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Apa itu sistem politik?

Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang
bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, kesatuan yang dimaksudkan dapat berupa negara
atau masyarakat.
Sistem politik dilaksanakan melalui lembaga-lembaga politik atau struktur- struktur politik,
seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik. Lembaga-lembaga politik
tersebut menjalankan fungsi dan kegiatannya sehingga dimungkinkan sistem politik
merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanannya. Lembaga politik
dibedakan antara supra-struktur politik dan infrastruktur politik.

Supra-struktur politik merupakan lembaga-lembaga resmi pemerintah negara. Supra-
struktur politik di Indonesia dapat dicermati melalui pelaksanaan pemerintahannya.
Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia secara kelembagaan melibatkan lembaga-lembaga
negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Infrastruktur politik sebagai mesin politik informasl berasal dari kekuatan riil masyarakat,
seperti partai politik, kelompok kepentingan kelompok penekan, lembaga swadaya
masyarakat, dan media massa. Konfigurasi interaksi para pelaku politik akan berpangaruh
dalam model sistem politik yang berlaku.
Dilihat dari input, proses konversi dan output yang terdapat dalam sustau sistem politik
dapat digambarkan dalam skema 1 sebagai berikut (Rusadi Kantaprawira, 1999:215).

Skema tersebut menunjukkan, bahwa input dalam lembaga-lembaga politik oleh
infrastruktur politik. Proses konversi berlangsung dalam lembaga-lembaga politik yang
berkedudukan sebagai suprastruktur politik. Dan output dari sistem politik berupa
peraturan (perundang-undangan) yang dilengkapi anksinya, yang pelaksanaannya dikelola
dalam suatu birokrasi pemerintah. Output politik akan dicermati oleh masyarakat sebagai
umpan balik yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan sikap
politiknya dalam siklus sistem politik yang berkelanjutan.
Kajian tentang struktur politik akan dapat memberikan pemahaman yang lengkap apabila
dilakukan dengan sekaligus memperaktekkan fungsi yang dijalankan oleh struktur tersebut.
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Adapun fungsi struktur politik adalah memenuhi tugas dan tujuan dari struktur politik.
Suatu struktur politik dapat dikatakan berfungsi apabila sebagian atau seluruh tugas
terlaksana dan tujuan tercapai.
Ada fungsi yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelakanaan
kebijaksanaan pemerintah dan ada fungsi yang secara langung terkait dengan pembuatan
dan pelaksanaan kebijaksanaan. Fungsi yang tidak secara langsung terkait dengan
pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan adalah fungsi sosialisasi politik, fungsi
rekruitmen politik, fungsi komunikasi politik.
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Suprastruktur Politik Indonesia
1. Kekuasaan Legislatif

1. MPR sebagai lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat. MPR dari anggota

DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 2 ayat 1)

Adapaun tugas MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945
1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2) MPR berwenang melantik Presiden dan/atau wakil preiden
3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam

masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 19)
1) Anggota DPR dipilih melalui pemilu
2) Susunan DPR diatur dengan UU
3) DPR bersidang sedikitnya sekali setahun

Adapun tugas-tugas DPR adalah:

Pasal 20 ayat 1 dan 2
1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama

Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3

1) DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
2) DRP mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat
3) DPR mempunyai hak mengajukan, menyampaikan usul dan pendapat, serta

hak imunitas
Anggota DPR berhak mengajukan usul rancnagan Undang-Undang (Pasal 1

ayat 1)

- Memilih anggota BPK (pasal 23F)

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 22C)

1) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu
2) Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh

anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR
3) DPD bersidang sedikitnya selaki dlms etahun
4) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan UU

Adapun tugas DPD menurut Pasal 22D:

1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dn sumber daya
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ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemerakan dan
pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas
rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan UU
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama

3) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan, agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada
PDR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

2. Kekuasaan Esekkutif

Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, menurut pasal 4

ayat 1 dan 2:

- Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden

Pasal 17 ayat 1, 3 dan 4 UUD 1945

- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
- Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- Pembentukan, pengubhan dan pembubaran kementrian negara diatur dalam

Undang-Undang

Adapun tugas Presiden adalah:

Menurut Pasal 5

1) Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepda DPR
2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU

sebagaimana mestinya

- Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut
dan Angkatan Udara (pasal 10)

- Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat 1)

- Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dalam beban
keruangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan
undang-undang baru dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2)

- Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-
undang (pasal 11 ayat 3)
Pasal 12
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- Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3

- Presiden mengangkat Duta dan Konsul
- Dalam hal mengangkat duta, Preiden memperhatikan pertimbangan DPR
- Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR

Pasal 14 ayat 1 dan 2

- Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
MA

- Presiden memberi amnesti dan abosili dengan memperhatikan pertimbangan
DPR

Pasal 15

- Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur
dengan Undang-Undang

Pasal 16

- Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dengan UU

Pasal 17 ayat 2

- Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Pasal 20 ayat 2 dan 4

- Setiap rancangan udang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk
mendapat persetujuan berama

- Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
untuk menjadi undang-undang

Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3

- Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan
yang berikut

- Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

Pasal 23 ayat 2 dan 3

- Rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden
untuk dibahas berama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR

- Apabila DPR tidak menyetujui APBN yang diusulkan oleh Presiden pemerintah
menjalankan anggarann pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu
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Pasal 23F ayat 1

- Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh Presiden

Pasal 24A ayat 3

- Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada DPR untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden

Pasal 24B ayat 3

- Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan peretujuan DPR

Pasal 24C ayat 3

- MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden,
yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR dan 3 orang
oleh Pesiden

3. Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan kehakiman

Pasal 24 UUD 1945

4) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menjelang
gerakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan

5) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara
dan oleh sebuah MK

6) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam UU

a. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung berwenang pada tingkat kasasi, menguji peraturan
Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan
mempunyai wewenang lain yang diberikanoleh UU (Pasal 24A ayat 1)

b. Mahkamah Konstitusi (MK)

Pasal 24C ayat 3 dan 4

- Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang dari DPR dan tiga orang dari Presiden

- Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
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Adapun tugas atau fungsinya adalah

Pasal 24C ayat 1 dan 2

- MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya yang bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD, memutus perubahan partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum

- MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPRn mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Preiden menurut UUD

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah sporting element (unsur pelengkap)

Bila menunjuk pasal 24B ayat 4 UUD 1945, keberadaan KY pada hakekatnya
adalah badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Selanjutnya UU No. 22 Tahun 2004 bahwa KY dikonstruksikan sebagai lembaga
negara yang bersifat mandiri hal ini menunjukkan bahwa kedudukan KY sama
dengan lembaga-lembaga seperti: MPR, DPR, MA dan MK

Tugas KY adalah:

- Menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim

- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran

- Membuat laporan pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan kepada

MA dan MK

Sedangkan Komisi Ombudsman (KON)

Bertugas mengawasi administrasi negara dan pelayanan publik yang

dilakukan institusi pemerintah dan badan hukum lain

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah salah satu badan yang bebas dan mandiri

Pasal 23F

- BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh Presiden

- Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota

Pasal 23G ayat 1

- BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wakil di setiap provinsi

Adapun tugas BPK berdasarkan Pasal 23E

1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara satu badan BPK yang bebas dan mandiri
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2) Hasil Pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan
DPRD sesuai dengan kewenangannya

3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan satu
badan sesuai dengan UU

e. Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan adalah dewan yang dibentuk oleh Presiden. Adapun
tugasnya adalah memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden
(pasal 16)
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Infra Struktur Politik

1. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang

terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita

yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk

melaksanakan kebijakan mereka (Miriam Budiarjo, 1986:160-161). Sedangkan

menurut Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Partai politik, bahwa yang disebut

partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui

pemilihan umum.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi

sebagai berikut (Miriam Budiarjo, 1986:163-164).

7) Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan
aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran
pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu
luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak
berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung
dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan
”penggabungan kepentingan” (interest aggregation). Setelah digabung, pendapat
dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini
dinamakan ”perumusan kepentingan” (interest articulation).

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai politik. Partai politik selanjutnya
merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan
dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah
agar dijadikan kebijaksanaan umum (public polisy). Dengan demikian tuntutan dan
kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.
Sebaliknya pemerintah juga dapat menggunakan partai politik untuk menyampaikan
informasinya kepada masyarakat.
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8) Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi politik (instrument
of political socialization). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai
proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap
fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-
kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik dapat
berupa pengenalan program-program partai politiknya kepada masyarakat dengan
harapan dalam pemilihan umum anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih
memilih partai politiknya.

9) Partai politik sebagai sarana perekrutan (rekrutment) politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat

untuk turut aktif dalam kegiatan politi sebagai anggota partai (political recruitment).

Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui

kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Dalam perekrutan anggota, juga diusahakan

menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan

mengganti pimpinan lama (selection of leaderhip).

10)Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam

masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik

bersuaha untuk mengatasinya.

Adapun Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menggariskan

fungsi parpol sebagai sarana:

(1) Pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas

hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

(2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan

bangsa untuk mensejahterakan masyarakat

(3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara

konstitusional dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan negara

(4) Partisipasi politik warga negara
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(5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme

demokrasi dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender

Apabila dilihat organisasi internalnya, partai politik menurut Maurice Duverger

(1984:6-21) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

(1) Partai Elit atau Partai Tradisional, yaitu partai politik yang menekankan pada

dukungan orang-orang yang terkemuka, lebih menekankan kualitas para

anggotanya

(2) Partai Massa, yaitu partai politik yang menekankan pada jumlah dukungan

diantara masyarakat

(3) Partai Tengah atau Partai Intermediate, yaitu partai politik yang bergerak

diantara para elit dan partai massa

Pada penjelasannya yang lain Maurice Duverger (1984:21-4) mengupas tentang

sistem keprataian. Dalam pandangannya, sistem kepratian dibedakan Sistem Partai

Pluralistis dengan Sistem Satu Partai dan Sistem Partai yang Dominan. Sistem partai

pluralis dapat berupa sistem banyak partai (sistem multipartai) dan sistem dua

partai (sistem dwipartai). Sedangkan sistem satu partai atau sistem partai yang

dominan mengarah pada pemerintahan yang tunggal, absolut dan terkadang

diktator.

Partai-partai politik dalam memperjuangkan kepentingannya dilaksanakan

melalui pemilihan umum. Pada umumnya dalam praktik pemilihan umum dikela dua

sistem pemilihan umum yaitu Sistem Distrik dan Sistem Perwakilan Berimbang

(Sistem Proporsional) (Miriam Budiarjo, 1986:177). Sistem distrik disebut juga

dengan single member constituency, satu daerah pemilihan memilih satu wakil,

dimana negara dibagi dalam sejumlah distrik dan anggota legislatif ditentukan oleh

jumlah distrik tersebut. Sedangkan sistem perwakilan berimbang disebut  juga

Proportional Representation berifat multi-member constituency, satu daerah

pemilihan memilih beberapa wakil dengan gagasan pokok jumlah kursi di lembaga

legislatif yang diperoleh oleh partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang

diperolehnya. Apabila dilihat dari kedua sistem pemilihan umum tersebut,

pelskanaan pemilihan umum di Indonesia yang mendaarkan pada UU No. 12 Tahun

2003 merupakan sistem campuran antara keduanya. Sebab Pasal 6 U No. 12 Tahun
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2003 menyatakan bahwa emilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar

calon terbuka. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan

sistem distrik berwakil banyak.

Pembahsan tentang partai politik sebagai kekuatan infrastruktur politik tidak

dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan infrastruktur yang lain. Infrastruktur politik

yang berkembang dalam masyarakat berupa Kelompok Kepentingan (Interest

Group), Kelompok Penekan (Preassure Group), Media Massa, dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM).

2. Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Ramlan Surbakti (1992:109) menjelaskan, bahwa kelompok kepentingan ialah

sejumlah orang yang memiliki sifat, sikap, kepercayaan, dan/atau tujuan yang

sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dna mencapai tujuan. Sebagai

kelompok yang terorganisasi, kelompok kepentingan tidak hanya memiliki sistem

keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan

untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar

organsiasi.

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada bagaimana

mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah

menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Kelompok

kepentingan lebih berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang

dibuat pemerintah. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk memegang

kekuatan seperti halnya partai politik, walaupun ada kalanya kelompok kepentingan

mendukung partai politik tertentu.

Klasifikasi kelompok kepentingan terdapat berbagai tipe sesuai dengan patokan

yang digunakannya. Klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam berbagai patokan

sebagai berikut:

1) Kelompok kepentingan berdasarkan jenis kegiatannya dikenal berbagai macam

kelompok seperti profesi, keagamaan, kegemaran, lingkungan hidup,

kepemudaan dan  kewanitaan (Ramlan Surbakti, 1992:109).
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2) Kelompok kepentingan berdasarkan lingkungan kepentingan yang

diartikulasikannya dikenal adanya kelompok kepentingan yang memperjuangkan

kepentingan yang terbatas seperti petani, guru, buruh, tetapi ada kelompok

kepentingan yang memperjuangkan kepentingan dalam linkgup yang luas seperti

bantuan hukum dan lembaga konsumen. (Ramlan Surbakti, 1992:109-110).

3) Kelompok kepentingan berdasarkan gaya dan metode mengajukan kepentingan

oleh Ramlan Surbakti (1992:110), dibedakan atas:

a) Kelompok kepentingan anomik, yaitu kelompok yang identitasnya kurang

jelas dan mengajukan kepentingan secara spontan dan berorientasi pada

tindakan segera dengan cara demontrasi, pemogokan dan hura-hura

b) Kelompok kepentingan non-asosiasi, yaitu kelompok yang terbentuk apabila
ada kepentingan yang sama untuk diperjuangkan dan bersifat temporer.
Setelah melakukan kegiatan, kelompok ini langsung bubar dengan
sendirinya. Contohnya kelompok suku, ras, dan kedaerahan. Cara yang
ditempuh biasanya dengan pendekatan informal.

c) Kelompok kepentingan instituional, yaitu kelompok kepentingan yang muncul
dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan dengan tujuan untuk
melayani kepentingan sendiri

d) Kelompok kepentingan asosiasional, yaitu kelompok kepentingan yang
secara khusus berfungsi mengartikulasikan kepentingan kelompok.
Kelompok kepentingan ini terorganisasi dengan baik dan selalu menjalin
hubungan antar anggota dan hubungan dengan pemerintah. Contohnya
Kamar Dagang dan Industri, Serikat Pekerja, Himpunan Petani dan Ikatan
Dokter.

3. Kelompok Penekan (Pressure Cgoups)

Kelompok penekan adalah kelompok yang melancarkan tekanan-tekanan atas

kekuasaan yang sedang berjalan, bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan, tetapi

tidak langsung mengambil bagian dalam kekuasaan (Maurice Duverger, 1984:119).

Kelompok penekan berbeda dengan kelompok kepentingan dalam hal cara dan

sasaran, caranya dengan memberikan tekanan dan sasarannya adalah agar

tuntutannya terpenuhi (Ramlan Surbakti, 1992:109).
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Pengelompokkan kelompok penekan menurut Maurice Duverger (1984:122-

128) dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelompok Penekan eksklusif dan Kelompok Penekan Parsial

Kelompok penekan yang eksklusif merupakan kelompok penekan yang hanya

mengambil tindakan dalam bidang politik dengan memberikan tekanan atas

kekuasaan politik. Sedangkan kelompok penekan yang parsial, dimana kegiatan

politik merupakan bagian dari kegiatan keseluruhan.

2) Kelompok Penekan Swasta dan Kelompok Penekan Resmi

Kelompok penekan swasta merupakan kelompok penekan yang berada di luar

pemerintahan. Sebaliknya kelompok penekan resmi berada di lingkungan

pemerintahan dengan tujuan lembaga pemerintahan yang memberikan tekanan

akan diperhatikan keberadaannya.

3) Kelompok Penekan Asing

Kelompok penekan asing berasal dari luar negeri yang memberikan tekana

tertentu pada suatu pemerintahan negara tertentu.

4. Media Massa

Media massa sangat berpengaruh dalam kehidupan politik. Pengaruh media

massa dapat berupa pembentukan opini masyarakat. Dengan opni tersebut akan

bergerak dan berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadi opininya.

Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai macam media massa, namun

semuanya dalam dikategorikan dalam media massa cetak dan media massa

elektronik. Media massa cetak memiliki keunggulan dengan sajiannya yang lengkap

dan ulasan yang komprehensif. Sedangkan media massa eletronik memiliki

keunggulan cepat dalam pemberitaan dan tampilan visual yang lebih memberikan

bobot pada apa yang diberitakan.
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5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM sering disebut juga dengan organsasi non-pemerintah sebagai terjemahan

dari Non-Government Organization (NGO). LSM merupakan organisasi bentukan

masyarakat secara mandiri guna membantu masyarakat dalam memecahkan

problema hidupnya. Ciri utama LSM adalah mengembangkan kemandirian dan

membangun keswadayaan dalam masyarakat (Zaim Saidi, 1995:9).

Dalam sejarah perkemangannya, David Korten (dalam Zaim Saidi, 1995:5-7)

membagi perkembangan LSM dalam empat generasi sebagai berikut:

1) LSM mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan

masyarakat. Pendekatan dalam generasi ini adalah derma yaitu dengan usaha

memenuhi sesuatu yang kurang dalam masyarakat. Fokus kegiatannya berupa

kegiatan amal untuk anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial,

seperti anak yatim piatu, penderita cacat atau orang lanjut usia.

2) LSM berperan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan mereka sendiri. Dalam hal ini LSM bukan sebagai pelaku langsung

melainkan sebagai penggerak masyarakat. Fokus kegiatannya adalah membantu

masyarakat untuk mengenali dan mengatasi akar masalah yang dihadapainya.

Program-program yang ditawarkannya seperti peningkatan pendapatan, industri

kerajinan, pertanian, atau teknologi tepat guna.

3) LSM yang berpandangan, bahwa keadaan di tingkat lokal meurpakan akibat dari

masalah regional atau nasional. Masalah mikro dalam masyarakat tidak

dipisahkan dari politik pembangunan nasional. Perubahan secara mendasar

yang perlu dilakukan berupa perubahan struktural.

4) LSM sebagai gerakan masyarakat (people movement). LSM beruah agar ada

transformasi struktur sosial dalam masyarakat dis etiap sektor pembangunan.

Visi LSM dalam hal ini dalah terciptanya dunia baru yang lebih baik, yang

melibatkan semua penduduk dunia.

LSM biasanya memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga apa yang

dilakukan oleh LSM memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh LSM sering dipercaya dibanding apa yang dilakukan oleh

pemerintah. Dengan demikian, LSM yang sudah memiliki kepercayaan di
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masyarakat akan mudah untuk menggerakkan masyarakat dalam perilakuknya,

termasuk dalam perilaku politiknya.

Dalam prakteknya terdapat LSM yang pro-pemerintah dan juga ada LSM yang

selalu memberikan kritik kepada pemerintah. Apabila dilihat dari kegiatannya, ada

LSM yang mengkhususkan diri dalam satu kegiatan tetapi banyak juga yang memiliki

banyak bidang kegiatan.
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