.html. 05 

November 2013 (12.49). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2004. 05 

November 2013 (15.20). 

Izzudin. 2013. Fusi Partai dan Stabilitas Politik. 

http://politik.kompasiana.com/2013/09/02/fusi-partai-dan-stabilisasi-politik-

589109.html. 05 November 2013 (15.23). 

Karim, A.G. 2008. Parpol dalam 2009. 

http://agkarim.staff.ugm.ac.id/2008/07/08/parpol-dalam-pemilu-2009/. 05 

November 2013 (15.25). 


