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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I ini, akan membahas hal-hal sebagai berikut (A) Latar belakang 

masalah (B) Batasan masalah, (C) Rumusan masalah, (D) Tujuan penelitian, (E) 

Manfaat penelitian, (F) Penegasan istilah. 

A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan jalan utama dalam mewujudkan tatanan kekuasaan yang 

harmonis maupun  pragmatis, sehingga untuk menghindari gaya politik yang tidak 

sebagaimana mestinya maka diperlukanlah edukasi ataupun pendidikan politik. 

Pendidikan politik secara tidak langsung bisa diberikan melalui media yang kita 

baca seperti koran, artikel, dan beberapa media yang langsung bisa kita tonton, 

seperti televisi dan youtube (Harrison, 2007:1). Berangkat dari sini timbulah sebuah 

pertanyaan, apakah kita setiap hari mampu mengkonsumsi berita secara falid baik 

dari media cetak maupun media online? Sehingga kadang-kadang menset kita 

dalam memahami politik itupun sering tergiring dengan kepentingan-kepentingan 

media yang didalamnya ada aktor-aktor politik yang sangat berperan. Bisa kita 

ambil contoh bagai mana peran media dalam memberikan edukasi politik, seperti 

Metro TV, dan TV one yang selalu intens terhadap berita-berita lokal maupun 

global. Akan tetapi adakalanya dari beberapa media yang tidak baik dalam 

memberikan edukasi politik seperti kasus pilpres tahun 2014 yang dimana dari 

beberapa media menunjukan keberpihakkannya terhadap oknum-oknum politik 

tertentu, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media tersebut. 
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Sebelum mendefinisikan apa itu ilmu politik, maka perlu diketahui lebih 

dulu apa itu politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani ”polis” 

yang berarti kota yang berstatus Negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan 

berbagai macam kegiatan dalam suatu Negara yang menyangkut proses 

menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu, 

menurut Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life 

(kehidupan yang baik). Akan tetapi kenyataan yang terjadi akibat percaturan politik 

yang tidak sehat mengakibatkan menset masyarakat dalam menilai politik itu 

berbalik arah dengan apa arti dari politik itu sendiri. 

Peter Merkl (dalam Budiarjo, 2008:15) mengemukakan “politik dalam 

bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan 

berkeadilan”. Kemudian dari pada itu untuk mencapai keadilan dan tatanan yang 

baik tidak lepas dari pada menset berfikir atas nilai-nilai dan ideologi yang berlaku 

dizaman yang bersangkutan. Keadilan bukanlah serangkaian kata-kata yang bisa 

diterjemahkan dari lisan ataupun tulisan, akan tetapi keadilan adalah tatanan yang 

sangat fundamental untuk mencapi sebuah kesejahtraan di dalam sebuah 

masyarakat. Hal ini juga dinyatakan sama Jhon rawl di dalam bukunya A theori of 

justice (Budiarjo, 2008:28), di mana teori itu menyatakan bahwa prinsip paling 

mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari 

posisi-posisi mereka yang wajar. Oleh karena itu, supaya keadilan dapat tercapai 

maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik 

haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" 

(veil of ignorance), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, 

posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai. 

Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak 

dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan 

berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata 

hukum. Pada dasarnya, teori keadilan menurut Jhon Rawls hendak mengatasi dua 

hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema 

antara liberty (kemerdekaan) dan equality (kesamaan) yang selama ini dianggap 

tidak mungkin untuk disatukan. 

Harapan untuk mencapai semua itu perlu adanya fondasi sebagai alat untuk 

mencapai tegaknya sebuah keadilan. Fondasi yang perlu dibangun tidak lain adalah 

nilai-nilai demokrasi, di dalam nilai-nilai demokrasi itulah yang menjamin 

kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, dan kebebasan berpartisipasi. 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan 

peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa 

masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiarjo, 2008:15). Maka 

dari itu untuk mencapai kesejahtraan yang hakiki perlu adanya pemahaman yang 

optimal terhadap peraturan-peraturan yang ada, karna tidak lain dengan peraturan 

inilah nilai-nilai demokrasi bisa ditegakkan sebagaimana mestinya 

Organisasi mahasiswa seperti HMI, IMM, GMNI dan masih banyak lagi 

yang mempunyai peran bagus utuk memberikan pendidikan politik yang ideal 

sebagai mana mestinya. Seperti  gerakan-gerakan oraganisasi mahasiswa dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme
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mempengaruhi percaturan politik telah membuktikan bawasanya pendidikan politik 

tercipta secara ideal di dalam organisasi-organisasi mahasiswa.  

Kongres HMI XXVII (2010:107) menyebutkan “HMI merupakan 

oraganisasi Mahasiswa tertua yang lahir pada tanggal 5 Febuari 1947 yang didasari 

pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-islaman dalam berbagai aspek 

ke Indonesiaan”. Berdasarkan pendapat di atas  dapat di deskrpsikan oragnisasi ini 

mempunyai peran dalam hal ke-islaman maupun ke-Indonesiaan baik dalam ruang 

politik maupun ruang dakwah dengan terlahirnya cendikiawan-cendikiawan 

maupun aktor-aktor politik seperti Imaddudin ibrahim, Nurkholis majid, Ahmad 

wahib, Jusuf kala, dan Abraham samad. Organisasi Mahasiswa merupakan rumah 

kedua selain kampus terutama dalam memberikan edukasi tentang politik dan 

pemahaman-pemahaman keilmuan lainnya, dan di dalam organisasi juga diajari 

bagaimana menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam memutar roda keorganisasian. 

Kongres HMI XXVII (2010:115) menyebutkan “watak independen HMI 

adalah  sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader 

HMI”. Berangkat dari sini sudah bisa dipastikan bawasanya HMI adalah organisasi 

mahasiswa yang sifatnya independen dan tidak ada interfensi baik dari kampus 

maupun organisasi-organisasi lainnya, sehingga untuk mewujudkan tatanan 

keharmonisan masyarakat bisa dilalui para mahasiswa selaku agen of cange dengan 

aktif didalam organisasi-organisasi dalam rangka mengimplementasikan 

pendidikan politik. Dari latar belakang di atas penulis mengambil judul 

implementasi pendidikan politik dalam membangun nilai-nilai demokrasi di HMI 

Cabang Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pendidikan politik di HMI cabang Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di HMI cabang Malang? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

pelaksanaan pendidikan politik dalam membangun nilai-nilai demokrasi di HMI 

cabang Malang? 

C. Tujuan penelitian 

Berangkar dari rumusan masalah yang ada terdapat beberapa tujuan 

penelitian yaitu : 

1. Mengetahui pendidikan politik di HMI cabang Malang. 

2. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan dari pendidikan politik di HMI cabang 

Malang. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

pelaksanaan pendidikan  politik dalam membangun nilai-nilai demokrasi di HMI 

cabang Malang. 

 

 

D. Batasan Masalah 
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Agar masalah yang diteliti tidak berkembang lebih lanjut maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sabjek penelitian  

Sabjek penelitian ini adalah HMI lingkup Cabang Malang  

2. Objek pokok 

Objek pokok yang di dalam penelitian adalah pendidikan politik dan nilai-nilai 

demokrasi. 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

pendidikan politik khususnya terhadap mahasiswa yang aktif terhadap gerakan-

gerakan organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

2.1 Bagi peneliti, akan memperoleh pengalaman dalam menciptakan solusi dari 

permasalahan politik untuk mahasiswa ataupun masyarakat. 

2.2 Bagi Himpunan Mahasiswa Islam, diharapkan menambah referensi untuk 

menciptakan pemahaman yang harmonis terhadap permasalahan politik yang 

ada di lingkup kampus maupun masyarakat. 

2.3 Bagi jurusan PPKn, diharapkan menambah referensi, dalam memahami 

pendidikan politik dan dapat memberikan kepribadian serta  karakter bagi 
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mahasiswa PPKn dalam menyikapi isu-isu dan memecahkan persoalan-

persoalan politik yang ada dimasyarakat. 

2.4 Bagi instansi, menambah referensi dikampus Universitas Muhammadiyah 

Malang, khususnya jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 

(PPKn) serta hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pemikir untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

F. Penegasan istilah 

1. Pendidikan politik 

 Menurut UUD 1945 pasal 31 ayat 3 menyatakan “pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasiaonal, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur undang-undang” Sekertariat Jendral 

MPR RI (2014:105). Berdasarkan pernyataan di atas pendidikan merupakan tugas 

pemerintah dalam mengupayakan terbentuknya karakter, dengan meningkatkan 

akhlak dan budi perketi sehingga kualitas anak bangsa mampu tumbuh dan 

berkembang dengan baik terutama dalam hal keilmuan.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat dideskripsikan pendidikan merupakan 

kebutuhan utama bagi setiap individu maupun masyarakat untuk menopang masa 

depan yang lebih baik. Jalaludin & Idi (2013:155) menyebutkan “pendidikan 

merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan 

potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai 

orang individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan memilih materi, 
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setrategi kegiatan dan teknik penilaian yang sesuai”. Hal ini di pertegas oleh Syafiie 

(2010:9) menjelaskan. 

Politik dalam Bahasa Arabnya disebut Siyasyah, yang selanjutnya 

kata ini diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam Bahasa Inggrisnya 

disebut Politics. Politik itu sendiri memang berarti cerdik dan 

bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan 

mengartikan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk 

mewujudkan tujuan, tapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa 

sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politik. 

 

Soeharto (2011:329) menyebutkan “pendidikan politik adalah aktifitas yang 

bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasiorientasi politik pada 

individu”. Berdasarkan pendapat diatas dapat dideskripsikan pendidikan politik 

adalah hal yang sangat fundamental terhadap kehidupan sosial, masyarakat 

terutama terhadap sistim demokrasi.  

 Adapun demokrasi itu sendiri menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 2 

menyatakan “ kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menururt Undang-

Undang Dasar” Sekertariat Jendral MPR RI (2014:4). Berdasarkan pendapat diatas 

dapat dideskripsikan demokrasi merupakan sebuah kedaulatan yang terletak 

sepenuhnya ditangan rakyat akan tetapi kedaulatan itu diatur menurut Undang-

Undang Dasar. Indonesia merupkan bentuk pemerintahan yang menganut sistem 

demokrasi, dan nilai-nilai demokrasi ini bisa dilihat dari undang-undang dasar 1945 

pasal 28 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” 

Sekertariat Jendral MPR RI (2014:66). Sebagai wujud dari nilai-nilai demokrasi 

seperti kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan juga dipertegas pada pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 
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28I, 28J. Nilai-nilai demokrasi yang diatur dan ditetapkan menurut UUD 1945 

merupakan sebuah acuan bagi pemerintah maupun warga negara untuk 

dilaksanakan dan ditaati akan keberadaannya. Berdasarkan pernyataan diatas 

pendidikan politik merupakan sebuah instrumen penting untuk mewujudkan sistem 

pemerintahan yang harmonis dalam upaya menerapkan dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai demokrasi.  

Bentuk dari nilai-nilai demokrasi seperti berkumpul, berserikat dan segala 

aktifitas yang terorganisir seperti organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dan 

partai politik merupkan sebuah aktifitas yang di dalamnya memuat pendidikan 

politik. Sehingga melalui pendidikan politik yang ada di HMI cabang Malang, 

kemantapan dan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia mampu dipupuk 

dengan keharmonisan yang orientasinya adalah kesejehtraan. 

2. Organisasi Mahasiswa (HMI) 

Menurut undang-undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bab 

1 ketentuan umum pasal 1 menjelaskan: 

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas 

adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 

secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan 

dasar Ormas. 

3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah 

peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas. 

4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang dalam negeri. 

 

Berdasarkan undang-undang No 17 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi 

yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kongres HMI XXVII (2010:59) 

menjelaskan bahwa: “HMI adalah organisasi mahasiswa berdasarkan pasal 7”, 

sehingga berangkat dari sini setatus HMI merupakan sebuah organisasi mahasiswa 

yang setiap aktivitas dan kepengurusannya tidak lepas dengan dunia perkuliahan. 

Jika kita lihat dari sejarah bawasanya HMI didirikan atas sejarah perjalanan 

bangsa Indonesia. Sesuai dengan konteksnya, latar belakang munculnya pemikiran 

HMI adalah penjajahan Belanda dan tuntutan perang atas kemerdekaan, misi dan 

zeding agama Kristen, peradaban barat dengan ciri Sekulerisme dan Liberalisme 

(Alungsyah, 2016:23), sehingga pada masa itu HMI hadir sebgai organisasi 

mahasiswa yang ruang geraknya selalu mengedepankan nasionalisme dan 

keislaman. 

HMI lahir pada tanggal 5 februari 1947 didasari dengan semangat 

mengimplementasikan nilai-nilai keIslaman dalam berbagai aspek ke Indonesiaan. 

HMI adalah organisasi mahasiswa yang mempunyai sifat independent. Dari segala 

bentuk pergerakan HMI baik dalam wilayah kampus atapun masyarakat tidak lepas 
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dengan tujuan yang ada didalam AD ART HMI. Kongres HMI XXVII (2010:109) 

menyebutkan “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan 

Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang 

diridhoi Allah SWT”. Berangkat dari tujuan inilah perkaderan HMI dalam 

membimbing, memimpin anggota-anggotanya untuk mencapi tujuan dengan cara-

cara perjuangan yang benar dan efektif. Sehingga melalui perkaderan dan 

pendidikan diHMI diharapkan mampu menjadi rumah kedua selain kampus, untuk 

memberikan pemahaman dan pendidikan terutama dalam hal politik. 

 


