
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat 

menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah 

hak untuk berpendapat (Freedom Of Expression), hak untuk berkumpul dan 

berserikat (Freedom Of Assembly), hak untuk menikmati pers yang bebas 

(Freedom Of the Press).1 

Henry B. Mayo menyatakan, demokrasi sebagai sistem politik yang 

menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh 

wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan 

berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan 

dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.2 

Di bawah Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 

2004, pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung. Bulan Juni 

2005 ada 226 daerah yang menyelenggarakan pemilihan Kepada Daerah secara 

langsung. Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004  telah 

mengamanatkan, pemilihan Kepala Daerah di Kota/Kabupaten maupun 

provinsi  

                                                     
1  Afan Gaffar, 2002, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
hal 9.  
2  Eep Syaefulloh Fatah, 1998, Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, Hal 233 
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dilakukan langsung oleh rakyatnya yang memiliki hak memilih. Pilkada ini 

merupakan suatu langkah  spektakuler dalam kehidupan berdemokrasi di 

Tanah Air. 

Nomenklatur dan gagasan tentang pemilihan Kepala Daerah Langsung 

sebagai aspek demokratisasi dan menjadi hal baru dalam khazanah konstitusi 

Indonesia. Eksperimentasi dari peneguhan gagasan kedaulatan rakyat itu 

kemudian dibuktikan melalui penyelenggaraan pilkada beberapa waktu yang 

lalu.  

Eksperimentasi politik tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik 

rakyat lah yang menentukan dalam pengisian-pengisian jabatan politik. 

Indikasi awal akan dilaksanakannya pilkada muncul ketika UU No. 22 Tahun 

2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, 

tidak diatur tentang kewenangan DPRD untuk memilih dan mengangkat kepala 

daerah. Pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jelas 

ditentukan bahwa kewenangan untuk memilih dan mengangkat Kepala Daerah 

berada di tangan DPRD. Akhirnya, dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah 

memang akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang diharapkan dapat 

menghadirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, yakni bersih, jujur, anti 

KKN dan bertanggung jawab atau lazim disebut good governance. Muara dari 

seluruhnya adalah kesejahteraan dan keadilan sosial 

Gagasan demokrasi langsung dalam memilih pemimpin politik dari 

sudut pandang anti korupsi sejatinya guna menghindari jual beli suara di 
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parlemen, guna meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas publik. Sejak era 

orde lama, orde baru, sampai orde reformasi sebelum berlakunya UU No 32 

Tahun 2004, hampir setiap pemilihan Kepala Daerah di Tanah Air senantiasa 

diwarnai dengan politik uang di DPRD.  

Dalam pelaksanaan pilkada secara langsung tidak tertutup 

kemungkinan terjadi korupsi dalam bentuk lain. Bentuk politik uang tergantung 

dengan sistem pemilu yang diterapkan. Ada empat model korupsi pemilu yang 

berkaitan dengan politik uang, yaitu beli suara (vote buying), beli kandidat 

(candidacy buying), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi 

administrasi dan perolehan suara (administrative electoral corruption).3 

Tentang uang dalam pilkada menurut para pasangan calon mengakui 

bahwa memang dibutuhkan banyak biaya, untuk konsolidasi internal partai, 

kebutuhan pengurusan administrasi, kebutuhan tim kampanye/tim sukses dan 

logistik pemilihan. Masalah  dari mana sumbernya dan bagaimana 

penggunaannya, tidak menjadi masalah, karena soal sumber dan penggunaan 

sudah dihalalkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.  

Ada banyak hal yang perlu disorot dalam pilkada secara langsung saat 

ini. Pertama, pilkada terkesan dipaksakan, karena pelaksanaannya dibarengi 

sejumlah kerancuan aturan dan kelembagaan, serta minimnya persiapan karena 

waktu persiapannya yang singkat. Dalam waktu yang sangat singkat itu, KPUD 

tidak bisa melakukan persiapan secara memadai. Kedua, pelaksanaan pilkada 

jelas memerlukan dana yang besar. Padahal masalah kehidupan rakyat yang 

                                                     
3 Teten Masduki, 2005, Pilkadal Rawan Politik Uang, Kompas, 11 Feb, hal 6 
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buruk seperti tercermin dalam kasus busung lapar dan gizi buruk balita, 

penyakit lumpuh layuh, dan masalah kemiskinan tengah mendera hampir 

semua daerah. Ketiga, pilkada memunculkan potensi kerawanan dalam bentuk 

ketidakstabilan, konflik, dan kerusuhan sosial. Potensi kerawanan itu muncul 

karena: 4 

(1) Potensi konflik akibat mobilisasi massa; apalagi jika melibatkan 

sentimen tertentu, baik agama, etnis, daerah, maupun darah 

(kebangsawan, kesultanan, dan sebagainya). Terbukti banyak terjadi 

kasus bentrokan di beberapa daerah dalam proses pilkada.  

(2) Potensi konflik akibat kampanye negatif antar calon kepala daerah. 

Konflik itu akan rawan jika melibatkan massa pendukung masing-

masing.  

(3) Potensi konflik akibat premanisme politik, karena proses atau hasil yang 

ada tidak sesuai dengan keinginan kelompok tertentu, dan mereka tidak 

menerimanya, lalu memaksakan kehendak mereka. Di beberapa daerah, 

massa salah satu calon yang tidak terima karena calonnya tidak 

diloloskan oleh KPUD memprotes bahkan merusak inventaris dan kantor 

KPUD. Potensi ini akan bisa muncul lebih besar karena ketidak-puasan 

atas hasil pilkada.  

(4) Potensi konflik akibat kecurangan dalam proses pilkada. Di Cilegon, 

misalnya, hasil pilkada telah ditolak oleh sebagian pihak karena dinilai 

                                                     
4   Anonim, 2005, Pilkada Langsung, Antara Harapan dan Kenyataan, Buletin Hizbut Tahrir 
Indonesia,,Kamis, 16 Juni, hal 2 
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ada kecurangan, belum lagi jika terjadi perbedaan perolehan suara yang 

sangat tipis. Itu bisa menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan, 

apalagi jika melibatkan massa, kerusuhanlah yang akan muncul.  

(5) Potensi konflik karena perbedaan penafsiran aturan oleh berbagai pihak 

yang terlibat dalam pilkada. 

Pilkada merupakan panggung politik lokal yang menempatkan partai 

politik sebagai pemeran utama berjalannya demokratisasi di tingkat lokal. 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, partai 

politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan 

negara melalui pemilihan umum.5 

Posisi partai politik dalam pilkada sangat strategis. Hal ini sesuai 

dengan UU No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, 

semua calon yang berhak maju dalam pertarungan harus dicalonkan partai 

politik tertentu. Bahkan, calon kepala daerah yang berhak maju harus melalui 

partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 15 % kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau suara pada pemilihan legislatif. 

Dalam pelaksanaan pilkada yang terjadi bisa sebaliknya, pengaruh dan 

peran partai politik yang seharusnya mampu mendominasi pelaksanaan 

pilkada, terasa sangat minim. Ternyata Partai politik yang dianggap sebagai 

                                                     
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 1 
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mesin politik tak dapat digerakkan untuk memenangkan seorang calon, karena 

kekuatannya sangat terbatas. Apabila  seorang kandidat yang dicalonkan 

sebuah atau lebih dari satu partai politik kemudian menang dalam pilkada, 

lebih karena faktor figur dan bukan karena dukungan parpol. Namun peran 

sebagai penentu masih tetap besar terutama dalam membuka jalan bagi 

seseorang untuk bisa maju sebagai calon. Undang-undang belum 

memungkinkan seseorang maju sebagai calon secara independen.  

Di Semarang misalnya, pasangan Sukawi Sutarip dan Mahfudz Ali 

yang unggul mutlak dengan perolehan suara di atas 73 persen, bukan 

dicalonkan oleh PDI Perjuangan atau Partai Golkar yang dalam Pemilu 

Legislatif 2004 menduduki peringkat teratas. Sebaliknya, pasangan calon yang 

diusung PDI Perjuangan justru menduduki urutan paling bawah. Demikian juga 

yang dicalonkan Partai Golkar, hanya mencapai peringkat ketiga dengan selisih 

perolehan suara yang sangat tajam. Hal serupa juga terjadi di beberapa daerah 

lain. Di Purbalingga, Kendal, dan Blora, pasangan yang dicalonkan partai-

partai besar memenangi pemilihan, namun diperkirakan itu bukan karena 

bergeraknya mesin partai, melainkan karena potensi calon yang mantan 

bupati.6 

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pilkada, fungsi partai politik 

juga berpengaruh secara signifikan terhadap suksesnya proses penyelenggaraan 

pilkada. Sukses penyelenggaraan pilkada dimaksud adalah tingkat keberhasilan 

pemilu yang ditakar secara kuantitas dan kualitas politik. Realisasi fungsi 

                                                     
6 Anonim, 2005, Partai Politik Kurang Berpengaruh dalam Pilkada, Suara Merdeka, 29 Juni hal 6 
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partai politik akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat 

dalam pilkada. Keberfungsian partai politik juga akan menentukan apakah  

pilkada yang diselenggarakan tersebut merupakan proses politik yang mendidik 

dan mendewasakan politik masyarakat atau hanya pesta politik belaka. 

Korelasi yang terjadi antara tingkat keberfungsian dari partai politik dengan 

kesuksesan penyelenggaraan pilkada adalah, semakin tinggi tingkat  partai 

politik (fungsi-fungsi partai politik terealisasi maksimal) cenderung akan 

menyebabkan suksesnya penyelenggaraan pilkada. Sebaliknya, jika tingkat 

keberfungsian partai politik rendah maka penyelenggaraan pilkada akan 

cenderung kurang sukses.   

Dalam pilkada bulan Juni 2005 di beberapa daerah di Indonesia, 

realitas politik menunjukan bahwa sebagian besar partai politik tidak 

menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih menerapkan 

pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi 

yang dimilikinya. Kondisi ini terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanye, 

dimana sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim sekali bahkan nyaris 

tidak ada. Partai politik masih berparadigma konvensional, terlihat dari 

kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan (show of forces) ketimbang wahana 

penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. 

Kondisi ini menunjukan adanya malfungsi dari partai politik, dalam hal ini 

fungsi partai politik sebagai sarana sosialiasi dan pendidikan politik tidak 

berjalan.   
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Begitupula halnya dengan realisasi dari fungsi partai politik sebagai 

peredam dan pengatur konflik. Partai politik belum bisa menempatkan diri 

sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi 

masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik 

dalam masyarakat. Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam 

konflik atau menjadi biang keladi munculnya sebuah konflik dalam 

masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, terjadinya 

konflik terbuka antar partai yang memunculkan konflik antar kelompok 

masyarakat. Kurangnya pengaruh partai politik dalam pilkada bagaimanapun 

merupakan sesuatu yang negatif dari sisi demokratisasi, karena mereka adalah 

pilar-pilar demokrasi yang seharusnya bisa berfungsi sebagaimana mestinya.  

Harapan ke depan belumlah terlalu cerah manakala kita melihat begitu 

banyak masyarakat yang cenderung lebih menyukai figur dari luar partai atau 

yang tak terlalu kental warna politiknya. Figur seperti ini relatif lebih bisa 

dijual dari pada pimpinan atau pengurus partai politik. Partai politik dalam 

menentukan calon dalam pilkada langsung seharusnya perlu memiilih figur 

yang berbobot, kredibel, dan kapabel serta memiliki integritas. Itu tidak harus 

berasal dari kader partai, walaupun terkadang faktor uang sangat berpengaruh 

yang berujung pada munculnya para pengusaha sebagai calon dalam pilkada. 

Itu tidak salah, asalkan tidak sekedar punya uang, tetapi juga punya banyak hal 

yang bisa diandalkan.  

Kesiapan partai politik dalam hal ini terlihat kurang. Realitas di 

lapangan menunjukkan inisiatif dan strategi lebih banyak berasal dari calon 
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bukan dari partai politik. Kondisi seperti ini belum ideal dan belum mantap, hal 

ini memperdalam kehidupan partai-partai politik di Indonesia, fanatisme 

ideologis mulai memudar, sementara visi, misi, dan konsep strategis yang 

seharusnya menjadi ''barang dagangan'' parpol juga belum tampak kuat. 

Akibatnya muncul ketidak percayaan pada partai politik, terutama para 

pengurusnya, apalagi mereka yang lebih suka bertikai untuk merebut kursi 

kekuasaan. Kekecewaan itu pada gilirannya juga berdampak pula terhadap 

tingginya angka golput dalam pilkada. Dalam situasi demikian parpol 

tampaknya perlu lebih cerdik dan antisipatif dan harus lebih memikirkan 

bagaimana memenangkan calon yang diajukan, karena itu juga akan 

berpengaruh terhadap prospek partai ke depan. 

Seyogyanya dalam pemilihan Kepala daerah, partai politik  memberi 

prioritas calon pada rakyat yang akan memegang kendali pemerintahan. 

Seharusnya sudah memikirkan calon kepala daerah  atau  sejak sebelum 

pemilihan Kepala daerah.  

Bagi rakyat tidak mudah menentukan pilihan dengan berbagai 

kualifikasi yang dipergunakan sebagai ukuran seorang calon kepala derah dan 

partainya yang akan menominasikannya. Mungkin salah satu cara yang praktis 

adalah sistem "eliminasi". Dari sejumlah calon kepala daerah dipilih satu per 

satu yang paling memenuhi persyaratan. Persyaratan itu, misalnya, dasar moral 

visinya, yaitu perjuangan untuk kepentingan umum yang merupakan moral 

fundamental dari kehidupan politik, bukan kepentingan sektarian/golongan, 

apalagi kepentingan pribadi, yang sempit dan bertentangan dengan kepentingan 
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umum, kemampuannya dalam kepemimpinan, kinerjanya di masa lalu, 

kalangan pergaulannya, dan sebagainya. Di antara para pasangan calon tidak 

memenuhi syarat-syarat seperti yang diharapkan  dicoret dari daftar secara satu 

per satu.  

Pilkada dapat merupakan titik balik yang penting dalam proses ke arah 

kehidupan demokrasi yang lebih sehat. Jangan sampai rakyat memilih calon 

seperti "membeli kucing dalam karung", karena pilkada memberi kesempatan 

pada rakyat  untuk ikut serta dalam perjuangan memperbaiki masa depan, hal 

itu hendaknya didasarkan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab.  

Agar  rakyat dalam memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya, 

partai politik perlu memberikan pendidikan politik pada rakyat baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung, partai politik harus mampu 

memberikan contoh pada masyarakat tentang tata cara berpolitik yang benar 

serta tata cara penentuan pemimpin yang dapat bertanggung jawab. 

 Pemberdayaan politik warga masyarakat adalah prasyarat mutlak 

kalau kita menginginkan otonomi sukses sebagai instrumen distribusi 

kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan politik semakin urgen bagi 

masyarakat bawah. 

Kesadaran berpolitik itu, membuat para wajib pilih dapat membuat 

pertimbangan yang rasional untuk berbuat, dan mempertanyakan kecurangan 

yang diduga terjadi. Berikutnya, kesadaran juga akan memungkinkan para 

wajib pilih memaknai pilkada sebagai sebuah proses demokrasi untuk tujuan 

yang jelas, bukan hanya sekedar meraih kekuasaan belaka meski itu yang 
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disebut-sebut menjadi tujuan dalam sebuah pilkada. Sementara untuk para 

calon, kesadaran politik memungkinkan mereka mengikuti proses suksesi 

dengan sikap jujur  dan adil serta siap bersaing dengan sehat, karena  menang 

atau kalah merupakan konsekuensi ikut dalam proses demokrasi. 

Bagi masyarakat melalui pendidikan politik, diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran politik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam proses politik, sehingga yang terjadi “cheks and balances” antara 

masyarakat dan pemimpinnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap bahwa partai 

politik sebagai tulang punggung demokrasi harus mampu berperan aktif dalam 

memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar masyarakat dan calon 

mampu mengerti makna demokrasi yang berimplikasi pada peningkatan 

partisispasi masyarakat pada pilkada dan  mampu mengatasi permasalahan 

politik. Oleh sebab itu penulis mengambil judul dalam penulisan ini adalah: 

“PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN 

POLITIK GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SURAKARTA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik guna 

meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di Surakarta? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi peran parpol dalam pendidikan politik 

guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui peran partai politik dalam memberikan pendidikan 

politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran partai politik dalam 

proses pendidikan politik terhadap masyarakat pada pilkada di Surakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Partai Politik dalam 

melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu memberikan pendidikan politik 

kepada masyarakat, serta memberikan pengetahuan kepada lembaga legislatif 

dan eksekutif dalam menentukan cara atau jalan dalam pemilihan Kepala 

Daerah, sehingga jalan tersebut sesuai dengan kemauan rakyat Indonesia. 

Berangkat dari kerangka berfikir ini, peneliti menganggap penting 

untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pilkada dalam memberikan 

pendidikan politik terhadap masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan 

partisipasi masyarakat, sehingga proses demokrasi di Indonesia akan menjadi 

terwujud melalui proses yang sesuai dengan kehendak masyarakat Indonesia. 

 

D. Kerangka Teori 

(1) Pemilu 

Pada Negara yang demokratis Pemilu dipercaya sebagai lembaga 

dan proses politik demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan 

rakyat melalui pemerintahan perwakilan, karena dengan dilaksanakannya 
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pemilu warga negara diberi kekuasaan untuk menentukan wakil-wakilnya 

yang akan mengisi jabatan dalam pemerintahan.  

 Secara umum pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu 

proses, pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik 

tertentu. Jabatan-jabatan yang di sini beraneka-ragam, mulai dari presiden, 

wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada 

konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-

jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 

'pemilihan' lebih sering digunakan.7  

Pemilu diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) 

Mulai dari KPU di tingkat daerah sampai KPU di tingkat pusat dan diikuti 

oleh parati-partai politik yang telah memenuhi syarat administrasi untuk 

mengikuti pemilu. 

Dalam pelaksanaan pemilihan umum rakyat diberi kedaulautan 

untuk memilih baik anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang 

dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan 

negara yang berdasarkan atas hukum dan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilu terdiri dari sebagai 

berikut:8 

1. Tahap pendaftaran pemilih; 

                                                     
7 Anonim, 2006, http//www.Wikipedia.go.id, diakses pada tanggal 25 Januari. 
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2. Tahap pencalonan; 

3. Tahap kampanye; 

4. Tahap penyerahan suara 

5. Tahap penghitungan suara. 

Di antara tahapan-tahapan pemilu, yang paling sering menjadi 

sorotan adalah pada tahapan kampanye, pada tahapan kampanye banyak 

sekali problem dan konflik yang terjadi, serta merupakan sarana dalam 

menyampaikan visi dan misi partai politik, calon Presiden, serta calon 

Kepala Daerah guna menarik simpati serta mendapat dukungan dari 

masyarakat. 

 Tujuan Pemilu adalah menghasilkan wakil rakyat yang bersedia 

dan mampu memberikan pelayanan kepada penguasa dan rakyat secara 

seimbang. Di dalam pelaksanaan Pemilu terdapat empat fungsi utama yaitu 

sebagai:9 

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; 

2. Pembentukan perwakilan politik rakyat; 

3. Sirkulasi elit penguasa; 

4. Pendidikan politik. 

Struktur utama bangsa yang secara langsung berkepentingan 

terhadap pemilu yakni Penguasa, Orpol, dan Rakyat. Di dalam proses 

                                                                                                                                              
8 Arbi Sanit, 1997, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 87 
9 Ibid, hal 158-159 
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politik, ketiga strutur Pemilu saling berusaha mendapatkan manfaat 

sebesar-besarnya dengan jalan memilih fungsi sebagai alat untuk:10 

1. Membangun legitimasi dari rakyat atau memperjuangkan kepentingan 

publik. 

2. Menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat atau 

merealisasikan partisipasi sebagai wujud hak politik rakyat, dan 

3. Memobilisasikan aktivitas politik rakyat atau mewujudkan pendidikan 

politik rakyat.  

Fungsi pendidikan politik merupakan fungsi yang sering terabaikan 

oleh stuktur pemilu. Penguasa dan Parpol dalam pelaksanaan Pemilu 

sering hanya mengejar kemenangan untuk  mencapai kekuasaan, sehingga 

pendidikan politik terhadap masyarakat kurang diperhatikan. Hal ini 

didorong oleh faktor kepentingan pada Penguasa dan Parpol. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara: 072- 

073 /PUU-III/2005 pilkada disebut juga sebagai pemilu. Dalam putusan 

tersebut dinyatakan bahwa pilkada merupakan bagian dari pemilu serta 

membatalkan Ketentuan yang menyatakan bahwa KUPD bertanggung 

jawab pada DPRD diganti dengan KPUD dalam pelaksanaan pilkada 

bertanggung jawab pada KPU.  

Secara yuridis dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 18 

ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                     
10 ibid,  hal 213 
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yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-

masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota dipilih secara demokratis.  

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 

langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia 

menuju kehidupan politik yang Iebih demokratis, transparan dan 

bertanggung jawab. 

 
(2) Partai Politik 

 
Partisipasi politik sebagai peran serta masyarakat secara kolektif di 

dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijakan publik dan 

pengawasan pemerintah dapat diwujudkan melalui organisasi politik yang 

sering disebut Partai politik. 

Sigmund Neumann mendefinisikan Partai politik adalah organisasi 

artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam 

masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada 

pengendalian kekuasaan pemerintahan yang bersaing untuk memperoleh 

dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai 

pandangan yang berbeda.11  

Menurut Mark N. Hagopion, parpol adalah suatu organisasi yang 

dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik 

dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui 

                                                     
11 Meriam Budiarjo, 1981, Partsisipasi dan Partai Politik, Gramedia, Jakarta, hal 14 
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praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam 

pemilihan.12 

Basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang 

diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua 

elemen tersebut partai tampaknya tidak akan mampu mengidentifikasi 

dirinya dengan para pendukungnya. 

Partai Politik dalam berpartisipasi politik  di dalam negara 

mempunyai hak sebagai berikut:13 

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; 

2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; 

3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar 

partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

4. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-

undang Pemilihan Umum; 

5. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan 

rakyat; 

6. Mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya di lembaga 

perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

                                                     
12 Usman Ali, 2001,  Partai Poltik dan Kebijak-kebijakan, grapindo, bandung, hal 20 
13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik Pasal 8 
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8. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Partai sebagai tulang punggung demokrasi mempunyai lima fungsi 

dasar dalam keberadaan partai politik:14 

1. Fungsi artikulasi yaitu suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, 

tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk 

dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan 

kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan 

kebijakan publik. 

2. Fungsi agregasi kepentingan, merupakan cara bagaimana tuntutan-

tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda 

digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. 

3. Fungsi  sosialisasi politik, merupakan cara untuk memperkenalkan 

nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang 

dianut oleh suatu negara. 

4. Fungsi rekrutmen politik, adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen 

anggota anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam 

jabatan-jabatan administratif maupun publik. 

5. Fungsi komunikasi politik, adalah suatu fungsi yang dijalankan oleh 

partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan 

komunikasi informasi, isu gagasan politik. 

                                                     
14 Usman Ali, Op. cit, hal 23 
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Partai politik secara ideal adalah untuk mengaktifkan dan 

memobilisasi rakyat mewakili kepentingan, memberikan jalan kompromi 

bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi 

kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. 

Partai politik merupakan perantara yang besar yang 

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan 

lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan mengikatkannya dengan 

aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. 

 

(3) Pendidikan Politik 

Pendidikan adalah usaha yang sadar, terarah, dan disertai dengan 

pemahaman yang baik, untuk menciptakan perubahan-perubahan yang 

diharapkan pada perilaku individu, dan selanjutnya pada perilaku jamaah 

(komunitas) dimana individu itu hidup.15 

Pendidikan dalam pengertiannya yang mendalam adalah sebuah 

aktivitas politik, sebagaimana bahwa politik itu pada intinya adalah 

aktivitas pendidikan, karena itu, upaya untuk memisahkan antara keduanya 

dan menafikan saling pengaruhnya merupakan pemaksaan yang 

menyebabkan bahaya bagi keduanya secara bersamaan. Ini secara persis 

terjadi pada situasi dan kondisi politik yang terbelakang, yakni ketika 

politik terlepas dari misinya, dan kehilangan fungsi edukatifnya yang khas.  

                                                     
15  Ibrahim Ishmet Muthawi,1979, Ushul At-Tarbiyah (Dasar-dasar Pendidikan), Intermedia, 

Solo,  hal 63 
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Hubungan politik dan pendidikan sangat erat hal ini seperti 

diungkapkan Aristoteles menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya 

adalah makhluk politik sudah menjadi bawaanya hidup dalam suatu polis. 

Sifat politis adalah substansi dari pribadi manusia yakni merupakan pilar-

pilar kepribadiannya, maka politik merupakan persoalan khas bagi 

manusia.16 Jika demikian pendidikan merupakan sarana untuk membekali 

manusia   dalam berpolitik guna merubah statusnya sebagai warga negara 

dengan penuh kesadaran. Berarti pendidikan politik adalah jalan untuk 

melakukan koreksi dan evaluasi terhadap aktivitas pendidikan hingga ia 

menjadi sempurna dan sesuai (untuk kebutuhan manusia). 

Edgar Fore dan kawan-kawannya mendefinisikan pendidikan 

politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi 

kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui 

lembaga-lembaga tersebut. Ia berpendapat bahwa pendidikan politik 

bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik 

karakteristik manusia yang kenyang dengan jiwa demokrasi. sarjana lain 

juga berpendapat bahwa pendidikan politik adalah pengembangan 

kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan 

kemampuan partisipasi dalam kehidupan politik dan pengembangan aspek 

                                                     
16 Charles F. Andrain, 1992, Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial, Penerjemah Luqman, Tiara 

wacana Yogyakarta, hal 18 
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itu adalah dengan menggunakan berbagai sarana seperti diskusi non-

formal, ceramah-ceramah, dan partisipasi dalam kegiatan politik.17 

Pendidikan politik merupakan proses kegiatan yang bertujuan 

untuk membentuk kepribadian politik, dalam arti bahwa masyarakat 

memperoleh orientasi politik yang memiliki tiga unsur: nilai-nilai dan 

keyakinan-keyakinan mendasar, pengetahuan dan informasi serta 

perspektif-perspektif politik serta perasaan dan emosi berikut orientasi-

orientasi politik.18 

Proses Pendidikan politik berifat dinamis kesinambungan yang 

dilalui manusia sepanjang hidupnya dengan tingkatan yang berbeda-beda 

tanpa memandang tahapan usia tertentu serta dalam penanaman nilainya 

tidak pada kultur politik tertentu pula.   

Pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan bagian dari 

kewajiban partai politik. Patai politik dalam hal ini merupakan aktor yang 

bisa membentuk masyarakat dalam format politik tertentu, maka sangat 

diperlukan peran aktif Parpol dalam memberikan pendidikan politik 

terhadap masyarakat serta harus tanpa dipengaruhi faktor kepentingan 

tertentu agar masyarakat mampu menilai dengan sendirinya.   

Melalui pendidikan politik diharapkan masyarakat mampu dan 

berperan aktif dalam perpolitikan sehingga mampu mengontrol penguasa 

untuk tidak sewenang-wenang pada masyarakat, karena pendidikan 

merupakan alat untuk mengontrol dan sebagai pelayan sistem politik 

                                                     
17 Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, 2000, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Intermedia,Solo, hal 
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dalam rangka membuat perubahan pada manusia untuk menjadi warga 

negara yang sadar dan tidak terpaksa. 

Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Partai politik sesuai dengan Pasal 9 UU partai politik berkewajiban 

untuk memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik 

masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pilkada ini partai wajib memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat. 

Dalam pendidikan politik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan 

pilkada, secara global ada dua metode pendidikan politik yaitu:19 

a. Metode tidak langsung (Indirect Political Learning); 

b. Metode langsung (Direct Political Learning). 

Dalam metode pendidikan politik tidak langsung masyarakat 

mendapat pengetahuan dari transformasi berbagai pengalaman di berbagai 

kegiatan politik yang dilakukan oleh KPUD, DPRD, Partai politik dan calon 

kepala dan wakil kepala daerah Dalam pelaksanaan pilkada mulai dari proses 

persiapan sampai pengangkatan kepala daerah merupakan sarana  

 

 

                                                                                                                                              
81-82 

18 ibid,  hal 80 
19 ibid,  hal 76 
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Dalam metode langsung yaitu proses kegiatan yang dengannya terjadi 

transformasi muatan politik tertentu kepada individu, dengan tujuan 

membentuk orientasi-orientasi politik. Dalam hal ini yang sangat berperan 

dalam memberikan   pendidikan politik kepada masyarakat adalah partai 

politik. 

Melalui pendidikan politik masyarakat mendapatkan pengetahuan 

mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan pengetahuan mengenai politik 

dengan harapan masyarakat lebih rasional dalam menyikapi perpolitikan yang 

terjadi di masyarkat, serta partisipasi masyarakat akan meningkat yang 

berimplikasi pada peningkatan kualitas demokrasi dalam memilih Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Bagan I  
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F. Asumsi 

Peran Partai politik dalam pendidikan politik pada pilkada berkurang, 

hal tersebut disebabkan: 

1. Adanya peraturan sistem electoral college pada proses pencalonan 

pasangan Kepala Daerah yaitu Partai politik yang mempunyai suara 

15% dari pemilih dan/atau di dewan yang bisa mengajukan pasangan 

calon, maka partai politik yang mempunyai suara yang tidak memenuhi 

batasan minimum tersebut akan terhambat dalam berpartisipasi pada 

pelaksanaan pilkada. 

2. Orientasi masyarakat tersentral pada sosok figur bukan pada partai 

politik yang berakibat turunnya pengaruh partai dalam pilkada, 

sehingga peran partai dalam pilkada secara otomatis tergeser dengan 

tim sukses yang dibentuk oleh pasangan calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah.  

3. Masih banyaknya warga masyarakat yang masih bersifat tradisional 

yang kebanyakan dari mereka adalah masa mengambang dan acuh 

terhadap proses politik, sehingga mereka kurang resposnsif dan kurang 

aktif dalam pelakasanaan pilkada.  

  

G. Metode Penelitian 

1. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni suatu penelitian 

hukum  terhadap suatu  kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. 
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2. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pilkada dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologis, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan 

kaitan-kaitanya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. 

Penelitian ini dengan menekankan aspek subjektivitas dari hasil 

penghayatan, pengamatan dan pengalaman peneliti, masalah pendidikan 

politik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pilkada. 

3. Metode yang digunakan penulis adalah, metode analisis deskriftif, dengan 

menganalisis adanya gejala yang timbul saat sekarang yaitu, dalam 

pelaksanaan pilkada dengan cara identifikasi peranan partai politik dan 

pelaksanaan kampanye yang digunakan para kandidat beserta tim 

suksesnya, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada,  hasil dan 

akibat akibat dilaksanakan pilkada. 

4. Penelitian lebih difokuskan pada penelitian lapangan (field research) yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di kota Surakarta. 

5. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih di kota Surakarta, karena peneliti merasa bahwa 

Surakarta merupakan kota yang sangat unik, Surakarta merupakan kota 

budaya yang mempunyai masyarakat bersifat hiterogen serta masih kental 

dengan budaya jawa.      

6. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah akibat pelaksanaan 

pilkada langsung dipandang dari sudut pemberian pendidikan politik 

terhadap masyarakat di kota Surakarta.   
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7. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data oleh peneliti adalah data kualitatif dan kuantitatif. 

Adapun subjek dan sumber yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1) Informan/Nara Sumber: Ketua dan atau pengurus KPU Surakarta 

(Komisi Pemilihan Umum), Ketua dan atau pengurus Partai-partai 

Politik, diharapkan dapat memberi informasi tentang pelaksanaan 

pilkada di kota Surakarta.  

2) Dokumen Resmi: berupa arsip dan dokumen pelaksanaan pilkada dari 

KPU, dokumen kependudukan dari Pemkot Surakarta, dokumen dari 

partai-partai politik di Surakarta. 

8. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperlancar Peneliti menggunakan 2 cara, yaitu 

1) Wawancara: hal ini bersifat lentur, terbuka, tidak terstruktur yang 

terfokus pada masalah pilkada kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan pilkada di Surakarta. 

2) Metode Dokumentasi: hal ini adalah mengumpulkan data-data dari 

KPU, Pemkot Solo, Partai-partai politik guna melihat pelaksanaan 

pilkada di kota Surakarta. 
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H. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  Pendahuluan,  berisi,   latar   belakang   masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penilitian, kerangka teori, asumsi, metode 

penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II : Tinjauan Teori, berisi, fungsi partai politik, pendidikan 

politik terhadap masyarakat, partisipasi masyarakat, pendidikan politik dalam 

pilkada. 

BAB III :  Pelaksanaan pilkada di Kota Surakarta, berisi, gambaran 

umum kota Surakarta, pelaksanaan pilkada di Kota Surakarta, model 

kampanye yang digunakan, peran partai dalam pilkada, alasan masyarakat 

dalam memilih. 

BABIV  : Pendidikan politik, berisi, pelaksanaan pendidikan politik 

terhadap masyarakat oleh partai politik, faktor yang mempengaruhi  

pelaksanaan pendidikan politik di kota Surakarta.  

BAB V : Penutup, berisi simpulan dan saran 

 




