
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara tentang partisipasi, tentu selalu berkaitan dengan segala bentuk kegiatan atau 

aktivitas baik yang berhubungan dengan individu, kelompok, organisasi, dalam suatu sistem yang 

saling berhubungan, guna mencapai suatu tujuan tertentu. Partisipasi juga bisa dikatakan sebagai 

kemampuan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kemampuan suatu masyarakat sebagai 

hasil dari konstruk sosial sehingga diharapkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Dalam analisis partisipasi politik modern partisipasi merupakan suatu masalah yang 

penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara 

berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik 

sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak munculnya kelompok 

masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan 

umum. Kelompok-kelompok ini muncul  pasca industrial (post industril) dan dinamika gerakan 

sosial baru (new social movement), (Budiardjo, 2008:367). 

Indonesia memeliki sejarah panjang dalam hal aktivis mahasiswa. Mahasiswa telah 

berpartisipasi dalam setiap perubahan penting dalam sejarah Indonesia. Sebagaimana yang terlihat 

ketika mahasiswa mampu meruntuhkan rezim kekuasaan soeharto pada tahun 1998. Sebelum itu 

gelombang-gelombang demonstrasi mahasiswa telah dimulai setelah tahun-tahun sebelumnya. Hal 

ini merupakan reaksi atas keperihatinan dari aktivis mahasiswa sebagai agent of control social 

terhadap suatu roda pemerintahan rezim orde baru. 



Patisipasi politik di Indonesia, khususnya partisipasi politik aktif dan konfensional 

sebagaimana diuraikan sebelumnya, memeliki dinamika atau pasang surut yang unik dan menarik. 

Salah satunya dapat dilihat pada partisipasi politik dalam pemilu yang merupakan bentuk 

partisipasi yang melibatkan seluruh masyarakat, (Indra Pahlevi,2005:105), menyatakan bahwa 

perkembangan politik indonesia pasca-pemilu legislatif 5 April 2004, terjadi pergesaran yang 

mengarah kembalinya kekuatan lama ke panggung kekuatan nasional, (Gatara dan Said, 

2011:100). 

Mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin masa mendatang, memeliki daya nalar dan 

analisa yang tinggi dan tujuan serta memeliki keterampilan khusus. Pada masa perkuliahan saat 

yang paling tepat membentuk diri dan menggali potensi adalah mengekuti organisasi-organisasi 

yang berada di lingkungan kampus dan Fakultas. Keterlibatan mahasiswa dalam perubahan tatanan 

kenegaraan selama ini sudah menjadi jargon dan pilar utama terjalinnya sebuah tatanan kenegaraan 

yang demokratis. Mahsiswa dalam hal ini sudah menunjukan diri sebagai salah satu potensi yang 

diandalkan dalam upaya menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dan distribusinya baik 

secara kualitas maupun kuantitas dalam segala aspek kehidupan sosial sudah semestinya 

diperhitungkan. 

 

Ridwan Saidi menyebutkan mahasiswa pada dasarnya memeliki persepsi politik yang 

terbentuk dari arus informasi yang dicernanya sehari-hari, melalui proses pertukaran pikiran 

dengan sesama rekan yang berlangsung secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari, realita 

kehidupan kemasyarakatan yang dapat direkamnya. Ekspresi atau ungkapan, dan persepsi politik 

yang dimiliki seseorang tergantung dari individu yang bersangkutan. Mereka dapat saja menjadi 

relutant, bahkan apatis sekalipun dengan kehidupan politik, (Saidi Ridwan, 1989:232). 



Organisasi juga mempunyai program kajian khusus yang berbeda-beda, ada yang 

mempunyai faktor pada kajian kailmuan, penguatan jaringan, pengembangan nalar intelektual, 

wawasan dalam berpolitik, lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat, pengembangan 

minat dan bakat, keagamaaan dan lain-lain. Pada intinya semua organisasi Intra kampus baik itu 

di dataran Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Mahasiswa 

Universitas (DEMA-U) semuanya berkeinginan untuk membesarkan dan mencerminkan nama 

baik Jurusan dan Fakultasnya masing-masing sehingga ada yang menjadi penggerak pada 

kegiatan-kegiatan nasional agar menjadi terkenal dan dapat juga bersaing dengan kampus-kampus 

lain yang berada di Indonesia. 

Keterlibatan aktivis mahasiswa ekstra kampus dalam kepemimpinan politik kampus tidak 

bisa kita nafikan begitu saja, karena baik suka ataupun tidak aktivis mahasiswa ekstra kampus ini 

sangat berperan penting dalam memberikan perubahan serta mampu mengontrol segala bentuk 

kebijakan yang berada di kampus, baik itu di tingkat rektorat, dekanat mapun tingkat jurusan yang 

paling bawah. Dalam hal merebutkan kepemimpinan politik kampus, nampaknya seperti menjadi 

tujuan utama ketika momentum politik itu tiba seperti yang dipandang oleh sebagian mahasiswa. 

Sebagai bagian daripada sivitas akademika, tentunya aktivis mahaiswa Ekstra kampus 

yang bergabung dalam organisasi intra kampus ini juga memiliki ruang yang sama seperti 

mahasiswa pada umumnya, sekalipun keberadaanya tidak diakui seperti halnya organisasi Intra 

kampus. Oleh karena itu, adanya persepsi yang mengatakan bahwa momentum politik kampus 

menjadi ladang bagi aktivis mahasiwa ekstra kampus dalam mencari hidup itu tidaklah benar. 

Ditambah lagi dengan citra jelek yang selalu dikaitkan dengan aktivis mahasiswa ekstra. 

Sebagian mahasiswa beranggapan bahwa politik kampus selalu didominasi oleh aktivis 

mahasiswa ekstra yang identik dengan perebutan kekuasaan, hal ini terlihat dari periode ke periode 



yang selalu bersaing dalam ruang itu (kepemimpinan) adalah organisasi ekstra kampus. Karena 

secara kasat mata memang tanpak sangat jelas dinamika politik dan persaingan sengit yang terjadi 

antara beberapa aktivis mahasiswa ekstra kampus ini. Namun, model seperti ini kadang tidak 

terlihat pada semua organisasi ekstra kampus, karena ada beberapa organisasi ekstra kampus ini 

mungkin tidak tertarik atau bahkan tidak mau berkecimpung dalam dunia politik, sehingga mereka 

hanya fokus pada ruang-ruang tertentu yang mereka anggap strategis dalam membangun dan 

mengembangkan organisasinya. (Hasil disikusi bersama syahrul Mubarok, 12 Januari 2017). 

 

Selain itu, struktur kepentingan kampus hanya dijadikan sebagai sarana kaderisasi bagi 

aktivis mahasiswa kampus, adanya anggapan bahwa aktivis mahasiswa kampus hanya mencari 

dan memanfaatkan fasilitias kampus yang tersedia, politik kampus selalu identik dengan pertikaian 

dan keributan antara beberapa kelompok aktivis mahasiswa kampus. Nah, tipologi aktivis 

mahasiswa kampus yang mana, hal itu sangat berkaitan dengan organisasi masing-masing pihak, 

memanfaatkan kesempatan yang ada dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu 

maupun kelompok guna membangun kampus, fakultas dan jurusan yang lebih baik. (Hasil diskusi 

bersama Wildan,20  januari 2017). 

Seperti yang dijelaskan oleh Syahrul dengan Wildan bahwa, model seperti ini tidak 

terdapat pada semua organisasi ekstra kampus, hanya ini tentunya disebabkan oleh tujuan serta 

orientasi dari proses organisasi masing-masing. Oleh sebab itu, ada sebagian organisasi ekstra 

yang memanfaantkan kesemptan politik sebagai wadah dalam mengembangkan diri dan 

melakukan kaderisasi. Sedangkan, pada organisasi ekstra kampus yang lain lebih soft dalam 

melakukan proses kaderisasi. Ini kemudian bukan menjadi tujuan yang menjadi target utama ketika 



aktivis mahasiswa ekstra ini terlibat dalam proses politik yang ada, tapi karena hal ini dijadikan 

sebagai mementum pembelajaran. 

Rasa kepedulian dan keinginan untuk membangun nama baik almamater kampusnya, yang 

menuntut para aktivis mahasiswa ini untuk terus membangun serta memperbaiki pola dan karakter 

kepemimpinan politik pada organisasi Intra kampus baik itu di tingkatan Himpunan Mhasiswa 

Jurusan (HMJ), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) atau bahkan Dewan Mahasiswa (DEMA). 

Proses politik di kampus ini tentu mendapat banyak tantangan dan juga pandangan-pandangan 

miring yang selalu disandingkan terhadap para aktivis mahasiswa kampus. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Masih banyak anggapan negatif terhadap peran kepemimpinan mahasiswa ekstra kampus. 

2.  Sebagian mahasiswa beranggapan bahwa politik kampus selalu didominasi oleh aktivis 

mahasiswa ekstra yang identik dengan perebutan kekuasaan. 

3.  Struktur kepentingan kampus hanya dijadikan sebagai sarana kaderisasi bagi aktivis 

mahasiswa ekstra kampus. 

4.  Anggapan bahwa aktivis mahasiswa ekstra kampus hanya mencari dan memanfaatkan 

fasilitias kampus yang tersedia.  

5. Politik kampus selalu identik dengan pertikaian dan keributan antara beberapa kelompok 

aktivis mahasiswa ekstra kampus.  

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang maslah yang dijelaskan di atas, maka dibuatlah beberapa rumusan 

masalah, yaitu:  

1. Bagaimana realitas partisipasi aktivis mahasiswa ekstra kampus terhadap bentuk 

kepemimpinan politik intra kampus di Fisip? 



2. Bagaimana kontribusi aktivis mahasiswa ekstra kampus terhadap kepemimpinan politik 

mahasiswa Intra kampus di Fisip? 

3. Apa faktor pendorong dan penghambat aktivis mahasiswa ekstra kampus dalam 

kepemimpinan politik di organisasi mahasiswa Intra kampus di Fisip? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penlitian ini adalah sebagai berikut, yaitu: 

1. Untuk mengetahui realitas Mahasiswa Aktivis di Fisip. 

2. Untuk mengetahui kontribusi Aktivis Mahasiswa dalam kepemimpinan politik Mahasiswa 

di Fisip. 

3. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang pendorong dan yang menjadi hambatan bagi 

aktivis mahasiswa sehingga secara langsung terlibat dalam politik kepemimpinan 

Mahasiswa. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitianya sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis yaitu sebagai informasi bagi seluruh Mahasiswa atau satuan akademis 

lainya untuk mengetahui fakta sosial yang terjadi di sekitar, terutama mengenai partisipasi 

aktivis mahasiswa terhadap kepemimpinan politik organisasi, dan mengetahui bagaimana 

pemecahan masalahnya. 

2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh 

kalangan akademisi maupun lainnya, sebagai acuan referensi untuk bahan penelitian 

mengenai partisipasi mahasiswa dalam kepemimpinan politik organisasi, setidaknya sudah 

ada gambaran melalui proposal penelitian yang dibuat. 

F. Kerangka Pemikiran 



Menurut Wahyudi Kumorotomo mengatakan, partisipasi adalah berbagai corak tindakan 

massa ataupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah 

dan warganya. Lebih jauh Wahyudi mengingatkan, secara umum corak partisipasi warga negara 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemelihan (electoral 

participation), kedua, partisipasi kelompok (group participation), ketiga, kontak antara warga 

negara dengan warga pemerintah (citizengovernment contacting) dan keempat, partisipasi warga 

negara secara langsung. dalam (Efriza, 2012:151). 

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah 

suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap 

kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan 

dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. 

Partisipasi politik merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun 

demikian penggunaannya sering berbacam-macam sehingga, menimbulkan pemahaman konsep 

yang berbeda-beda. Pada akhirnya kehilangan kegunaannya. Istilah tersebut diterapkan kepada 

aktivitas orang dari semua tingkat politik, misalnya, memilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan 

memberikan suaranya; menteri-menteri berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya. 

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak 

menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi 

berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil 

peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil 

bagian”. Dalam bahasa inggris “partisipate atau partisipation” berarti mengambil bagian atau 

peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara, 

dalam (Suharno, 2004:102-103). 



Menurut Miriam Budiarjo, (Cholisin, 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik 

secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut 

serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung 

atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy).  

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. partisipasi politik 

merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka 

warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud 

dengan partisipasi politik. 

Asumsinya adalah orang yang paling memahami tentang suatu keinginan (masyarakat) 

adalah masyarakat atau individu itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi politik individu dalam 

masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut 

kehidupan merek sendiri, seperti yang di jelaskan dalam (Mufti, 2013: 100). 

Partisipasi Politik, lebih lanjut Hungtintong dan Nelson menjelaskan dalam (Mufti, 2013: 

101) menjelaskan mengenai spektrum partisipasi politik tersebut. Menurut mereka, ada dua jenis 

partisipasi politik tersebut yang bergerak pada satu jenis spektrum. 

Pertama: partisipasi otonom (otonomous) adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh 

setiap masyarakat, pada jenis ini keterlibatan masyarakat baik dalam hal memberikan masukan 

mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi 

kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan hak pada pemelihan umum dan sebagainya, 

merupakan rangkaian yang diinginkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. 

Kedua: partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan 

masyarakat terhadap pelaksanaan atau program baik, politik, ekonomi, dan sosial. 



Identifikasi berbagai persyaratan fungsional yang dihadapi sistem sosial (masyarakat) 

merupakan pokok permasalahan dalam kebenyakan karya Parson, dalam (Jonson, 1990: 124-133). 

Oleh sebab itu pendekatan Person ini merupakan teori struktural fungsional yang strategi dasar 

pendekatannya meliputi. 

1. Mengidentifikasi persyaratan-persyaratan fungsional yang pokok dalam sistem yang sedang 

dipelajari. 

2. Menganalisis struktur-struktur tertentu yang berkaitan dengan terpenuhinya persayaratan-

persyaratan ini. 

Persyaratan fungsional berperan menjamin tingkat kesusuian minimal diantara berbagai 

tingkatan yang berbeda. Integrasi yang sempurna akan terjadi akan suatu tindakan tertentu 

secara serempak mencerminkan pengaturan kebutuhan individu itu sendiri, mencerminkan 

harapan akan peran pasangan dalam suatu hubungan interaksi, serta mencerminkan komitmen 

nilai umum yang dianut bersama oleh individu dan pasangan interaksinya. 

Suatu fungsi adalah “suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan 

suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem itu” (Rocher, 1975:40;R. Stryker, 2007). 

menggunakan definisi tersebut, parsons percaya bahwa ada empat impreatif fungsional yang perlu 

bagi (khas pada) semua sistem, (A), Adaptation (Adaptasi), (G) Goal attainment, (Pencapaian 

Tujuan), (I) (Integrasi), dan (L) Latency (Laten), atau pemeliharaan pola,  (Ritzer, 2012:408-409). 


