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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengalaman Berorganisasi

1. Pengertian pengalaman

Pengalaman adalah keseluruhan  pelajaran yang dipetik oleh seseorang  dari

peristiwa-peristiwa yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya Siagian, (2002).

Selain itu juga pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodic, yaitu

memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu

pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi.

(Daehler & Bukatko,dalam syah:1985)

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

manusia sehari harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia, dan

pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi

pedoman serta pembelajaran manusia. Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang

dipetik oleh seseorang dari peristiwa peristiwa yang  dilakukannya dalam perjalanan

hidupnya (Siagian, 2002). Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung

maupun tidak langsung. Mengenai hal ini, Siagian (2002) mengemukakan bahwa

Pengalaman langsung adalah apabila  seseorang telah pernah bekerja pada  suatu

organisasi, lalu oleh karena  sesuatu meninggalkan organisasi itu  dan pindah ke

organisasi yang lain.  Sedangkan dengan pengalaman tidak  langsung adalah

peristiwa yang diamati  dan diikuti oleh seseorang pada suatu  organisasi meskipun
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yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota daripada organisasi di mana

peristiwa yang diamati dan diikuti itu terjadi”.

2. Organisasi

Organisasi berasal dari kata organom yang berarti alat. Jadi Organisasi

adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai

suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui

serangkaian wewenang dan tanggung jawab. Menurut Gito Sudarmo dan Sudita

(dalam Bintoro, 2008) bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola

aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh

sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

Organisasi terdiri dari kelompok orang-orang atau dapat dikatakan terdiri

dari kelompok-kelompok tenaga kerja yang bekerja untuk mencapai tujuan

organisasinya. Untuk mencapai tujuan tujuan-tujuan organisasi dikembangkan dan

dipertahankan pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan

sebelumnya. Menurut Nurbaya (2004) ada tiga dimensi dari organisasi adalah :

a. Kemajemukan. Dengan kemajemukan diartikan beragamnya kegiatan,

fungsi, pekerjaan, dan jumlah lapis dalam organisasi

b. Formalisasi. Mengacu pada adanya kebijakan, prosedur dan aturan yang

membatasi pilihan dari para anggotanya. Para anggotanya diharapkan

berperilaku sesuai dengan kebijakan, prosedur dan aturan yang berlaku.
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Unsur-unsur utama yang terkait dan akan mempengaruhi ataupun dipengaruhi

oleh keberadaan organisasi adalah: (1) Man (Manusia) adalah subjek, predikat

maupun objek dari kegiatan suatu organisasi. Manusia merupakan sumber

daya penting yang menjadi asset organisasi, sebagai sumber inspirasi, pelaku

yang bergerak sesuai sistem atau komitmen organisasi, yang akhirnya akan

menghasilkan produksi berupa karya atau sumberdaya manusia sesuai dengan

tujuan organisasi. (2) Methode (Sistem) adalah mesin yang mengatur

hubungan antar manusia atau komponen yang terlibat di organisasi untuk

mencapai hasil yang diharapkan. (3) Money (Dana) merupakan bahan bakar

untuk menggerakkan organisasi, terkadang “money” juga menjadi motivasi

untuk menggerakan sumber daya manusia yang ada diorganisasi, meskipun

ada yang punya idealisme bahwa “uang bukan segalanya” tapi untuk

memenuhi beberapa keperluan yang di anggarkan, uang sangat diperlukan,

dan penggunaan uang sesuai atau diluar anggaran ini harus dapat

dipertanggungjawabkan. (4) Material (bahan) yang dibutuhkan oleh organisasi

bisa berbentuk fisik (benda) seperti kantor dan perlengkapannya atau alat-alat

dan sarana yang dibutuhkan untuk suatu event (kegiatan). Material yang

dibutuhkan organisasi bisa juga berupa non-fisik seperti cita-cita yang sama,

semngat, hobi, minat dan bakat anggota yang sama.

Perilaku dalam organisasi adalah sebuah keterkaitan antara individu,

organisasi dan kelompok (Kreitner, 2005). Jadi perilaku individu dalam organisasi

akan sangat berkaitan dengan individu lain yang juga bersinggung dengan organisasi.
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Prilaku manusia merupakan perwujudan dari suatu keinginan dan harapan. Manusia

berperilaku berarti manusia berkeinginan untuk eksis. Prilaku manusia pun sangat

bermacam-macam, ada perilaku menyenangkan, menjengkelkan, dan ada pula prilaku

yang didasari motif tertentu.

Menurut Kreitner (2005), sebagai mahluk sosial manusia sering berkumpul

dalam kelompok- kelompok, seperti keluarga, kelompok sosial, pendidikan, dan lain-

lain. Manusia dituntut untuk berperilaku tertentu dalam kelompoknya sesuai dengan

norma yang berlaku. Setiap kelompok dimana manusia ikut sebagai anggota di

dalamnya pasti memiliki standar tersendiri.perilaku dalam organisasi adalah sebuah

keterkaitan antara individu, organisasi dan kelompok. Jadi perilaku individu dalam

organisasi akan sangat berkaitan dengan individu lainnya yang juga bersinggung

dengan organisasi tersebut. Organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk

mencapai tujuan bersama.

Kreitner (2005) jadi organisasi adalah asosiasi manusia manusia yang

mempunyai keterikatan secara emosional dan bekerja secara bersama-sama guna

tercapainya tujuan bersama secara sederhana paham paradigma berorganisasi adalah

kesanggupan inidvidu akan Assigment (tugas), responsibility (tanggung jawab),

comittment dan consicuent. Berbagai literatur tentang organisasi dan kehidupan

berkelompok telah memberikan definisi tentang organisasi dengan berbagai cara,

tergantung segi tinjauan pendekatannya.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah asosiasi manusia yang

mempunyai keterikatan secara emosional dan bekerja secara berasama-sama guna

tercapainya tujuan bersama.

3. Pengalaman Berorganisasi di Kampus

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia,

pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasai,

ditanggung, dsb) salah satu manfaat bagi mahasiswa yang sudah berpengalaman

berorganisasi di kampus setidaknya ia memiliki kemampuan untuk menghadapi

pekerjaan yang akan di hadapi, ( dalam Miftah Thoha:1995) bahwa kemampuan yang

merupakan salah satu unsur kematangan, berkaitan dengan pengetahuan

danketerampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, latihan dan pengalaman.

Berbicara tentang kampus tentu tidak lepas dari persoalan tentang  mahasiswa

sebagai objek yang memiliki peranan penting. Dalam PP no. 60 tahun 1999

dijelaskan tentang mahasiswa sebagai berikut: “Mahasiswa adalah peserta didik yang

terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Dalam pelaksanaan tugas

pengembangan kemahasiswaan sehari hari diperguruan tinggi, ruang lingkup tugas

pembimbing kemahasiswaan dibatasi pada jenjang D3 (S0) dan S1”.

Pengalaman organisasi dikampus merupakan salah satu cara mahasiswa untuk

mendapatkan keilmuan yang bersipat teknis lapangan, sehingga para aktivis

mengetahui tingkat susah dan mudahnya dalam menjalankan suatu organisasi, hal ini

sesuai pendapat Sidi Gazalba (1990: 51) “Pengalaman adalah mengetahui atau
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mempelajari melalui tindakan atau reaksi sendiri, kecekatan atau pengetahuan yang

diperoleh dengan mengerjakan sesuatu, pengetahuan yang diperoleh dari percobaan

dan praktek kehidupan melalui kejadian dan emosi.

Menurut Al-Zastrouw(2005), aktivitas mahasiswa yang muncul terbagi dalam

berbagai bentuk, yaitu:

a. kelompok asketisme-religi yaitu kelompok yang ditandai dengan adanya

semangat keagamaan yang tinngi tercermin melalui simbol-simbol formal dan

syiar-syiar ritual keagamaan.

b. kelompok profesional-individual yang di-tandai dengan adanya kompetisi

yang cukup tinggi dalam bidang skill profesional.

c. kelompok konsumtif-hedonistik, yaitu kelompok yang lebih menekankan

aspek hura-hura dan kenikmatan duniawi semata.

d. kelompok proletariat yaitu kelompok dengan gerakan yang langsung

menyentuh pada persoalan masyara-kat secara riil, sebagaimana manifestasi

kesadaran dan kepedulian terhadap realitas yang ada.

e. kelompok aktivis-organisatoris yaitu kelompok maha-siswa yang melakukan

kegiatan melalui organisasi formal.

Salah satu ekspresi politik mahasiswa dalam bentuk aktif yang di gambarkan

oleh Ridwan Saidi adalah keikutsertaan mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan.

Menurutnya, organisasi mahasiswa sangat penting artinya sebagai arena

pengembangan nilai-nilai kepemimpinan. Masalah kepemimpinan bukan sekedar

bakat yang secara alami melekat pada seseorang. Kepemimpinan juga tidak dapat
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dikursuskan. Pengembangan kepemimpinan memerlukan latihan-latihan. Karena itu,

organisasi mahasiswa mengemban fungsi sebagai training ground. Sehingga

mahasiswa tidak dipandang sekedar sebagai insan akademis yang cuma tahu lagu,

buku dan cinta tanpa kepedulian terhadap masalah sosial kemasyarakatan.

Bagi para aktivis pengalaman organisasi di kampus akan menjadi ilmu dan

akan memberi kemudahan bagi aktivis organisasi akan melakukan pengembangan

pengembagan saat berada pada partai politik, Setiap pengalaman yang diperoleh

seseorang akan memberikan keterampilan dan pengetahuan khusus sesuai dengan

pengalaman organisasi yang digelutinya. Seseorang yang menjalani organisasi

tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama akan menjadikan dirinya cukup

terampil dalam berorganisasi yang lebih besar.

Melalui pengalaman organisasi di kampus Mahasiswa yang aktif di organisasi

mahasiswa umumnya akan lebih cepat mehami dirinya sendiri, menemukan jati diri

dan prinsip hidupnya, sehingga mereka dapat mengatur diri dan waktu dengan baik

untuk mencapai target-target mereka. Fakta telah membuktikan hal tersebut.

Berorganisasi cenderung akan melahirkan pemahaman diri, jati diri, prinsip hidup,

karakter, kepercayaan diri dan skill. Berdasarkan wawancara dari seorang aktivis

mahasiswa yang mengatakan bahwa: “Berorganisasi memunculkan teman. Berteman

melahirkan pergaulan. Pergaulan membawa pada dinamika. Dan dinamika

membawa kepada kematangan hidup sebagai seorang pembelajar”.

(wawancara,Aswirman 2014)
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Dari beberapa penjelasan di atas dapatlah di simpulkan bahwa pengalaman

organisasi di kampus merupakan poses pembentukan pengetahuan, keterampilan

tentang menjalankan sebuah organisasi yang terjadi pada seseorang saat masih

menjadi mahasiswa.

B. Partisipasi Politik

1. Definisi partisipasi politik

Miriam Budiardjo (1992) dalam tulisannya mengenai partisipasi dan partai

politik mendefinisikan partisipasi politik secara umum sebagai kegiatan seseorang

atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu

dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung,

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Huntington dan Nelson (1994) menjelaskan bahwa partisipasi poltik adalah

kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi yang bertujuan untuk

mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah.

Sementara Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994) partisipasi

politik di negara berkembang, mendefinisikan konsep partisipasi politik sebagai

kegiatan negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini bisa bersifat

individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, sporadik, secara damai atau dengan

kekerasan, legal atau ilegal.
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Surbakti (1992) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan atau

perilaku individu sebagai warganegara biasa yang dapat diamati yang diarahkan

untuk mempengaruhi pemerintah yang berhasil (efektif) dilakukan secara langsung

ataupunt tidak langsung melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan.

Sedangkan Efriza (2012) menyatakan bahwa partisipasi politik sebenarnya tidak lain

dan tidak bukan daripada suatu keikutsertaan masyarakat di dalam kegiatan politik,

sehingga melalui partisipasinya ini, mereka akan dapat mempengaruhi proses

pengambilan keputusan di dalam sistem politik.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan definisi

partisipasi politik adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang

berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dihasilkan

sistem politik atau pemerintah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Menurut Ramlan Surbaki (1992) ada dua faktor penting yang mempengaruhi

tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.

a. Aspek kesadaran seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hal dan

kewajiban sebagai warga Negara, misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak

mendapat perlindungan hokum, hak mendapatkan jaminan sosial dan

kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban

kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.
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b. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah,

baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan

pemerintahannya.

Selain faktor diatas Menurut Ramlan Surbaki (1992) tinggi atau rendahnya

partisipasi politik seseorang juga dipengaruhi faktor lain seperti:

a. Status sosial dan ekonomi. yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat

karena keturunan, pendidikanm, dan pekerjaan. yang dimaksud dengan status

ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat

berdasaarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial dan

ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik,

tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan

kepercayaan terhadap pemerintah.

b. Afiliasi politik orangtua. Dikelompokkan oleh Surbakti sebagai variabel

pengaruh atau variabel independen.

c. Pengalaman organisasi. Sebagaimana afiliasi politik orangtua, Surbakti

mengelompokkan pengalaman organisasi sebagai variabel pengaruh atau

variabel independen.

Wiemar (dalam Wahyudiningrum, 2013) menyebutkan paling tidak ada 5

faktor yang mempengaruhi partisispasi politik:

a. Modernisasi. Modernisasi disegala bidang berimplikasi pada komersialisasi

pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat
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pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi.

Kemajuan itu  berakhir pada meningkatnya partisipasi warga Negara,

terutama diperkantoran, untuk turut serta dalam kekuasaan politik, mereka

ini misalnya kaum buruh, pedagang dan para professional.

b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini

adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas

dalam era industrialis, kemunculan tentu saja dbarengi tuntutan-tuntutan

baru yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan

pemerintah.

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa. Ide-

ide nasionalisme, liberalisme, dan egalitarisme, membangkitkan tuntutan-

tuntutan untuk berpartisipasidalam pengambilan keputusan. Komunikasi

yang meluas mempermudah partisipasi warga egara dalam kehidupan

politik.

d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik

yang saling memperevutkan kekuasaan, seringkali untuk mecapai

kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam

konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang di mobilitasikan. Hal tersebut

merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang

kehidupan.
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Hendrik (2010) menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan orang mau

atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:

a. Status sosial dan ekonomi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam

masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status

ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan

pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi

diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga

mempunyai minat dan perhatian pada politik.

b. Situasi. Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi

aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan

ruang, suasana kelompok, dan ancaman9.

c. Afiliasi politik orang tua. Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok

atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau

kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam

aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran

dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara

bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik,

seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses

pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

d. Pengalaman berorganisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang

mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu prilaku yang

terpola dengan memberikan jabatan pada orang- orang tertentu untuk
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menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Sejalan dengan

pendapat tersebut, menurut Ibnu Kencana12 partisipasi politik merupakan

penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan

kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut

untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian

dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang

melibatkan dukungan.

e. Kesadaran politik. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara

yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan

masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang

terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

f. Kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah ialah

penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat

dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-

kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi

tinggi-rendahnya seseorang berpartisipasi politik adalah: status sosial dan ekonomi,

afiliasi politik orangtua, pengalaman organisasi, modernisasi, terjadinya perubahan-

perubahan struktur kelas esensial, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya

komunikasi masa, adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik, situasi,

kesadaran politik, dan kepercayaan terhadap pemerintah.
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3. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Ramlan Surbakti (1992) memberi rambu-rambu atau batasan mengenai

partisipasi politik sebagai berikut:

a. Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar

individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang

berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi individu tidak selalu

termanifestasikan dalam perilakunya.

b. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan

pelaksana keputusan politik.

c. Kegiatan yang berhasil dan efektif maupun yang gagal mempengaruhi

pemerintah.

d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah baik secara langsung-tanpa perantara-

dan mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara-misalnya

dengan menggunakan kelompok penekan yang dianggap mampu meyakinkan

pemerintah.

e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan melalui prosedur yang

wajar (konvensional) dan tanpa kekerasan misalnya seperti ikut memilih

dalam pemilu, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis

surat, maupun kegiatan non konvensional dan dengan kekerasan (violence)

seperti demonstrasi pembangkangan, mogok dan sebagainya.

Huntington dan Nelson (dalam Priambodo, 2000) membedakan bentuk-bentuk

partisipasi politik dalam kategori sebagai berikut:
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a. Electoral Activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau pun

tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Electoral Activity ini juga mencakup

pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu

pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang

bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.

b. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau pun sekelompok orang   untuk

menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik dengan tujuan untuk

mempengaruhi pejabat atau pun tokoh pilitik tersebut terkait masalah yang

mempengaruhi kehidupan mereka.

c. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam

berbagai organisasi sosial dan politik.

d. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan cara

langsung misalnya melakukan komunikasi untuk membangun jaringan

kerjasama.

e. Violence, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

Penggunaan kekerasan mencerminkan motivasi-motivasi partisipasi yang

cukup kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan-

kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan) atau mengubah seluruh

sistem politik dengan cara revolusi.

Bentuk-bentuk partisipasi yang sejenis membentuk kelompok (cluster)

bersama. Pengelompokan tersebut kemudian dimodifikasi oleh Dalton (2009) sebagai

berikut:
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a. Voting, yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan

(voting/electing). Voting adalah bentuk yang paling sederhana untuk

mengukur partisipasi.

b. Campaign activity, yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk

partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (extension of electoral

participation). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang

kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi

terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan

antara pemilihan.

c. Communal activity. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas

kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting

pemilihan (out side the electoral setting). Termasuk keterlibatan dalam

kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan

umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi

terhadap konsumen.

d. Contacting Personal On Personal Maters. Bentuk partisipasi ini berupa

individu melakukan kontak terhadap seseorang berkaitan dengan materi

tertentu yang melekat pada seseorang tersebut, bentuk partisipasi ini seringkali

digunakan untuk membangun kepercayaan dan koneksi

e. Protest, yaitu betuk pertisipasi seperti demo dan gerakan sejenis dengan

protes terhadap kebijakan walaupun individu yang ikut berpatisipasi dalam hal
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ini sering berada di luar jalur namun menjadi bagian penting dalam

demokrasi.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bentuk-bentuk perilaku

partisipasi politik individu adalah pemilihan (votting), aktivitas kampanye (campaign

activity), aktivitas bersama (communal activity), Menghubungi seseorang terhdap

permasalahan yang berhubungan denga individu tersebut (Contacting Personal On

Personal Mater), dan protes (protest).
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C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka pemikiran

Organisasi merupakan sarana bagi para mahasiswa untuk melakukan

pengembangan diri, hal itu bertujuan akan meningkatkan kualitas kepemimpinan

mahasiswa dan tingkat sosial mahasiswa dalam berintraksi, pengembangan kualitas

mahasiswa tentu tidak semata mata difokuskan pada masukkanya seseorang dalam

sebuah organisasi namun pengalaman sebagai orang yang bergabung pada organisasi

lainnya juga berperan penting untuk melakukan pengembangan diri.

Partisipasi politik merupakan salah satu sarana bagi para mahasiswa yang

sudah menyelesaiakan perkuliahannya untuk berkontribusi kepada masyarakat,

namun akan memudahkan bagi para aktipis kampus yang sudah berpengalaman

dalam dalam berorganisasi, melalui pengalaman tersebut mereka bisa menerapkan

dan mengulang kembali pengalaman yang mereka lakukan saat di kampus

Menurut Teori Bandura (dalamSchulz, 2005). Partisipasi politik dapat

diaplikasikan dalam berbagai bidang dan aktifitas. Dalam bidang politik kepercayaan

individu umumnya dikaitkan dengan pengalaman langsung individu terlibat dalam

partisipasi politik atau persepsi tentang partisipasi politik berdasarkan pengalaman

orang lain

Siagian (2004) berpendapat bahwa pengalaman seseorang dalam melakukan

tugas tertentu secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama dapat

meningkatkan kedewasaan teknisnya. Dengan kemampuan teknis seseorang yang
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sudah matang maka dengan pangalaman akan memudahkan segala aktivitas trutama

aktivitas yang masih berhubungan dengan keorganisasiannya masa lalu.

Dengan pengalaman organisasi di kampus mahasiswa akan mudah

menemukan jati dirinya sehingga mereka dapat dengan mudah mengatur jadwal dan

target target mereka saat sudah menyelesaikan masa studinya, salah satu kelbihan

yang dimiliki oleh para mantan aktipis kampus saat berada pada lingkungan sosial,

tingkat sensitifitasnya pada permasalahan di lingkungannya cukup tinggi, dengan

pengalaman tesebut maka kognitif aktivis akan merepres kembali pengalaman

pengalaman yang lalu sehingga bisa menjadi reprensi para mantan aktivis untuk

menyelesaikan permaslahan tersbut.

Partai politik merupakan salah satu sarana untuk para mantan aktivis untuk

menuangkan ide dan gagasannya untuk perbaikan lingkungannya, ini merupakan

salah satu bagian penyebab para mantan akitvis kampus langsung terjun ke berbagai

partai politk, selain itu juga ada beberapa organisasi yang terbentuk di latarbelakangi

oleh partai politik, dengan partisipasi aktivis ini akan ada rumusan dalam

menyelesaikan permasalahan itu bisa secara terorganisir.

Miriam Budiardjo(2007) Mendefinisikan partisipasi politik secara umum

sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam

kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung

atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
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2. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif

pengalaman berorganisasi di kampus dengan partisipasi politik. Artinya, semakin

tinggi pengalaman berorganisasi mahasiswa maka semakin tinggi partisipasi politik

mahasiswa, begitu juga sebaliknya semakin tinggi pengalaman berorganisasi

mahasiswa maka semakin tinggi partisipasi politik mahasiswa.


