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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami (dijalani,

dirasai, ditanggung) (KBBI, 2005). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai

memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang

terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi

sebagai referensi otobiografi (Daehler & Bukatko, 1985 dalam Syah, 1003). Dari

pengertian yang disampaikan oleh para tokoh tersebut bahwa pengalaman akan

menjadi suatu referensi dalam individu sehingga referensi tersebut akan

mempengaruhi tindakan seseorang saat membutuhkan referensi dalam berperilaku

atau menetapkan keputusan.

Seperti halnya pengalaman  mahasiswa yang pernah dan berpengalaman

dalam menjalankan organisasi mahasiswa, mereka akan mengaplikasikan

pengalamannya tersebut pada organisasi yang lebih luas dan besar hal ini

merupakan salah satu bentuk partisipasi mahasiswa tersebut dalam membangun

negeri mereka sendiri. Salah satu diantaranya adalah partai politik, terbukti

beberapa calon  legislatif di Provinsi Riau tahun 2014 berasal dari kampus,

diantaranya UIN SUSKA Riau yang mereka berstatus sebagai alumni dari

berbagai organisasi di kampus. Selain sebagai calon legislatif, banyak mahasiwa

alumni atau pasca kampus langsung berpartisipasi dalam politik atau sebagai

angota struktur organisasi di dalam partai politik, diantara partai politik tersebut
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adalah Nasional Demokrat dan Partai Keadilan. Partisipasi politik adalah kegiatan

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara  dan secara langsung atau tidak

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)  (Miriam

Budiarjo,2010)

Bagi alumni disebuah organisasi setelah menjadi alumni dalam organisasi

tidak ada ikatan atau tuntutan untuk berpartisipasi di partai manapun sehingga

para aktivis organisasi kampus memiliki kebebasan untuk berpartisipasi pada

semua partai di Indonesia salah satu di antaranya adalah partai keadilan sejahtera

yang membuka luas untuk setiap mahasiswa bergabung menjadi pengurus Partai

Keadilan Sejahtera.

Pilihan ke partai mana yang akan di pilih tergantung kedekatan

komunikasi personal kepada sebuah partai, dan bukan menjadi hal yang aneh

ketika saat di kampus mahasiswa sudah berkontribusi sebagai kader partai politik.

Seperti halnya beberapa organisasi yang alumni dari organisasi tersebut akan

menjadi anggota bahkan ketua dari suatu partai poltik seperti halnya Dian

Sukheri,S.Ip sebagai wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru merupkan mantan ketua

KAMMI Daerah Riau, beliau merupakan mantan ketua DPD PKS Pekanbaru,

Dengan pengalaman inilah mahasiswa akan bertambah dewasa dalam

menjalankan roda keorganisasian terutama organisasi partai politik. Menurut

Siagian (2004) berpendapat bahwa pengalaman seseorang dalam melakukan tugas

tertentu secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama dapat meningkatkan

kedewasaan teknisnya. Contohnya apabila awalnya seorang bidan mampu
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menolong persalinan dalam satu hari satu orang ibu, semakin lama bidan tersebut

melakukan tugasnya, kemampuan untuk menolong persalinan akan semakin

tinggi. Dalam artian akan semakin tinggi pula kemampuan bidan dalam menolong

persalianan, asumsi yang sama berlaku untuk semua jenis pekerjaan. Hal ini

dikarenakan salah satu kelebihan dari sifat manusia dibandingkan dengan mahluk

lain adalah kemampuan belajar dan mendapatkan pendidikan dari pengalaman

yang telah didapat terutama didalam pengalaman yang berakhir pada kesalahan

trutama pengalaman dan pendidikan tentang politik.

Beberapa phenomena yang di lihat oleh peneliti banyak kader Partai

Keadilan Sejahtera di DPC Tampan merupakan alumni dari para aktivis kampus

yang di latarbelakangi oleh aktivis kampus yang memiliki cara berpikir dan

pendidikan yang sama seperti halnya adalah KAMMI, yang memiliki kesamaan

Visi yakni menciptkan pemimpin yang tangguh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon legislatif 2014 yang

ada di Riau yakni mereka merupakan alumni aktivis kampus dan juga calon yang

masih berstatus sebagai mahasiswa bahwa “Dengan berorganisasi di kampus

selain akan menambah wawasan kita, juga akan semakin meningkatkan

sensitivitas pada lingkungan sosial dan juga akan menambah kemampuan dalam

mengorganisir sebuah organisasi serta pembelajaran dalam menjalankan

organisasi tersebut. Sehingga tidak memulai lagi dari awal , sebagai contoh,

memulai rapat-rapat harian dan bagaimana menjalankan program kerja yang

sudah di sepakati bersama”.
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Selain akan menambah  kemampuan kognitif  kita, pengalaman

berorganisasi di kampus menjadi refrensi dalam menjalankan kepengurusan dalam

bermasyarakat.  Hal ini penting dan bertujuan agar ilmu yang sudah didapati

dahulunya tidak menghilang dimakan masa namun pengalaman itu akan

bermanfaat untuk kedepannya. Karna gerakan mahasiswa juga berperan dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat,  hal ini disebabkan di satu sisi

terlihat bahwa gerakan mahasiswa tersebut adalah berdiri sendiri, dengan kata lain

atas muncul dari idealisme mahasiswa sendiri, tetapi disisi lain banyak juga

gerakan mahasiswa yang muncul atas tawaran dari berbagai pihak partai politik

yang di latarbelakangi membangun bangsa”

Kesadaran akan membangun bangsa inilah yang mudah timbul dikalangan

aktivis maupun alumni aktivis kampus, sehingga dengan kesadaran yang ada ia

akan menjembatani warga negara untuk melakukan perubahan-perubahan menuju

kebaikan. Dari itu sebagai alumni mahasiswa mereka butuh wadah untuk

menyelaraskan antara kesadaran tersebut dengan tindakannya, sehingga

pentingnya dan akan merasa butuhnya bagi para aktivis untuk mencari lembaga

yang akan membackup rencana tersebut, diantara pengalaman yang ada di

lingkungan, para aktivis akan memilih partai politik sebagai becup untuk

mengaplikasikan kesadarannya tersebut yakni membangun politiknya masing

masing.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan agar memperoleh jawaban yang

dapat dipertanggungjawabkan secara objektif maka perlu dilakukan pengkajian

melalui penelitian secara seksama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini

mengajukan rumusan masalah “Apakah ada hubungan pengalaman berorganisasi

di kampus dengan partisipasi politik pasca kampus Kader Partai Keadilan

Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan adalah untuk mengkaji dan mempelajari

secara ilmiah hubungan antara pengalaman berorganisasi di kampus dengan

partisipasi politik. Selain itu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hubungan pengalaman

berorganisasi dengan partisipasi politik pada pasca kampus Kader Partai Keadilan

Sejahtera.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merujuk pada beberapaa penelitian terdahulu yang

memppunyai karakteristik yang relatif sama dengan variabel kajian, yakni

mengenai pengalaman organisasi dengan partisipasi politik, meskipun berbeda

dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode

analisis yang digunakan. Penelitian akan dilakukan mengenai pengalaman

organisasi dengan partisipasi politik pada pasca kampus Kader Partai Keadilan

Sejahtera.
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Pada penelitian ini, peneliti fokus pada pembahasan partisipasi dengan

pengalaman berorganisasi di kampus terhadap kader Partai Keadilan Sejahtera

berbeda pada penelitian yang sudah di teliti oleh Dian Wahyuningrum (2013)

mengenai partisipasi politik dengan pemahaman budaya poltik yang dilakukan di

SMA 2 Babelan memiliki hubungan yang positif dengan pemahaman politik

terhadap partisipasi politik siswa di SMA 2 Babean tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah

Agar dapat dijadikan bahan untuk informasi mengenai variabel-variabel

yang mempengaruhi bergabung dengan partai politik. Selanjutnya, peneliti

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu psikologi

serta dapat memberikan pengetahuan kepada banyak masyarakat bahwa dengan

aktif nya berorganisasi di kampus dapat meningkatkan motivasi bergabung

dengan partai politik pasca kampus.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang

tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena tentang ada hubungan pengalaman

berorganisasi di kampus dengan partisipasi politik serta dapat memberikan

informasi dan masukan yang bersifat praktis kepada individu bahwa dengan

pegalaman berorganisasi di kampus dapat meningkatkan partispasi politik pada

pasca kampus Kader Partai Keadilan Sejahtera.


