
Sistem Kepartain

Dosen Pengampu

Adji Suradji Muhammad

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji



Deskripsi Pokok Bahasan
MK : Pengantar Ilmu Politik

Kode : SA 1103

SKS : 3 ( 1x50 menit)

Pokok

Bahasan

Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum

TIU : Mahasiswa memahami konsepsi tentang sistem kepartaian dan sistem

Pemilihan Umum



Sub Pokok Bahasan

• Sistem kepartaian

• Definisi Partai  Politik  & Sejarah Perkembangannya

• Fungsi Partai Politik

• Partai Politik Di Indonesia



Sejarah Partai Politik

• Partai politik pertama kali lahir di negara Eropa Barat. Pada 
akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti Inggris 
dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pd kelompok-
kelompok politik dlm parlemen. 

• Kegiatan politik ini mulanya bersifat elitis dan aristokratis, 
mempertahankan kepentingan kaum bangsawan thd 
tuntutan-tuntutan raja.

• Dgn meluasnya hak pilih, kegiatan politik berkembang di 
luar parlemen dgn terbentuknya panitia pemilihan 
mengatur pengumpulan suara para pendukungnya jelang 
masa pemilu.(atau dinamakan Caucus Party)



Definisi Parpol

• Roger F. Soltou, “Parpol adalah sekelompk WN yg 
terorganisir, yg bertindak sbg satu kesatuan politik dg 
memanfaatkan kekuasaannya uk memilih dan bertujuan 
menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka 
sendiri”.

• Carl J. Fredeich, “Parpol adalah sekelompok manusia yg 
terorganisir secara stabil dg tujuan merebut atau 
mempertahankan penguasaan nthd pemerintahan bagi 
pimpinan partainya dan dengan berdasarkan penguasaan 
tsb memberikan kpd anggota partainya kemanfaatan yg 
bersifat idiil dan material”.



Lanjutan. . .

• Sigmund Neumann, Partai Politik  merupakan organisasi dari aktifitas politik 
yg berusaha utk menguasai pemerintahan dgn merebut dukungan rakyat atas 
dasar persaingan dgn suatu golongan atau golongan-golongan lain yg 
mempunyai pandangan yg berbeda.

• Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisis 
yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yg sama, 
tujuan kelompok ini adalah utk memperoleh kekuasaan politik dan berebut 
kedudukan politik (biasanya) dgn cara konstitusional utk melaksanakan 
kebijaksanaan mereka.

• Edmund Burke , “party is a body of men united, for promoting by their joint 
endeavors the national interest, upon some particular principle upon which 
they are all agreed“ Partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang 
yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, 
berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. 



Lanjutan. . .

• Robert Michels, Partai politik sebagai sebuah entitas politik, 
sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengindetifikasi 
dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang 
mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk 
mengamankan tujuan. 

• Joseph Schumpeter (1976, Capitalism, Socialism, and Democracy), 
Partai Politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama
dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan Partai dan para politisinya
merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan
massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, 
dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya
praktek yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.



Lanjutan. . . .

• Joseph Lapalombara dan Jeffrey Anderson, Partai

Politik adalah setiap kelompok politik, yang memiliki label 

dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat

kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, 

dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat

pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum (baik bebas

maupun tidak bebas



Kesimpulan Definisi Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang bersifat
resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para

pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan
menempatkan anggota-anggota mereka melalui

mekanisme Pemilihan Umum.



Fungsi Partai Politik

• Janos Simon membagi fungsi partai politik menjadi 6, yaitu : 

1. Fungsi sosialisasi politik; 

2. fungsi mobilisasi politik; 

3. fungsi representasi politik;

4. fungsi partisipasi politik;

5. fungsi legitimasi sistem politik, dan

6. fungsi aktivitas dalam sistem politik. 



Tipe Partai Politik

• Partai Elit

• Partai Massa

• Partai Catch-All

• Partai Kartel 

• Partai Integratif 



Sistem Kepartaian

• Sistem kepartaian adalah “pola kompetisi terus-menerus dan bersifat 

stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara.” 

• Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam 

suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, 

agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat 

perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula 

jumlah partai politik. 



• Maurice Duverger melakukannya 
menurut jumlah partai.

• Robert Dahl menurut skala kompetisi 
yang opositif.

• Blondel melakukan menurut ukuran 
jumlah dan besar partai secara relatif.

• Rokkan menurut jumlah partai, kadang-
kadang satu partai mayoritas, dan 
distribusi kekuatan partai-partai 
minoritas.

• Giovani Sartori menurut jumlah partai 
dan jarak ideologi antar partai-partai 
tersebut.

Giovani Sartori

1.klasifikasi Sartori bersifat paling komprehensif dan bisa diterapkan pada kasus-kasus empiris (nyata).

2.bisa diterapkan di negara-negara dengan jumlah dan sistem kepartaian berbeda. Misalnya Amerika Serikat yang sistem

2 partai, India yang satu partai berkuasa (Kongres), Malaysia yang satu partai berkuasa (UMNO), Jepang yang satu

partai berkuasa (Liberal Demokrat).

3.klasifikasi tersebut tetap memperhatikan pola-pola kompetisi dan interaksi antar partai dan cocok dengan pengertian

sistem kepartaian itu sendiri.

4.mengkaitkan antara perilaku pemilih dengan hasil pemilihan.



• Sistem 2 Partai menurut Sartori adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan 

jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Misalnya terjadi di Inggris, di mana meskipun banyak partai 

berdiri, tetapi hanya 2 partai yang eksis di setiap Pemilu, yaitu Partai Buruh dan Partai 

Konservatif. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, di mana Partai Republik dan Partai Demokrat 

yang hadir di setiap Pemilu, untuk kemudian memegang kendali pemerintahan.

• Pluralisme Moderat adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme terbatas dan ajaran 

ideologi antarpartai yang tidak terlampau jauh. Ini terjadi di Denmark.

• Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme ekstrim dan 

besarnya jarak ideologi antar partai. Ini terjadi di Italia selama tahun 1970-an dan Chili sebelum 

kudeta tahun 1973).

• Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan adanya 1 partai yang selalu 

memenangi kursi di Parlemen. Seperti telah disebut, ini terjadi di Malaysia, India, dan Jepang. Partai 

yang ikut pemilu tetap banyak, akan tetapi yang menang adalah partai yang “itu-itu” saja.



Lahirnya Partai Politik

• Berdasarkan pemikiran perlunya memperoleh dukungan dari pelbagai 
golongan masyarakat, kelompok politik di parlemen lamban laun 
berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pd akhir abad ke-
19 lahirnya partai politik, yg pada masa selanjutnya berkembang 
menjadi penghubung (link) antara rakyat dan pemerintah.

• Patronage party ( partai lindunganyg dapat dilihat dlm rangka patron-
client relationship)



Lanjutan.......

• Partai mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah 
anggota.Biasanya terdiri dari pendukung dari berbagai aliran politik dlm 
masyarakat utk memeprjuangkan program tertentu. Contohnys Partai 
Republik dan Partai demokrat di Amerika Serikat.

• Di dunia barat timbul juga  partai-partai yg kebanyakan bersandar pd 
suatu asas atau ideologi seperti;

– sosialisme, 

– Fasisme, 

– Komunisme, 

– Kristen Demokrat, dsb. 



Lanjutan...

• Pada masa menjelang PD I timbul klasifikasi partai  berdasarkan ideologi & 
ekonomi yaitu partai “kiri” dan partai “kanan”. Konsep “kiri” dan “kanan” telah 
mengundang byk perumusan maupun tafsiran yg berbeda-beda. 

• Pembagian “kiri” dan “kanan” berasal dari revolusi Prancis waktu parlemen 
mengadakan sidang thn 1879. 

• Dewasa ini pengertian “kiri” dan “kanan” digambarkan dlm suatu spektrum linier, 
maka terdpt di satu ujung sikap “ekstrem kiri”(campur tangan negara dlm 
kehidupan sosial & ekonomi sec. Total). “ekstrem kanan” ( pasar bebas secara 
total).



Perbedaan Ideologi “kiri” & “kanan”

“KIRI”

1. Perubahan, kemajuan

2. Kesetaraan (equality) utk lapisan 
bawah

3. Campur tangan negara ( dalam 
kehidupan sosial/ekonomi)

4. Hak

“KANAN”

1. Status quo, konservatif

2. Privilege ( untuk lapisan atas)

3. Pasar bebas

4. Kewajiban



Lanjutan. . . 
Pada era sepeninggal Nabi Muhammad SAW 14 abad yg 

lalu, di Saudi Arabia ada empat golongan yg berebut 
kekuasaan, krn Nabi selain sbg Rasul juga berhasil 
mendirikan pemerintahan Islam. Empat golongan tsb 
adalah 

a) Partai Bangsawan Quraisy Makkah (sbg kelompok 
pendatang).

b) Partai Yahudi (minoritas).

c) Partai Bangsawan Madinah (Pribumi). 

d) Partai keluarga Nabi (pengikut Ali KW).



Klasifikasi Parpol dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya (Haryanto):

1. Partai Massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang 
banyak. 
Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan
terlampau umum. 
Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai
tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya, jika kepentingan
kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri. 

2. Partai Kader, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. 
Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai
kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. 
Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. 
Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.



4 Klasifikasi Parpol berdasarkan kesejarahan, hubungan sosial, 
berakhirnya perang ideologi (Richard S. Katz. Katz )

1. Partai Elit. Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis 
kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan client (anak 
buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di 
kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. 

2. Partai Massa. Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, 
tetapi kerap tesingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa 
pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas 
sosial tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis agama. Loyalitas kepada 
partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan.



3. Partai Catch-All. Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan 
Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan 
diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai berpikir bahwa 
dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini 
berorientasi pada pemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-
ganti isu di setiap kampanye. Partai Catch-All juga sering disebut sebagai
Partai Electoral-Professional atau Partai Rational-Efficient.

4. Partai Kartel. Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih
atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di
tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan-pimpinan
partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk
bertahan. Dari sisi Partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih
hampir sudah tidak memiliki arti lagi.



Perbedaan Partai Politik dan Organisasi

Partai Politik

• Tujuan; merebut dan mempertahankan 

kekuasaan

• Ikut dalam Pemilu

Organisasi

• Tujuan; memperjuangkan visi dan 

misi

• Tidak ikut Pemilu



Tanya Jawab

• Pentingnya mahasiswa memahami
sispol dan sistem pemilu

• Sistem partai tunggal, Dwi Party 
dan Multy Party


