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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab II ini, akan membahas hal-hal sebagai berikut (1) Definisi pendidikan 

politik serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial (2) Ruang lingkup pendidikan 

politik dalam mewujudkan keadilan sosial, (3) Peran organisasi mahasiswa (HMI) 

dalam memperjuangkan kedilan sosial, (4) Nilai dasar perjuangan HMI, (5) 

Kerangka berfikir, (6) Sumber dan jenis data, (7) Hasil penelitian yang relevan 

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Definisi Pendidikan Politik serta Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial

Soeharto (2011:328) menyebutkan “pendidikan adalah proses pengubahan

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan”. Untuk mewujudkan pendidikan 

yang objektif yang sesuai dengan apa tujuannya maka sasaran dari pendidikan 

yaitu adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk 

menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan.Sehubungan dengan itu 

bawasanya pendidikan merupakan instansi terpenting untuk menumbuhkan 

potensi yang tersimpan didalam diri manusia. Potensi kemanusiaan merupakan 

benih kemungkinan untuk menjadi manusia, jika diibarat biji mangga jika ditanam 

dengan baik pasti menjadi pohon mangga dan bukan menjadi pohon jambu 

(Tirtarahardja & Sulo,2008:1). Berdasarkan pendapat diatas dapat dideskripsikan 

pendidikan tidak lain adalah memanusiakan manusia, dengan kesesuaian ikhtiar 

yang dilakukannya. 
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Syafiie (2010:9) menyebutkan “kata politik itu sendiri berasal dari kata polis 

yang berarti negara atau kota, dengan politik berarti adalah hubungan khusus 

antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, 

kewenangan, prilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan”. 

Sehingga berangkat dari sini Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan 

untuk membentuk dan menumbuhkan orientasiorientasi politik pada individu 

(Soeharto,2011:329). Sejalan dengan hal tersebut, bila melihat definisi Pendidikan 

Politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 adalah “proses pembelajaran 

dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berangkat dari sini 

bawasanya untuk menumbuhkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban, 

orientasi yang harus ditempuh oleh setiap warga negara adalah pendidikan. 

Rohani (2013:65) menyebutkan “kerja pendidikan memang harus dapat 

menjalankan peran fungsi dari dimensi kehambaan dan kekhalifahan manusia 

tersebut secara bersama untuk kemakmuran dan menyejahtrakan masyarakat”. 

Istilah pendidikan politik merupakan istilah yang kerap digunakan oleh para 

praktisi pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan setiap proses yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap 

dinamika politik yang terjadi. Gus Dur (dalam Rohani, 2013:99) menyebutkan 

“untuk dapat membangun peradaban suatu masyarakat atau negara yang 

demokratis, maka harus dimulai dari sistem dan pola pendidikan yang 

demokratis”. Sehingga sehubungan dari itu pendidikan merupakan sumber utama 

dalam dalam menentukan maju tidaknya sebuah bangsa ataupun negara. Arah 
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pendidikan politik sebenarnya adalah demokrasi, dan demokrasi dalam konteks 

Kepemiluan sangat penting, mengingat urgensi Pemilu bagi untuk memilih wakil 

rakyat, baik dalam eksekutif, maupun legislatif (Soeharto,2011:328), sehingga 

dalam konteks kepemiluan partai politiklah sarana yang paling efektif dalam 

memberikan pendidikan politik. Melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik 

melalui Partai politik, seperti sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran 

kepentingan serta komunikasi politik secara riil maka kesadaran partisipasi politik 

dimasyarakat akan meningkat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan 

dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional (Muis, 2009:11). 

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena 

partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik 

nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik 

masyarakat. Budiarjo (2008:403) menyebutkan “partai politik berangkat dari 

anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan 

orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi 

mereka bisa dikonsolidasikan”. Sehubungan dari itu bawasanya peran organisasi 

dalam mewadahi sebuah pemikiran sangatlah penting, karna dengan wadah 

tersebut pemikiran masyarakat yang mempunyai visi bisa digerakan dari berbagai 

variabel, baik variabel politik mapun variabel dakwah. Sejarah berkembangnya 

marxsisme yang dimana marxsis ideologi yang diusung oleh Kalmarx untuk 

melawan kaum kapitalis atau para pemilik modal, akan tetapi dengan seiring 

perkembangan zaman bawasanya marxsis ditarik keranah politik yang disebut 
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Marxsisme Leninisme. Akan tetapi, sebelum berbicara lebih jauh Marxsis kita 

harus tau dulu apa itu marxsisme. Marsh & Stoker (2010:187) menyebutkan 

“marxsisme adalah bersifat ekonomi dalam segi ia mengistemawakan relasi 

ekonomi, dan determinis dalam segi ia menyatakan bahwa relasi ekonomi 

menentukan relasi sosial dan politik”. Ia melihat ekonomi sebagi tak dapat 

dielakkan, sehingga institusi politik, hukum, sistem kepercayaan, dan bahkan 

bentuk-bentuk keluarga menyesuaikan diri dengan tuntutan dasar sistem ekonomi. 

Dengan demikian, fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kekayaan 

pribadi, dan oleh karnanya, negara adalah suatu agen bagi kelas yang berkuasa. 

Dari sisnilah Lenin yang merupakan aktor politik dan sangat loyalitas terhadap 

ideologi Marxsis, sehinga idiologi ini dibuatkanlah wadah sebagai alat politik 

yaitu disebut dengan Komunis, yang lambang sabit mewakili kaum tani dan 

lambang palu mewakili kaum buruh.  

Peran partai politik dalam mewujudkan keadilan sosial harus mampu 

menjalankan tugas sebagai mestinya. Terlebih-lebih dinegara demokrasi, karna 

peran partai politik dinegara demokorasi dan negara otoriter sangatlah berbeda. 

Budiarjo  (2008:405) menyebutkan “di Negara demokrasi partai relatif dapat 

menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi 

wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan 

bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan penguasa”. Jadi 

bawasanya berangkat dari sini bentuk dan wujud demokrasi yaitu nampak dengan 

memberikan hak bagai warga negaranya untuk mengekspresikan dari segala 

bentuk pemikiran yang orientasinya untuk kemaslahatan bersama. Kebebasan 



5 
 

mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan dalam berpartisipasi, 

semua itu merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi, dan untuk mewujudkan 

semua itu perlu adanya wadah yang biasa kita sebut dengan partai politik. 

Akan tetapi, sangat berbeda dengan partai politik di Negara otoriter, partai tidak 

dapat menunjukan hakekatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak 

penguasa (Budiarjo,2008:405). Model partai politik di Negara otoriter ini bisa kita 

lihat dan tercerminkan di Negara-negara komunis. Negara Indonesia model partai 

yang hanya memihak pada pengusanya juga pernah dialami yaitu pada masa orde 

baru dibawah rezim Soeharto, yang dimana pada masa itu partai difusi menjadi 

tiga yaitu GOLKAR, PDI, dan PPP. 

 Negara demokrasi merupakan bentuk Negara yang sangat diidam-idamkan 

bagi para pengagung kebebasan. Manusia dilahirkan sebagi individu, hidup di 

tengah alam dan masyarakat sesamanya, kemudian akan kembali menjadi 

individu. Individu adalah penanggung jawab terahir dan mutlak dari amal 

perbuatannya, maka kemerdekaan pribadi adalah haknya yang pertama-tama dan 

sangat asasi serta mendasar, yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wanang 

(Tarigan, 2007:127). Dari penjelasan di atas bahwa, manusia pada hakikatnya 

adalah mahluk yang bebas.  Akan tetapi dibalik semua itu kebebasan merupakan 

bencana yang dapat merusak tatanan sosial. Kebebasan tanpa didasari keadilan 

maka yang akan terjadi adalah saling tabrakan antar kebebasan yang dimiliki oleh 

setiap individu, sehingga perlu adanya edukasi politik sebagai alat transportasi 

dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sesuai dengan 

cita-cita bangsa. 
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  Pengaruh politik terhadap keadaan sosial terutama dalam tataran global 

kita bisa lihat dalam sejarah yaitu revolusi Perancis pada abad ke-20. Pengaruh 

dari beberapa pandangan terutama pandangannya Nicolo Machivelli dalam 

bukunya, II Principe, buku tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan raja tidak 

terbatas terhadap segala sesuatu yang mencangkup negara, harta, dan rakyat, yang 

ada diwilayah kekuasaannya. Puncak revolusi perancis terjadi antara tahun 1789 

dan 1799, dari revolusi perancis inilah yang mendorong gerakan kebebasan dunia, 

serta dianggap menjadi fondasi bagi tercapainya keadilan dan kebebasan (Santoso, 

2014:14). Dari beberapa tori politik inilah yang mempunyai peran ataupun dasar 

pemikiran untuk melakukan sebuah perubahan, sehingga berangkat dari 

keberhasialan revolusi perancis ini juga yang melatar belakangi dunia baru, yaitu 

dunia kebebasan atapun demokrasi yang mengedepankan kebebasan rakyat.  

2. Ruang Lingkup Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Keadilan Sosial 

Tirtarahardja & Sulo (2008:166) menyebutkan “manusia selalu menerima 

pengaruh dari tiga lingkungan pendidikaan yakni keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, dan ketiganya tersebut disebut tripusat pendidikan”. Sehingga untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan politik penompang keberhasilan tidak lain 

ditentukan instansi dan lingkungan masyarakat yang ada. Soeharto (2011:329) 

menyebutkan “yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai 

politik, ormas dan lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan dan berbagai macam 

media penerangan. Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi 

(Tirtarahardja& Sulo, 2008:178). Tiga diantaranya yaitu: 
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a. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan 

(jalur sekolah dan jalur luar sekolah) maupun yang tidak dilembagakan (jalur 

luar sekolah). 

b. Lembaga lembaga kemasyarakatan dan/kelompok sosial masyarakat, baik 

langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. 

c. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang (by 

design) maupun memanfaatkan (utility). Perlu pula manusia diingat bahwa 

manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya 

memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan 

dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan 

memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam 

bekerja, bergaul, dan sebagainya. 

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kesempurnaan dari 

setiap individu untuk menjadi masyarakat yang madani. Hal ini di pertegas oleh 

Jalaludin & Indi (2013:133)  menjelaskan. 

Pada dasarnya, tujuan pendidikan secara umum adalah untuk 

membina kebribadian manusia secara sempurna. Kriteria 

kesempurnaan ini ditentukan oleh masing-masing pribadi, 

masyarakat, bangsa tempat dan waktu. Pendidikan yang terutama 

dianggap sebagai transfer kebudayaan, pengemmbangan ilmu 

pengetahuan akan membawa manusia mengerti dan memahami 

lebih luas tentang masalah seperti itu. 

 

Berangakat dari pernyataan di atas, terutama dalam konteks pendidikan, 

masyarakat merupakan salah satu instrumen yang mempunyai pengaruh dalam 

mewujudkan kesempurnaan terhadap pendidikan. Pendidikan yang ada didalam 
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masyarakatpun tidak lepas dengan kebudayaan dan tatanilai yang berkembang 

didalam masyarakat itu sendiri. Tarigan (2007:146) menyebutkan “Negara adalah 

bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat 

yang terkuat dan berpengaruh”. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama 

berkewajiban menegakkan keadilan. Pemerintah dan Negara merupakan pemeran 

yang sangat terpenting dalam mewujudkan sebuah keadilan. Berdasarkan 

pernyataan di atas bisa dibayangkan seandainya pemerintah selaku pemeran utama 

dalam masyarakat tidak mampu menempatkan hal sesuatu pada porsinya, maka 

yang akan terjadi kehancuran terhadap pemerintahan tersebut karna adanya 

pemerintah itu juga karna adanya susunan dari sebuah masyarakat. Secara 

etimologi pemerintah bisa diartikan sebagi pelaku untuk melakukan pekerjaan 

menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak, unsur 

yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri 

dan antara keduanya ada hubungan (Syafiie, 2010:37), sehingga berangkat dari 

sini, pemerintah merupakan pengendali dari keberadaan rakyat, jadi sudah hak 

dan kewajiban pemerintah untuk melindungi serta memenuhi hak-hak serta 

kewajiban dari rakyat itu sendiri. 

Terbentuknya pemerintahan tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan-

kepentingan individu dan mengatur kepentingan kepentingan masyarakat agar 

tidak terjadinya konflik (Tarigan, 2007:147). Konflik yang sering dialami 

masyarakat baik dalam bentuk tindakan pidana maupun perdata, sudah semestinya 

pemerintah sebagai penengah ataupun sebagai hakim dalam menentukan keadilan. 

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan 
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bahasa. Sehubungan dari itu bawasanya Indonesia sangat sensitif sekali terhadap 

konflik yang diakibatkan tatanan ataupun kebudayaan yang berbeda seperti halnya 

perang suku diposo, perang suku dilampung dan masih banyak lagi perang suku 

akibat perbedaan cara pandang dari setiap suku ataupun adat disetiap daerah. 

Berangkat dari situ bawasanya keadilan merupan jalan utama yang harus benar-

benar diperjuangkan oleh pemerintah baik dalam politik maupun jalur hukum. 

 Upaya untuk mewujudkan sebuah keadilan tindakan politik harus mampu 

menempuh perjuangan, yaitu memperjuangkan hak-hak masyarakat baik yang 

berkaitan dengan kebutuhan materil maupun kebutuhan moril. Pembangunan dari 

bawah salah satu jalan untuk mewujudkan sebuah keadilan dan kesejahtraan. 

Tidak lain pembangunan dari bawah yaitu segala upaya politik, lepas dari medan 

mana, harus diarahkan pada tujuan: memeberdayakan orang supaya mereka dapat 

membantu diri sendiri dan mengembangkan kegiatan swadaya yang sudah ada 

(Muler, 2001:29). Peran politik yang sering kali mengenyampingkan kaum miskin 

dalam ruang politik, yang padahal kesejahtraan dan keadilan itu sendiri harus 

seimbang antara kaum setrata bawah dengan kaum setrata atas, sehingga perlu 

adanya pembaharuan yaitu membangun mulai dari bawah dengan tetap 

mengedepankan kebersamaan dan tidak mengenyampingkan dari pihak manapun. 

Bagaimana zaman Soeharto selalu memprioritaskan masyarakat bawah dalam 

membangun kesejahtraan ekonomi. Sumarto (2013:92) menyebutkan “dalam 

Diskusi Publik Kelompok Kerja Petisi 50 dengan tema “Bangkitnya Golkar dan 

Partai-Partai Neo Orba” di Jakarta, 18 Juli 2012, bahwa kalangan masyarakat 

kelas bawah rindu masa Orde Baru”. Pada zaman soeharto juga terbukti 
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bagaimana pemerataan yang dioptimalkan yaitu dengan salah satu bukti dengan 

swasembada beras pada tahun 1986, yang padahal pada tahun sebelumnya 

Indonesia merupakan importir beras terbesar didunia. Budiarjo (2008:252) 

menyebutkan “Pendapatan perkapita (GNP) yang pada tahun 1967 hanya $50, 

pada tahun 90-an telah naik menjadi hampir $600 dan jumlah orang miskin yang 

pada tahun 1970 berjumlah 70 juta atau 60%, pada tahun 1990 turun menjadi 27 

juta atau 15.1%”. Keberhasilan dalam hal pembangunan juga bisa kita lihat bagai 

mana pada masa orde baru, ketika Soeharto kembali terpilih menjadi presiden 

yang keempat kalinya, yaitu priode 1983-1988. Sumartono (2013:46) 

menyebutkan “pada masa itu soeharto kembali membentuk Karbinet 

Pembangunan IV masa aktif 19 Maret 1983 sampai pada 22 Maret 1988”. 

Berangkat dari Karbinet inilah Indonesia mampu memproduksi beras 25,8 ton dan 

hasilnya yaitu Indonesia mampu melakukan swasembada beras. 

Muler (2001:32) menyebutkan “politik pembangunan adalah tugas majemuk 

yang harus meliputi semua medan dan bidang politik”. Jadi pembangunan politik 

tidak terarah dalam satu ruang saja akan tetapi mampu masuk dari berbagai ruang 

baik ruang ekonomi maupun ruang masyarakat. Berangkat dari pernyataan diatas 

bawasanya kesejahtraan masyarakat dan keadilan didalam masyarakat, akan 

terwujud jika pembangunan ekonominya dioptimalkan. Dalam filosofi Islam ada 

istilah kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran, inilah salah satu pentingnya 

peranan politik untuk membangun perekonomian untuk menunjang sebuah 

kesejahraan masyarakat. 
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Politik merupakan sebuah jalan untuk menempuh kesejahraan dan keadilan 

sosial. Ketika berbicara politik tidak lepas dengan yang namanya partai politik 

dikarnakan partai politik inilah yang akan menjadi sarana komunikasi politik, 

sarana sosialisasi politik sarana rekrutmrn politik, dan sebagai sarana pengatur 

konflik. Budiarjo (2008:403) menyebutkan “partai politik berangkat dari 

anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan 

orang-orang yang mempunnyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi 

mereka dapat dikonsolidasikan”. Begitu pentingnya partai politik dalam mencapai 

sebuah tatanan yang harmonis untuk mewujudkan sebuah kesejahtraan dengan 

mengedepankan prinsip demokratis, sehingga masyarakat dalam hal ini tidak bisa 

lepas dengan istilah partai politik untuk mewujudkan cita-citanya. Dari partai 

politik inilah yang nantinya akan menjadikan alat untuk menyatukan pemikiran-

pemikiran mayarakat, terutama pemikiran yang mempunyai visi yang sama, dan 

dari partai politik ini pula yang akan menjadikan wadah bagi masyarakan untuk 

mengaktualisasikan pemikirannya. 

3. Tujuan Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Keadilan Sosial yang De- 

     mokratis 

Pembangunan moral politik yang berbudaya adalah untuk melahirkan kultur 

politik yang berdasarkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur, mengindahkan 

kaidah-kaidah musyawarah secara kekeluargaan dan mengembangkan rasa empati 

diantara warga masyarakat dalam hidup sebagaimana tatanan nilai-nilai setempat 

(Soeharto, 2011:327). Jalaludin & Indi (2013:208) menyebutkan “moral bangsa 

Indonesia merupakan Kristalisasi dari aneka ragam moral yang ada, baik yang 
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berasal dari adat-istiadat secara turun-temurun maupun berbagai macam agama 

yang silih berganti memasuki Indonesi, dan yang paling menonjol diantaranya 

Islam”. Pada kajian etika kebaikan moral ini, individu akan bergelut dengan 

kegiatan hati (qalbu), nilai (value), jiwa (nafs), sikap (attitude), mulai dari 

kegiatan memperhatikan fenomenasederhana sampai dengan kompleks dalam 

faktor internal seseorang yang menyentuh kepribadian dan hati nurani (Syafiie, 

2010:25). Melalui pendidikan politik diharapkan masyarakat mampu berperan 

aktif dalam perpolitikan, sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip-

prinsip demokrasi maupun regulasinya, dengan begitu akan lebih rasional dan 

beretika dalam menyikapi fenomena demokrasi dan politik, sehingga berangkat 

dari sini pendidikan politik mempunyai orientasi atau tujuan yaitu menghidupkan 

kaidah-kaidah dan berdasarkan nilai luhur masyarakat setempat. Keberhasilan 

pendidikan politik ini sangat mempunyai peran dalam melancarkan dan 

mewujudkan negara yang demokratis. Hal ini di pertegas oleh Soeharto (2011: 

326) menjelaskan. 

Pada banyak negara keberhasilan proses demokrasi dalam suatu 

negara ditentukan oleh empat faktor, antara lain : (1) pola hubungan 

yang harmonis antara negara dan masyarakat, (2) terbangunnya 

kepercayaan antara elite, (3) terselenggaranya pemilu yang jurdil 

dan bebas untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang baru, (4) 

tersusunnya aturan main atau konstitusi yang menggambarkan 

dinamika kehidupan sosial politik yang baru dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara  

 

Orientasi dalam berpolitik tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan 

sosial, dengan berbagai cara ataupun sistem yang dianut. Akan tetapi yang tidak 

kalah penting bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik dan benar 
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terhadap setiap individu ataupun masyarakat, sehingga dalam menegakkan 

keadilan sosial tetap dalam koredor amar ma’ruf nahi mungkar. Keadilan sosial 

merupakan sebeuah bentuk ataupun wujud dari amar ma’ruf nahi mungkar yang 

mempunyai arti yaitu sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal 

yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat, sehingga 

perjuangan amar ma’ruf nahi mungkar inilah yang akan mewujudkan keadilan 

sosial. Menyeru pada amar ma’ruf juga mesti dimaknakan dengan menciptakan 

sistem kehidupan dan struktur sosial yang adil dan baik, dan mencegah yang 

munkar musti juga diterjemahkan dengan menghapus sistem yang tidak adil 

(Tarigan, 2007:105) 

Upaya untuk mewujudakan sebuah keadilan yang demokratis dengan 

mengedepankan tata nilai kemanusiaan ternyata bukan hanya tugas negara atapun 

partai politik. Akan tetapi, dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial itu juga 

ditempuh para rosul atapun utusan Tuhan. Sebagaimana dalam menentukan 

sebuah kesebersamaan dalam bermusyawarah untuk mewujudkan keadilan 

bersama, etika dan estetika merupakan prinsip utama yang harus di kedepankan. 

Hal ini di pertegas oleh Fauzi (2016:229) menjelaskan. 

Majelis Nabi adalah majelis kearifan, malu, sabar, dan amanah. 

Didalam majelis Nabi, tidak ada suara gaduh ataupun teriakan, tidak 

mengamini sesuatu yang dilarang agama, tidak menghinakan atau 

menyudutkan orang lain, dan tidak menyebarkan aib seseorang. 

Mereka saling berlomba dalam menorehkan kebaikan dan bersaing 

dalam ketakwaan. Sungguh, mereka sangat tawaghu’, menghargai 

orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, 

mendahulukan orang yang memiliki kebutuhan, dan menjaga serta 

menghormati orang asing. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat di diskripsikan bawasanya Rusulullah 

bukanlah guru sepiritual saja akan tetapi guru dari segala bidang. Sebagaimana 

Rosulullah selalu mendidik para sahabat baik dalam bidang sosial maupun politik 

dengan cara-cara bermusyawarah serta dengan tetap mengedepankan etika dan 

moral. Dengan mengutip Iqbal, Kunto wijoyo menyatakan seandainya Nabi 

Muhammad sebagi seorang mistikus atau sufi, tentulah setelah bertemu dengan 

tuhan pada peristiwa Isra’Mi’raj Muhammad tidak ingin kembali lagi ke bumi 

karna ia telah mencapi puncak sepiritual bertemu dengan Allah (Tarigan, 

2007:106). Akan tetapi Nabi Muhammad lebih memilih untuk kembali lagi 

kebumi dengan terus memperjuangkan keadilan dan mewujudkan kesejahraan 

sosial terhadap umat manusia, segitu pentingnya untuk mewujudkan sebuah 

keadialan sosial yang ditunjang dengan sebuah kesejahtraan. Seorang Rosulpun 

haru turun lagi kebumi dengan meninggalkan kenikmatannya ketika bertemu 

dengan Tuhan. Kemudian dari pada itu bawasanya perjungan ini merupakan 

sebuah perjuangan yang tidak hanya dipelopori oleh partai-partai politik 

melainkan juga sebuah harapan dari seorang Nabi yang lebih dulu 

memperjuangkan dan menorehkan hasil yang optimal. 

Keadilan yang demokratis bukanlah sebuah keadilan yang ditunujuk oleh 

salah satu orang saja akan tetapi keadilan yang mengedepankan nilai-nilai nilai 

kebersamaan dan musyawarah. Di dalam pancasila sila ke-4 itu merupakan sebuah 

alat untuk mencapai keadilan yang dinyatakan dalam sila ke-5. Dalam sila ke-4 

yang bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan dan perwakilan. Sehubungan dari situ bawasanya untuk 
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mencapi sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia perlu adanya 

seorang wakil rakyat yang hikmat dan bijak sana untuk menentuka kebijakan 

dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat bersama. Berdasarkan 

pernyataan di atas bahwa untuk menjadi seorang wakil rakyat harus bener-bener 

orang pilihan yaitu orang yang paham tentang keilmuan dan keimanan sehingga 

iman dan ilmu ini yang akan menjadikan petunjuk untuk kebenaran menurut 

Tuhannya yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. 

Upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang demokratis terutama 

diindonesia sudah difikirkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Mengenai 

hal ini, Ir. Soekarno menyatakan sebagai berikut: “jikalau kita betul-betul hendak 

mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, dan 

paham gotong royong, dan keadilan sosial, enyahlah tiap-tiap pikiran, tiap paham 

individualisme dan libralisme dari padanya” (Budiarjo, 2008:248). Soekarno 

menyatakan demikian dikarnakan pada masa itu dalam membicarakan naskah 

UUD ada beberapa pendapat mengenai peran hak asasi manusia dalam negara 

demokratis yaitu banya kalangan yang menyatakan hal itu didasarkan pada 

pandangan individualisme dan libralisme dan oleh sebab itu bertentangan dengan 

asas kekeluargaan dan gotong royong. Berangkat dari pernyataan di atas 

bawasanya dengan adanya demokrasi bisa menjamin dari setiap hak dan 

kebebasan individu, akan tetapi kebebasan itu jika didasarkan pada falsafah 

individualisme dan libralisme maka sangat kontradiktif dengan keadaan bangsa 

kita. Indonesia adalah negara yang disusun dengan pinjakan nilai-nilai 
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kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, sehingga istilah individualisme 

dan libralisme tidak layak lagi singgah dibangsa indonesia. 

Seiring perjalanan dalam mewujudkan keadilan sosial yang demokratis 

indonesia pernah menoreh pretasi walaupun banyak kritikan terhadap sistem 

pemerintahan pada masa itu yaitu pada masa Soeharto atau biasa disebut dengan 

demokrasi pancasila. Torehan tersebut diantaranya yaitu hak atas pangan (hak 

yang paling mendasar) sebagian telah berhasil dilaksanankan melalui swasembada 

beras pada tahun 1983, padahal sepuluh tahun sebelumnya Indonesia merupakan 

importir beras terbesar di dunia (Budiarjo, 2008:252). Pengamat politik Charta 

Politica, Yunarto Wijaya, pada bulan-bulan terahir 2010, menyampaikan bahwa ia 

setuju jika dikatakan bahwa saat ini banyak orang yang merindukan Soeharto 

(Sumartono, 2013:95). Yunarto juga menjelaskan bawasanya yang dirindukan 

masyarakat yaitu seperti harga pangan murah, tercukupinya kebutuhan pokok, 

serta pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dizaman Soeharto. 

Akan tetapi disisilain keberhasilan tersebut bukanlah prestasi yang membius 

masyarakat dalam mengkritik dan menyuarakan ansprirasinya terhadap sistem 

pemerintaha yang dianggap sentralistik tersebut. Dengan beberapa latar belakang 

yang dianggap mencidrai nilai-nilai demokrasi pada masa itu yaitu dengan 

pengekangan terhadap pers dengan harus mempunyai surat izin terbit (SIT) dan 

surat izin penerbitan pers (SIUPP). Dari beberapa konflik dan yang dianggap 

melanggar HAM bahkan mengundang kepedihan bagi anak bangsa yaitu 

diantaranya konflik diaceh dihadapkan dengan kekerasan militer melalui Daerah 
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Oprasi Militer (DOM). Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi diantaranya juga 

peristiwa tanjung priuk (1984) dan peristiwa trisakti. 

Terlepas dari semua itu bawasanya pada masa demokrasi pancasila tidak 

hanya menorehkan prestasi dalam bidang swasembada pangan, akan tetapi dalam 

bidang pendidikkanpun indonesia mengalami kemajuan. Dalam dunia pendidikan 

orde baru menerapkan program wajib belajar untuk anak usia 7-12 tahun, rasio 

murid sekolah dasar yang berusia 7-8 terhadap penduduk kelompok 7-12 tahun 

naik dari 41.4% pada 1968/1969 menjadi sekitar 93.5% pada 1993/1994 

(Budiarjo, 2008:252). Tidak lepas daridari situ juga jumlah buta huruf dari umur 

10 tahun keatas telah turun dari 39.1% pada awal pelita 1 menjadi 15.8% pada 

1990; akan tetapi itu berarti hampir 21.5 juta masih memerlukan uluran tangan.  

Upaya dalam mewujudkan tatanan keadilan sosial tidak hanya dalam bidang 

ekonomi saja yang diperjuangkan bangsa Indonesia, akan tetapi dalam hal 

kemanusiaan Indonesia juga salah satu negara ikut berperan aktif dalam dalam 

menjamin HAM. Hal ini di pertegas oleh Budiarjo (2008:260) menjelaskan.  

Salah satu awal keprihatinan masyarakat internasional atas masalah 

perdangan manusia ini sangat berkaitan dengan adanya kehendak 

politik untuk menghapus perbudakan Berangkat dari sini bawasanya 

Indonesia selaku negara yang berdaulat juga berperan aktif untuk 

memerangi penindasan terhadap hak asasi manusia, terutama hak 

asasi terhadap prempuan yang sering dikesampingkan, salah satu 

naskah yang dihasilakan yaitu; 

1. 1945: Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 

2. 1958: Undang-Undang No. 68 Tahun 1958, Konverensi Hak 

Politik Prempuan  

3. 1984: Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Konverensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW) 
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4. 1966/1976: Konvenan Hak Sipil dan Politik dan Konvenan Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 3 (Belum diratifikasi 

Indonesia) 

5. 1993: Deklarasi Wina, pasal I/18 

6. 1998: S.K. Presiden No.181, Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan (komnas prempuan) didirikan 

7. 2002: Protocol dari CEDAW ditandatangani 

8. 2003: Undang-Undang No.12, Pemilihan Umum, pasal 65 

 

4. Peran HMI Sebagai Organisasi Mahasiswa  dalam Memperjuangkan 

Keadilan Sosial  

Mahasiswa merupaakan generasi penerus bangsa yang sifat idealismenya tidak 

bisa dipertaruhkan dengan apapun. Di sisi lain, mahasiswa merupakan insan yang 

memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari civitas akademika dan bagian 

dari generasi muda yang terlatih sebagai pelaku sejarah yang ikut berperan dan 

menentukan sejarah perkembangan bangsa Indonesia (Siregar, 2013:1). 

Mahasiswa juga merupakan sebuah harapan bangsa, dari sifat dan karakteristik 

mahasiswa bawasanya mahasiswa biasa dengan (Agen social of cahange) karna 

sifat kontrol mahasiswa terhadap pemerintah juga tidak dapat dielakkan lagi. Jika 

kita melihat pergerakan mahasiswa dalam mengwal dan menjadi penyembung 

suara rakyat, maka kita tidak lepas pula dengan organisasi-organisasi yang 

dibentuk oleh mahasiswa itu sendiri. Kita ketahui peran organisasi dalam 

mendidik setiap kadernya untuk mencapi visi dengan berbagai karakter idealisme 

yang dipegang. Hal ini di pertegas oleh Alaungsyah (2016:9) menjelaskan. 

Visi misi sebuah organisasi tentu menjadi perhatian bersama dan 

merupakan bagian terkecil yang ingin dicapai. Oleh sebab itu 

dibutuhkan solusi dan orang-orang yang cemerlang untuk 

mewujudkannya. Dengan demikian semua tergantung peran solusi 

yang diberikan dan diterapkan. 
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Berangkat dari pernyataan diatas bisa diketahi visi misi HMI pada masa pertama 

didirikanpun berbeda dengan sekarang, dikarnakan perjuangan dan orientasi yang 

ingin dicapaipun berbeda. Pada masa-masa pertama terbentunya organisasi HMI 

yaitu bagaimana mempertahankan kedaulatan NKRI dan mmengembangkan 

ajaran agama islam. 

Karakteristik khas pola gerakan HMI sejak awal berdirinya adalah tidak 

memisahkan gerakan politik dengan gerakan keagamaan. Penjuangan dalam hal 

politik merupakan jalan tempuh yang juga digunakan oleh HMI dalam 

memperjuangkan dan mewujudkan keadilan sosial. Hal ini dikuatkan pula oleh 

pendiri HMI, Lafran Pane, bahwa bidang politik tidak akan mungkin dipisahkan 

dari HMI, sebab itu sudah merupakan watak asli HMI semenjak lahir (Siregar, 

2013:2). Akan tetapi terlepas dari situ bawasanya HMI bukanlah organisasi politik 

akan tetapi organisasi mahasiswa dan Islam sebagai dasar teologisnya. Mahasiswa 

yang sebagai notabennya, bawasanya membuat HMI untuk melakukan aktivitas 

dikampus dalam melaksanakan tugas dan visinya. 

HMI merupakan organisasi mahasiswa islam yang lahir pada tanggal 5 

Febuari 1947. Bisa dikatakan bawasanya organisasi ini adalah organisasi tertua 

dan organisasi mahasaiswa terbesar. Dari berbagai pergerakaan HMI tidak lepas 

untuk berperan aktif dalam mengawal perjuangan rebublik ini, pada tahun 1945-

1949 posisi indonesia masih dicengkram oleh kolonialisme ingris dan sekutunya, 

sehingga dari pada itu Lafran pane selaku pendiri organisasi mengintruksikan 
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kadernya untuk terjun langsung secara fisik bersama tentara untuk mengusir para 

penjajah.  

Model pergerakan pergerakan HMI terutama dalam hal politik tidak seperti 

halnya partai-partai politik lainnya, dikarnakan HMI adalah organisasi mahasiswa 

yang sifatnya independen. Orientasi untuk mengisi kemerdekaan mengandung 

pengertian bahwa organisasi ini harus berjuang melalui gerkan politik, sehingga 

alumni-alumninya kelak dapat ambil bagian dalam penyelenggaraan Negara. 

Gerakan politik HMI bisa kita rasakan sekarang dalam atmosfer komunikasi yang 

intens dikalangan para Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) (Alfian, 

2013: IX). 

 Munas HMI di Pekalongan tahun 1962, misalnya, misalnya HMI berhasil 

merumuskan konsep kepribadian HMI’’ yang kemudian disahkan pada kongres 

ke-7 HMI di Jakarta tahun 1963. Konsep ‘’kepribadian HMI’’ merupakan produk 

pembaharuan pemikiran yang digagas oleh sularso. Dengan berpijak oleh realitas 

perjalanan bangsa indonesia, Sularso merumuskan butir-butir nilai kepribadian 

yang harus dimiliki oleh kepribadian Mahasiswa Islam Indonesia. Di dalamnya 

terdapat nilai Tauhid dan persatuan Indonesia, disamping juga terdapat penekanan 

akan pentingnya sikap “progresif-revolusioner”. Konsep ini mencerminkan 

kerangka nilai keIslaman, keindonesiaan, dan kemodernan dalam suasana historis 

yang didominasi ide-ide sosialisme demokratis (Alfian, 2013: XII). Berangkat 

dari sini jugalah nilai-nilai perjuangan HMI tidak lepas dengan yang namanya 

keislaman, dan keindonesiaan. Segala bentuk hiruk pikuk pergerakan HMI 
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edukasi yang diberikan terhadap kader-kadernya tetap islam sebagai acuannya, 

karna yang dimana visi yang dibangun adalah Terbinanya insan akademis, 

pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas 

terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridloi Allah Subhanahu wa ta'ala. 

Watak khas pola gerakan politik HMI ini yang terinternalisasi sejak 

kelahirannya ini menjadikan HMI senantiasa bersikap lebih berhati-hati dalam 

melakukan aktivitas organisasinya, sehingga kehati-hatian inilah yang melahirkan 

sikap moderat dalam aktivitas politik HMI (Siregar, 2013:2). Namun sebagai 

konsekuensi logis pula bagi HMI, dengan sikap moderat dalam aktivitas 

politiknya ini, munculnya kecenderungan sikap akomodatif dan kompromis 

dengan kekuatan kepentingan tertentu, dalam hal ini penguasa. 

5. Nilai Dasar Pejuangan HMI 

Sebuah perjuangan membutuhkan nilai-nilai nilai dasar sebagai fondasi utama 

untuk menompang visi ataupun tujuan dari perjuangan tersebut. Sebagai mana visi 

dari HMI itu sendiri yaitu Bab III Pasal 4 Anggaran Dasar(AD), yakni; 

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, dan 

bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridloi Allah 

Subhanahu wa ta'ala. Adapun inti dari nilai dasar perjuangan HMI tidak lain 

adalah beriman, berilmu, dan beramal (Kongres HMI XXVII, 2010:154). Dari 

iman, ilmu, amal ini tidak lain yaitu menekankan pada tauhid dan untuk 

mewujudkan dari tauhid itu perlu adanya ilmu sebagai jalannya serta amal 

merupakan perwujudan dari ilmu itu sendiri. 
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6. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : data diolah dari pemikiran sendiri 

Implementasi pendidikan politik diHMI Cabang 

Malang dalam membangun nilai-nilai demokrasi 

 
Bagaimana pendidikan politik 

di HMI cabang Malang? 

Bagaimana pelaksanaan 

pendidikan politik di 

HMI cabang Malang? 

? 

 

1. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat 

yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan politik 

dalam membangun nilai-nilai demokrasi di HMI 

cabang Malang? 

 di HMI cabang Malang? 

 
Kajian pustaka 

1. Kajian Teoritis 

2. Kajian Empiris 

Teknik analisis 

data 

1. Pengumpulan data 

2. Reduksi data 

3. Menyajikan data 

Teknik pengumpulan 

data 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

Sumber data 

1. Ketua umum HMI cabang  

Malang 

2. Bidang PPPA 

3. Bidang PTKP 

4. Kader HMI cabang  Malang 

 

3 

1. Mengetahui pendidikan politik di HMI cabang Malang. 

2. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan dari proses pendidikan politik diruang 

lingkup HMI cabang Malang. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

pelaksanaan pendidikan politik dalam membangun nilai-nilai demokrasi di 

HMI cabang Malang? 

4.  di HMI cabang Malang. 
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7. Sumber dan Jenis Data 

 Menurut Lofran (Dalam moleong, 1994:112) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

1. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. In depth intervie yang merupakan jawaban-

jawaban, ucapan-ucapan, ataupun prilaku yang tampak berdasarkan hubungan 

empati, rapport, maupun tipikasi berbagai fenomena yang ditemui dilapangan 

(Bungin, 2011:151). Sumber data utama dicatat melalui data tertulis atau sumber 

data rekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. 

2. Sumber tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 1994:113). 

3. Foto 

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan 

untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif 

(Moleong, 1994:114). Djunaidi ghony & Almanshur (2012:206) menyebutkan 

“Tentang fotografi ini dapat dibedakan menjadi foto yang ditemukan (sudah ada 

dan tersedia), dan foto yang dihasilakan oleh peneliti”. 
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4. Data statistik 

Penelitian kualitatif juga sering menggunakan data statistik yang telah tersedia 

sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Misalnya statistik akan 

memberikan gambaran tentang kecenderungan bertambah atau berkurangnya bayi 

yang lahir disuatu desa dikaitkan dengan intensifikasi program keluarga 

berencana tentang kecenderungan kematian orang tua, penerima siswa di sekolah 

setiap tahun naik atau turun (Moleong, 1994:116). Berdasarkan pernyataan diatas 

bisa dideskripsikan bahwa data statistik juga berguna untuk mengetahui mutu dan 

kualitas pendidikan politik di HMI Cabang Malang. 

8. Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Terdapat berbagai penelitian yang relevan terhadap penelitian penulis yang 

berjudul implementasi pendidikan politik di HMI cabang Malang demi 

terwujudnyaa nilai-nilai demokrasi, penelitian tersebut adalah Fatoni (2016) yang 

berjudul “ peran pendidikan politik di SMA Negri 9 malang melalui pemilihan 

ketua osis (pilkaos), adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif yang menekankan pada pendekatan wawancara dan dokumentasi. Dalam 

hasil penelitian antara lain yaitu bertujuan mengetahui bagaimana peran 

pendidikan politik di SMA Negeri 9 Malang melalui pemilihan ketua OSIS 

(PILKAOS). Peneliti memilih SMA Negeri 9 Malang sebagai lokasi untuk 

melakukan penelitiaan, karena untuk mengetahui seberapa jauh bagaimana 

partisipasi siswa SMA Negeri 9 Malang mengenai keikut sertaan dalam pemilihan 
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ketua osis, dan merupakan salah satu sekolah yang mengadakan peilihan ketua 

osis secara sistematis. 

Selain itu juga partisipasi dalam agenda juga dilakukan oleh, seluruh guru, 

kariawan, dan seluruh warga sekolah harus mengupayakan secara bersama-sama. 

Mulai dari perencaraan program hingga perencanaan dan kontrol. Ada beberapa 

perbedaan dan persamaan yang dilakukan fatoni dengan apa yang diteliti. 

Persamaannya adalah tentang pendidikan politik. Sedangkan perbedaanya adalah 

lokasi penelitian, Fatoni meneliti di SMA Negeri 9 Malang dan lebih 

memprioritaskan terhadap kepemilihan ketua osis. 

 Kedua penelitian Desi alinda putri siregar (2013) yang berjudul “Peran 

HMI Terhadap Pendidikan Politik Mahasiswa FISIP USU”, adapun penelitian ini 

bersifat diskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan. 

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dalam hasil penelitian antara lain 

metode pendidikan politik HMI model-model yang dilakukan HMI Komisariat 

FISIP USU mengacu kepada tata baku model perkaderan yang telah disepakati 

secara nasional melalui kongres Pengurus Besar HMI. Terdapat beberapa metode 

baku yang secara kultural telah dilakukan HMI komisariat FISIP USU dalam 

rangka proses perkaderan. Terdapat 4 metode pendidikan politik yang dilakukan 

HMI komisariat FISIP USU antara lain: Pertama, Training Formal; Kedua, 

Training Informal; Ketiga, Diskusi; Keempat, Aksi/ Demonstrasi. 

 Adapun persamaan dan perbedaan penelitian antara lain yaitu dari segi 

persamaan sama-sama subjek penelitian adalah pendidikan politik. Sedangkan 
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perbedaanya adalah Desi Alinda Putri siregar melakukan penelitian di HMI 

Komisariat FISIP USU melalui proses perkaderan dan lokasinya. 

 


