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1. Gambaran Umum 

Modul ini akan menggambarkan tentang Politik di Indonesia.  

 

2. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti sesi-sesi yang tercakup dalam modul ini, para peserta diharapkan 
dapat : 

1) Memahami tentang Makna Politik 
2) Memahami Proses Pembuatan Kebijakan 

 
3. Sub Pokok Bahasan 

1) Definisi Politik  
 

4. Pertanyaan Arahan  

1) Sebutkan definisi politik 
2) Sebutkan  
3) Mengapa  
4) Apa dampak  
5) Bagaimana dampak  

 
5. Metode Pembelajaran  

Pemaparan, Pemutaran Film, dan  Curah pendapat 
 

6. Alat, Bahan dan Media Pembelajaran  

1) Alat – Bahan : LCD proyektor, kertas plano/flipchart, kartu metaplan, spidol 
warna-warni, sticknote(atau alat lain), selotif kertas 
Media Pembelajaran : Bahan presentasi tentang Politik di Indonesia  

7. Waktu  :  120 menit. 

 
8. Materi  

 

 
9. Materi Modul  
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Politik di Indonesia  

 

A. Definisi Politik 

Terdapat beberapa definisi tentang politik. Perbedaan definisi tersebut 
disebabkan oleh cara pandang yang berbeda. Beberapa cara pandan tersebut ialah : 

 Ada yang melihat politik sebagai seni memerintah  (Politics as the art of 

government) 

 Politik sebagai kebijakan publik (Politics as public policy) 

 Politik sebagai seni untuk berkompromi, berkonsensus, tawar menawar 

kepentingan. 

 Politik sebagai kekuasaan 

Meski terdapat berbagai cara pandang namun tampak terdapat saling 
keterkaitan diantara berbagai cara pandang tersebut yaitu bahwa politik berkaitan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan (negara) dan proses pembuatan dan 
pelaksanaan kebijakan publik (decision making process and policy implementation). 
Sesuai dengan asal usul kata politik yang berasal dari kata “polis” yang berarti “Negara”, 
dan kata “taia” yang berarti “urusan”. Jadi arti kata politik adalah “urusan Negara”. 

 
1. Politik Sebagai Kekuasaan 

Jika politik dilihat sebagai kekuasaan maka kita dapat memahaminya dengan 
menggunakan konsep pembagian kekuasaan Trias Politica  yang dikemukakan oleh  
Baron Montesquieu (1748).  Menurut Montesquieu kekuasaan tidak boleh berada pada 
satu orang atau satu lembaga, tetapi harus terbagi dalam tiga lembaga, yaitu : 1. 
Kekuasaan legislatif (rulemaking function) yang bertugas untuk membuat undang- 
undang 2. Kekuasaan eksekutif (rule application function)  yang bertugas untu 
melaksanakan undang-undang 3. Kekuasaan judikatif (rule adjudication function) yang 
bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. 

Di Indonesia kekuasaan legeslatif berada pada lembaga DPR , DPRD yang 
bertugas untuk membuat perundang-undangan, kekuasaan eksekutif berada pada 
lembaga kepresidenan dan pemerintahan daerah (Gubernur, Nupati/Walikota, Camat, 
Kepala Desa), kekuasaan yudikatif berada pada lembaga kehakiman (Jaksa, Hakim). 
 Dari penjelasan diatas tampak bahwa yang  dimaksud dengan kekuasaan dalam 
politik ialah kekuasaan untuk membuat, melaksanakan dan menghakimi kebijakan yang 
sifatnya otoritatif (mengikat / harus dilaksanakan). Ilmu  politik mempelajari interaksi 
antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Keputusan politik selalu 
menyangkut kepentingan publik. 
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2. Politik sebagai Proses Pembuatan Kebijakan  

Seseorang atau sekelompok orang disebut berpolitik jika ia/mereka  ikut aktif / 
ikut mempengaruhi dalam proses pembuatan sebuah kebijakan. Karena itu agar dapat 
berpolitik perlu untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan di suatu negara atau di 
sebuah Provinsi/Kabupaten – Kota. Hasil dari sebuah proses pembuatan kebijakan 
adalah Undang-undang, peraturan daerah,  kebijakan, program dan kegiatan. Karena itu 
dalam  memahami proses politik sangat perlu untuk memahami proses pembuatan 
kebijakan atau perundang-undangan atau peraturan daerah. 

 
Ilustrasi 1: PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DALAM SEBUAH SISTEM POLITIK 

 
 

INPUT 
  

    
 

OUTPUT 
 
 

WARGANEGARA, 
PEMILIH, 
KELOMPOK 
KEPENTINGAN, 
ORMAS, LSM, 
PARTAI POLITIK 

 DPR/ DPRD, 
PRESIDEN/GUBERNUR/BUPATI-
WALIKOTA/CAMAT/KADES, 
PEJABAT/PNS 

 KEBIJAKAN : 
UNDANG-
UNDANG, 
KEPRES, 
PERDA,  

   
 
 
 

Umpan Balik 

  
 
 
 
 

 
Ilustrasi diatas memperlihatkan proses pembuatan keputusan / kebijakan dalam sebuah 
sistem politik. Intinya, kebijakan akan sangat ditentukan oleh masukan-masukan (input) 
dari masyarakat. Karena itulah masyarakat harus aktif berpolitik.  
 
B. Partisipasi Politik 

Masukan yang berasal dari perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat 
dapat disampaikan melalui berbagai cara partisipasi politik, baik yang konvensional 
maupun non konvensional. 

 
Ilustrasi 2 : BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK 

KONVENSIONAL NON KONVENSIONAL 

1. pemberian suara (voting) 
2. MUSRENBANG 
3. ikut aktif dalam dengar pendapat di 

1. Demonstrasi 
2. konfrontasi 
3. pemogokan 

KONVERSI  

(PEMBUATAN 

KEPUTUSAN POLITIK) 
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DPR/DPRD 
4. diskusi politik  
5. kampanye pemilu 
6. membentuk dan bergabung dalam 

kelompok kepentingan, LSM, ormas 
7. Lobby - berkomunikasi secara 

pribadi dengan pejabat   
8. pengajuan petisi 
9. Advokasi Kebijakan 

 

 

 
1. Partisipasi Masyarakat  dalam Musrenbang. 

 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dengan mengikuti 
Musrenbang di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga  kecamatan. Misalnya 
ditingkat kecamatan. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dijamin 
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahu n 20 05 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir (a) menyatakan bahwa “setiap warga 
negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut 
serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui 
wakil-wakil yang dipilih secara bebas”. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa, “masyarakat berhak 
untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau 
pembahasan rancangan Perda”. 

Musrenbang juga dilaksanakan ditingkat desa. Musrenbang Desa adalah forum 
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk 
menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang 
direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu 
pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 
tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan 
yaitu RKP Desa.  Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman 
tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-
sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana 
Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa 
yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka 
pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan 
pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa 
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu 
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. 

http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-desa/
http://info-anggaran.com/kamus/rkp/
http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-desa/
http://info-anggaran.com/kamus/rkp/
http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/
http://info-anggaran.com/kamus/rkp/
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Musrenbang Desa pada umumnya dilaksanakan pada bulan Januari yang 
bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan 
dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa 
anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini 
tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan 
APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan 
lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. 
Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi 
pemerintah desa.RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. 

 Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen 
APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa 
(PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak 
mengikat. 

 

3. Partisipasi Politik Melalui Advokasi Kebijakan 

Advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan 
publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan 
terjadinya perubahan tersebut.1 Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris to advocate 
yang dapat berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan – to defend), 
‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (to promote), berusaha ‘menciptakan’ yang baru – 
yang belum pernah ada (to create), atau 
dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (to 
change).2 Jadi, tujuan utama advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik.  

Menurut Laswell, proses kebijakan dapat dibagi dalam empat tahapan yaitu - 
agenda setting, policy formulation and legitimation, implementation, and evalutation 
(The stages model of the policy process)3. Advokasi adalah sebuah proses yang 
didalamnya terdapat sejumlah aktifitas yang ditujukan untuk mempengaruhi 
pembuatan keputusan. Advocacy is the pursuitof influencing outcomes — including 
public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social 
systems and institutions — that directly affect people’s current lives.4 Advokasi hanyalah 
salah satu dari perangkat dan proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara 
untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan 
kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. (Tomatimasang, et al., 2000) 

Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik  
kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh sistem dan struktur 
kemasyarakatan. Berbeda dengan revolusi, advokasi didasarkan pada asumsi bahwa 
perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dapat dilakukan melalui 
perubahan-perubahan kebijakan publik secara bertahap (gradual and incremental 
changes). (Azizah, 2014) 
 

http://info-anggaran.com/kamus/rkp/
http://info-anggaran.com/kamus/rkp/
http://info-anggaran.com/kamus/pendapatan/
http://info-anggaran.com/kamus/rkp/
http://info-anggaran.com/kamus/rkp/
http://info-anggaran.com/kamus/pendapatan/
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Ilustrasi 3: Proses Advokasi Kebijakan (Dilihat Senagai Proses Hukum) 
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BAB 1: MEMAHAMI PEMILU Error! Bookmark not defined. 
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