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A B S T R A K 

 

Didalam kehidupan politik, demokrasi memberikan kesempatan bagi 

rakyat untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui partai politik. 

Rakyat diberi kesempatan mendirikan partai politik untuk bertarung secara jujur  

memperebutkan kekuasaan  melalui pemilu. Karena demokrasi memberi peran 

yang besar bagi partai politik untuk menjadi penyelengara negara, maka partai 

poltik harus didukung keberadaannya, karena melalui orang-orang yang ada 

didalam partai politik (politikus), inilah kemajuan dan kesejahteraan bangsa 

dipertaruhkan.. 

 

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui Tentang 

Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik Di Kelurahan Penyengat Kota 

Tanjungpinang. Pembahasan skripsi ini menggunakan teori Rahmat (2004:42) 

dimana menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu 

pengalaman, motivasi, dan pengetahuan. Analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa data kuantitatif dengan melakukan penyebaran angket 

kepada responden. Adapun yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 97 orang masyaraka.  

 

Dari hasil pengumpulan data mengenai persepsi masyarakat Kelurahan 

Penyengat mengenai partai politik maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 

masyarakat Kelurahan Penyengat sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

rekapitulasi kuisioner yang telah disebar kepada masyarakat maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor pengalaman belum dapat mempengaruhi persepsi 

masyarakat di Kelurahan Penyengat, terlihat sekitar 26,88 persen masyarakat 

mengatakan bahwa pada kelurahan penyengat masyarakat masih belum banyak 

yang ikut dalam partai politik dan pembelajaran politik pun tidak didapatkan. 

setiap pemilihan umum dilakukan di Kelurahan Penyengat baik pemilihan kepala 

daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden animo masyarakat sangat 

tinggi. 47 persen masyarakat mengatakan terdorong untuk berpartisipasi dalam 

politik dengan alasan yang berbeda-beda, mulai dari untuk memenangkan 

calonnya sampai dengan ingin adanya perubahan. Dorongan dan keinginan 

masyarakat masih sangat kuat untuk masuk kedalam partai politik. 

 

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Partai Politik 
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Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH 

 

A B S T R A C T 

 

 

In political life, democracy provides opportunities for citizens to play a 

role in the administration of government through political parties. People are 

given the opportunity to establish political parties to fight honestly for power 

through elections. Because democracy has a big role for political parties to be the 

organizers of the state, then the existence of the political party must be supported, 

because it is through the people who are in the political parties (politicians), this 

is the progress and prosperity of the nation is at stake ..  

 

The purpose of this research in order to ascertain About Public 

Perception Regarding Political Party In Village Penyengat Tanjungpinang. 

Discussion of this paper uses the theory of Grace (2004: 42) which describes the 

factors that influence a person's perception of the experience, motivation, and 

knowledge. Analysis of the data used in this study is the analysis of quantitative 

data by distributing questionnaires to the respondents. As for which is used as 

respondents in this study as many as 97 people masyaraka.  

 

From the results of data collection on the public perception of the village 

Penyengat political party it can be concluded that the public perception Village 

Penyengat is good enough. It can be seen from the results of recapitulation 

questionnaire that has been deployed to the community, it can be concluded that 

the experience factor can not influence public perception in the Village 

Penyengat, looks about 26.88 percent of the public said that the village 

community stinger is still not much to participate in party politics and political 

learning was not obtained. any election conducted in the Village Penyengat good 

local elections, legislative elections and the presidential election is very high 

public interest. 47 percent of people said encouraged to participate in politics by 

different reasons, ranging from candidate to win up to want a change. 

Encouragement and society is still very strong desire to enter into a political 

party.  

 

Keywords: Public Perception, Political Party 
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PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PARTAI POLITIK DI 

KELURAHAN PENYENGAT KOTA TANJUNGPINANG 

 

 

A. Latar Belakang 

Partai Politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk 

mendapatkan posisi/kedudukan yang di inginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Rudianto dan sudjijono (2003:7) secara umum mendefinisikan bahwa partai 

politik adalah suatu institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisasi, tempat 

keberadaan orang-orang atau golongan-golongan yang sepandangan (sealiran) 

politik, berusaha untuk memperoleh serta menggunakan dan mempertahankan 

kekuasaan politik supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengikat 

masyarakat) dalam kehidupan kenegaraan. Dalam proses memajukan kehidupan 

pemerintahan dan kehidupan politik negara yang juga berperan adalah seluruh 

masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia.   

  Didalam kehidupan politik, demokrasi memberikan kesempatan bagi 

rakyat untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui partai politik. 

Rakyat diberi kesempatan mendirikan partai politik untuk bertarung secara jujur  

memperebutkan kekuasaan  melalui pemilu. Karena demokrasi memberi peran 

yang besar bagi partai politik untuk menjadi penyelengara negara, maka partai 

poltik harus didukung keberadaannya, karena melalui orang-orang yang ada 

didalam partai politik (politikus), inilah kemajuan dan kesejahteraan bangsa 

dipertaruhkan. 

  Terjadinya krisis kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan 

masyarakat yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 
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pertahanan keamanan disebabkan lemahnya pengembangan moral dan etika elite 

politik yang berlandaskan pancasila. Kekurangpahaman etika berdemokrasi 

sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan di antara elit politik yang tidak 

sehat yang sering diakhiri dengan konflik antar kelompok dan kebebasan individu 

yang tanpa batas. Hal ini mengarah kepada anarkis, lemahnya wawasan 

kebangsaan sehingga mengakibatkan menonjolnya kepentingan pribadi daripada 

kelompok, lemahnya sumberdaya manusia, sehingga lemahnya kualitan 

kepemimpinan politik. (Nanat:2010:78). 

  Persepsi buruk publik terhadap politisi disebabkan makin terbukanya 

masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya Internet dan media 

sosial. Menurut survei Indikator Politik Indonesia selama 19-27 Juni 2013, makin 

sering publik mengikuti berita politik, maka makin negatif pandangan mereka 

terhadap politisi. Publik cenderung memandang politisi sebagai para pengejar 

keuntungan pribadi. Suka berbicara positif tentang dirinya saja. Mereka tidak 

percaya politisi bakal memenuhi janji yang diucapkan saat kampanye, apalagi 

memperjuangkan aspirasi publik. (Sumber: http://www.jurnalparlemen.com 

diakses pada Minggu 25 Mei 2014, 18.56 Wib). 

  Saat ini, pada Kelurahan Penyengat justu memiliki hal yang berbeda 

dimana keberadaan partai meningkat. Partai politik dianggap sudah dapat 

menjalankan fungsinya. sehingga masyarakat menganggap partai politik dapat 

membawa aspirasi rakyat, hal ini yang mempengaruhi anggapan masyarakat 

terhadap partai politik dimana dapat dilihat bahwa keinginan masyarakat di 

Kelurahan Penyengat untuk masuk kedalam kepengurusan partai, adanya 
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pemahaman masyarakat terhadap partai politik membuat masyarakat tanggap 

terhadap keberadaan partai di Kelurahan Penyengat. 

  Melihat uraian diatas mengenai partai politik di Kelurahan Penyengat Kota 

Tanjungpinang dan upaya menjawab segala permasalahannya, penulis tertarik 

untuk mengkaji topik ini lebih mendalam dalam suatu penelitian ilmiah dengan 

judul “Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik Di Kelurahan Penyengat Kota 

Tanjungpinang” 

B. Landasan Teoritis 

  Teori merupakan suatu rangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proporsi 

untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematik dengan cara 

merumuskan hubungan antar konsep. Pengertian persepsi telah dikemukakan oleh 

banyak  ahli dengan pandangan yang berbeda. Persepsi bersifat individual, karena 

setiap individual memberikan arti tertentu terhadap rangsangan atau stimulasi dari 

lingkungannya, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan 

cara yang berbeda. Dengan kata lain, persepsi merupakan bentuk pola pikir 

seseorang dalam memahami suatu objek tertentu yang bersifat subyektif. 

Selanjutnya masalah persepsi ini diuraikan secara terinci. Menurut Effendy 

(2005:135) mengenai “Persepsi sebagai proses dimana kita jadi sadar akan objek 

atau peristiwa dalam lingkungan melalui ragam indera kita seperti penglihatan, 

pendengaran, penciuman, pengecapan dan penjamahan”. Namun demikian, karena 

persepsi tentang peristiwa atau objek tersebut tergantung pada suatu ruang dan 

waktu, maka persepsi merupakan awal dalam pemikiran sistem informasi yang 

mengandung nilai informasi yang sangat subyektif dan situasional. 
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 Menurut Ihalauw (2005:87) menyebutkan bahwa “Persepsi adalah cara orang 

memandang dunia ini. Dari defenisi yang umum ini dapat dilihat bahwa persepsi 

seseorang akan berbeda dari yang lain, masyarakat dapat membentuk persepsi 

yang serupa antar warga kelompok masyarakat tertentu”. Proses perubahan 

persepsi disebabkan oleh proses feal atau fisikologik dari system syaraf pada 

indera manusia, jika suatu stimulus tidak mengalami perubahan-perubahan 

misalnya, maka akan terjadi adaptasi dan habituasi yaitu respon terhadap stimulus 

itu makin lama makin lemah. 

 Selain secara implisit sudah tampak dalam definisi tersebut, argumentasi ini 

menurut kamus bahasa Indonesia (2005:288) “Persepsi didefinisikan sebagai 

tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu, atau merupakan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya”. Rahmat dan Prasetio dalam 

Tangkilisan (2005:288) mengartikan bahwa “Persepsi merupakan pengalaman 

tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyinpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Semua ilmu sosial mempelajari 

manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah 

karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lainnya, disatu pihak dia 

ingin bekerja sama, dipihak lain dia cenderung bersaing dengan sesama manusia.  

 Menurut Rahmat (2004:51) “Persepsi adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan”. Persepsi memberikan makna pada stimulus 

inderawi, jadi hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah 

bagian dari persepsi. Ada beberapa sub proses di dalam persepsi, dan yang dapat 
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dipergunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang komplek 

dan interaktif, sub proses pertama yang dianggap penting ialah stimulus atau 

situasi yang hadir. Mula-mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang 

dihadapkan dengan situasi atau stimulus, situasi tersebut bisa berupa penginderaan 

dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosio kultur dan fisik yang 

menyeluruh. Setelah mendapat stimulus, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi 

yang berinteraksi dengan ‘interpretation’, begitu juga berinteraksi dengan 

‘closure’.   

 Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan 

berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap 

penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan 

disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan 

interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna 

terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Dalam proses pembentukan 

persepsi Thoha (2007:127-128) ada beberapa tahap: 

“Pertama yang dianggap penting adalah stimulus atau situasi yang hadir; 

kedua adanya registrasi yang menunjukkan mekanisme penginderaan dan 

sistem syaraf dalam mendengar dan melihat yang selanjutnya terdaftar dalam 

fikiran. Proses ketiga adalah interpretasi daftar masukan dengan 

menggunakan aspek kognitif. Proses interpretasi ini tergantung pada cara 

pendalaman (learning) seseorang, motivasi dan kepribadian seseorang 

interpretasi terhadap sesuatu informasi yang sama akan berbeda untuk setiap 

orangnya sehingga tahap ketiga ini menjadi penting dalam memahami 

persepsi. Selanjutnya proses umpan balik (feed back) dari peristiwa maupun 

objek”. 

 

 Menurut Robbins (2001:88) “Persepsi adalah suatu proses dengan mana 

individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi 
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makna kepada lingkungan mereka”. Perbedaan dalam mempersepsikan suatu 

benda yang sama secara berbeda dipengaruhi oleh pelaku persepsi yaitu 

penafsiran yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pelaku seperti sikap, 

minat dan motif. Proses pemaknaan yang bersifat fisikologis sangat dipengaruhi 

oleh pengalaman, pendidikan dan lingkungan sosial secara umum.  Selanjutnya 

Robbins (2001:169) mengatakan “Persepsi adalah proses yang digunakan oleh 

individu untuk mengelola dan  menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka 

memberikan makna kepada lingkungan mereka, meski demikian apa yang 

dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan objektif”.  

 Menurut Rahmat (2004:42) persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor dan 

faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi tersebut adalah: 

i. Pengalaman  

Apa yang dialami oleh perseptor. Pengalaman ini biasa diperoleh melalui 

berbagai jalan, diantaranya melalui proses belajar, selain melalui proses 

rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, baik peristiwa buruk 

maupun baik. 

ii. Motivasi  

Seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar, seseorang mau 

melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya, oleh karena setiap orang 

mempunyai kepentingan dan keperluan yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. 

iii. Pengetahuan  

Pengetahuan seseorang diperlukan untuk suatu kecerdasan persepsi. 

Persepsi ini bisa diukur melalui tingkat pendidikan tinggi dengan 

sendirinya tingkat pengetahuannya pun menjadi luas. 

 

  

 Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, maka batasan pengertian dalam 

penyusunan ini adalah suatu proses penafsiran seseorang terhadap suatu obyek 

tertentu melalui panca indera, yang dilakukan dalam batasan-batasan kesadaran 

tertentu dan berdasarkan pada suatu pengalaman yang pernah dirasakan. Adapun 



9 

 

kata politik secara etimologis bersal dari kata yunani pilisi yang dapat berarti kota 

atau Negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti 

„polities‟ (warga negara) dan „politicos‟ nama sifat yang berarti kewarganegaraan 

(civic), kemudian orang Romawi mengambil oper perkataan Yunani itu dan 

menamakan pengetahuan tentang Negara (pemerintah) „ars politica‟ artinya 

kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan. 

 Selanjutnya rahmat (2004:42) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan persepsi seseorang, antara lain: 

1. Psikologi 

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu dialami dunia ini sangat 

dipengaruhi oleh keadaan psikologi, yang indah, tentram, akan dirasakan 

sebagai bayang-banyang kelabu bagi seseorang yang buta warna. 

2. Keluarga 

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah keluarganya. 

Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam 

memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-

persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. 

3. Kebudayaan 

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah 

satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara 

seseorang memandang dan memahami keadaan dunia ini. 

 

 Menurut Winardi (1992:42) adalah “Persepsi merupakan proses kognitif, 

dimana seseorang individu memberikan arti pada lingkungan”. Menurut Mulyana 

(2000:162) “Persepsi adalah internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses 

tersebut mempengaruhi perilaku kita”. Mulyana (2000:104) yang menyatakan 

bahwa “Kemampuan daya persepsi dimiliki oleh manusia guna menyesuaikan diri 

dengan baik terhadap lingkungan”. Oleh karena itu dengan adanya persepsi akan 

mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. 
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1. Perhatian masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berjalan. 

2. Perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan demikrasi pancasila. 

3. Persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi rakyat. 

4. Perhatian masyarakat terhadap kalitas tokoh politik. 

5. Perhatian masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintahan. 

 

 Persepsi politik yang dimaksud adalah sebagai pemahaman (respon) 

masyarakat, dalam hal ini, pemuda terhadap objek atau kejadian yang ada 

disekelilingnya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Relevansi 

proposisi tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan ini adalah bahwa 

masyarakat dirangsang oleh suatu masukan tertentu yaitu, masalah politik dan 

kemudian masyarakat dirangsang oleh suatu masukan tertentu yaitu, masalah 

politik dan kemudian masyarakat berespon terhadap masalah politik tersebut. 

Sehingga menghasilkan kategori yang tepat pada rangsangan tersebut dan 

kemudian terjadi proses pengambilan keputusan tentang objek yang dicermatinya. 

Dari persepsi masyarakat tentang politik diartikan sebagai pemahaman dan 

tanggapan (respon) masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berjalan yang 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.  

 Berdasarkan pengertian persepsi yang sudah diuraikan di atas maka persepsi 

dapat diartikan sebagai pendapat, pandangan atau anggapan masyarakat terhadap 

suatu objek, dalam hal ini mengenai partai politik. Persepsi masyarakat terhadap 

suatu objek dapat berupa persepsi positif dan persepsi negative terhadap partai 

politik. Persepsi positif berarti pandangan atau pendapat masyarakat yang baik 

terhadap partai politik, sedang persepsi negatif berarti pandangan atau pendapat 

masyarakat yang negatif terhadap partai politik.  Partai politik sebagai suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-



11 

 

nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara 

konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka”, 

(Budiarjo,2008:160-161) 

 Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam rangka membangun kehidupan politik nasional. Bahkan, partai 

politik sebagai wahana demokrasi tidak bisa diabaikan eksistensinya, Carl J. 

Friedrich (Budiardjo,2008:169) mengemukakan bahwa : 

 “Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil 

dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi 

pimpinan Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota 

partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materil”,  Hal ini sangat jelas 

bahwa keberadaan Patai Politik selain sebagai sebuah organisasi politik dalam 

sebuah Negara Demokrasi juga keberadaan Partai Politik  harus tetap stabil 

sehingga bisa meraih tujuan sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah Partai 

Politik itu sendiri. Dalam sebuah tatanan Negara demokrasi keberaan partai 

Politik memang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena untuk menjalankan 

pemerintahan partai politiklah yang berperan dalam menempatkan orang-orang 

yang mereka anggap layak untuk duduk di Pemerintahan, untuk menempatkan 

orang-orang tersebut tentu Partai Poitik tidak bisa sembarang, untuk itu fungsi 

rekruitmen harus dijalankan dengan benar.  

 Pendapat diatas juga menggambarkan bahwa sebuah partai politik haruslah 

mempunyai visi dan misi yang jelas hal ini bertujuan agar patai politik itu bisa 
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merebut dan bahkan mempertahankan kekuasaannya, untuk itu adalah wajib 

hukumnya bagi sebuah partai poitik untuk menempatkan orang-orang yang benar-

benar memiliki kredibelitas dan loyalitas yang tinggi baik yang akan ditempatkan 

di Pemerintahan maupun yang akan mengisi posisi strategis dalam tubuh partai itu 

senidiri. Senada dengan itu R.H Soltou (Budiardjo,1993:161) menjelaskan:  

“Partai Politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyakya 

terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan 

memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintan dan 

melaksanakan kebijakan umum mereka”  

 Pendapat diatas dapat dikatakan bahwa sebuah partai politik dalam rangka 

merebut dan mempertahankan kekuasaan dala rangka pelaksanaan pengawasan 

terhadap pemerintah, maka partai politik harus bisa menempatkan orang-orang 

yang duduk di parlemen yang tentunya harus memenangkan pemilu, Untuk 

merebut atau mempertahankan kekuasaan terebut salah satunya adalah dengan 

merekrut kader-kader yang terbaik untuk duduk dilembaga pemerintahan sehingga 

kebijakan-kebijkan yang telah mereka rumuskan sebagai visi organisasi dapat 

dijalankan. 

 Budiardjo (2008:158) menjelaskan ”Partai Poitik adalah suatu kelompok yang 

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

yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan 

politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan 

mereka”. Dari pendapat ini jelas bahwa partai Politik tidak bisa diabaikan begitu 

saja keberadaannya dan bahkan merupakan pilar penting dalam sebuah 
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pemerintahan yang demokratis karena untuk mengendalikan suatu pemerintahan 

serta membuat kebijakan-kebijakan politik yang sah secara konstitusional maka 

partai Politik adalah sarananya.  

 Tentu untuk menjadi sebuah partai Politik yang dapat merebut simpati 

masyarakat serta mampu membuat kebijakan-kebijakan politis yang baik, 

dibutuhkan kader-kader yang mempuni sehingga pemeritah bisa berjalan dengan 

baik, serta untuk menjaga eksestensi sebuah partai politik tersbeut, maka jalan 

satu-satunya adalah dengan melakukan rekruitmen politik guna mengajak orang-

orang yang dianggap cakap atau mampu baik dalam hal menjalankan 

pemerintahan maupun menjaga eksestensi partai itu sendiri. Oleh karena itu 

rekruitmen kepemimpinan dan anggota  lembaga kenegaraan nasional dan lokal di 

bidang eksekutif dan legislatif hanya dapat dilakukan melalui partai politik. 

Sejauh mana kualitas kelembagaan negara tersebut sangat tergantung dari proses 

rekruitmen kader yang nantinya akan diusulkan oleh partai politik sebagai calon 

pemimpin dan anggota lembaga-lembaga negara tersebut.  

 Selanjutnya, Sartori (Budiarjo, 2008:404-405) mengatakan bahwa “partai 

politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan 

melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk 

menduduki jabatan-jabatan publik”. Jadi, pemilihan umum merupakan jalan bagi 

partai-partai politik untuk menempatkan calonnya menduduki jabatan-jabatan 

publik. 

Budiardjo (2008:40) menerangkan fungsi partai politik sebagai: 

a. Sarana komunikasi politik 
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Pada fungsi ini partai meyalurkan aspirasi masyarakat, partai melakukan 

penggabungan  kepentingan aspirasi masyarakat (intrest aggregation) dan 

merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk teratur (interst articulation) 

Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan 

kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum 

yang diterapkan kepada masyarakat. 

b. Sosialisasi politik (political socialization) 

Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat dan orientasi terhadap 

fenomena politik yang terjadi ditengah masyarakat. Sosialisasi politik juga 

mencakup juga proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

c. Sarana rekruitmen politik (political recruitment) 

Partai Politik berperan dalam mempersiapkan calon-calon dalam system 

politik, Partai politik harus mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut 

aktif dalam kegiatan politk. 

d. Pengatur konflik (conflict management).  

Partai Politik sebagai salah satu lembaga demokarasi berfungsi untuk 

mengendalikan konflik melalui dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik. 

Menampung dan memadukan aspirasi kedalam musyawarah badan perwakilan 

rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. (Ramlan 

Surbakti, 1992 : 120) 

 Pendapat diatas dapat penulis kemukakan bahwa fungsi rekruitmen 

merupakan fungsi pokok yang harus dijalankan oleh partai politik dengan baik 
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karena fungsi ini sangat menentukan keberlangsungan sebuah partai politik, 

Surbakti (1999:116-121) mengemukakan “Fungsi utama partai politik ialah 

mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program 

yang disusun berdasarkan idiologi tertentu”. Untuk memperluas atau 

menyebarkaan kegiatan politiknya, partai politik membutuhkan anggota. Stiftung 

(2001:28) menyebutkan “Anggota adalah sumber dukungan utama suatu partai 

politik. Para anggota, menyebarkan dan menyuarakan platform dan program partai 

politik dalam kehidupan mereka sehari-hari kepada masyarakat luas”. Dari sini 

dapat kita lihat bahwa Partai Politik dalam merekrut anggota untuk calon 

pengurusnya atau bahkan calon anggota legislatifnya tidak boleh dilakukan 

dengan sembarangan, karena jika anggotanya tidak berkompeten tentunya akan 

membawa citra buruk bagi partai di masyarakat.  

 Sistem manajemen organisasi partai politik yang baik tentunya mempunyai 

dampak positif terhadap kenyamanan seseorang dalam menjadi anggota partai 

politik tertentu sehingga ia setia kepada partai tersebut. Juga Stiftung (2001:29) 

mengemukakan bahwa “Kenyamanan tersebut dirasakan anggotanya karena 

penerapan sistem ganjaran/penghargaan dan hukuman secara konsisten dan 

transparan. Seseorang yang berprestasi bagi kemajuan partai politik dapat 

dinaikkan posisinya”.  

 Dengan demikian anggota yang telah berjasa bagi kemajuan partai politik pantas 

mendapatkan penghargaan, begitu juga sebaliknya bagi anggota yang melakukan 

tindakan kesalahan dan pelanggaran ketentuan partai politik harus diberikan 
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sanksi atau hukuman sesuai dengan kesalahannya baik berupa skorsing ataupun 

sampai pada pemecatan sabagai anggota partai politik tersebut. 

C. Hasil Penelitian 

Didalam kehidupan politik, demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat 

untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui partai politik. Rakyat 

diberi kesempatan mendirikan partai politik untuk bertarung secara jujur  

memperebutkan kekuasaan  melalui pemilu. Karena demokrasi memberi peran 

yang besar bagi partai politik untuk menjadi penyelengara negara, maka partai 

poltik harus didukung keberadaannya, karena melalui orang-orang yang ada 

didalam partai politik (politikus), inilah kemajuan dan kesejahteraan bangsa 

dipertaruhkan.  

Terjadinya krisis kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 

yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan 

keamanan disebabkan lemahnya pengembangan moral dan etika elite politik yang 

berlandaskan pancasila. Kekurang pahaman etika berdemokrasi sehingga 

mengakibatkan terjadinya persaingan di antara elit politik yang tidak sehat yang 

sering diakhiri dengan konflik antar kelompok dan kebebasan individu yang tanpa 

batas. Hal ini mengarah kepada anarkis, lemahnya wawasan kebangsaan sehingga 

mengakibatkan menonjolnya kepentingan pribadi daripada kelompok, lemahnya 

sumberdaya manusia, sehingga lemahnya kualitan kepemimpinan politik. 

Untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap partai politik pada 

kelurahan penyengat, maka dapat dilihat dari, yaitu : 
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1.  Pengalaman 

 Dari hasil rekapitulasi kuisioner yang telah disebar kepada masyarakat maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pengalaman belum dapat mempengaruhi 

persepsi masyarakat di Kelurahan Penyengat, terlihat sekitar 26,80 persen 

masyarakat mengatakan bahwa pada kelurahan penyengat masyarakat meiliki 

pengalaman dalam partai politik dan pembelajaran 

2.  Motivasi 

 Dari hasil rekapitulasi jawaban responden motivasi seseorang mempengaruhi 

persepsinya terhadap partai politik, jika dilihat pengaruh motivasi sekitar 51,55 

persen, hal ini berarti sebagian dari responden mengatakan bahwa dorongan dan 

keinginan masyarakat masih sangat kuat untuk masuk kedalam partai politik. 

Seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar mengenai partai 

politik, seseorang mau melakukan sesuatu jika menurutnya partai politik berguna 

bagi dirinya, oleh karena setiap orang mempunyai kepentingan dan keperluan 

yang berbeda  terhadap partai politik antara yang satu dengan yang lainnya 

termasuk Keinginan dari masyarakat untuk ikut dalam partai politik serta 

Dorongan masyarakat untuk berpartisipasi dalam partai politik. 

3.  Pengetahuan 

 Dari hasil rekapitulasi data, maka ditemukan bahwa Pengetahuan politik 

masyarakat diperlukan untuk suatu kecerdasan persepsi. Semakin tinggi tingkat 

pengetahuan seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan 

cara pandangnya mengenai suatu partai politik. Jika dilihat 38,15 persen 

mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat Penyengat sudah baik. Pemahaman 
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terhadap partai politik arti pentingnya partai politik akan membentuk persepsi 

seseorang terhadap pentingnya partai politik didalam kehidupan politik. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil pengumpulan data mengenai persepsi masyarakat Kelurahan 

Penyengat mengenai partai politik maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 

masyarakat Kelurahan Penyengat sudah baik dimana secara keseluruhan dapat 

direkapitulasi jawaban responden mengatakan 39,18% sudah baik. Dari hasil 

rekapitulasi kuisioner yang telah disebar kepada masyarakat maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor pengalaman dapat mempengaruhi persepsi masyarakat 

di Kelurahan Penyengat, terlihat sekitar 26 persen orang masyarakat mengatakan 

bahwa pada kelurahan penyengat masyarakat sudah ada yang ikut dalam partai 

politik dan pembelajaran politik pun sudah didapatkan. Pemahaman masyarakat 

sudah cukup baik mengenai partai politik. Tak bisa dipungkiri fenomena 

minimnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol adalah problem serius yang 

harus segera diatasi. Untuk memberikan solusi terhadap problem ini terlebih 

dahulu harus dipahami dengan jelas apa yang menjadi akar dari problem ini 

apakah problem ideologinya, ikatan antar orang-orang di partai, atau justru 

kualitas orang-orang yang bergabung di dalamnya, beberapaha hal tersebut yang 

sebenarnya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Ketika masyarakat tidak 

mengetahui secara baik tentang sebuah partai maka mereka tidak akan ikut serta. 

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin tinggi pula 

tingkat pemahaman dan cara pandangnya mengenai suatu partai politik. Jika 
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dilihat 38,15 persen mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat Penyengat sudah 

baik 

2. Saran 

a. Sebaiknya partai politik memberikan pemahaman yang mendasar 

mengenai tujuan serta fungsi keberadaannya khususnya bagi masyarakat 

kelurahan penyengat 

b. Sebaiknya partai politik membuka peluang untuk masyarakat ikut serta 

dalam setiap kegiatan politik. 

c. Untuk masyarakat, hendaknya benar-benar mencari tahu mengenai 

pentingnya partai politik sehingga tidak memiliki persepsi yang buruk 

terhadap keberadaan partai politik tersebut 
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