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DEFINISI UMUM 

 

    Partisipasi politik dipahami sebagai berbagai 
aktivitas warga yang ditujukan untuk 
mempengaruhi pemerintah dan politik, baik 
dalam bentuk sikap mendukung maupun 
tidak mendukung. 

 



Bingkai/Konteks  
Partisipasi Politik di Indonesia 

1970an 
• Monoloyalitas PNS pada 

penguasa 
• Fusi partai politik (3 partai) 
• Larangan membentuk partai 

politik baru (deparpolisasi) 
• Massa mengambang 

(depolitisasi) 
• Sentralisasi pemerintahan 

daerah (kepala daerah 
ditentukan Pusat) 

• Mahasiswa dilarang 
berorganisasi  di kampus 
(NKK/BKK 1978) 

1980an 

• Azas tunggal Pancasila 
untuk partai dan ormas 

• Kriminalisasi Golput (tidak 
memilih dalam pemilu) 

• UU Ormas 1985: kooptasi  
organisasi masyarakat sipil  

• Dwifungsi ABRI diformalkan 
dalam UU Hankam 
(dominan fungsi sospol) 
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Partisipasi Politik di Bawah Orde Baru 

Usaha sistematis yang dilakukan oleh rezim 
penguasa untuk membatasi partisipasi politik 
warga demi kepentingan rezim dan elit.  

 

 

Partisipasi politik = Mobilisasi politik, 
depolitisasi massa, de-ideologisasi massa 



‘Tiga Rezim’  
Partisipasi Elektoral di tingkat lokal (1) 

UU No.5/1974 (berlaku 25 
tahun)  

DPRD 
dijadikan 

bagian 
pemerintah 

daerah 

Kepala daerah 
ditentukan  
pusat, jaga 

kepentingan 
pusat 

Massa 
mengambang: 

depolitisasi 
rakyat 



‘Tiga Rezim’  
Partisipasi Elektoral di tingkat lokal (2) 

UU No.22/1999 (berlaku 4 tahun) 

DPRD kuat, 
otonomi 

daerah seluas-
luasnya 

Kepala daerah 
ditentukan 
DPRD, jaga 

kepentingan 
elit politik 

Partisipasi 
imbas politik 
‘dalam ruang’ 

(mobilisasi 
untuk 

dukungan elit)  



‘Tiga Rezim’  
Partisipasi Elektoral di tingkat lokal  (3) 

UU No.32/2004 (berlaku 10 
tahun, diganti Perpu No 1/2014) 

DPRD & kepala 
daerah kuat, 
kepentingan 

partai 
dominan 

Kepala daerah 
dipilih rakyat 

Partisipasi 
warga: pemilih 
dan tim sukses   



Perubahan Kelembagaan  dan  
Ruang Partisipasi Politik 

Sistem 
Pemilu 

Proporsional 
terbuka 

KPU tetap dan 
mandiri 

Sistem 
Kepartaian 

Bebas 
membentuk 

parpol 

Tidak ada 
kontrol 

pemerintah 

Sistem 
perwakilan  

Semua wakil 
dipilih rakyat 

Dua kamar 
terbatas (DPR 

dan DPD) 



Rute Partisipasi Politik Warga 

Penonton dan 
alat legitimasi  

(Orba) 

Pemilih 
(reformasi) 

Partisipan 
(demokrasi) 



Tantangan terhadap  
Partisipasi Politik Warga 

• Pengesahan UU Pilkada tidak langsung (mencabut pilkada 
langsung) tahun 2014, disusul penerbitan PerPPu No. 
1/2014 yang mengembalikan pilkada langsung dan 
sekarang sudah disetujui menjadi RUU.   

• Disahkannya UU ITE, UU Ormas, UU Rahasia Negara, UU 
Intelijen. 

• Sejumlah masalah perwakilan politik warga yang akut: 
krisis demokrasi perwakilan, depolitisasi warga (massa 
mengambang), deideologisasi, cara-cara militeristik 
dalam membungkam suara warga, masih kuatnya nilai 
dan sikap yang anti pluralisme, dan politik oligarki. 

 
 
 



Pembelajaran dari Pilkada dan  
Pemilu Semasa Reformasi 

1. Kebangkitan partisipasi warga (mencari informasi 
sebelum memilih, media alternatif informasi pemilu). 

2. Kemampuan warga menentukan pemimpinnya 
sendiri di tengah kepungan kampanye hitam dan 
politik uang. 

3. Tumbuhnya voluntarisme dalam politik (fenomena 
relawan). 

4. Pengalaman kelompok warga dalam menyampaikan 
daftar tuntutan/kepentingan kepada para calon 
pemimpin (kontrak politik / kesepakatan dengan 
kandidat). 

 



Contoh Partisipasi Politik 

• Kelompok pendamping warga (LSM) melakukan transaksi 
politik dengan kandidat untuk menyepakati daftar 
kepentingan yang akan diperjuangkan jika terpilih sebagai 
pemimpin (wakil rakyat, kepala daerah).  

• Kasus 1: menggagas kontrak politik melalui riset (Jaringan 
Perempuan Jawa Timur pada Pilgub Jawa Timur 2008) 

• Kasus 2: Kontrak politik dengan pemberian dukungan politik 
(Forum Rakyat Bersatu pada Pilgub Sumut 2013) 

• Kasus 3: Menyuarakan 16 kepentingan perempuan secara 
politik (Solidaritas Perempuan pada Pilgub DKI 2012) 

• Kasus 4: Survei warga dan temu kandidat di Malang, Kupang, 
Makasar (Puskapol, Demos, MCW, Bengkel Appek, SP pada 
Pileg 2014) 



Pembelajaran Kasus Partisipasi Warga 

• Poin POSITIF: 

1. Agregasi kepentingan warga melalui survei atau 
pengumpulan pendapat warga (bottom up). 

2. Ada pengorganisasian warga untuk 
mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi. 

3. Proses terbuka dan dipublikasikan secara luas. 

4. Proses didokumentasikan dengan baik. 

5. Tidak diskriminatif. 

 



Pembelajaran Kasus Partisipasi Warga 
• Poin NEGATIF: 
1. Kontrak politik dengan dukungan politik (suara) 

pada kandidat tertentu (klientelisme). 
2. Instrumen dan mekanisme pengawasan dan 

pengawalan aspirasi /kepentingan belum ada, atau 
sudah ada tapi belum efektif. 

3. Informasi belum menyebar merata ke seluruh 
warga. 

4. Dokumentasi proses kesepakatan belum baik. 
5. Sulit membangun komunikasi dengan kandidat 

terpilih pasca pemilu (posisi tawar belum kuat).  

 
 



Menuju Pemaknaan Ulang  
Partisipasi Politik 

• Politik dipahami sebagai upaya memperjuangkan dan 
mewujudkan kepentingan berbagai pihak dalam 
masyarakat yang saling berhubungan, baik yang 
bekerjasama maupun yang bertentangan.  

• Partisipasi politik tidak sekedar kehadiran (prosedural). 
Partisipasi politik harus berupa keterlibatan 
(substantif).  

• Target : penguatan komunitas berbasis spasial (daerah 
pemilihan, desa, kecamatan). Partisipasi politik BUKAN 
soal dukungan terhadap elit maupun partai. 

• Momen pemilu sebagai sebuah siklus:  pra – pemilu – 
pasca. 

 

 

 



Menuju Pemaknaan Ulang  
Partisipasi Politik 

TAHU 

MAMPU AWASI 

Warga mendiskusikan 
aspirasi dan 
kepentingannya 

Warga mampu merumuskan 
dan menyampaikan daftar 
kepentingan kepada para 
calon pemimpin  

Warga mampu 
mengawasi setelah 
calon pemimpin terpilih 



Prakondisi Tahu-Mampu-Awasi 
1. Adanya pengorganisasian masyarakat  yang relatif baik. 

Pengorganisiran masyarakat memungkinkan perumusan dan 
perjuangan kepentingan publik dilakukan kolektif dan terstruktur. 
Pengorganisiran masyarakat yang baik cenderung menghindarkan 
situasi terpecah-pecah di antara warga sebagai pemilih dan sejak 
awal memperkuat posisi tawar warga ketika berhadapan dengan 
kandidat maupun perantara. 

2. Adanya pencatatan /dokumentasi dan publikasi yang lengkap. 
Terpublikasikan secara luas artinya terutama cakupannya mampu 
menjangkau komunitas warga masyarakat. 

3. Adanya pengetahuan yang memampukan dan menjadi dasar 
pengawasan oleh warga.  



Terima Kasih 

Pusat Kajian Politik 
Departemen Ilmu Politik  
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