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Pengertian Umum

• Etimologi, Partisipasi berasal dari kata “Part” yang 
berarti bagian dan “Capere” yang berarti mengambil

• Participate atau participation yang berarti mengambil
bagian atau mengambil peranan

• Jadi partisipas politik dapat diartikan sebagai upaya
mengambil bagian atau mengambil peranan dalam
aktifitas politik atau kegiatan politik suatu negara.



Pengertian dan Definisi

➢ Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang
paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.

➢ Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh
pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara
maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan
yang mempengaruhi hidupnya keikutsertaan warga negara dalam
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

➢ Kegiatan warga negara biasa dibagi dua :
➢mempengaruhi isi kebijakan umum dan

➢ ikut-ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.



5 Kriteria Partisipasi Politik : 

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau
orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat
obyektif dan bukan subyektif.

2. Kegiatan politik warga negara biasa atau orang perorangan sebagai warga
negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung
(perantara).

3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan
pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan
penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan
pemerintah.



Lanjutan. . . .

4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya
mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan
timbul gagal ataupun berhasil.

5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang
wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun
dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak
konvensional) dan berupa kekerasan (violence).



Definisi Partisipasi Politik

• Wahyudi Kumorotomo: “Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa
maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbale balik antara
pemerintah dan warganya.”

• Miriam Budiarjo: “Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan
Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan
Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti
memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi
anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan
(contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan
sebagainya”.



Lanjutan….
➢ McClosky dalam. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat

melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung
atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (International Encyclopedia of the
Social Science )

➢ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson : Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak
sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh
pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap
atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.



Batasan Partisipasi Politik (Huntington dan Nelson)

1) Pertama, partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan
sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen
subjektif seperti pengetahuan tentang politik, keefektifan politik, tetapi yang
lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut
berkaitan dengan bentuk tindakan politik.

2) Kedua, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah warga negara biasa,
bukan pejabat-pejabat pemerintah.

3) Ketiga, kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi
keputusan pemerintah.



Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-
macam bentuk dan intensitas



Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional Non-Konvensional 

✓ Pemberian suara (voting) 
✓ Diskusi politik 
✓ Kegiatan kampanye 
✓ Membentuk dan bergabung dalam 

kelompok kepentingan 
✓ Komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administratif 

✓ Pengajuan Petisi 
✓ Berdemontrasi 
✓ Konfrontasi 
✓ Mogok 
✓ Tindak kekrasan politik harta 

benada (perusakan, pemboman, 
pembakaran) 

✓ Tindakan kekerasan politik 
terhadap manusia (penculikan, 
pembunuhan) 

✓ Perang griliya dan revolusi 



Sebab-sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik

(Myron Weiner)

• Modernisasi

• Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa 
Modern

• Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan 
Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan.



Tipologi partisipasi politik

1. Partisipasi aktif , yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik
mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah,
mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih
pemimpin pemerintah dan lain-lain.

2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti
hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap
keputusan pemerintah.

3. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik
yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.



4 Fungsi Partisipasi Politik
• Pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi,
• Kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, 

yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa
terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting.

• Ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam
politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan
tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-
tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. 

• Keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan
kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk
memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti
kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai
orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan. (Robert Lane 
dalam Suharno, 2004: 107) 



Tugas Partisipasi Politik

1. Untuk mendorong program-program pemerintah, hal ini
berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk
mendukung program politik dan program pemerintahan. 

2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan
masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam
mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, 

3. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan
kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan
pelaksanaan program-program pembangunan.



Faktor Pendorong Partisipasi Politik

1) Adanya kebebasan berkompetisi disegala bidang termasuk
dibidang politik, 

2) Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka, 
3) Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga

organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh
dengan subur, 

4) Adanya penyebaran sumber daya politik dalam
masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat, 

5) Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat
sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.



Golongan Putih  dan Demokrasi Elektoralisme 

• Di setiap pemilu, fenomena golput merupakan fenomena
universal. Fenomena itu ada di semua negara yang
mempraktekkan demokrasi elektoralisme, baik di negara
maju maupun berkembang dan terbelakang.

• Hanya saja, fenomena itu memiliki makna politik yang tidak
sama



Kategorisasi Fenomena GOLPUT
Dalam Demokrasi Liberal



Pertama, golput adalah fenomena teologis. Fenomena ini terkait dengan tafsir
keagamaan yang memandang keikutsertaan dalam pemilu dan mengakui
demokrasi sebagai suatu hal yang dilarang agama. Dalam perspektif ini,
keterlibatan dalam pemilu adalah sebuah dosa.

Kedua, golput adalah fenomena protes. Fenomena ini terutama di negara-
negara yang demokrasinya baru mekar. Fenomena golput adalah ekspresi
protes warganegara terhadp politisi dan partai politik yang dianggap tidak
kunjung memberikan manfaat kepada mereka



Lanjutan… 

• Ketiga, golput adalah bentuk perlawanan terhadap bangunan sistem politik yang
mengekang hak-hak politik warga negara. Fenomena ini terutama terjadi di
negara-negara dengan sistem politik otoriter. Pada tafsir ini, golput adalah
gerakan yang dipromosikan untuk menghancurkan atau melawan otoritarianisme
penguasa atau sistem politik. di Indonesia, gerakan golput yang dideklrasikan
pada tahun 1970-an masuk dalam kategori ini

• Keempat, golput sebagai bentuk kepercayaan terhadap sistem politik yang
sedang bekerja. Fenomena ini muncl terutama di negara yang demokrasinya
sudah mapan dan kesejahteraan masyarakatnya telah terjamin. Masuk dalam
kategori ini adalah fenomena golput di Amerika Serikat. Pada negara ini, golput
akan semakin tinggi apabila politikus, partai dan pemerintah berada dalam jalur
yang sesuai dengan keinginan rakyat. Sebaliknya, golput akan turun, dengan kata
lain partisipasi pemilih meningkat, ketika para politikus, partai dan pemerintah
berada di jalur, yang menurut mereka salah.



Lanjutan…..

• Kelima, golput adalah fenomena mal-administrasi. Dalam tafsir ini,
golput lahir karena kekacauan administrasi pemilu. Pemilih
sebenarnya berencana menggunakan hak pilihnya tetapi karena
alasan administratif mereka tidak menggunakannya. Survei LSI
(Agustus 2007) menunjukkan bahwa banyak pemilih yang tidak tahu
namanya terdaftar dalam DPT, tidak mendapatkan kartu pemilih,
tidak mendapatkan kartu undangan, dan alamat yang tercantum
dalam DPT tidak sesuai dengan alamat pemilih sebenarnya.

• Keenam, golput adalah fenomena teknis individual, misalnya hujan,
ada keperluan lain.

• Ketujuh, golput adalah ekspresi kejenuhan masyarakat untuk
mengikuti pemilu.





Tanya Jawab 1 A

1) Desi (2B); Perwakilan 2 (berimbang dan distrik)


