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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Politik murupakan hal yang penting  dalam tata kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara dimana saja  kelompok manusia berada, sebab 

keberadaan politik dalam suatu Negara merupakan proses dan sistem dalam 

kebijakan,pengambilan keputusan, kekuasaan, negara, dan pembagian 

(distribution) atau alokasi (allocation),dan lain-lain (Damsar :2010;13). 

Selanjutnya bagaimana politik mempengaruhi masyarakat yang di dalamnya ada 

proses interaksi social, ketika suatu keputusan politik telah ditetapkan dan 

disyahkan menjadi undang-undang  yang mempunyai kekuatan hukum. 

  Sebagai negara yang menganut faham demikrasi keberadaan partai politik 

sangat strategis, di Indonesia menurut UU No.2 tahun 2008 kewajiban partai 

politik adalah melaksanakan pendidikan politik sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 11(1) “fungsi patai politik yang berkaitan dengan pendidikan politik sebagai 

sarana pendidikan politik bagi anggaota masyarakat luas agar menjadi warga 

Negara Inonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara”. Adapun tujuan pendidikan politik itu 

sendiri menurut UU No 2 tahun 2008 pasal 31 sebagai berikut : 

1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan 

ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan 

kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: 
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a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyaraka dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa 

dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

2. Pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan 

untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. 

 Berdasarkan UU tersebut diatas maka pemahaman politik bagi masyarakat 

mutlak diperlukan karena dengan pemahaman yang sangat kuat akan melahirkan 

tatanan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan keteraturan dan ketertiban. 

Agar masyarakat memahami masalah-masalah poltik maka diperlukan pendidikan 

politik yang mantap, berkewalitas dsn dilsksanakan secaara berkelanjutan. 

Pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia menurut pengamatan peneliti 

masih belum mampu melahirkan kehidupan bermayarakat yang melek politik hal 

ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan politik (pengambilan kebijakan) dari pejabat publik sering menuai protes  

masyarakat, konflik antar kelompok akibat PILKADA (Pemilihan Kepala 

Daerah) yang semuanya ini menunjukkan kalau pemahaman politik baik dari 

pemangku kebijakan maupun masyarakat masih jauh dari harapan. Seperti yang 

dilakukan partai Golkar di kabupaten Sinjai dalam melakukan pendidikan politik 

pada kadernya hanya memaparkan faktor yang mempengaruhi proses pendidikan 

politik dan berujung bagaimana partai Golkar memperoleh kemenangan dalam 

pemilihan umum tahun 2009 bukan pada  usaha memberikan pmemahaan kepada 
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masyarakat akan sistem politik di Indonesia ( hasil penelitian M Azwar:2009). 

Apabila dalam pelaksanaan kampanye menyongsong pemilu dikatakan sebagai 

pendidikan politik masyarakat itupun juga belum banyak mengena karena 

didalamnya yang menonjol adalah sebagai penggiringan masa srta tempat hiburan 

semata- mata bahkan sering meninggalkan masalah sosial (tawuran/kericuhan 

penonton) bukan menjadikan masyarakat melek politik karena yang menonjol 

dalam kampanye itu adalah pengiiringan massa belaka diringi dengan janji-janji 

yang belum pasti, dan bahkan bertolak belakang dengan sistem politik di 

Indonesia. Sebagaimana contoh dalam pelaksanaan kampanye berikut : 

Kampanye perdana Pasangan calon bupati Kediri dari Partai 
Demokrat Sunardi-Sulaiman Lubis yang diikuti ribuan Massa 
dilapangan Grogol diwarnai tawuran massal aksi baku hantam saat 
hiburan dangdut dimulai. Tawuran massal ini sempat dihentikan 
aparat keamanan dan hiburan dangdut dihentikan kemudian 
dilanjutkan dengan orasi politik tim kampanye calon wakil bupati 
Sulaiman Lubis. Namun setelah orasi politik selesei dilanjutkan 
dengan hiburan dangdut kembali, saat hiburan baru dimulai tawuran 
kembali terjadi (indosiar,com. Kediri ;  2009). 
 
Menyongsong Pemilu 2009: Beberapa kegiatan kampanye menjadi 
suatu daya tarik tersendiri di mata masyarakat. Dari mulai konvoi 
yang diaraak ramai, hingga kegiatan musik yang diramakian artis-
artis menjadiikan kampanye Pemilu bukan hanya sekedar sosialisasi 
partai dan calon, tetapi juga sebagai ajang hiburan ditenngah 
masyarakat. 
 
Di suatu daerah sekitar jalan Kusumanegara, Yogyakarta baru-baru 
ini diadakan kampanye berrupa pagelaran musik yang diramaikan 
artis dangdut ibu kota . masyarakat dari segala sudut sekitar wilayah 
itu datang berbondong-bondong menikmati acara yang 
diselenggarakan oleh salah satu partai besar ini. Masyarakat asyik 
bergoyang menikmati setiap lagu-lagu yang dinyanyikan para 
penyanyi tersebut sambil meneriakan partai tersebut (Magdalena W 
Siahaan www.koran-lama.blgspot.com. 2009). 
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Tidak berlebihan jika Sukardi Rimakit (2007) dalam artikelnya 

menyatakan: 

“Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan 
politik, alhasilnya fungsi pendidikan parpol belum menunjukkan 
hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat. 
Justru partai menuai kritik karena parpol cenderung mengutamakan 
kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk 
memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Ironisnya pendidikan 
politik yang kerap dikumandangkan para elit parpol hanya sebuah 
slogan tak bermakna “ 

 
Dua cuplikan berita di atas memperkuat anggapan bahwa pelaksanaan 

pendidikan politik yang sesungguhnya sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 

Tahun 2008 yang menunjuk kepada partai politik sebagai institusi pelaksana 

pendidikan politik ternyata belum mampu melaksanakan pendidikan politik 

sebagaimana mestinya, hal ini berdasarkan pengamatan di lapangan ternyata 

pemahaman masyarakat tentang politik itu hanya sekedar memberikan suara 

dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah.Oleh karena itu yang 

membedakan pada penelitian ini adalah bagaimana partai politik dalam 

melaksanakan interaksi politik kepada kelompok pemilih pemula sehingga 

generasi penerus bangsa dalam pemahaman politik dalam arti yang luas  tidak 

buta,sebab yang dimaksud dengan memahami politik di Negara yang menegakkan 

system demokrasi bukan hanya sekedar partisipasi dalam pemberian suara pada 

saat pelaksanaan pemilihan umum saja, namun bagaimana kelompok pemilih 

pemula yang nantinya juga sebagai anggota masyarakat mampu memahami hak 

dan kewajiban sebagai warga Negara. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa partai 

politik sebagai tulang punggung demokrasi harus mampu berperan aktif dalam 
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memberikan pendidikan politik yang sebenarnya pada masyarakat yang 

berimplikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami sistem 

politika negara  di Indonesia, khususnya kelompok pemilih pemula sebagai 

generasi muda yang melek politik dan akhirnya mampu sebagai warga negara 

diposisi manapun mereka berada . Dengan alas an tersebut di atas peneliti 

mengambil judul “Pemaknaan Pendidikan Politik Bagi Partai Politik; (Studi 

Interaksi Partai Politik dengan Pemilih Pemula di Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, dalam pembahasan ini paling 

tidak ada tiga permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: 

1. Bagaimana partai politik memberikan makna pendidikan politik kepada 

masyarakat? 

2. Bagaimana partai politik dalam memberikan makna terhadap pendidikan 

politik kepada pemilih pemula Kecamatan Kepanjen? 

3. Bagaimana proses interaksi yang dilakukan partai politik sehingga menjadi 

wujud pemaknaan pendidikan politik bagi partai politik kepada kelompok 

pemilih pemula? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah  di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah  sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pemaknaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai 

politik. 



6 

 

2. Mengidentifikasi  pemaknaan  pendidikan politik dari pemilih pemula yang 

diberikan oleh partai politik 

3. Mengidentifikasi bentuk–bentuk interaksi  partai politik  dalam 

melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih pemula  pemilih pemula. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan diharapkan peneliti dapat 

menyumbangkan hasilnya dan berguna bagi: 

1. Bagi kalangan ilmuwan sebagai sumbangan teoritis khasanah keilmuan  

sosiologi terutama berkaitan dengan partai politik dan perananya dalam 

pendidikan politik masyarakat. 

2. Bagi masyarakat diharapkan dengan penelitian ini dapat berguna sebagai 

pemberi masukan sebenarnya keberadaan partai politik sangat penting 

terutama dalam memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat tidak 

hanya selalu seabagai pendorong mobil mogok  dari partai politik. 

3. Bagi partai politik untuk menjadikan dasar dalam melakukan tindakan dalam 

rangka mengembangkan dan mempertahankan keorganisasianya serta 

mengambil peran strategis dalam melakukan penyadaran pendidikan berpolitik 

sehingga pembangunan sumber daya manusia di bidang politik pada kelompok 

pemilih pemula kabupaten Malang dapat berhasil sebagaimana yang 

diharapkan. 

 

 

 



7 

 

 
E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini hendak melihat proses kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan bagaimana partai politik dalam memberikan pemaknaan terhadap 

pendidikan politik kepada kelompok pemilih pemula di wilayah kecamatan 

Kepanjen  kabupaten Malang. 

 
F. Difinisi Konsep 

  Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang judul penelitian; 

Pemaknahan Pendidikan Politik Bagi Partai Politik; (Studi Interaksi Partai 

Politik dengan Pemilih Pemula di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), 

maka dibutuhkan penegasan istilah; pendidikan politik,  partai politik, interaksi 

partai politik, dan pemilih pemula  adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. (UU. Parpol, 2008:3). 

2. Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan 

tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 

(biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-

kebijakan mereka (Miriam B., 1989: 159). 

3. Interaksi Partai Politik adalah hubungan simbiosis dialogis antara partai 

politik dengan konstituen dalam hubungan saling memberikan kemanfaatan –

yang bermuara pada terciptanya sebuah perjuangan kepedulian terhadap 

masyarakat umum. 
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4. Pemilih pemula adalah kaum remaja yang baru pertamakali menggunakan 

hak pilihnya (pemilu/PILKADA) setelah berusia 17 – 21 tahun, atau telah  

menikah dan melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. 


