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RAB I
BUDAYA POLITIK

Kebudavaan merupakan aturan atau pedoman vang mengatur
kehidupan masyarakai. Begitu Juga dengan kehidupan politik,

ada aturan';ang menJadi pedoman dalam masyarakat secara

politik yang olkerai dergan istiiah budaya politik Budaya

politik me:'rt3{3., salah satu unsur budaya nasronai. Budaya

poiitr< i,J..:un dan berkembang sesuai kondisi ntasyarakat.

8uca,,,a 0c,;iik negara liberal akan berbeda dengan budaya

:: : ( ^=33ra konrunis maupun negara demokrasi.

3uia',r3 pal iik bisa nrerrjadi sebuah budaya yang Linggul yang

rnen.1adi semangat dan kuitur untul< mencapai l<emajuan.

Untuk itulah, budaya politik perlu ditumbuhkan sebagai salah

satu identitas bangsa. Bagaimana cara yang tepat untuk
menumbulrkan budaya politik untul< mencapai negara yang

demokratis?

1. Menganalisis budaya politik di lndonesia

$) 
KomRetensiDasar ,t

1.1. N,'lendeskripsikan pengertian budaya po!itl<

1.2. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berker,:arg

1,.3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan

1.4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan

A. Pengertian Budaya Politik
lstilah budaya politik atau kebudayaan politik berasal dari kata "Political culture'1. Definisi

budaya politik menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. SamuelBeer

Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana

pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh

pemerintah.

2. Gabriel A. Almond don Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistern

colitik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang

=;a dalam sistem itu.
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3. Rusdi Sumintapura 1
3-,:a,/a politik adalah pola tingkarr ial<u individu d.rn orientasinya terhadap kehidupan gi

c3 iirk vang dihayati oleh paia ang,f;o'ir rilrilti-,I sistem politik. (.

4. Mochtar Masud don Colin McAndrews l
i,daya politik adalah sikap rian orreniasi \tuarg;l suatu negara terhadap kehidupan I.

:emerintahan negara dan politiknya.

5. Larry Diamond

tsudaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu /
masyarakat tentang sistem politik negara nreieka dan peran masing-masing individu {
dalam sistem ltu"

6. Albert Wijaya

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, t
adat istiadat, tahayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian warga f,
masyarakat untuk menjadi alasan dan memberi alasan menerima atau menolak nilai dan ',

norma politik dalam masyarakat f
Budaya politik merupakan hagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri yang lebih ",

khas.'iStTiII-ETdIya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proset /

)p
I

d

pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai politik^,p€rilaku aparat negara serta gejolak

masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. gj$y3gllk mempengaruhi kehidupan
politik dan menentukan keputusan nasional yang menyqqg]<ut pokok pengalokasian sumber-

sumber masyaral<at.

Menurut Benedict R. O. j-Alderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara

tajam antara kelompok€Trc-ffiGiorpok massa. 4!-gp!-|pn Potruet!uerpenoapat bahwa

lulaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yang bersumberpada perilaku

TeTTrEh dari manusia yang bersumber pada penaiaran yang sadar. Konsep budaya politik
terdiriatas keyakinan, sikap, keterampilan dan nilaiyang berlaku dalam masyarakat termasuk
kebiasaan hidup masyaral<at.

Budaya politik didasarkan pada etika politik yang berlaku dalam masyarakat EJlg, ogllik
merupaLar,tata nilai, sopan santun, atau ukuran baik buruknya tingkah laku politik baikdalam
s'rpra struktur maupun infra struktur. Etika politik dalam sistem demokrasi menjunjungtinggi
"rarkat dan martabat manusia bail< secara individu maupun secara sosial. Ad'apun ciri-ciri

=::<a 
politik dalam sisrolemoEgsr adalah sebagai berikut:

\lenegakka.n konstitusi sehingga tercipta constitusional goverment.
'.'eneg'5kl<an rule of law sehingga tercipta pemer,intahan berdasarkan hukum.
'.'=-egakkan open management sehingga terwujud partisipasi rakyat secara efekti'
l:- clonoa:r:rn namil' l"h6r /.1-n i,,rrlil cahinaar rnrnin+r l,^h^h1.1n rlL :' ,,n:=-.elenggaraan pemilu yang luber dan jurdil sehingga tercipta l<ebebasan rak.ar untuk f--: - l;h atau menetapkan pilihannya. '
',':-=-:rmati adanya organisasi politik sehingga,terwujud mekanisme de--:r.asl .,rnS 

I.=- ': .:.lngga pergantian pemerintah berlangsung secara sehat. .

'.'=,'. -,-:kan terwujudnya komunikasi dua arah ,sehingga terjaci 3:^'3-=.'=r' xan 
/-=',.-: :- Calam mewujudkan kesepakatan. ._: := -: Jdldril rnewujuuKdn Ke5e,JdKdtdn. .

=-','-' : ^'tncl don Powell ada dua matan) orie -,, r- . .: : - -'.e'::> :: ;rik {
-.':, 1' : - :-:.,: :an tingkat lndividul- t

, =-=i -;;:;;:n- f,.-'C-'=:-.,: -r . du dalamGaGm pomk t.

a. Oi';e-:asi kognitif berbagai keyakinan c:r :=^=: :-..:- s:secrang tentang )
- ::::- :Olitlk. f.

- ::.- - ::merintahan. )
- .:: -:. :- Cemerintanal. (,

- S^:,-!--:ol 1'a;,= l-- - 3-ss::-'a::'.s-.perti :ibukotanegara, lambang f
lasi'a 'a:a 2 ll:::ra :a:rs --;:-, i-.ra:? -ar':, dan lain-lain. f.

)t
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I b. Orientasi Afektif menunjul( pacla aspel( perasaan atau ikatan emosional individu 4

) pada sistem politik. Seper"ti- perasaan khusus terhadap aspek sistem politik tertentu /
f, yang membuatnya menerima dan menolak sistem politik. Orientasi afektif ini r.

,l dipengaruhr oleh keluarga dan iingkungan. Il. c. Orientasi Evaluatif berl<aitan Cengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, '.

1 kinerja sistem politik, l<omiirrien terhadap nilai dan pertimbangan politik" !

1- z. orientasi Trngkat masrTarrkri l,

j Orientasi tingkat masarakat acialair !3noaf gan dan sikap sesama warga negara yang meliputi 
,1

( rasa percaya dan permusuhan ariar rndi,.,rdu, kelompok maupun golongan. Sikap saling {

/ 
percaya menumbuhkan salir,s kerl: san-;a sedang sikap permusuhan menimbulkan konflik. 
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Tipe-Tipe Budaya Poiitik
Budaya politik dapat d l*.::.'
menekankan pada isr 3:-,.. :'.:-'
dan ciri-ciri buda. ' l: '

Berdasarkan tipel. - s::r:. -'--.'r'
. Budaya o: ;::n !.3'J r 3

aspek doktrin dan aspek generiknya. Aspek doktrin /
sedangkan aspek generik menganalisis bentuk, Peranan, 

7
buciaya politik dapat dibagi menja.di empat tipe, yaitu:

Buday,a politik parokiai ori'ada cialam wilayah atau lingkup yang kecil. Peranan pelaku

polit;k dilakukan diberbagai bictang karena belum ada spesialisasi.

. Budaya politik sebagai sublek

Budaya Politik Subjekyaitu berada dalam suatu wilavah yangjebih_bssar, seperti di kota

yang telah memilil<i kesacJaran politik cukup tinggi dan-ketaatan serta loyalitas kepada

pemimpin politik yang cul<up besar.

. Budaya politik sebagai peserta

Budaya politik sebagai peserta berada dalam masyarakat yang telah memiliki kesadaran

yang tinggi dan aktif dalam memainl<an peranan politik baik dalam sistem atau diluar sistem.

. Tipe campuran (mixed political culturel

Meliputi parochial subjek culture, subjek participant culture, parochial participant culture

dan civic cuft-V
Ada un men L.Lt Aimond budaya politik dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Budaya

Cirinya :

a. Lingkupn,ia silr[: ]3. ri€lil.

b. Masyarakatn,,: s.l.:'-,: : l-- lradisional bahkan buta huruf.

c. Spesialisasi i,=: t=-r- :-",.i-:,3i3,
d. Pemimpin p: :' ::s;-.. i.-:=':: :alda bidang ekonomi, agama dan budaya.

e. Masyarakatn,i Jir: li:,.-= - ra., ^ =:c1-:r nrinat terhadap objek politik yang luas.

f. Masyarakatrr,, - i :=!i l J=r, --':.':,, I .-lan3 kontak dengan sistem politik kecil.

2. Budaya Politik ka,'3 Su:-e- :-..=:: :: ::: C-:,': :

Cirinya :

a. Orang secai3 ;=s,; :a:-n paca pejaca: p:merintahan dan undang-undang.

b. Tidak meilbai*ar oiri pada poiitir aiau goiongan putih (golput).

c. Masyarakat rneiiLpunyai minat, perharian, kesadaran terhadap sistem politik.

d. Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik, atau output.

e. Rendah dalam input kesadaran sebagai aktor politik belum tumbuh.

f. Merupakan akibat dari proses kolonialisme dan kediktatoran.

3. Budaya Politik Partisipan (participont Politicol culture)

Budaya Politik Partisipan yaitu individu yang berorientasi terhadap struktur input dan

proses yang terlibat di dalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat,

mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.

W,,xetus XI iirt. ci;
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-ipe budaya absolut menriliki sikap mental yang memiliki niiai dan kepercayaan f,''ang dianggap sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Usaha yang diper-lul<an adatah {
tntensifi kasi kepercayaan atau menolak atau menyerang hal yang baru atau j
certentangan. Perubahan dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Budaya {politik tumbuh daritradisijarang bersifat kritis terhadap tradisi, dan bahkan berusaha I

gmemelihara l<emurnian traCisi
2) Tipe al<omodatif

Budaya tipe akomodatif nremiliki struktur mental terbul<a dan bersedi. run"rir. /
apa saja yang dianggap berharga. lkatan tradisi dapat dilepaskan, kritis terhadap diri ",
sendiri dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. y'
Perubahan menjadi hal yang perlu dipikirkan untuk mendorong plrbaikan danf",
pemecahan yang lebih baik. I

'.'enurut Y:llf_Uggqed dan Cotin Mac Andrews ada 3 rnodet budava politik . f.

- Model-masyarakat demgl(r;tGlnffil yang terdiri dari aktivis politik, kritikus potitik /
(rdentik dengan budaffiolitik parrisipan).

i Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada hukumnya )
tapitidal< melibatkan diridalam urusan politik dan pemerintahan (ldentik dengan budaya I
politik subjek). l

3 lvlodel masyarakat sistem dsmokratis pra -industrial masyarakat pedesaan, buta huruf, {
kontal< politik sangat kecil, (budaya politik parol<ial). )
Dalam studi yang dilakukan Almand dsn Ve-rba ditemukan bahwa nesara vane memiliki f

,dayd-pq-litik yang- 6-ng akan menopa
{SIgg bahwa Egg!1 lglg_mgrniliki f,

udava demokrasi yang stabil. Sebaliknya J
)ya polrtrl( yang belum matang tidak I

mot(rast ya Eil.sEffiti
'-g=t.:,1;nggtfu vt udava poIiiii< fr-i-fi-6Elufrffiatang tidak f':rdukung terwujudnya demo-kra5ffi7rt stabil. Kematangan budaya politik tersebut )
:rn;ukkan dengan adanya peluang dari negara bagi masyarakat untuk mandiri sehingga /
=riliki tingkat kompetensi yang tinggi.

lemokrasi dan budaya politik rJemol<ratis melalui proses sosialisasi politik. eroses ini /".=.'.ar-iskan nilai politik dari generasi l<e generasi selanjutnya. FTTaniilata-annya budaya ',
- - - 'i yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi adanya faktor-faktor tertentu. /:.":;'-faktor penyebg!_!erkernlilgnya buclaya politik di suatu daerah adalah sebagar beri<ut. 

t

-:::::"":i:m_Y::'1tY:_,_ * - _ I-:gkat pendidikan yang baik merupakan pendidil<an politik yang memungkinkan iahirnya '.

11--..'.1 T::lJ?" 
demokratis /

=' ! tinggi l<esejahteraan suatu masyarakat makin tlnggi tingkat p.i: s.as i:;i,!.,nla. J
=.', ,pun hal itu tidak mutlak. f.

''.JtJ 
[:ll:']tr., memiriki semangat untuk men !err:,r s srem poritik yang renin /

:-=^-asi hukum I
-:=a{'an hul<um yang adil, independen dan bebas akan melahirkan kepastian hukum I- -==a akan menimbulkan budaya politik yang taat dan sadar hukum. f-
:-: .,cmunikasi yang independen

=,; :-'':: lilIrtr]::;H'lTukan pengendari yang erektir untuk ,"n.iptur,.n /
. _ : : :: itik yang sehat. )I,.

)

- 

-:: A ',r,\.tt,,,t c.,..,r 7 \ /--\r-

- 
-::. A-,,.rr\/$rrr.G,r.,,ri - J-J9(Di

\- \-- \*. \. \. \. \"k* \*n -&*" -%._. &_. .%:-\.*" 
&.J &. \-. \. \.<.[
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4 ltgyn ,. nurut Mlrnn Aydlglgjg, bentuk budaya politik dipengaruhi oleh: I
/ Q/ SeiarafFfrkE-rnnungan dari sistem politik 

/'. () Agama dalam masyarakat

/, a I;',::,,t., (

I O Konsep mengenai kepemimpinan dan kekuasaan. I
Sebagai insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud '.

i -ryQ:fglsr-pql!-tik, 
an.tara lain : _- 

-

/
', { a.', Membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) r.

I v-. yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah. )
f. (U):attit dalam proses pemiiu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi (
, A.unggota perwakilan rakyat. )

( (9/ n"reubung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa /
I secara damai tidak anarkis atau me:usak, petisi, protes, dan demonstrasi. )t/
i *"jioton.Kompetenri tndividc I
/l j'. 

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e didepan jawaban yang paling tepat! 
/

"iJ-:. f. Budaya politik merupaka: ' 
= 
-' . 3. -a:a ri;ai, scpan santun atau ukuran

fY 
' keyakinan dan sikap-si<': :-.cs: baik buru,rn,a tingkah laku politik atau f'', tentang bagaimana per.e',r:a'an pelaku politik merupakan pengertian '.

I seharusnya dilaksanaka" ::- ::r^.:ang irri . 
"'- ' r- '- " " 

/t, dpa yang harus d"a<uia- oleh peme- - -/-..,
l rintair. nlt ini dik;^:i<akan ok 

' x etrKa pol:trK 
t

{, l'I"'li,iono dar \. erba 
}n " t)' perilaku politik I

,J b. Albert \\,ija,r,a c' indoktrinasi politik ,,

f c. -Iusadi Sunrintapura d' budaya politik Ic. -Iusadi Sumintapura o' Duoaya pollllK /
{Su*u"L Beer e. sosialisasi politik '

a i.ttt ,,..rro 4. Keyakinan dan pengetahuan ,ur.orun, /
2. l'r,4enurut Almond dan Verba, Budaya tentang sistem politik, tokoh pemerin- )

p*itik adalah .... tahan, kebijakan pemerintahan, dan (
,{. Sikap khas dari warga negara ter- simbol-simbol yang dimiliki oleh i

hadap negara, sistem politik, dan

sikap terhadap peranan warga 
sistem politik merupakan komponen (

negara oP?tasi Politik "" t

b. Pola tingkah laku individu dan orien- .'t kognitif l.

c !ti?f1i[1';5ffTt?;:ff[xi : :[i:I, ' I
;";;;.;;;n. adit, tahayur dan 

I l,flil?j;,'yarakat I
d. Nilai keyakinan dan sikap emosi 5. Orientasi politik yang dipengaruhi /tentang bagaimana pemerintah 

oleh keluarga dan lingkungrn ,-.rupu- (
an seharusnya dilaksanakan dan ;^: ^-,^-.^1; 

- -"""'o"-"o-" 
I

mfnmi;";;';;';;i;k'k;; ::";:;TiT (

e. Keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, y' atekttt I
sentimen, dan evaluasi suatu c. evaluatif '
masyarakat tentang sistem politik d. tingkat masyarakat /
negara mereka dan peran masing- e. individ
masing individu dalam sistem itu I

-;- .-- "=4*-- I
/

$-. \.-. \. \. \r \: nt--.-\: \: \. \. \.*, \aJ n : \. \. \. \.J \. t
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I
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'' : i lingkupnya sempit dan kecil J 8. Menurut Syahria! Syurbaini, struktur {
: 2 ttoak meiibatkan diri pada politik mental terbuka dan bersedia m-one- I
, atau golput rima apa sa1a yang dianggap berharga {

3. masyarakatnya sederhana dan - adalah tipe budaya politrk.. t
, tradisional bahkan buta huruf \,/ a" absolut d. partisipa n f
, 4. masyarakatnya tinggal di desa b. kaula :rakomodalif 

')

' terpencil di mana kontak dengan y c' parochial ' f
sistem politik kecil 9. Berdasarkan studiyang dilakukan A/m ond ',

I 5. kesadaran politik masyarakat dan Verba ditemukJn bahwa n"gur" I' tinggi yang memiliki budava politik yang sudah r,,

/ Yang merupakan ciri-ciri dari buday 
" 

yya19 akln menopang .' , /' poliiik parochial adalah ,.. 4 demokrasi yang stabil l.

I 
'a l,i,s 

-/ 
t,z, + : 

kekuasaan t
- 

b . 1.,2,3 ' e . 2,3,4 c. legislatif dan eksekutif f.

I ;' )'z,q d nesara t
' t. rndividu yang berorientasi terhadap 10. i. []rtiolu., *. t
/ stru,ktur input dan proses yang terlibat '-' 2. Agama dalam masyarakat J I. di dalamnya atau melihat dirinya 3 Jenis kelamin 

- f.

t sebagai.potensialterlibat, mengartiku- 4. Status sosial f )
lasikan tuntutan dan membuat kepu- 5. Konsep mengJnai kepemimpinan f.

t tusan merupakan budaya politik .... dan kekuasa in. J )f, a. parochial yenurut Mirion e{.taiora1o, yung (,

i F partisipan mempengaruhi bentuk budaya politik )r c. campuran adalah.... t
d. kaula a. t,2,4 d. 2. 3. 4 ',

{ e. subjek / )',i',s ; 1:,1',; I
-v*\ L'2, t 

,
\ llf lsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat dan benar! I
!-/ 1,. Sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan '',
,, politiknya adalah pengertian budaya politik menurut .... {'. 2. Budaya politik Oeipengaruh pada ... r.

3. Merupal<an tata nilai, sopan santun, atau ukuran baik buruknya tingkah laku politik Uaif< fdalam supra struktur maupun infra struktur merupakan pengertian dari .... r

4. Partisipasi rakyat secara efektif merupakan perwujudan dari ciri-ciri etika politik dalam 
fsistem demol<rasi yang berupa .... .

5' Masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi dan aktif dalam memainkan peranan )
politik baik dalam sistem atau diluar sistem merupakan pengertian budaya politik.... f.

6' Masyarakat yang tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan sistern politik kecil )
biasanya memiliki budaya politik.... (

7. Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang-undang dan tidak i
melibatkan diri pada politik atau golput merupakan ciri-ciri budaya politik.... I

8. Sikap mental yang memiliki nilai dan kepercayaan yang dianggap sempurna dan tidak '',
dapat diubah lagi merupakan tipe budaya politik .... I9. lstilah budaya politik mencakup masalah .... r.

-i. Konsep budaya politik terdiri atas .... 
t

/. x"gioton Kompetenri Ketompok I (

I -c"-''- : ;--si kelompok mengenai apakah budaya politik yang berkembang di lndonesia sudah /. rnan-p- -='gangkat harkat dan martabat bangsa menjadi negara yang demokiatis? jika belum apa [,
y YanS rrea-a:i- penyebabnya? Uraikan jawaban kalian dalam sebuah wacana singkatl Kallan bisa )I mengar-rr -fcrnrasi dari berbagai sumber untuk memperkaya pengetahuanl " /
. Presentasikan hasil Crskusi keloripokmu di depan kelasi '',

,'"- I
" 

^f-, 
ll l - pJtt Kelttt \l .Strtr. Gusul ,l \J ^ \'.

/--\, f

i f3" - PKrr Ketus Y/e,,, Grrrl .r-d@(, )i
.i-\-r n -' \,*. \. \. \. \:\. a\r.: n *. }u. -la-. &: ju'. *&.: \*, -\.: \. \.<. I

-
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( .F Ringl(oron filoteri I
III. C. Budaya Politik di Indonesia

I Dari awal kemerdekaan sampai lahirnya reformasi, perkembangan budaya politik di lndonesia f'" masih dalam tahap pencarian jati diri. Sistem politik lndonesia yang menjadi dasar'.

/ menjalankan praktik budaya politik di lncionesia mengalami beberapa kali pergantian mulai ;lf. dari budaya pgl4BJhe$tdiktator (terprmEn[dan budaya politik pancasila t,

/Perbandinpari6-udavaoolitikdemo=k75si-Ii6eral.dit<tatorffiehasaiLrerikrrt:)/Perbandinga,i[i-iloayapolitikdemoI7asifieral,iiktator@ebagaiberikut:/
. r.

t l nemuanains /
;t ttt-tl

f, lsir,", politik I oemokrasi llberal lo.dik,u,orrn lFilsafat Pancasila I l.

r I lketertutuoan lketerbukaan ltransoaransi Li
'. 1.

r | "*' -'"'- l"'--'"'.-'"-''" l"'""'""'''"'"" l"'-"'"''""""-"" | )

. I l Keseracaman dan l Kanitalismtr q\ /aqta l Fknnomi kerakvatan I t.

/ lJr'terrrtrKurrurrrr ltetertrtupa. latau 
etatism. 

ldan 
koperasi I I..

l. lsi't.. 
budava 

l.l.ffififfilflX.. lr.'tut,n l:'I'J:n5,ili 
o" 

I I
tl

Pemba nding
Budaya/etika politik

Demokrasi Iiberal Diktator Demokrasi Pa ncasila

Sistem politik Demokrasi liberal Ked i kta tora n Filsafat Pancasila

Sistem sosial
Kesegaran dan

kete rtutupa n

Aneka ragam dan

keterbukaa n

Pluralisme dan

tra ns pa ra ns i

Way of life Filsafat terbuka Fllsafat tertutup Filsafat Pancasila

Sistem ekonomi
Keseragaman dan

ketertutupa n

Kapitalisme swasta

atau etatisme

Ekonomi kerakyatan

dan koperasi

Sistem budaya
Kebebasan dan

individua lis me
Tertutup

Kekeluargaan dan

musya wa ra h

Sistem pers Bebas dan terbuka Te rke nda li/tertutup
Kebe ba sa n

bertanggung jawabt1'. Sedangkan menurut para ahli, budaya politik yang berkembang di lndonesia dikemukakan'.,

I sebagai berikut: I'c l. Herbert Feith, lndonesia memiliki 2 budaya poiitik yang dominan : l.

I 1) Aristokrasi Jawa /. 2) Wiraswasta lslam I.

/ 2. Clifford Geertz,lndonesia memiliki 3 sub budaya yaitu : )'. 1) Santrl : pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani r.

t yang berkecukupan. )t, 2) Abangan : yang terdiri dari petani kecil. I.

; 3) Priyayi :golongan yang masih memiliki pandangan hindu budha, yang kebanyakan /f. dari golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan pegawai. f,

) 3. Afon Gaffor, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan )I. 1) Hirarki yang tegas/ketat:adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) [.

J dengan Rakyat kebanyakan (wong cilik). )
l. Z) Kecenderungan Patronage (hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti f
I majlkan majikan dengan buruh. )
/, 3) Kecenderungan Neo Patrimonialistik, yaitu perila.ku negara masih memperlihatkan I
1 tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. )

/ Menurut Mox Weber, dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerintahan /
, berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Menurutnya karakteristik negara 'i

I patrimonialistik adalah : /. ,a

).-- /
' ( .^ \t _t - n h'rt,,c vr c,,,r /:,,",,t a; 'l

1:>'l - - I
U\' \. \.: \. \. \. \.J\-! -tr*. \. \. -\r*: 1tl:3.j \, \-! \.-. \.: \. \.[
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= :.^derung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada (
:=^.an-temannya, )
'-:'rakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik. f,

'..: of tor,v lebih bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rute of man) )
:=^3uasa politik sering kali mengaburkan antara l<epentingan umum dan kepentingan publik. L

- masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tak /
=-.--:rol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil society f.

-=--=nbat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah : )o , :'oyek di pegang pejabat. /.

, , ::omosi jabatan tidak melalui prosedur vang berlaku (surat sakti)" )

I j. Nazarudin Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas /
:cialah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan cliakui oleh masyarakat atau bangsa ',

/ secara keseluruhan. Jadisimbolyang selama initelah diakuidan dikenal masyarakat adalah /
Shineka Tunggat lka, maka budaya politik kita di lndonesia adakah Bhineka Tunggal lka. ''r

t )alam masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya sangat didominasi oleh karakter /
,--- bersifat kognitif maka akan membentuk budaya politik parochial. Masyarakat tidak '',

,/ -:rriadari untuk apa mereka melakukan kegiatan politik. /
lalam masyarakat yang slkap dan orientasi politiknya bersifat afektif maka akan .

, =-.bentuk budaya politik kaula. l'r4asyarakat cenderung menerima apa adanya karena *erasa 
f- lr< mampu melakukan perubahan pada sistem politik. .

, t.lasyaral<at yang sangat dominan memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu /
-.'.qgv3lg3si proses politik yang berjalan maka akan membentuk budaya politik partisipan. [.

. '.';s,,arakan terlibat secara intensif dalam kegiatan politik. 
I
l.

" D. Sosialisasi Budaya Politik I1. Pengertian sosialisasi budaya politik .

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota /
ilEffieIatl-nnenurut para ahli, definisi sosialisasi politik adalah sebagai berikut: t,

I a. Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masya rakat fmeneruskan kebudayaan politiknya. '.

,{ b. Gabriel n. AImonA, Sosiaiisasr p*litik adalah proses .Jimana :ikap sikap politik dan J
pola-pola tingkah Iaku rli*ererleh ataru eiibentuk, darr in*rrt*akan sarana bagi generasi r.

uda untuk menyampaikan patoki:rr [-;;rtk rian lt*yakinJii i-roiiiik. tvlelaiui sosialisasi )
politik inilah para angg$ta masyarakat me*rperoi*l': :ik;,-, :'t;. . ''?^'.2*; :erhadap {
kehidupan politik yang berlangsung dalani rnasvarakat. Prcses ir; :'r rngsung )

'lifi seumur hidup malalui pendidikan formal, dan informal atau tidak disengaja melalui /

{o, - [?S:Xr'l:Jfl::i?,i:::;Hi fi,u .ou,,n per,varisan pengetahuan , nirai 0", )
pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru '',,

Iil dan yang beranjak dewasa. /: lennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk menggambarkan proses ',

,P Cimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. f
= lamlan Surbakti. sosialisasi po,ljliL adalah proses pembentukan sikap dan orientasi '',

t .5l1iik ,nssota ;fi;7rkffi-ya. I
' :'fian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasipolitik r.

S -'asyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandunB 
/:;lam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. i.*-' ./\lir_

^f 
' ,- r'httfr.,/,.r-Y/srr. Gurrl J-JQO!
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l.l- .\ .\,* .\-, .-\- t\* &*c\* .\- t\-_ tL rL .\*.\- ;a ;\ .nn* r\ .\ .\i
{' Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial dan ekonomi serta kebudayaan I
I dimana individu berada" Sosialisasi politik juga ditentukan oleh interaksi pengalaman dan 1t, kepribadian seseorang. Sosialisasi politik merupakan sarana bagi suatu generasi untuk r.

I mewarlsfan patokan-patokan atau keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Proses inilah 
7"" yang sering disebut transmisi kebudayaon

J Sosialisasi politik dilakukan melaui proses dialogiBg,!]rlne,qj_tq!l!ik yaitu suatu proses /
{ sepihak dari penguasa yang memobilisasi dai-rn-ern-ariipulasi wirfa masyarakat untuk (
J menerima nilai, norma dan simbolyang dianggap baik dan ideal oleh pihak penguasa. Sebagai t
f contoh adalah pemasyarakatan penata ran P4 pada masa pemerintahan orde baru. /
sa

; Ukuran keberhasilan proses sosialisasi politik adalah sejauh mana pendidikan politik i
{ yang dilakukan bisa menghasilkan masyarakat'iang memiliki kesadaran dan budaya politik /'", 

etis dan normatif dengan mewujudkan pariisipasi politik.

l/
', 2. Mekanisme sosialisasi budaya politik '

/ Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode /., penyamparan pesan

I a. Pendidikan Politik yaitu Dros:s diaiogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari f'* sinl anggota masyarai.a:::enrpelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai .
)

v

l

I

I
f

I

I
f

I
!

i

{

f
t/

/.

f

po litik.
b. lndoktrinasi Pc :r< ,ai'iu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan

memanipulasi .'.a-=e -as'/arakat untuk menerima nitai, norma dan simbol yang

dianggap pinai,::-:r;asa sebagai ideal dan baik.

Keluarga mer:r -,. ::t?LpqntLq&Jfglam sosialisq_si-gS-litlL-l_lal ini dikemukakan oleh

ryryEXfFs .,.9 rnengemukakan bahwa anQB-rnak me.miliRiggqp_arar.r yang-sq[-q

mengenar e r3ii.3 can p-reg--iden-setama bertahun-tahun di sek6]ah awal. fediJanya
dianggap s:c:ga tcro-h kekuasaan. Lebih lan-fu:t-Editon'dan*iiessffiEnyafakari-ada empat
tahap da a- s:s'alisasi politik seorang anak, yaitu:

i) Per:3:-a,:- otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, polisi, presiden.

2l P:'.r :^:bangan pembedaan antara otoritas internal dan eksternal yaitu antara
p:-a3ai swasta dan pemerintah.

3 re-genalan mengenai institusi politik yang impersonal seperti kongres (parlemen),
rahkamah agung dan pemungutan suara (pemilu).

4i Perkembangan pembedaan antara institusi politik dan yang terlibat dalam aktivitas
yang disosialisasikan dengan institusi ini.

Sosialisasi politik memiliki fungsi terhadap kehidupan politik masyarakat, bangsa dan
negara, yaitu:

1) Membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa.

2) Memelihara kebudayaan politik suatu bangsa.

3) Merubah kebudayaan politik.

Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

1). Dalam Lingkungan Keluarga

I
t
(

I
I
t
I
(

I
(

I
/ Keluarga merupakan wadah penanaman nilai politik yang paling efisien dan efektif. /. Orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik '.

/ tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadari telah menanamkan 
/'. nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.

I 2). Di Lingkungan Sekolah t
'. Melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa dan guru bisa saling bertukar 7.

) informasi dan berinteraksi membahas topik yang berkaitan dengan nilai politik. 7( Siswa diharapkan memiliki pengetahuan awal tentang kehidupan politik dan nllai /.

I 
politik yang benar Oari suJui p."O."e ,f.O"rir. 

/
a

/r, I
l(}Qg-G, 

Ketas Xr srttt. Gus:.!_ 
-_ 

,.

/
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t; :). Di Lingkungan Negar u (
; Secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi resminya. J{* 4). Di Lingkungan partai politik {
;.-l Salah sattr fungsi partai oolitik adalah dapat memainkan perannva sebagai sosioalisasi J
'u politik. Artinya parpolsetelah merekrut anggota atau kader dan partisilannyu t".rr, I
i periodi, Partai poiitil< harus mampu menciptakan kesan atau imoge *u*p.rjrungkan /kepe;itrngan umum. t.

.i Selain melalui lingkungan-lingkungan di atas, Sosiaiisasi politik juga dapat dilakukan j
melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung. Melalui berbagai seminar, dialog, debat f

,, dan sebagainya yang disiarkan ke masyarakat, tokoh-tokoh politrk juga secar-a tidak ")

,' langsung melakukan sosialisasi politik. f
I Oalam upaya pengembangan budaya politil<, sosialisasi politik sangat penting karena 

'',

f- dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat /
, memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian darig"n.rurltua ke j.n.i*i t,

d muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik. i', Menurut GabrielA. Almond, sosialisasipolitik dapat membentuk dan mentransmisikan 
I.

i kebudayaan potitik suat, nanti;;;;;;;jih.;; k;;;;.vr., p"i,lik;;;;;;;r. r"i,i.i l
Dentttk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau L

r' agen sosialisasi politil< menurut Mochtar Mosoed dan Colin Moc Andrews, adalah : )
'" 1) Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam I
*f keluarga anak ditanamkan sit<ap paiuh dan horm"at yang mungkin dapat )fl. ,empeng.tuhi sikap seseorang dalam sistem politik setelah derrasrl 

o " " -" ""' f"

j 2) Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi poliiik memberi pengetahuan bagi )
I kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. oi sekolah (
." memberi l<esadaran pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan 

't

o" berrtegara, cinta tanah air. f
I : ) Kelompok bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk 

r"r

/" sikap politil( seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota /
bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melali,ikan 

'',

i hat itu. --- 
t'r 4) Tempat keria yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar 
I..

,'r pekerjaan seperti seril<at kerja, serikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi ,/' sebagai penyuluh di bidang politik. .

f 5) Medio mossct yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan f- cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi r.

i tentang politik. - 
)

" 
6) Kontak-kontdk potitik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan otefr (

I seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. )
{ Seperti Oianaii<an pariainya, clitipu, rasa tidak aman, dan lain-lain /.

)1 3. Fungsi dan peranan partai politik
7, ?3rtai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga n"g.r, (
; R:puorix lndonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 

-)

/ 1'5 ?r:1.-:-'-2^g<an kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan /
I umurn i UU llo. 31 tahun 2002).befinisi partai polittk menurut ben.r.p. ir,1-ri ,Jrr.f,l :
{" sebagai be.ikut: ' """ " ' 

/
; ' Prof Dr. lvlirion-t Budiordjo, partai politik adalah organisasi atau golongun y.ng 

ti

(" berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. /
, ' Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik ydflg ',

f berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyai /', atas dasar persaingan melarvan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang 
r.,

{ tidak sepaham. I
d

f ,.,,,,itr**Y':''. *':.-y,.:: -:.
", '{ StulA - PI{n Kelus XI Srut. I

d

I
l

L

I

l
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Cort J. Friedrich,partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara 7
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahanl<an penguasaan terhadaP /
pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan manfaat r.

kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material. 
/a. Fungsi partai Politik: '

1) Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para 
J

anggota masvaral<at. Melalui pt"oses sosiaiisasi politik para anSgota masyarakat I
memperoleh sikap cian orientasi terhadap kehidupan politik yang berlan$sun$ 

7
dalam masyarakat. Partai politik melal<ukan sosialisasi politik dengan melakukan /
kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam ')

beibagai forum pertemuan untuk menyebarkan nilai, norma, dan simbol yang f
dianggap ideal dan baik.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai furigsirini adalah ' J
r.

Penguasaan pemerintah dengan memq-pangkan setiap pemilu

Menciptakan image bahwa ia mem.pgjjuangkan kepentingan umum' /
Menanamkan solidaritas dan tanggungjawab terhadap para anggotanya ')

maupun anggota lain. f
Zl Rel<ruitmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan

seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dal u- /
sistem politik darlPemerintahan. it

Upaya yang dilaku-kan parpol adalah ,^o..,,,., 
I. Melalui kontak pribadi maupun persuasi'

. Menarll< golongan muda untuk dididik menjadi kader di masa depan t
3) partisipasi politik adalah kegiatan \,varga negara biasa dalam mempengaruhi l.
' 

proses pembuatan dan peiaksaan kebijaksanaan umum dan dalam it<ut 
/menentukan pemimpirr pemerintahan. Dalam hal ini partai politik berfungsi 
'.

membuka l<esempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota 3
masyarakat lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan f
mempengaruhi proses Politik. )

4l pemandu kepentingan merupakan gabungan dari fungsi agregasi politik dan f
ortikulasipotitik. Fungsiinikarena beragamnya kepentihgan masyarakat sehingga )
kepentingan itu perlu dikumpulkan atau dipilah-pilah (agregasi) dan dijadikan f
alternatif atau diperjuangkan (artikulasi) dalam pembuatan kebijakan umum.

5) Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari y'

pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. partai t
politik berfungsi sebagai komunikator politik yang menyampaikan t<eputusan f
dan penjelaran p"*"1intah kepada masyarakat atau sebaliknya sekaliEus L

' merumuskan agara penerima informasi dapat memahami dan memanfaatkan. y'

Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah : I"

. Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh 
3l

pemerinlah f.

Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah )
Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide. f.

Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga )
masyarakat sebagai pengeras suara. l.

6) Pengatur konflik. yaitu mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai

koniekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat persaingan dan

perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas

nasional. Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk

kepentingan popularitasnya. Upaya yang dilakukan partai politik adalah :

)
I

{

I

j
/

t.

I
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{ . Bila anggota partai politik yang memberikan informasijur,r, ,"r-*b;.J
j kegelisahan dan perpecahan masyarakat, pimpinan partai politik harus f( segera melakukan klarifikasi atau diselesaikan dengan baik. l:
J ' Adanya kemungkinan anggota partai politik lebih mengejar kepentingan /f pribadi/golongu-nny., sehingga berakibat terjadi pengkolian pititit itiu l." l-':;;'r"":,;o"1,,:r", 

vLr.qr\ruq,L LErrqur P.srrSNvtq

J konflik yang harus segera diselesaikan dengan tuntas. )
{, 7) Pengawasan politik. Partai politik melakukan pengawasan melalui institusi atau /.
I wakil partai politik yang duduk di lembaga legislatif. Hal ini dimaksudkan agar )

t perilaku aparatur negara tetap terarah dan tidak menyimpang. Sehingga /', te0entingan masyarakat bisa terakomodasi.

t b. Peranan partai politik: /
, Oi lndonesia kesadaran mendirikan partai politik muncul bersamaan dengan '',

f kesadaran rakyat lndonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Pada masa /
', penjajahan, para pejuang telah mendirikan beberapa partai politil< seperti PNt, PNt '',

t baru, parindra, Gerindo, dan lain-lain. Setelah merdeka partai politik dibentuk secara /
" formal. Hal ini ditandai dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 November f.

/ L945 tentang pembentukan partai politik. Partai politik ini dihirapkan dapat /f" rllemperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan [.

4 IltJjJ;:tj;ur, 
politik dianggap sebagai salah satu unsur dalam sistem demokrasi 

/
/ 

Gambar simbol partai-partai politik di tndonesia 
)

r [;Etr-=tr-lr-=tr--]t--==1r--1rE=:lr5-i-l t-t mmtrtrmmffiffiffi ')

lrl'qll-r---=tF"=lfi*'dtirmlF-lfrTlFnl t.

; LJt:JUJIT==JtJtAl JL.riUjd ),. I_;lr_5lt-__li,-_lT3;l1pq1r,E=ltE:q1;ry!f.l l^
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tlr Kegioton Kompetenri lndividu I . ,.
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i. l. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c d atau e didepan jawaban yang paling tepat! I
/ 1'. Sistem pers dalam demokrasi 3. Proses pembentukan sikap dan orien- ,/
'. pancasila bersifat.... tasi politik pada anggota masyarakat l'.

i d. Bebas dan Terbuka disebut .... . t
l. O. Terbuka dan bertanggung jawab --ar Sosialisasi politik l,'t F( kebebasan bertanggung jawab b. Budaya politik )
I d. Tertutup dan bertanggung jawab c. Etika politik /
, e. Bebas tanpa batas d. perilaku politik r'

Ir, /.. 5antfl, abangan dan priyayi merupa- e. lndoktrinasi politik /
j kan pembagian sub budaya menurut 4. Sosialisasi politik adalah cara bagaimana i
f masyarakat meneruskan kebudayaan /", a. Herbert Feith politiknya. Hal ini disampaikan oleh .... '',

I .E Clifford Geertz a. Atmond I'. c. Afan ghafar b. Richard Dawson r.
l

L d. Max Weber .-,r Kenneth Langton )', e . Nazaruddin Syamsudin d. Richard E. Dawson f.

/ . ,---^ 
Ramlan surbakti 
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5. Proses sepihak ketika penguasa memobi- 8" Partai politik adalah organisasi politik {
lisasi dan memaniprllasi warga masya- yang dibentuk oleh sekelompot( warga )
rakyat untuk menerima nilai, norma dan negara Republik lndonesia secara suka- f
simbol yang dianggap pihak berkuasa rela atas dasar persamaan kehendak dan i
sebagai ideal djn baik merupakan cita-cita untuk memperjuangkan_k?Y- (-"- t--' - tingan anggota masyarakat, bangsa dan ''

Sl"tiXr?i,,!3'r'i poritir. nesara m6larui pemirihan ,*rrnlHrr ini )
b. Budaya potitik l;'^ilil"I.; Budiardjo ',c. Etika politik b. UUD 1945 /"d. . Perilaku poiitik c. -Sigmund Neuman

--E:" lndoktrinasi politik ..{fi no.3l tahun 2002 /
6. Anak-anal< memlliki gambaran yang e. Carl J. Friedrich l'

sama mengenai ayahnya dan presiden 9. Menarik golongan muda untuk dididik ,/
selama bertahun-tahun di sekolah awal menjadi kader di masa depan r.

yang Keduanya dianggap sebagai tokoh merupakan upaya partai politik dalam f
kekuasaan. Hal inidikemukal<an oleh .... fungsinya sebagai-"" f.

a. Mirian Budiardjo a' - Pengatur konflik. .. 'l

b. Alfian 
druJu 

b.--Penfawasan politik I
c./ nekr-uitment oolitik 

t.
- cr" Rekruitment oolitik '{.. Easton dan Hess ,- /d. sosialiiasi poiiif 

' 
)' d. Almond iiiri e. Demandu kepentingan (

e. Richard Dawson ,;Jr 1^ n --- ^^-;r-,,,. -^^-^*..--^^^^ |

7. wadah penanaman nirai poritik yang 10 
ff:i,.:;.."3:: '?'ff:l"J:f,i!L;"ilE /

paling efisien dan efektif adalah di sehingga kepentingan masyarakat )
lingkungan .... bisa terakcn''odasi, maka partai politik f
a. Sel<olah melakukan funeslnya sebagai .... 

L

lt.

Kegioton Kompetenri Kelompok 2

Bersama kelompokmu, buatlah kliping mengenai partai-partai politik yang ada di lndonesia. Sumber
kliping bisa dari internet, koran, majalah atau tabloid. Berikan uraian mengenai peran serta masing
masing partai politik dalam upaya menegakkan kepentingan masyarakat!

W, Kel u s X I S rrtt. G tll.,:!-*J

d. )eKuldll "'" :-' I

b. Keluarga a'-Pengatr" rc rf 'k /
c. Masyarakat 'V Pengav';sa- Politik

c. Rekruitn:enr politik ,td,- Tempat kerja d. Sosialisasi crririrk f
e. Pemano- \aae-Iin:an )I

r
lsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat dan benar!^ - 2. - < iztn. 71+:,,-& _
1..Budayapolitikyangberlakudilndonesiasaatini.ad,alah.fuci"..',,..'.i-|.-
2. Sistem politik padi budaya politik demokrasi pancasila adalal'r 

-berup+:... t^ts'+- !V:WF
3. MenurutCl-fford Geeftz,lndonesia memiliki 3 sub budaya salah satunya privayi yaitu golongan ffry|*-
4. Menurut Nazarucidin Syamsuddin, budaya politik lndonesia adalah sesuaidengan simbol I

yang telah diakui dan dikenal masyarakat lndonesia yaitu..f i^r\--- f,,.ru[-i 1'kr'- i
5. Proses pembentulgn ;ikap dpn orientasiipolitik pada anggota masyarakat merupakan /

pengertian dari ...9L ?'6 t.{t^, ry,..h L- ( r.

6. Menurut Almond, 
'sosialisasi politik adalah ..... "\ I

7. Suatu proses sepihak dari penguasa yang memobilisasi dan memanipulasi warga [.
masyaral<at untuk menerim,a nilai, norma dan sirybol yang dianggap baik dan ideal oleh )
pihak penguasa disebut ..rl->*c'.--.ri f'-h h 1"lr rts /

8. Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan penga'ngkatan seseorang atau sekelompok orang 'r ."

untuk melal<sanakan sejumlah perana1l dalam sistem polirik dan pemerintahan I
merupakan fungsi partai fiolitik sebagai .ftt*Kiul.1- 1vr6t r ?r i,'t.. g tu-rji-b

9. Setelah lndonesia merdeka keluar maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentangl.:t.,[
10. Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintatl ffiit

an salah satu upaya partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai 
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( E. BudaYa Potitik PartisiPan 

f'

j Arj.r. Oo'n,n partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik /t yrng sangat tinggi. Kesadaran politik yang tinggi ditandai dengan partislpasi politik Ydfl8 ',

I iine.ei. Menurut para ahli, budaya politik didefinisikan sebagai berikut: I
f. t. Gabriel A. Atmond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya '',

I oolitik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan )
f^ 'tejenisnya, 

yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu r.

y Wurgu n"griu h-arus yakin ikan kompetensinya untuk terlibat dalam proses politik d^l j
f pem"erintlh memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis [,
', ierhadaP Pemerintah )
f 2. Ramlan Surbakti, partisipasi politil< adalah keikutsertaan warga negara.biasa dalam I
", menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri- ;
t cirinva adalah , t-

'', a. perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi). ')

i b. perilaku atau kegiatan itu mempengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)., f.'". c. Kegiatan atau perilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik' 
)

{ d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara 
^^^^^-^-,,^, 

f,'u . Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam mempengaruhi )
t pemerintah I
ri e ;.-,:i:l'H:H5Jil:1n:^5:trli?,1';:J:i Ii:?j;:;'#',"*'f:':ui"llil; if, (kinvensionol) tida[ berupa kekerasan (nonviolence) seperti : ikut memilih dalam ''

J pemilihan umum,mengajukan petisi, melakukan koniak iatap muka, menulis surat, f
{. '6an 

lain-lain, dan ada yang melalui cara-cara diluar prosedur yang wajar (tidok r',

* Konvensional) dan berupa kekerasan (violencel, seperti : demonstrasi (unjuk rasa), J
I pembangkangan halus (golput),hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan I.

J politik, Jan revolusi, kudeta, makar, dan lain-lain )
{. 3. prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai r.

I politik yang mencakup semua kegiatan sukarela di mana seseorang turut dalam pro.ses f
{ pemilihan [emimpin politik dan turut langsung atau tidak langsung dalam pembentukan I
', kebijakan umum. )

I ,;;;; Almond, bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: f,

/ 1 [;ff;il::', l,
" . Pemberian suara (voting) )

I . Diskusi politik (
'', 

' Kegiatan kamPanYe )
I . Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan f,

' o Komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif t
I 2. Nonkonvensional /.
' Ciri-cirinya: )

I . pengajuan petisi (.

' o berdemonstrasi, konfrontasi, mogok )

/ . tindak kekerasan politik terhadap harta benda, baik berupa perusakan t
' Pemboman maupun Pembakaran )

/ . li}in"[.1[;:#: ffi-l:i[:Xi manusia: pencurikan, pembunuhan, perans f
" 

gerilYa/revolusi

) {-!y,1--!!!t-!!,t,:.::" 9,,,, """ i6-, 
-. 
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Terdapat iima penyebab timbulnya geral(an ke arah partisipasi lebih luas dalam politik

t rnenurut Myron Weiner, yailu:
f' d. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat

d makin banyak menuntut ikut daram ker<uasaan poiitit .r;' b Perubahan struktur kelas sosial. Siapa yang berhak berpartisipasi dalamj pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahanfl ;oru puriiripmi p"lnlr

; c Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. lde demokratisasi
l. partisipasi menyebar ke bangsa baru sebelum adanya pengembangan

J modernisasi dan indutrialisasi yang cukup matang.

fl d' Konflik antarkelompok pemimpin politik. Jika ada konflik antarelit maka ,

J dukungan rakyat yang dicari. Terjadiperjuangan kelas menentang kaum aristokrat 
I

t yang menarik kaum buruh dan mernbantu memperluas hak piih rakyat. 
i

I e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam bidang sosial, ekonomi, danl
( kebudayaan. Meluasnya aktivitas pemerintah akan menarik timbulnya tuntutan 

r

I [:;:,:::?'f,i?"il.' 
akan adanva kesempatan ikut serta daram pembuaran l

l', Peran aktif atau partisipasi politik hendaknya didasari alasan yang rasional berdasarkan nilai I

I universal.serta kebenaran dan k"rJir.r. nl.orr irr-,"r. taktor yang berpengaruh terhadap,. partisipasi po-i{t seseorang adlbh : .€ 
- _ _ 

' I

i l)*Terb-edaa, jenis keranrin dan status sosiar dan ekonomi(, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi mempengaruhi kearifan rur"orung I

I dalam berpartisipasi politik.
r. 2) Adanya latar belakang pendidikan tinggi I

i Pendidikan tinggi sangat berpengaruh pada partisipasi politik, karena dapat memberikan
r" intormasi tentang politik dan persoalan politik, mampu mengembangkan kecakapan f
i menganalisis, dan mencipiakan minat serta memilki kemampuin berpolitik.
f. 3) Adanya pdrtai potir N 

' "-'Y

J 
Partai politik mempunl'ai pengaruh dalam menumbuhkan partisipasi politik. orang yang 

I

f. ikut dalam partai politik tidak akan rnenjadi bagian dari golongan putih (golput). " 
tj

{ P. VYahana Politik praktis 
I,

/ 1' Dari segi tujuan penyelenggaraannya Sistem Pemilihan Umum dibedakan meniadi:to ?' Sistem Pemilihan Langsung:pemilihan yang para pemilihnya langsung memilih (
j anggota-anggota Badan perwakilan Rakyat yang akan mewakiiinya.
r. b' Sistem Pemilihan Bertingkat:Pemilihan yang dalam pemilihan tahap pertama l,n rnemilih wali pemilih, kemudian wali pemilih itu memilih anggota-anggota Dewan
( Perwakilan Rakyat' 

rrrr,r rtu,rErrrrrrrrdrr6E'utd- 

|

t 2' Dari s.egi tujuan pandangan rakyat Sistem Pemilihan Umum dibedakan menjadi: 
r'

f a' Sistem Pemilihan Mekanis : pemilihan yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok I
) individu yang memprnyui hrbrngan yang"sama, masing-masing i.j;;id,1'';;;;u.; t
f sebagai satu-satunya pengendalian hak pilih aktif, sama-sama mJmpunyaisatu iu"ara I', dalam pemilihan. -'.''- -- - l.

t b. Sistem Pemilihan organis:pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah /', individu, seperti halnya kelompok keluarga, kelompok daerah/wilavrfi, t.iirp"i I
f cendekiawan, buruh, tani, (lapisan sosial), lembaga-lembaga lainnya. persekutran I. itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pr:lih. 

- - ---- 
l:

I Sistem pemilihan mekanis ditinjau dari pemilih pada umumnya berkisar pada dua prinsip ,/I' pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, propoisionat I

I 
berimbang yaitu satu daerah pemilihan beberapa wakil. 

'' r'vvvr " 
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Y(, 3. sistem Distrik i '.

d

$
r

j

fl

i
d

r

r-

c

Di mana negara terbagidalam dalam daerah-daerah baglan (distrik). Dalam sistem distrik f
hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas. l.

,
ruo. I t<elebihan Sistem Politik lKekurangan Sistem Distrik I r.No. Kelebihan Sistem Politik Kekurangan 5istem Distrik

1.

2.

3.

4.

Rakyat mengenal dengan baik

orang yang mewakili daerah

(distri knya )

Wakil setiap distrik sangat

mengenal daerah dan kepentingan

ra kya t

Adanya hubungan yang erat antara

wakil distrik dengan rakyatnya

Wakil distrik sangat memperhatikan

da n memperjua ngka n distriknya

Suara dari peserta

hilang, tidak dapat

pemilu kalah akan

diga bungka n

Meskipun partai besar berkuasa, jika

satu distrik kalah dalam pemilu, maka

suaranya tidak terwakil di distri itu

Wakil distrik yang menang dalam satu

distrik lebih memperhatikan distriknya,

terkadang mengabaikan kepentlngan

nasional

Golongan minoritas kurang terwakili

Sistem Proporsional

Setiap organisasi peserta pemilu

dengan jumlah suara pemilu yang

kemungkinan terjadi penggabungan

pa rleme n.

I

(

I
I
t
/
)

(.

/

t
t

i
P

i
',i
I

;
fl

i
I
fl

?

,rl

v 4.
la

"t
r

)

r
i
I

I
I
t
{

d
j
r

t
l

r.

/

akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai

di peroleh di seluruh wilayah negara. Terbuka

partai kecil (koalisi) untuk memperoleh kursi di

I
J
r

J

i
,d

r

)
r

J
r

I

I
I

I/

i
r.5.

Jg
r
I

lg
I

)
r

1

f

Sistem gabungan :

Mengabungkan antara sistem distrik dengan sistenr proporsional.

wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara

melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang dibagi.

Sistem ini membagi

pemilu tidak hilang

,J
d z-f
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i

No. Kelebihan Sistem Proporsional Kekurangan Sistem Proporsional

1.

2.

Lebih demokratis karena semua

partii politik dapat terwakili di

parlemen

Tidak ada suara yang hilang

karena semua digabung secara

nasional

Badan Perwakilan Rakyat benar-

benar menjadi wadah dan aspirasi

seluruh rakyat

Peranan pemimpin partai sangat

menentukan dalam penetapan daftar

calon Badan Perwal<ilan Rakyat

Calon-calon yang diikut sertakan dalam

pemilu kurang atau tidak dikenal oleh

pemilih

Wakil-wakil rakyat yang duduk di pusat

kurang memahami dan memperhatikan

kepentingan daerah
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{ e . Perilaku Potitik (,

I Perilaku politik adalah tingkah laku politik para aktor politik dan warganegara atau y'

", interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah. antara kelompok ",
f dan indivtdu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan /
", keputusan politik. '.

d Aktor politik ada dua macam , )
'" 1'. Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk [.

i membuat dan melaksanakan keputusan politik. ""'"'' 
/'' 2. Warga negara biasa yang memlliki hal< serta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan r.

t dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin. )
'" Macam-macam perilaku politik , f.

)l, Ili:?:'rroikaladalah perilaku warsa neSara tidak puas terhadap keadaan yang ada l.

,! serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak kenal kompromi dan )
{ tidak mengindahkan orang lain, cenderung ingin menang sendiri. (.

y b. Moderat )f adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan da, I
i Oersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apatagi perubahan )f, yang serba cepat seperti kelompok radikal. {,
I c. Status Quo

I .O.lrn sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yung aaul f'.j beriaku dan berusaha tetap mempertahankan keadaan itu.

i d. Konservatif I't adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah '',

f ada dan cenderung bertahan dari perubahan. I
" e. Liberal f,

I adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus. /
" Menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan I.

I legal uniuk mencapai tujuan. 
""""'"" 

/', f. Reaksioner f,
I

/ bersifat menentang kemajuan ataupun pembaruan, memiliki sifat berlaw 
"nun )', dengan kebijakan pemerintah yang sah. r.

it
, H. Xomunikasi Politik ''

{ ;;;r*"r*k komunikasi politik ada 2 yaitu /
., l-. Posisi horizontal ''

f Komunikator dan masyarakat terlibat menerirna dan nremberi relatif seimbang sef,ingga f
, t erjadi shoring. Komunikasi horizontai ini merefieksikan nilai demokrasr. ,

t 2. Pola-pola linier /
, arus komunikasi politik satu arah yang cenderung vertikal. Bentuk komunikasi ini 

I'i

f merefleksikan nilai feodalistik dan pola kepemimpinan otoriter. (.

Jt
/i" 1. Debat Politik .

/ Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran yang ;l
'" mengandung makna sebagai berikut : (.

j 1. Makna politis yaitu debat harus dapat menjadi wahana pendidikan politik masyarakat. )l" 2. Makna sosiologis yaitu debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat f
j yang semakin sadar hak dan kewajibannya, memiliki perilaku politik santun, tidak anarkis, )f. kooperatil dan lain-lainf, dan lain-lain. (
ltI z--- I,{nn\l\r-,.L'-,l...'|,,a........'..,..l

_j \./ I[\. \. \. \. \,: \.*. \.:\. \. \*: \-: \.: \', -\*_! -\. \_: \. \: \. \, 6
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t Dasar hukum debat politik adalah ". {.

' A a Pasal 28 UUD 1945, yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran f
{ Oengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. f.

J b. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, yaitu setiap crang berhak atas kebebasan berserikat, /
, ( berkumpul,dan mengeluarkan pendapat. f.

'J c. Ketetapan MPR Nomor XVll/MPR/199B tentang Hal< Asasi Manusia oada pasal 19 f
{ menyatakan setiap orang berhak atas kemerdel<aan berserikai, berkumpul, dan f.

iJ mengeluarkan pendaPa t,,fl d" UU Nomor 9 tahun l-998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. f
, disebutkan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan )
f pendapat sebagai perwujudan hal< dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan f
' bermasyarakat berbangsa dan bernegara"
I 

- -,...*-/dldNdt uEluollS)o uq 
J,$. r,.

J Kegioton Kompetenri -.[ldividu I : /1r.
y t. Berilah tanda silang pada hurut a,b, c, d atau e didepan jawaban yang paling tepat! 

It r.. Suatu kumpulan sistem keyakinan, 5. Pemilihan yang para pemllihnya [o,

J sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, langsung memllih anggota-an ggo,a f
'* yang menopangterwuludnya partisipasi Badan perwakilan Rakyat yang akan L,

,l lr?ftir1l.[jfJfli'l 
rrdava poritik 

rr+ewakirinva ,",.rpukun s"istem f
' a. Almond dan Verba pemilihan " 

r'

t ;. iliriun Budiardjo a. Langsung d organis t
'. ,. Ramlan Surbakti b. Bertingkat e. Distrik t,

J d. Nazaruddin Syamsudin c. Mekanis /
,l. e Pramudya 6. Setiap organisasi peserta pemilu akan l'

S 2. Demonstrasi, mogok dan konfrontasi rh kursi parlemen JF merupakan ciri bentuk partisipasi memperoleh sejumle
ciri bentuk partisipasi 

sesuai dengan jumlah suara pemilu f"

i,J polrtrK 
yang di peioleh di seluruh wilayah J'{ fl. [:llo".l''""' ;;;;; *",.uprr,,n .nio*l i,".;'- . {

,,i ,;. n6idiit,,,,", 
:::::: ,,: a. Distrik ' d. liberal )

rJ e. Real<sioner c. Gabungan j
'f, 3. Penyebab timbulnya gerakan..ke arah l. perilaku politik masyarakat yang telah f"

?r i;ff,|#,'^iJ,?,lt"?,?:il"ii:},li:: :::"it t:1: 
o::::n keadaan dan 

3,

t " a. Modernisasi dalam segala bidang bersedia maju' tetapi tidak menerima I'

\,., iuiiorpun sepenuhnya peruoanan adalah /''. b. Perubahan strul<tur kelas sosial : perilaku politik "' f'
!., c. Pengaruh kaum intelektual dan a. Liberal 3:f komunikasi massa modern b. Radika i f"
I u, d. Keterlibatan pemerintah yang c. Nloderat ]

"11 meluas dalam bidang sosial, 6. Status euo f
! " ekonomi, dan kebudayaan - o..u.,^^-. '',
!-,'",r, e. Irngkat pendidikan masyarakat e Reaksioner 

I
t 4. Secara umum, faktor-faktor yang 8. Bentuk-bentuk politik konvensional /'

j ;;;;.;grruh rerhadap partisipasi menurut Almond adalah '... t
t politik seseorang berikut ini kecuali .... a. Mogok [.

., i a. Jenis kelamin b. Pengajuan petisi )
{ b. Status sosial ekonomi c. pemberian suara f.

i.', c. Latar belakang penciidikan d. Demonstrasi j
':{ d. Adanya partai politik u. Konfrontasi {

e. Suku dan agama
l

Jl5.'l:l_--._ iL \
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I 9. UU f,lornor g tahun 1998 berisitentang 10. Tingkah laku politlk para aktor poi . ' /

t dan warganegara atau interaksi afia'z I/, u. Kemerdekaan mendirikan orga- pemerintah dan masyarakat, lembaga- ".

I nisasi politik lembaga pemerintah, antara kelor- //. b. Kemerdekaan berserikat dan

r berkumpul mengeluarkan pikir- pok dan individu dalam masyaraka: '

I II o"nrun lisan dan tulisan dan dalam proses pembuatan' pelaksan;- f
,sebagainyaditetapkandenganandanpenegakankeputusanpolitiit') ::;"'""_,"'";;;;'"'''"" disebut.... // undang-undang.

c. setiap orang berhak atas kebe- a' Sosialisasi politik

I basan berseiikat, berkumpul,dan b. lndoktrinasi politik /
. mengeluarkan pendapat. c. Transmisi kebudayaan

/ d. Setlap orang berhak atas kemer- d. Budaya politik I
'. dekaan berserikat, berkumpul, e. Perilaku politik

J dan mengeluarkan pendaPat. /
1 e. Kemerdekaan menyamPaikan .

t PendaPat di muka umum Ir

), i:"",['JJ'xl,T#*':1fl:",T[i;:::ilili;"J:liT.n',::' /.

/ 2. Budaya politik dimana masyarakatnya sangat aktif dalam kehidupan politik dinamakan 
7r. budaya politik ....

/ 3. Budaya politik yang dijalankan di lndonesia saat ini adalah .." /'. 4. Masyarakat yang sikap dan orientasinya sangat didominasi oleh karakter kognitif akan

t membentuk budaya politik .... /
, ', 5. Masyarakat yang berkompetensi tinggi sehingga mampu memberikan evaluasi terhadap '

I proses politik yang berjaian akan membentuk budaya politik ..'. I
. 6. Pemberian suara dan kampanye merupakan bentuk partisipasi politik .... '
)

/ l. Latar belakang pendidikan berpengaruh pada partisipasi politik karena .... I
', 8. Pemilihan yang dalam pemilihan tahap pertama memilih wali pemilih, kemudian wali 

,,

/ penrilih itu memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sistem /

I
/ 9. lv,'lasr,'arakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak /.

, mer:er n-ia sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok )I

t radika: aoalah perilaku politik.... I
', 10. Ketetapan lvlPR Nomor XVll/MPR /1gg8 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 19 ',

/ rnen!'aia{an setiap orang berhak atas kemerdekaan.... I

t/.
i fegiotor Korpeterri Kelompok tr 

Ir
) Lakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten tentang budaya politik yang )
( berkembang di masyarakat, misainya saat pemilihan kepala desa. Kumpulkan informasi mengenai r.

I 
partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Buatlah laporan singkat dan presentasikan hasil 

7[. kegiatan kelompokmu di depan kelas!

t1tr

i/
/

).-- t
I I \ / \ - o^, / Dt{", I(olnc YI Qntt tCne nl :



g@ak"^ Rb{or,

yaitu.... adalah..". t
a. politik y'. politica a. nilai-nilai keyakinan dan sikap- I.

b. politis e. polis sllcap emosi tentang bagaimana f
c Poritikus ff[?:l'i:i',:;i::f :i1U1! t

2. Budaya politik merupakan terjemahan harus dilakukan oleh ?#.ri'.i.fi I
dari bahasa..... b. suatu sikap orientasi yang khas '',

z" lnggris d. Belanda dariwarga negara terha.dap sistem 
7/

b. yunani e. lndonesia poli.tik dengan.aneka laggm 
t',

bagiannya dan sil<ap terhadap )c' Perancis peranan warga nugri, y;r;;;; (
3. Pola tingkah laku individu dan dalam sistem itu )

orientasinya terhadap kehidupan c. sikap dan orientasi warga suatu f
politik dis'ebut.... negara terhadap kehidupan pe- ',

a. Etika politik ,ri merintahan negara dan po.litiknya. f
6f Budaya politik ,-1d,, keyakinan, slkap, nilai, ide-ide, ''
\z P'",:',1, sentimen, dan evaluasi suatu j
E Perilaku politik ' masyarakat tentang ri;;; p"nirr, (
d. Peradaban poiiiix negara mereka dan peran masing- )
e. Opini politik inasing individu dalam sistem itu f

4. Budar7a poliiik merupakan s rac l ang ,il aspek poiitik dari sistem nilaiyang 't

khas dari \!a,'ga terhaciap negara, sis"- ierciiri dari ide' pengetahuan' adat d

tenr oclitik, can aneka i.agam bagian- tahayul' din mitos t'

nya sena sikap terhadap peranan *urru 8' 
M3^f ""l'l^vtT^i:?:ij'ls-::991 /

daram sistem. Har ini dikemukakJ, [X',.:X:rJ,i,.i ffi3i'jJ,il'r,T;::: ' )
oleh .'.. a. republik dr demokrasi
a. Rusadi Sumintapur:a , b. l<omunis e. semua benar J

c. Albert Wijaya 9. Beril<ut ini adatah ciri-ciri qtika politik /
d. Samuel Beer dalam sistem politik demokrasi, l.

e. Larry Diamond L",*!i )
5. Etika politik bersumber dari .... I menegakkan konstitusiA f

,.r. kebiasaan daram masyarakat 
b' 

Xt"i[?l"t*tti 
adanya orsanisasi 

]
b. agama yang dianut warga c. menegakkan open management( L

c. tata nilai dan sistem politik negara d. mewujudkan kebebasan pers )
d. kebijakan negara .y memberi kebebasan tanpa batas I.

e. kegiatan el<onomi dan sosial warga i'lepada warga )
6. Budaya politik dariaspek doktrin mene- 10' Budaya politik sebagai subjek berarti ['

)
kankan pada isi atau materi berupa.... ;. Berada dalam wilayah yang kecil fa. sosialisme, demokrasi atau .il Berada dalam wilayah yang"besat. '",

nasionalisme c. Berada dalam masyarakat yang /
b. sosialisme, nasionalisme, militan berperan politik secara aktif r'

c. utopis, militan, nasionalisme d. Campuran dari berbaSai tine 
/d. demokrasi, utopis, militan budaya politik

- e. Masyarakat tidak mempunvai )e oemoKrasl' soslallsme .an mllltan 
kesadaran politik f,

el
rF* /--\ f, otr/ / \ / \r

'-r-l '/ f,

/f 
A. 

Yerilah 
tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benarl 

/
" \-/i Politil( berasal dari bahasa yunani 7. Budava politik menurut Albert Wijaya '.

1
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,sd
f, ff. Budaya politik elimana l<esadaran 17. [Vlenurut Mirian Budiardjo. bentuh i,

,i polrtil<nya kecil atau tidak ada sama budaya politik dalam masyaral<;;r J
{, sel<alr di sebut..., dipengaruhi oleh.... I

**.;[:.:9,[

.J a. Budaya politik partisipan a. Tingkat pencir.likan, ei<onon-ri dan I

'. ,y Budaya poiitik parochiai reormasi poiitik i;

! c. Budaya politik kaula b' Supremasi hukum, media 
-.1

{ d. Etika politik kornunikasi independen dan f
; e. Budaya politik campuran tingl<at ekonomi :
i L2. 1 pengaturan kekuasaant c. Tingl<at pendidikan, ekonomi dan ,'

3 2. Perayaan ulang tahun pejabatX media komunikasr rndependen 
i.f 3. Kegiatan partai politik4 ,Y Sejarah perkembangan sistem -l

', 4. Seigketa warisanx politik, agama dan status sosial

{t s. p"r"Urrtan kebijakan pemerintal-g e. Agama, status sosial dan tingkat ,l
Hal-hal yang merupakan cal<upan . ^ ..

f budaya politik adalah.... 18 Yang bukan merup.akan wujud f., a. L,2,3 d.2,3,5 p€rtisipasi politik adalah.... '*

,i ; t',1,0 F t,3,; :' Demonstrasir i

I 13, Menurut Dr. syahriat syarbain'r, tipe :. y;;fi pemilih aktif 
d', budaya politik dibagi terdiri dari ...... ;. Menjadi anggota LSM ,l

f fi. Tipe absolut dan tipe akomodatif :;^-.. : ]:' ,,'-:::l: '" ' os't*, b. Tipe parochial, subjek, partisipan 19 Masyarakat didominasi oleh karak- f.

,f c. Demokratis industrial, otoriter teristik kognitif yang terbatut p?.9.:' 
n,

', ,akyat, demokratis pra industrial pengetahuan bahwa kekuasaan politik i
3 d. Parochial, subjek, peserta dan memang ada sehingga terkesan ikut- ,
f, .ampuran ikutan dalam lceikutsertaannya maka d

I e. Tidak ada jawaban yang tepat akan membentul< budaya politik ..'. ij! --,-- - a. parochlal d. Campuran /'- 14. Menurut armond dan Verba, sr.?t.y ,b. Kaura e. Absorut jr

"l 
negara yang memiliki budaya.politik ;. partisipan 

A

j a. Negara " 20. Anak-anak memiliki gambaran ylng 
,

{ b. fi,liilter sama m.engenai ayahnya dan presiden /

" 

y' Demokrasi yang stabil sebagai tokoh ke\u.asaan selama di l*

,f - a tpsislatif dan eksekutif sekolah aival. Hal ini dikemukakan ft u t="'l'-t-tl'-lrdrr cr\>eKutll 
,leh .... I

e. Kekuasaan c

^r:!:r. j^-^^,.-__:,-- - a. Nazaruddin Syamsuddirr I
{ 1s Budaya,politik demokrasi hanya dapat ;a Easton dan hess {
; i,*rJ:,|.Oun 

setelah melatui proses.... i. ni,.nono-oun i,urUu 
o,

l, a.- Etika politik d. Alf ia n f.. 
.E Soslalisasi politik ; nr,.r^ R.rrrri:rriin 'o

;d c. Pemiru e' Mirian Budiardjo 
.J

t O. r<esadaran politil< 21.. Sosialisasi politik merupakan sarana f
J e. perilaku politik Pewarisan patokan atau.keyakinan 

3
,._^ - politik kepada generasi berikutnya f'', 16. Masyarakat yang memiriki kec51,- Lerupakan pengertian dari .... '- '0,

I derungan sikap dan orientasi,politik ; pendidikan politik 
uqr I "" 

Idengan ciri efektif akan membentuk ;. Transmisi kebudavaan f.

J budaya politik.... : ",.,:.,^ ^^;-;. 
--'--' t

{ J"i#p,,un dAbsorut ; P;l:f"fl:lltn t
1 .b. Partisipan e. parochiat ;. ;;;;r[;'"j,,,r, ]
{ c. Kaula 

- e' rerrraKu PorrrlK 
{,

il
{{

t_i
.r---- --,^,-rt.'Y'. f,r () u, \,
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f, 22. Masyarakat dengan budaya politik 27. Rekruitmen politik merupakan salah (

i partisipan biasanya berada diCaerah.... satu fungsi dari partai politik yaitu .... f
'.. .{ perkotaan d. Kumuh a. Mencari dan mempertahankan [.

f b Pedesaan e. Tertinggal kekuasaan )

', C. pedaraman 
Ilnggal 

b. Pembentukan sikap dan o.ientasi 
(.

f" 23. proses pembentukan sikap dan orien- 
politik 

/
I tasi politik dalam masyarakat d;;il, 'g seleksi atau pengangka.t^T 

-t"lt if 
--- r- .- 

orang untuk melaksanakan peran /
dalam sistem politik atau.

i a. Fungsi politik pemerintahan t
'" b. Partai politik d. Kegiatan warga negara dalam 

/.

I c Pendidil<an politik mempengaruhi proses pembuatan /
n Sosialisasi politik dan pelaksanaan kebijakrn rrnr, t.

/ e. Etika politik e. Mengawasi pemerintah da nm f
, 24. Proses sepihak yang dilakukan menyelenggarakan fungsi negara '"

i, penguasa agar warga menerima nilai- 28. Partai politil< adalah organisasitempat /
J nilai, norma, dan simbol yang diang- kegiatan politik yang berusaha untuk 

-)

{, gap baik dan ideal dinamakan.... menguasai kekuasaan pemerintah f
# a. pendidikan politik serta merebut dukungan rakyat atas )
I O. Sosialisasi politik dasar persaingan melawan suatu f
J c. Budaya politik golongan atau golongan-golongan ;
t d. Sistem polir,< lain yang ticiak seoaham merupakan f

d .d rndokrrinas sor i;k :""1:;.j;,:,lj:"fj:- 
menurut 

I
, ,t Latar belakang lahirn,,,a parta ;: : < D. i"liriam Budiardjo '',

f adalah .... c. Cart J. Friedrich f", 
,/ Menciptakan pemerintahan yang d. Almond dan Verba i

( demokratis e. Nazaruddln Syamsuddin (

I 
b Menciptakan jalam menjadi 29. Menurut Almond, bentuk-bentuk /ru Penguasa politik non konvensional antara lain.... [.

I c. Tindakan penguasa yang a. pengajuan petisi t
t* sewenang-wenang b. pemberian suara {.

/ d. Munculnya pemerintahan c. Diskusi politik J
', otoriter d. Kampanye f,

I e. Melindungi HAM e. Komunikasi individual de8an f
rri+ir, r-.; pejabat politik r.

, 26. Sikap politil< dari warga negara yang rJLruvq'[ vvr (r'\

{ sudah puas dengan keadaan yang ada/ 30. Budaya politik partisipatif adalah f
, Oerlaku dan berusaha tetap memper- suatu kumpulan sistem keyakinan, '

{ tahanl<an keadaan itu disebut.... sikap, norma, persepsidan sejenisnya, /
) ^. 

Radikat yalg menopang terwujudnya partisipasi. j
{. -b- Status quo Hal ini dikemukakan oleh .". t

I c. Moderat a' Ramlan surbakti 
"

,. d. Reaksioner 
b' Miriam Budiardjo )

sioner c. Almond dan Verba 
t.

I 
e' Liberal d. Nazaruddin Syamsuddin /

^ll---1 
rrr:: l.

J 
u. Atbert Wijaya 

tr.r
,i
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ik di bawah ini densan iawaban vans teoa (I.,/ B. \silah titik-titik di bawah inidengan jawaban yang tepat dan benar!

NJ, 
Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati 

/
t oleh anggota dalam satu sistem merupakan pengertian budaya politik menurut.... ',

( 2 Menurut Aristoretes, Manusia adatah Zoon poritrcon yaitu ilffi|{y &'X 5^W4 (

I 
3. Tata nilai, sopan santun. atau ul<uran baik buruknya tingkah laku politik'O;seOui-.." 

' 
I") 4. Budaya politik di mana kesadaran politik masyarakatnya kecilatau tidak ada sama sekali ',

f, disebut budaya politik.... (

; 5. Kebebasan r.akvat untuk memilih dan menetapkan pilihannya diwjudkan dalam y
l. penyelenggaraan.... f.

I 6. Ciri pokok budaya politik menyangkut masalah nilai. Yang dimaksud nilai adalah.... 
/o, 7. Ukuran keberhasilan sosialisasi politik terletak pada ..".. 't --

( 8. Peranan Lembaga swadaya Masyarakat adatah ffii W 
Wlv0rfulS .9f,*2r^r/^rw$brq F+#.

I 9. Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakri h{rrpukan'/

" 
fungsi partai politik sebagai .... r.

I 10. Perilaku politik yang menginginkan tidak ada perubahan dalam kehidupan politik di /
I negaranya disebut....fl

r to

I 
C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! l

1.. Jelaskan nengertian budaya politik menurut Almond dan Verba, I

/l" Jawab : 
.

JT
' 2. Sebutkan ciri-ciri etika polltik dalam sistem politik demokrasil t,

lelaskan mengenai budaya politik parochial beserta ciri-cirinya!

Jawab :

I
i

I
;
r

,t
r

Jelaskan fungsi dari partai politikl

Jawlab :

I
s

r
l

("

{
),]

,

)
r.5. Jelaskan fal<tor-faktor yang mempengaruhi

Jawab :

partisipasi politik seseorangl

d
I

(

c
.t

/"

/
]
r
,
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BAB II
BUDAYA DE,MOKRASI MENUJU MAST'ARAKAT MADANI

Kehidupan demokrasi merupakan syarat mutlak untuk
mencapai masyaral<at madani (civil society). Pada masa Aristoteles

(384-322 SM) civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan

dengan menggunakan istilah koinonia politike yaitu sebuah

komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam

berbagai percaturan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

lstilah tersebut diorientasil<an untuk menggambarkan sebuah

masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya

berkedudukan sama di depan hukum. Oleh sebab itu, maka budaya

demokrasi harus benar-benar diterapkan untuk mencapai

kehidupan masvarakat madani. Menurut pendapatmu, budaya

demokrasi yang seperti apakah yang harus diterapkan untuk

n e,.'rrjuCkan masyarakat madani di lndonesia?

/^l-

\fl Standar KomPetensi ,,r

2. lv4enganalisis budaya demokrasr menu,u 'i -:ta'=':: :'":=-

Al-

. \fl KomnetensiDasar ril

(

: 21. Mendeskrlpsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.

1 ,, Mengidentlfikasi ciri-ciri masyarakat madani.

I 2 3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di lndonesia seiak orde lama, orde baru

I 2.q. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari - hari.

\ *r 
"*, 

*.31 .i? @: 136r mr 31k; ,.jrl -'* -,.i-l lls M, hs:s,. !:il1r !T$1 *s ?&\ rarr'n *d ** &* ?l

Ringkoron tEloteri

Perkembangan istilah "demokrasi" sebagai sistem politik negara, merupakan suatu bentuk

tandingan bagi bentuk pemerintahan lama yang bersifat totaliter atau otokratis dan yang otoriter.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pemerintahan demokrasi dihasilkan oleh ahli-ahli politik/
ketatanegaraan sebagai jawaban atau jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang dialami oleh

masyarakat selama ini telah "dipaksa" menerima nilai-nilai dan sikap dan perilaku budaya yang

otoriter (monarkhi/feodalis). Dalam banyak pengalaman negara yang menerapkan sistem politik

otoriter, rakyat hanya dijadikan obyek pelaksanaan kekuasaan yang pada akhirnya mendatangkan

penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat banyak.

Dewasa ini, hampir semua negara di dunia menamakan sistem politiknya dengan "negara demokrasi".

Namun demikian tidal< semua negara mampu menterjemahkan kata demokrasi yang sejalan dengan

kata perllndungan terhadap hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan

orang banyak tanpa mengabaikan hak golongan kecil, agar tidak timbul diktator mayoritas. Demokrasi

sebagai bagian budaya dari sistem politik suatu negara akan menjadi kuat, jika bersumber pada "kehendak

rakyat" dan bertujuan untul< mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.

dan reformasi.

I
I
t,

t
/

I
I
I
I
t
I
I
j
I

I
I
I
t
I
t
t
d

t
I
t
I,l
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{ ruta demokrasiakan selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Sehingga C

I dalam perkembangannya, ada yang menggantikan istilah demol<rasi dengan republiken aiau J'. partisipatori untuk menekankan peranan vvarga negara dalam proses pembuatan keputtrsan Oan (
j utltuk menyarankan agar peranan tersebut diperkuat. Dan dalam perkembangannya, untuk lebih J'. mernperkuat peranan warga negara dalam proses pengambiian keputusan dalam bidang lain, {,

y maka timbul rstilah: ciemol<rasi ekonomi. demokrasi kebudayaan dan bahkan demol<rasi meniadr Jr sikap hidup, sehingga akan mencakup segala bidang kehidupan. f,

; Paham demokrasi yang menel<anl<an pada pemerintahan ral<yat, mengandung arti bahwa 
-l

f kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dengan der-nikian, perlu kita oJhami nlnwa istilah d
, demol<rasi bertolal< dari suatu pola pikir bahwa manusia diperlakukan clan ditempatkan sesuai ",

f dengan harkat dart martabatnya sebagai mahiuk Tuhan. Keinginan, aspirasi, dan pendapat individu /' dihargai, dan merel<a diberikan hak untuk menyampaikan keinginan, aspirasi, harapan dan '',

{ pendapatnya. Salah satu hak asasimanusia adalah kebebasan untuk mengejar l<ebenaran, keaclilan, /
', dan kebahagiaan. Kebebasan dan keadilan ini melandasi keinginan ide ataugagasan dalam budaya L

,iI demokrasi suatu bangsa 
pitrcin ,-,pmnrrra f,j A. Pengertian dan Prinsip.Prinsip Demokrasi

,{ 1. Pengertian Demokrasi iPengertian Demokrasi i
lstilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "demol(ratia" terdlri L

dari dua kala,demos = rakyat clan kratos /kratein = kel<uatan/pemerintahan. Secara f
harafiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahrn n"gurrt.
dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. - 

-l

Pandangan-pandangan tentang pengertian demokrasi telah banyak dikaji oleh para {
ahli meskipun terdapat perbedaan, namun pada dasarnya mempunyai kesamaan prinsip g/
yaitu sebagai berikut: f"

a. Abraham Lincoln (Presiden Ameril<a ke-16) #
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyai, oleh ral<yat dan untuk rakyat, f,

b. Hans Kelsen 
J

Demol<rasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untul< rakyat. {
c. Giovanni Sartori 

./

Memandang demokrasisebagaisuatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih {
dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dengan kekuasaannya, J
kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara iak fl
terbatas dan tanpa syarat. id. Ensiklopedi Populer Politik pembangunan pancasila 

f.
Demol<rasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk 'n

memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Demol<rasi adalah pota /
pemerintahan yang mengikutertal<an secara aktif semua anggota masyaral<at dalam '',
keputusan yang diarnbil oleh mereka yang berwenang. I

e. lnternational Commision of Jurist (ICJ) r.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat /
keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui *af,it-*a[ii I
yangdipiliholehmerekadanbertanggungjawabkepadamerekamelaluisuatuproses 

3/
Pemilihan yang bebas f.

jf . Diamond dan Lipse 
fMendefinisl<an demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga t"

syarat pokok, yaitu: j
' Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok (

i organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan it" pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler {
i dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; /rr
;d ,.--'. t

^ __-,.*&.!r_ f' ( ^^\t \,rg*'G 'i:r_:'kl
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J pemiiihan plmimpin-ariu kebijaka-, ,rr,"r'l,i:ffi::iJl#nfri#:il:Jij,[r' 6iselenggarakun ,u.ur. reguleidan adil, sedemikian r-upa sehingga tidak satupun
i keromdoi sosiatl*irga negara dewasa) yang dil<ecuarikan.

" 
o suatu tingkat kebebasan sipildan politik, yaitu kebebasan berbicara. kebebasan

d 
pers' kebebasan untuk rnembentuk oan tergabung ke dalarn crganisasi yang," 
:ukup 

untuk menjamin integratis f,ornf etisi dan partisipasi politik.

L,-^:l',lbeberapa oengertian, tersebut di atas, dapat dipahami bahwa di dalam negarar" yang menganut sistem politik demokrasi ,u[u nugrra/pemerintah 
-senantiasa 

harusJ mengingat kehendak dan keinginan rakyat. laoi,-tiap tiap tindal(an daiam melaksanakanr kekuasaan neSara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, dan
; 

sedapat mungkin berusaha memenuhi segara keinginan rakyat.
{
' 2. Macam-macam demokrasi

J
{

-I{acam-macam demokrasi dapat dirihat dari berbagai sudr_rt- pandang, yaitu:t Lr) ,."'=, a) Dem:<rasi lanqsunE
J"
{ 

Demokrasi langsung be'artl paham',,ang menrikutserlakan warga negara yangdalarn permusyaryaratan untuk menent"ut<an keoi.laksanaan umum negara atau
I Undang_Undang.

; P;ili:f}';J-t'!lrt,"dah 
murai diterapkan pada masa pemerintahan yunani

l' Demokrasi langsung diterapkan pada masa itu karena memenuhi hal-hal berikut:

d 
: Jumrah penduduk yang reratif tidak iebanyak sekarang

; b) ;",,:"n;T;';51;i,::::sa 
dan negara tidar' 

"t'o,"npLtioln",.,,,nit ser<arang ini

I' oemokrasitidak Iangsungadalah paham demokrasiyang dilaksanakan melaluisistemJ perwakilan' Hal ini te.rai kenyataan oairwl suatu negara memilikijumlah penduduk( vang sangat banyak, wilayah v'.,u rrm J.n|.rrrrutrhan yang dihaclapi makin rumit.
J 

Demokrasi tidak rangsung biasanya dirakukan dengan pemirihan umum.r Demokrasi tidak rangsung berkembang karena har_har berikut:

i ' Penduduk selalu bertambah sehinlga musyawarah pada satu tempat tidak{ mungkin dilal<ukan.

f" : I[?rliJiJri 
dihadapi pemerintah makin kompreks, rumit dan tidak

d 
' Setiap warga negara memiliki kesibukan dalam mengurus kehidupannya,

E sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang
, f ], n+_- 

berminat dan ahli di bidang per"rintaf-ran negara. _ 
l

f \9 ttallgsar PrinsiP ideologi

; Trdapat 
dua macam bAntuk demokrasi, yaitu: I

4f 
a) Demokrasi konstitusional (denrokrasi tiberat;r ,?:ffi::lnJf 

.fli#i,J.fit"1:;aJ:[1ni'.i?:tJJ;? 
j,T:,.-_"j;::::t

{ pemerintahan t#o 
ffiu-Ftang-affidanJ%

i l-**:tll.l - PKn Kclus.\'l.strtt. Gttstrl ,--\
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{" bertindak sewenang-wenang terhadap warganya" Kekuasaan peme rintah /,
j dibatasi oleh konstitusi )

{ fVf enurut M. Carten dan John Herz, negara dikatakan demokrasi lika vang (,

$ memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat dan bentuk pemerintah annya )f lerbatas. Bila suatu lingkLingan dilindungi oleh konvensi dari campur tangan I
.d pemerintah atau hukum. maka rezim ini disebut liberal. )

{ Contoh negara yang menganut demokrasi konstitusional adalah Amerika Serikat, {
j lnggris, Perancis, serta negara Eropa larn. )
f b) Demokrasi rakyat idenrokrasi prcletar) f"

d 3'J:l::1 i:i::'[',;xi[Ti:T;',ff:?'il:};fl:? i::,"'J:T:';i#XI?i I
., 

dibebaskan dari keteril<atannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan 
,

f dan paksaan. Tetapi untuk mencapai masyaral<at itu perlu dilakukan paksaan /- atau kekeraasan. rt

j Menurut Kranen Burg Cemol<rasi rakyat.lebih mendewa-dewakan pemimpin. /'o 
;:ii,?'i:i.I:::"'xfl#J:,11"::!:;:!':,1iru:*-l*::f;,t,m'i$* ir'. merupakan alat mencapai komunisme, dan kel<erasan adalah alat yang sah. l.

t Contoh negara yang nrenganut paham demokrasiral<yat adalah RRC, korea Utara, )r" dan bekas Uni Sov,et. t.

j 3) Atas dasar yang menJadi titik perhatiannya )
', a) demokrasi formal (negara lioeral) f.

,l yaitu demol<rasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa /( adanya upaya mengurangi atau nrenghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. I
i 3. Prinsip-prinsip demokrasi )f" Prinsip-prinsip denrokrasi universal yang berlaku adalah sebagai berikut: f,

J a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik partisipasai warga Jf, negara dalarn pemerintahan merupakan asas pokok dalam pemerintahan demokrasi. f
J Terdapat dua pendekatan tentang ketertibatan warga negara yaitu: t(. . pendekatan elitis: demol<rasi adalah suatu metode administrasi dan pembuatan f
j kebijakan, tetapi menuntut adanya kualitas ketanggapan,pi[ak penguasa dan 't

f" kaum elite terhadap pendapat umum. Hal ini dapat dilihat pada demokrasi f
, perr,vakilan. ; r:,, I

{ 
r pendekatan partisipatori: demokrasi menuntut adanya ketertibatan masyarakat /

I yang lebih tinggi sehingga perlu penegakan terhadap demokrasi langsung. '',,

t{ b. Persamaan/kesetaraan diantara warga negara meliputi persamaan politik, /', persamaan ekonomi, persamaan sosial budaya, persamaan kesempatan, persamaan '",

I hak dan persamaan dalam bidang hukum, I'u c. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara wujudr.
J jaminan kemerdekaan warga negara adalah jaminan hak asasi masyarakat dalam ,/
[- ;lonsitusi, mengakui dan melindunginya, baik yang berupa hak pribadai, politik, [.

I ekonomi, sosial budaya maupun hukum. tr" d. Supremasi hukum adalah menempatkan hukum pada posisiteratas dalam kehidupan [.

"t 
berbangsa dan bernegara. Hukum tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan maupun ff harta. Keadilan dan ketaatan hukum merupakan salah satu syarat mendasar bagi I

, terwujudnya masyarakat demokrasi. 
'---- -'-'- 

)
( e. Adanya pemisahan kekuasaan deqnokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh /
I takyat d'an untuk rakyat, sehingga dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan j

f" terdapat batasan-batasan. Pembatasan ini berhubungan dengan pembagian f
, t<ekuasaan pemerintahan. Menurut Montesquieu, kekuJsurn p"-r.rintah di"bagi '',,

f menjadi tiga (trias politica), yaitu: I--- I-- '--tt t- '"' 
r.

tl --',
;t*Q(1,-g 

tt{erusxrsnt.Grts.ut} !
[*u. u. \. \-. \-. \" ***o \. \*" \-. \-. -%*" \. \-. \. \-. \-. \-. \. \.d
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( . kekuasaan legislatif: kekuasaan untuk membudt undang-undang yang dijalan X^n l.
./
f"

J

f

oleh parlernen" ). kekuasaan eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang f.
dijalankan oleh pemerintah. )

" kekuasaan yudikatif: kekuasaan untuk mengadili, dalam rangka menegakkan f,

J undang-undang yang telah dibuat )
{, f. Pemilu berkala dengan pemilu maka dapat dilihat selauh mana partisipasi warga negara [.

,d dalam bidang politik dan bagaimana ;. rr;antian kel<uasaan berlangsung secara demokratis. )
( 4" Budaya'demokrasi /,

J Prinsip-prinsip budaya demokrasi, antara lain:

{ a. berlandaskan etika dan nilai demokrasi yang berlaku.

, O. merupakan keseluruhan sistem nilai dan gagasan dalam kehidupan demokrasi.

t c. berdasarkan atas prinsip demokrasi yang bersumber pada konstitusi.

, d. merupakan sistem nilai yang dinamis dan tidak statis. )

C Budaya demokrasitelah lama berkembang di negara lndonesia bahkan telah menjadi /', budaya daerah kita. Budaya demol<rasi perlu dibina dan diwariskan kepada generasi '',

{ penerus bangsa, misalnya dengan cara memberikan teladan perilaku yang demokratis. I
', Demokrasi pancasila mengajarl<an prinsip persamaan, keseimbangan antara hak dan i
t kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan berkumpul dan berserikat, /
' kebebasan mengeluarkan pikrran dan pe1dap3t, r'js/awarah, keadilan sosial, '',

F kekeluargaan, persatuan nasional dan cita-lQ 13s'c. r Ir. " l/ t.

d Kesioton Kompetenri rndividu , / $fuV6, fr F"["f I
t l. Berilah tanda silang pada huruf a,b,cd atau e di cjepan jav.raban yang paling benar! I
I 7. lstilah demokrasi berasal dari bahasa -1. Demokrasi langsung dapat dilaksana- )
f Yunaniyaitu demos dan kratos. Kratos kan karena hal-hal berikut, kecuali .... f.

, nerarti .... a. Jumlah penduduk relatif kecil )
t 9 Rakyat b. Permasalahan negara masih (', X Pemerintahan
t c. Kehendak belum komPleks .. )f", ;. vrryu*rruh c. setiap warga negara memiliki /.

t ;. iurru jawaban salah kesibukan masing-masing Ifo. 
2. Demokrasi adalah pemerintahan dari d' wilayah negara tidak terlalu luas L

1, i*il1;'-"JJ:[:i*T"$i;;k;;i 
e 

:"::ff;:,:l;Jn,n""'u 
masir 

f
t y' Abraham Lincoln 5. Demokrasi yang berdasarkan ;/r. - b. Hans Kelsen kebebasan individualisme disebut... I.

t c. Aristoteles a. Fornral )
f. d. Syamsudin Haris b. Langsung f.

t e' M'A'S Hikam c. Tidak rangsung )I. 3. Atas dasar penyaluran aspirasirakyat, d. proletar l.

t demokrasi dibedakan menjadi ..... e xonstitusional I{. 2. Demokrasi langsung dan l-o, " 
[onstitusional 

) -" 6. N] enurut Montesquieu, kekuasaan ',

t ,W- o"*ol<rasi langsung dan tidak nrembuat Undang-Undang dipeganl f.
r langsung oleh....

f c. Demokrasi konstitusional dan a. eksekutif d. DPR /
i proletar b. legislatif e. MPR ')

f d. Demokrasi formal dan material c. yudikatif Ie. Demokrasi formal dan konstitusional

j i .:i"tA-.Plilr.ttul,1 rYls,r curul ,)-r)(r(ri
'3\' \. \-' \-' \-' \-' \*' \-o 
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7. Berikut ini merupakan prinsip budaya 9. Menempatkan hukum pada pos . {
demokrasi, kecuoli .... teratas merupakan prinsip demok.as Ia 

::Il3i]i1il::r-,'JX,:-:an 
nirai ,,',, 

-,,"
b. merupakan keseluruhan sistem a Keterlibatan warga negara I

nilai dan gagasan dalam kehidupan b' Kesetaraan gender

demokrasi 
id)drr uororrr r\Er rruupor 

c. Kebgbasan I

c. berdasarkan atas prinsio demokrasi d. Pemisahan kekuasaan

yang bersumt., prCu konsirtusl e. Supremasi hukum t.

d. mengutamakan kePentingan go-

longan daripada kepentingan umum 10' Demokrasi pancasila berasaskan pada 
1

e. meruPakan sistetl. nrlar 'Yang

dinamis dan tidak statis a. Tenggang rasa I
8. Pendekatan keterlibatan lvarga nega13 b. Keseimbangan hak dan kewajibar

yang menyatakan bahiva Demokrasi Cr,', Musyawarah dan kekeluargaa n /
adalah metode administrasi dan pem- -d, Kedaulatan rakyat yang

buatan kebijakan adalah pendekatan.... berketuhanan I
a. Pa rtisipato ri ,. . e " Gotong royong
b. Elitis :,.,1 aL, /

: 5:';:i::il tlnes,ne.i1' 
't.

e. Demokrasi liberal

,/ll. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benarl

1 lelaskan demokrasi menurut Abraham Lincoln ! t
Jawab :

J e lasl<a n

lawab :

pembagian demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyatl

Je la ska n

Jawab :

alasan berkembangnya demol<rasi tidak langsungl

Je la ska n

Jawab :

pembagian kekuasaan pemerintah menurut Montesquieu!

i.

I

/

t.

/

lela ska n

Jawab :

prinsrp-prinsip demokrasi secara universall

,Kegioton 
Kornpetenri Kelompok t 

,

Dalam berbagai pemberitaan baik di media massa ataupun media elektronik kita sering

menyaksikan tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamal<an dernokrasi. Hal tersebut

mengakibatkan banyak terjadi perkelahian, amuk massa, pembakaran, pemblokiran jalan atau

penutupan tempat-tempat umum.

Disl<usikan bersama kelompokmu tentang:

I

/,

t.

t.

t.

/.

1. apal<ah tindakan anarkis itu merupakan cerminan kehldupan

2. penyebab masyarakat mudah melakukan tindakan-tindakan

3 solusi untuk mengurangi tindakan anarkis
):esentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!

demokrasi

a na rkis

/ -, # sltA - PI(rt Kelus it sn,r. crri) 
/,

v \>a

\*.=\.\.
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B. Pengertian Masyarakat Madani I
Masyarakat madani (civil society)menurut PBB berarti suatu masyarakat Vang demokratis dan J
menghargai Human Dignity atau hak tanggung jawab manusia. f,

Pengertian masyarakat madani disampaikan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut: /
1" Zbigniew Rou, dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet. I.

Masyaral<at madaniatau civil soclety adalah sebuah masyarakat yang bebas dari pengaruh /
l<eluarga dan kekuasaan negara yang diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya yaitu r.

lndividualisme, pasar (market) dan pluralisme. l
I

2. Han Sung Joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan. f,

Masyarakat madani atau civil society adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi f
dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, r.,

suatu ruang publik yang mampu mengartikulasil<an isu-isu politil<, gerakan warga negara /
yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui '',

norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan soliclaritas yang terbentuk. I
3. Kim Sunhyuk, latar belakang kajiannya pada kasus Korea Selatan. r'

Masyarakat macjani atau civil society adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang /
relatif memposisikan secara ctonom Cari pengaruh dan kekuasaan negara dengan '',

mensyaratkan adanya ruang publik (.pubiic sphere) untuk memper.luangkan t<epenting"an- f
kepentingan tertentu.

Dari ketiga pencacat cji atas dapat dita.ik kesimpulan bahwa civi! societyadalah seUuaf, y'

kelompok atau tatanan masyarakat y,ang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan 
J

negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, dan adanya f
lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. ';

Dalam perl<embangannya, di lndonesia term civil society mengalami penerjemahan antara lain: /
Pertama, Masyarakat Madani. Konsep inidigulirkan oleh Doto SeriAnwar lbrahim dalam 

,1

cerarnahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum llmiah Festifal lstiqlal 26 September [.

1995 di Jakarta. Menurutnya, masyaral<at madani adalah kelompok masyarakat yang memiliki )
peradaban maju. f,

Terjemahan makna ini diikuti cendekiawan lndonesia seperti Nurcholis Majid, M.Dawam 
,1

Rahardja, Azyumardi Azra dan sebagainya. Masyarakat madani (civil society) adalah sebuah (
tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban 

,tr

serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan). f,

Menurut Nurcholis Majid masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk Aada J
masyaral<at lslam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SA\,V di Madinah, sebagai ["

rnasyarakat kota yang bercirika n: egalitarion (kesederajatan). menghargai prestasi, f
keterbul<aan, penegal<an hukum, toleransi, pluralisme dan musya'"varah. r.

Kedua. Masyarakat Sipil. lstilah ini dikemukakan Mansour Fokih untuk menyebutkan f
prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses oenciptaan dunia secara mendasarr.

baru dan lebih baik. I
Ketiga, Masyarakat Kewargaan. Konsep ini digulirkan M.Ryas Rosyid yang rnenyatakan '.,

bahwa masyarakat kewargaan merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warea f
negara sebagai bagian integrai negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan r',

clan l<emajuan negara (state). /

)
- /'-\ f
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c.

Keempat, Civil Society. Korrsep ini digulirkan M.AS. Hiksm Vang rnenYatakan civil socie:.

adalah nilai-nilai kehicluparr sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: l<esukarelaa'

(voluntary), keswasembadaan (seif-generating) dan keswadayaan (self-supporting

kenrandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma at3.

nilai-nilai hukum yang diikuti oieh wargarrya.

Ciri-Ciri Masyarakat &SadamS

1. Adanya ruang publik yang bebas {iree public sphere)

Yang dimal<sud dengan ruang publik yang bebas t/ree

public spherel adaiah adanya ruang publik yang bebas

sebagai sarana dalam mengemul<akan pendapat.

2. Adanya demokrasi

Maksudnya adalah bahwa masyarakat dapat berlaku

santun dalam pola hubungan interaksi dengarr

masvarakat sekitarnya dengan tidak mempertirn-
bangkan suku, ras dan agama.

5.

Gambar musyawarah sebagai salah

satu ciri dari masyarakat madani

3.

4.

Adanya toleransi

Maksudnya adalah sil<ap saling menghargar dan menghormati

oleh orang lain.

aktivitas yang dilakukan

Adanya kemajemukan (pluralisrne) dalam masyarakat

Maksudnya adalah sil<ap pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.

Adanya keadilan sosial (social justice)

mencakup seluruh aspek l<ehidupan.

Adapun menurut Prof. Dr. M.A.S Hikam ciri utama masyarakat madani adalah :

1.. Kesukarelaan, tidal< ada paksaan, namun memiliki komitmen bersama untul< mewujudkan

cita-cita bersa ma.

Keswasembadaan, setiap anggota memiliki harga diri tinggi, kemandirian yang kuat tanpa

menggantungkan negara atau lembaga/organisasi lain.

3. Kemandirian tinggi terhadap negara, masyarakat madani tidak tergantung pada perintah

orang lain maupun negara.

4. Keterkaitan pada nilai hukutn yang disepakati

masyarakat yang berdasarl<an hukum dan bukan

Lima pilar penegak masyarakat madarii antara lain:

a. Adanya lembaga swadaya masyarakat,

Yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang didirikan secara

sukarela oleh masyarakat dalam bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya: pendidikan,

poi tik, hukum dan sebagainya dalam rangi<a menrberil<an fungsi kontrol atau masukan

kepada pemerintah agar dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik

lJooc governance) clean government.

b. Adan'y a perguruan tinggi,

Yang din'aksud dengan perguruan tinggi adalah lembaga yang diharapkan memberikan

fungsi <cntrol atau masukan kepada pemerintah melalui nrahasiswa-mahasiswanya

sebagai bentuk moral force alau dul<ungan moral kepada pemerintah agar dapat

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governonce).

c. Adanya pers

Yang dimaksuo dengan pers adalah lembaga yang diorientasikan sebagai alat komunikasi politik

oleh masyarakat Caiam rangka memberikan fungsi kontrol atau masukan kepada pemerintah

agar dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yarrg bail< (qood governance).

Maksudnya adalah konsep yang diorientasikan untuk menyebutkan

pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap
keseimbangan dan

warga negara yanS

bersama. Masyaral<at madani adalah

negara kekuasaan.
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d. Adanya supremasi hukum, dan /,

yang ciimal<sud dengan suprerxasi hukum adalah menempatkan hukum sebagai kekuasaan /
yang tertinggi sedemikian rupa sehingga pernerintah dapat melaksanakan !'.

penyelenggaraan pernerintah yang baik (qood gavernofice) )
l.e. Adanya partai politik

yang dirnaksud dengan partai politik adaiah iembaga politik yang didirikan secara sukarela /
oleh masyarakat dalam rangl<a memberikan fungsi l<ontrol atau rnasukan kepada pemerintah [.

agar dapat melaksanal<an penyelenggaraan pemerintah yang bail( lgood governance\- ,l

Menurut Lockean masyarakat sioil merupal<an manivestasi tertinggi sistem demokrasi dan f.

secara moral masyaral(at madani berada dalanr posisi yang lebih atas dari negara. Konsep f
masyarakat madani membentuk jaringan l<erja yang tidal< hanya terdiri atas civilsociety orgo- l.

nizotions tetapi juga mengikutsertakan lembaga agama, partai politik, pranata adat, dan /
pemimpin informal dan tokoh agama. t.

Cara yang ditempuh untuk mengimplementasikan masyarakat madani adalah: I
1.. proses demokratisasi melalui perluasan partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan I.

publik )
2. prinsip good governance dalam mencapai politicat public goods f.

3. pemerataan distr'ibusi kesejahteraan /
4. prinsip non kekerasan untuk mengatasi masalah sosial r.

Beberapa prasyarat untuk mencapai masyarakat madani yaitu: )
a. adanya pemerintahan yang demokratls yang dipilih dan berkuasa secara demokratis r.

(democratic go\,'ernance) )
b. adanya masyarakat sipil yang sanggLtp menjunjung tinggi nilai civil security, civil responsi- l.

bitity, dan civil resitience {democratic civilian) )
Prasyarat di atas dapat dikembangkan menjadi 7 prasyarat masyarakat madani, yaitu: f.

1) terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dalam masyarakat )
2) berkembangnya modal manusia (human capital), dan modal sosial (social capital) yang r.

kondusif untuk terbentuknya kemampuan pelaksanaan tugas kehidupan dan terjalinnya /
kepercayaan serta relasi sosial antar keiompok l,

'' l$i:j,';?[J;:iilffi:'i1';,berbagai 
bidang pemhangunan dan terbukanva akses 

/
4) adanya hak, kemampuan, dan l<esempatan bagi nrasyarakat serta lembaga swadaya terlibat /

dalam forurn dimana isu l<epentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan I.

5) adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikaO salinC y'

menghargai perbedaan antar budaya atau kepercayaan r.

6) terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga ekonomi, hukum, /
dan sosial berjalan produktif dan berkeadilan sosial l.

7\ adanya jaminan, l<epastian, kepercayaan antara jaringan kemasyarakatan Yang I
memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi secara teratur, terbuka dan [.

;"J:"JtiJ,l*0, mer,vujudkan masyarakat madani diperlukan proses yang tidak ,uurr,. /
Oleh karena itu, diperiukan beberapa upaya yang harus dilakukan diantaranya dengan 

,1

memberikan penyadaran dan pendidikan politik yang optimal kepada setiap penyelenggara I
negara maupun warga negara. Selain itu, juga perlu diperhatikan kendala yangdihadapibangsa 

,1

lndonesia dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebu, ,l

t
.---._ /
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I illr, E. Kendala yang Dihadapi Bangsa Indonesia dalarn Mewuiudk:n 

I

I Masyarakat Madani * 
|', Kendala-kendala yang dihadapi bangsa lndonesia dalam mewujudkan ntasyarai.;: I

I antara lain: I I
) 1. masih adanva sikap mental penyelenggara negara yang mei:gedepankan - -:- d
f. paternalistik, .l
j 2. penggusuran tanah rakvat secara paksa, d
I. 3. sikap mental warga negara yang acuh tak acuh dengan kebijakan pembangurz- :: *l

I sebagainya 4'" 4. kualitas sumber daya manusia yang belum memadai yaitu masih sangat tergantung := - : . 
- '.J

t negara besar/negara kuat, dan #l
' 5. be!um memilrki kemampuan secara ekonomi, sistem politik, sosial btici :'., . , ',1

i, pertahanan keamanan. {l
,l
f, F. Upaya Mengatasi Kendata yang Dihadapi Bangsa Indonesi" a"r"- { |

j Mervuiudkan Masyarakat Madani {1
'. Upuya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa lndonesia dalam mewujudl<an mas\ ='= .' - 

I
i

i madani antara lain: I',
', f . Dengan mengedepankan integrasi nasional, ', 

]

I Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsunf r,, #

I :::l':':: l::1,0:11i1':1,',1'I:11.1:1n 
berbangsa dan bernegara vang kuat 

,f

'. 2. Adanya reformasi sistem politik demokrasi
i^

,i Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demol<rasi tidak usah men-'.. ,r'

a ' rampungnya tahap pembangunan ekonomi

f 3. Membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kearah demokratisasi r

J Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertanna dan k. - - . 
,r1t, 4. Perlu adan',,a pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik c: .

I ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya. ,r

',j 5. Memperluas kerjasama yang saling menguntungkan baik di dalam negeri maupun ce- =.
,il

f luar negeri
'tr 6 Mengurangi ketergantungan dengan pihak luar negeri dengan jalarr pemberd;.,.- 

f;

l. gkonomi kerakyatan dan semakin mantap dalam mengandalkan surnber pembi".,.

J dalam negeri. t
I'', l. Terdapat kelompok inti yang menggerakkan masyarakat dan mampu meia--'.

t modernisasi sosial ekonomi. i

d 
8. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak individu serta kemerdekaan berserika: 
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Kegioton Kompetenri lndividu 2 
{,

t l. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang paling tepat! 
I'', 1,. lstilah masyarakat madani disebut 5. Dalam kehidupan berbangsa dan ',

I juga .... bernegara, pemerintah oerkewajiban f
' a. masyarakat paguyuban mewujudkan keadilan sosial, merupa-

/ b. masyarakat patembayan kan salah satu ciri masyarakat madani /
' c. masyarakat hukum yang disebut ..'. lo

I ; ,lryrrrtrt ripit a' demokrasi /. e. masyarakat politik b kolaborasi f'
)

I z. Konsep dasar masyarakat madani C, 
1'11un 

4 )
" secara historis telar-, oir,"*u'r,Jtun d' 2' 4 dan5 [
' 

--" - 1^:'::^-^::',":,,:l'-' '- " - e 3,4 dan 5 t
{ Aristoteles dengan istilah .... : 

-, - ". - {
a. zoon politicon 6. Demokrasi pancasila berasaskan pada.... I",

I b. politil<e techne a. keseimbangan hak dan kewajiban /n, c. politike episteme b. musyawarah dan kekeluargaafl ',

/ d. koinonia politike c. kedaulatan rakyatyang berketuhanan /'* e. societies civilis .J |^^^^-^ ''
, =LrE> Lrvrrr) d. tenggang rasa )

t 2. Suatu tatanan komunitas masyarakat e. gotong royong dan kemanusiaan {.

; Ii:g^ :.ngedepankan 
,o,.u^r,r^l:r: ,. Datam penegakan masyarakat madani tldemokrasidanmenghargaiakanadanya",.-.-;..*o-..-,

| ' ',;;,., diperhatikan. Di bawah ini yang bukan ff pengertian dari .... ''Yt,"'ot'.no'r'.,t-lr 
udwdr 

" "".''"': f
'. a. masyarakat hukum salah satu pilar masyarakat madani r.,

I

d o. masyarakat politik adalah.... t
'n c. masyarakat madani a. LembagaSwadaya Masyarakat(SM) '.,

,]

I d. masyarakat modern b. partai politik /- e. masyaral<at demokrasi c. pers yang bebas '",

f 3. Salah satu ciriterwujudnya masyarakat d. keadilan sosial (* 
mada n i ada la h .... e . pe rgu rua n tinggi )

I : Adanya ruang publlk yungl,"!l: 8. satarr satu kendata yang dihacr ,pi (
' b. Adanya lembaga swadava 

":^:--":,"^^^--;:,':., ,;l;r.;' bangsa lndonesia untuk mervujudkan 
,1f masyarakat 

masyarakat madani adalah.... f,s c Adanya kebebasan berpendapat ,. pemerataan pembangunan dan 
J

t d' Adanya lembaga pers 
hasil-hasitnya yang berkeadilan fl'" e. Adanya supremasi hukum cnci:r " '*

, "::.'"n'LrrrqJrr'"'.""'. sosial t
{ 4. Dalam kehidupan masyarakat demo- b. masih banyak terjadinya pengam- f

)

{ menghormatiantarsesama warga negara, C. banyak terjadinya tindakan aksi y'

', merupakan salah satu ciri masyarakat unjuk rasa atau demonstrasi ',

I madani yang disebut.... d. adanya berbagai komunitas /o a. demokrasi masyarakat yang mengkritisi ',

I b. kolaborasl kebijakan pemeriritah 
" 

/
" c. toleransi e. sikap dan perilaku pejabat negara '.

I d. keadaban yang kurang merakyat /
'. e. keadilansosial t'

4l a

J a-\ I
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9. Salah satu Llpaya pemerintah untuk 10. Salah satu proses menuju masyaraka: (

rnengatasi kendala dalam madani ala lndonesla adalah.... t
me\,viljurJl{ftn rndsyarakat madani a. dengan memaksakan pemberlaku3- n

aclaiaii .... peraturan perundang-undanga - /
a" nlewaiihkan mata pelajaran kepada seluruh warga negara da- '.

Pendidikan Kewarganegaraan aparatur penyelenggara negara I
{pKn} haik sekolalr maupun b. dengan meningkatkan keimana-'

per8uruan ringsr 
rsvvrr 

dan ketakwaan n"l.-l: I-1i:: I
b" mengembangkan budaya politik Yang Maha Esa secara seremonia f

paroi<i-rial dalani bermasyarakat, - 
belaka tanpa tindak laniut

beri:angsa dan bernegara 
'' c' dengan meningkatkan kerlasa'"a /

c. meniamin kebebasan yans ::[?.;ri[t"r,I;J.t;lt::E::r- ;sel'les-luasrryabagipariaipolitiknegarayangnerte,f,anesaj;
un1-uk beraposisi d. dengan membangun siliap yana Id. rnernjamin pengh*rmatan hak anti[atiterhadap berkembangn\,; {
asasi rnanu:;ia rialam bermasyara- ilmu pengetahuan dan teknologi /

e [lJ;3,i1Xiln'i-11i":"?'.:""*i:1,,. e I::?#T:'J"ffi,,1'.'Xi"1,,, 
",u" 

f,,

kernajenrukan bernrasyarakat, dan pendidikan politik yang opt;- /
berbangsar1anbernegaramalkepadasetiappenyelenggara

negara maupun warga negara I

ll. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!

i" Jelaskan pengertian rnasyarakat madani menurut M.A.S Hikaml

-i:r,vab :

t.

I
iei.-iitl<;.tr-t riri-ciit Cari masyarakat madani!

i-\., :-

.r:iask:n upi/a-upaya mewujudkan masyarakat madani!

!:-.:i-

lei::l.,ar kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani!

i; ,'. : b.

5 jelaskar upaya untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan masyarakat madanil

.,lE'.,, ab :

Kegictoo Kompetenri Kelompok 2
,., -. 1'111;._.q-1r."it

Secara L;erkelcnrlok, carilah literatur dari media cetak (koran, majalah, ataupun tabloid) tentang

kemajuan-ke:;i:;uan yang dialami bangsa lndonesia dari berbagai aspek kehidupan. Buatlah

rnenjadi sebuah kliping dan kumpulkan kepada gurumul

/.

t.

t,

I
I

&-. 3.-. \-:\.*. \' \-: \.i \.J \ \.J \-' A.: \-J -:\-' \' \'
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i # Riogkoron fflateri t
( G. Demokrasi di Indonesia I', 1. Demokrasi pancasila

I ;;;nisi temokrasi pancasila menurut para ahii adatah sebagai berikut: /
J a. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H i
( Demol<rasi pancasila adalah kerakyatan vang dipimpln oleh hikmat kebijaksanaan /
I dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang 

'',

f berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan lndonesia, dan yang /'. berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indcnesta.

I b. Frof. Darc.lji Darmodihardio, S.H /o, Demol<rasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian 
f.,

I falsafah hidup bangsaitndonesia I'. c. Jenderal (purr Soeharto r.

I Demokrasi pancasila aclalah demokrasi kedauiatan rakyat yang dijiwai dan /'. diintegrasir<an dengan sila-sila lainnya. l,

t Sedangkan menurut Prof. S. Pamuji, demokrasi pancasila mengandung enam aspek, yaitu: fi" a. Aspek formal yaitu yang mempersoalkan prb'ses dan cara rakyat menunjuk wakil- L

I 
yy3kiin,, a J;io-i r;.rcl a;, pr., ,r*Nrrir rr r-.t .(/Jt dan pe.llerintahan, serta bagaimana ;{'' mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara terbuka, bebas dan jujur untuk I.

J mencapa kesepakatan bersanra. )r. O. Aspek materialyaitu yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat {
1 dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat lndonesia yang )
{ sesuai gambaran harkat dan martabat tersebut. (
t c. Aspek normatif (kaidah) yaitu yang mengungkapkan kaidah yang menjadi kriteria j
f pencapaian tujuan. f
, U. Aspek tujuan (optatif) yaitu yang mengetengahkan tujuan yang hendak dicapai. 'i

t e. Aspek organisasi yaitu yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan f-l 
demokrasi pancasila.

t, t. tPuk kejiwaan yaitu yang menjadi semangat para penyelenggara negara Orn puru /", pemimpin pemerintahan.

{ Tujuan dari demokrasi pancasila adalah untuk menetapkan cara bangsa tndonesia danm f
mengatur sikap demokrasi yang seharusnya. r.

I Adapun fungsi dari demokrasi pancasila adalah: j
'o, 1) Menjanrin l<eikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara f,

I 2l Menjamin tetap tegaknya negara tndonesia /
' 3) Menjamin tetap iegaknya lrlKRl yang menggunakan sistem konstitusional l.

I q Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasila I
'. 5) Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, seimbang antarlembaga negara. r.

f Pada dasarnya demokrasi pancasila memiiirri prinsip-prinsip sebagai berikut: /i' o Berdasarl<an asas musyawarah mufal<at yang diliputi semangat kekeluargaan an l.

I gotong royong '-" - 
)Io o Menolal< paham individualisme f'.

t 
o Menolak marxisme J'u o Berdasarkan paham integralistik (persatuan dan kesatuan), negara menjamin L

i kepentingan perorangan dan golongan tetapi tetap menjamin kepenlingan beisama Jtu . Hak dan kewajiban yang seimbang f,

j . Kebebasan bertanggung jawab ){, , Persamaan bagi seluruh ral<yat lndonesia f,

j . Mewujudkan keadilan
r-

", i _ 
S l4A - Plirt halus .\l .*rtt. C,uu

/ 
. Mewujudkan keadilan J7 e" /'-\/

J L* S'l/.J - Plirt lialtn \/ e,,r. G,,r,,/ 
J_ J(J( rr ) ;i'Yr

g\" \'\-t \-t \*" \' -\o -'..-n -1,q",, \-. -\n \.n -.t 
-'-\-" \-. \-. \-. \. \-. \.(:

i

t
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. Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional C

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibahas sebelumnya maka f
dapat disimpulkan bahwa denrokrasi pancasila telah memuat prinsip demol<rasi secara L
universal. Dalam demokrasi pancasila dilengkapi dengan prinsip etika demokrasi yang f
ada dalam ideologi pancasila sehrngga demokrasi pancasila memiliki ciri l<has yang I
membedakan dengan demokrasi yang dilal<sanakan cleh negara iain. J
Sistem politik demokrasi pancasila harus didasarkan pada 10 pilar demokrasi pancasila, {
ya itu: )
1. Berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa f.
2. Menjunjung tinggi HAM )
3. Berkedaulatan rakyat {.
4. Didukung oleh kecerdasan warga negara )
5. Menganut sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan I
6. Menerapkan prinsip rule of law :7. Berkeadilan sosial f

t,8. Menjamin otonomi daerah t
g. Mengusahakan kesejahteraan rakyat i
10. Sistem peradilan yang merdeka, bebas cian tidak memihak 

b2. Pelaksanaan Demokrasi di lndonesia f.

Periode pelaksanaan demokrasi pancasila di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: J

a. Pada masa revolusi t
Pada masa penjajahan Belanda (1945-1950) penyelenggaraan pemerintahan dan )
demokrasi belum berjalan dengan baik. Pada saat itu l<ekuasaan masih dipusatkan di fl
tangan presiden karena lembaga politik dernokrasi seperti MPR dan DPR belum ",

terbentuk. Untuk menghindari anggapan Indonesia adalah negara absolut maka /
dilakukan kebijakan-kebijakan untuk menrbentuk pemerintahan yang dernokratis. ''
Kebijakan tersebut adalah: t
1) Maklumat pemerintah no. X, 16 Oktcber 1945 tentang perubahan fungsi KNIP '",

menjadi fungsi parlemen. /
2) Maklumat pemerintah tanggal 3 Noverni-',er 1945 mengenai pembentukan partai politik. L

3) Maklumat pemerintah tanggal 1;i l"loverrber 1945 tentang perubahan kabinet /
parlementer.

Dengan kebijakan itu mal<a sistem pemei'rntahan lndonesia berubah menjadi sistem g/

parlementer. Namun pada akhir tahun 1949, pemerintahan l<embali ke sistem [.

presidensiil j
b. Pada masa orde lama f,

Tahun 1950-1959 kabinet berubah ke sistem parlementer, dan Soel<arno Hatta t
dijadikan simbol kepala negara. Demokrasi yang dlterapl<an adalah demokrasi fl
parlementer atau liberal. Pada masa inidemokrasi bisa dikatakan mensalami keiavaan r

kffiokrasi dapat diivujuAk-a?iUnsur-ur*r" t"ffirt ya-'t-, #m, I
hafF-er-anan-yarrgffigEf ii, at<untabititgg politik-Vq1g tihgsi, partai politik j
berkeftIta'ng,'pem-fUq.-bs;h-ak potiti^f rakriat ierjamin. 'i
'tfamufi=fcrdapat kegagalan dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan 

r'*

pemerintahan dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Hal itu disebabkan oleh: f
1) Berbagai golongan politik mementingkan kelompol< sendiri daripada '',

kepentingan bangsa. I
2) Landasan sosial ekonomi rakyat rendah. l.

3) Anggota konstituante tidak mampu bersidang menetapl<an dasar negar^ $
Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959, yang berisi:
o Menetapkan pembubaran konstituante I

j

)1-7.slt{.I,l{ttItllttt\..r.\llr.r.G,t,ttlflnt.
TrlEz \e ' ii;r'l '-,,*"..s' ;r
\ \*. -'&r*" \*. &-: k* \.-t \. \-n &*. 3-:&*- -'%-," *q-: =qq*n -\q^-" -q*: \*" (j
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( o Menetapkan UUD 1945 berlal<u l<embali sebagai l<onstitusi negara dan tidak /
J berlakunya UUDS 1950 )
{ . Pembentukan MPRS dan DpAS l:a I t ut nJ

J Dengan keluarnya dekrit presiden itu maka berakhirlah masa demokrasi liberal dan /r, lndonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. f.

y 3. Masa demokrasi terpimpin ){. Oemokrasiterpimpin berlangsung pada tahun 1959 - 1965. Menurut ketetapan MPRS ftlo. (
, vlll/ MPRS/ rbOS, Oernol<rii terpimpin adalah l<eral<yatan yang dipimpin oleh hikmat )
r* l<ebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintil<an musyawarah untuk f
. rnufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasionalyang progresif revolusioner ''1

f dengan berporoskan nasakom. /- 
Awal timbulnya demokrasi terpimpin adalah adanva ketrdaksenangan Presrden Soekarno ',

I terhadap partai politik yang dianggap lebih nrenrentingkan l<epentingan parta i dan /r ideologinya masing-masing. r.

! Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah: )6 . Presiden Soekarno sangat berperan dalam penyeleirggaraan pemerintahan I.

t . Peran partai politik terbatas I1 . Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik I.

-J Namun pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin f
'. dengan prinsip demol<rasi, yaitu: f.
j o Lemahnya peran partai politik I
{ . Lemahnya peran parlemen f.
j . Lemahnya jaminan hak dasar warga negara )
{ . Terl:atasnya kebebasan pers l.
* Pemberontal<an G-30 S/ PKI tanggal 30 September 1965 menjadi puncak berakhirnya )
{ demokrasi terpimpin yang ditandai dengan surat perintah sebelas r-rriut--tSO,e a,Jti /,
I presiden Soekarno kepadaJenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan. )' a. Pada masa orde baru /". Pemerintahan orde baru memiliki tel<ad untuk melaksanakan pancasila dan UUO ''1

;{ 1945 secara murni dan l<ensekuen. Pemerintahan orde baru berlangsung dari 1966- I
1998 di bawah pimpinan presiden Soeharto. Orde baru melanjutkan pembangunan '',

I demol<rasi berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945. Untuk men;atant<an J";;k;;; /
', pemerintahan orde baru menjalankan mekanisme kepemimpinan nasional limar.
,r*d tahun. Keberhasilan pembangunan ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan /
'* ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastrul<tur dan berhasil menekan laju I
,l pertumbuhan penduduk. Namun pada perl<embangan selanjutnya, mengarah pada /-, 

pemerintahan sentralistik yaitu kuatnya kel<uasaan presiden dalam mengatur semua (
J proses politik. Kegagalan demokrasi pada masa orde baru di sebabkan oleh hal-hal )
,! berikut, yaitu: I" _ ; ' . '.
I . Rekruitmen politik yang tertutup
I . Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi I', . Pergantian l<ekuasaan eksekutif hampir tidal< adaj . pengakuan hak dasar terbatas. I'" Semakin lama pemerintahan orde baru jauh dari semangat demokratis dan kontrol '',

i rakyat berkurang sehingga pemerintah menjadi korup dan sewenang-wenang. I
' Jatuhnya pemerintahan orde baru disebabkan oleh: r.

;
f . Hancurnya ekonomi nasional, terjadi krisis mata uang dan krisis ekonomi )'" . Terjadi krisis politil< dan Jatuhnya legitimasi politik l,
i ^.,' ., i ,

I . Pilar pendul<ung orde baru tidak bersatu /! . Desakan semangat demol<ratis dari pera pendukung demokrasi. I.

d i::;;.i;ie,l?ru 
te-rakhir clitandai dengan pengunduLn diri presiden soeharto 

,/

: S" ;-Jl# ;...P.1{r1..lietus 
xt f'l'' 91'*!

I 
x-*;3Lla1:.'n,l:..|"'ut "'Plll', 

tlt"' J' Jfg/ln )
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/, b. Demokrasi masa transisi /.

/ Masa ini berlangsung antara tahun 1998-1999" Kekuasaan dari presiden Soeharto /
'. diserahkan kepada wakilnya, B. J" Habibie pada tanggal 21 Mei 1998" Presiden B.J I
I Habibie menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisio nal. )r. Pada masa ini banyak pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan [.

t demokrasi, antara lain" )
/, 1) Keluarnya ketetapan MPR Rl dalam sidang istimewa November 1998 sebagai (
j awal perubahan sistem demokrasi secara konstituional. Ketetapan itu adalah: )

, ketetapan MPR No. l/MPR/1983 tentang tata tertib majelis Permusyawaratan )

l'. Rakyat Republik lndonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah /

t . i::'^ii; ['J',i::']liifl,Tfi,LlT,Y;l# ]:;J#il'Jno?? 1i,0,h.1 .re: 1

/ E:Ti::l'YJLi'1;i{}1t'i/1e83 
tentang pencabutan rap MPR No rvlMPR/ '''

, u Tap MPR Rl No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan '.,

( fl:l:I T;;j: 
penyelamatan dan normalitas kehidupan nasional sebasai 

/
I < Tap MPR Rl No. X|/MPR[998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih fI" dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme l.
r < Tap MPR Rl No. Xll/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR No. V/ /
t MPR/1998 tentang pemberian tugas dan iver.venrng ihrr;; k;;.i: (

' I presiden/mandataris MPR Rl dalam rangka penyuksesan dan pengamanan )
f, pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila (
I < Tap MPR Rl No. Xlll/MPR/1998 tentang pernbatasan masa jabatan presiden )
/ aan wakil prediden Rl /'t < Tap MPR Rl No. XIV/MPR/1998 tertang perubahan dan tambahan atas'i
f. ketetapan MPR No. lttlMPR/1998 tentang pemilihan umum. /
J - Tap MPR Rl No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, ''1

f. pengaturan, pembagian dan penranfaatan sumber daya nasio nal yang /
J berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka ',

t 
keranska \JKp't 

\,\, ,n , ^^ ,, ^^^ /

) 
- 

l:L[?ir,*,,.oi.IV]/MpR/1ee8 
tentang poritik ekonomi daram rangka '.

I

t ' 
I;3-T,1i,]1,";= .=:.;;:;'.:#:;ffix'iix':;,:*T::';,Yjj,i:"0:"!" I

I 1\ r.::li?i:l::li,.''^ :=:.=::::l ::::r:lii:Tl"i1i1:. " I. 1) Ditetapkannya UU No.22 tarun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU [.

l. H; i::?l;" 
leee tentans perimbangan keuangan antara pemerintah nusat 

/, ..:. - ,.::,".
J 2) UU politik No.2 tahun 1999 tentang partai politik, No.3 tahun 1999 tentang ,J

I pemilu, UU No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD. f
I 3) Melaksanakan proses peradilan dari pejabat negara dan pejabat lain yang )
l. terlibat KKN dan penyalah gunaan kekuasaan /.
i a) Jaminan kebebasan pendirian partai politik maupun organisasi 

-)

{ kemasyarakatan secara luas /l.
,1 5) Pembebasan beberapa narapidana politik semasa orde baru -)

f- O) Melaksanakan pernilu 1999 yang bebas dan demokratis Ia , 
" ,t

/ r--, , \ *4-!r I
I(IAJQ-g 
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d 1) Kebebasan pers dan ticiak adanya pencabutan StUpp 
-l

d 
;i 

Ifiil1l*il;r,r. 
hragi warga nesara daram metaksanakan demokrasi di f

r.

# 9) Pada masa transisi terjadi banyak kerusuhan Ciantaranya yang terjadi di Jr; 3,!ll; 1,,'il;J.:t?,1Tf;:"ii,:,x'i:['-,u:;.i,'3::i'j,::'3xiJ"::: ';
{ bulan Oktober 1-999. Sejat< saat itulah lndonesia memasuki rnasa reformasi. (
, a. Demokrasi masa reformasr t

fl Oi bawah l<epemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pembangunan demokratis /

; dilaniutkan. Tuntutan reformasi diupayakan dengan cara sebagai berikut: ')

{ - Pengadilan bagi pejabat negara yang korupsi f
J - Pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM t
t - Pemberian prinsip otonomi yang luas kepada daerah otonom f', pada masa refor-masi jaminan HAM ditegal<kan dengan dikeluarkannya UU No.39 ',

{ tahun 1999, tentang HAM, dan UU No.26tahun 2000tentang pengadilan HAM. Pacla /'! )uli 2001 dalam sidang ''istinnewa MPR, presiden Abdurrahman lVahid diberhentikan ',,

f dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri dengan masa bakti 2OOl-2004 I* berdasarkan Tap MPR No. lll/MPR/2001. Wakil presiden dijabat oleh Hamzah Haz '',

I berdasarkar Tap MPR Rt No. |V/MPR/2001 tentang pengang'katan r,vakil presiden Rl. ff" Pada rnrr.,ni ada amandemen terhadap UUD 1945 untuk mengubah dan L

; memperDarui konstitusi negara agar sesuai derrgan prinsip negara demokrasi. f'' Anri.d='::: dilakukan 4 kali, yaitu pada tahun 1999,2000,2001 dan 2002. t,

')i/
" H. Perilaku Budaya Dernokrasi 'e

t Budaya denrokrasi tumbuh sejak lndonesia belum merdeka yaitu dengan berdirinya audi /
' Oetomo, serikat dagang, perkumpulan pelajar dan lain-lain. Budaya demokrasi itu menjadi l'

i bagian strategi perjuangan bangsa mencapai l<emerdekaan. Hasil yang sangat monumental f
', adalah lahrrnya Surnpah pemuda 28 Oktober l-928. Kemudia bukti lain dari perkembangan r.

^t 
demokrasiadalah tersusunnya tel<s proklanrasiyang di bacakan oleh Soekarno 17 Agustus1.945. J

"" Demokrasi pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus diterapkan dalam perilaku [.

i kehidupan sehari-hari sebagai berikut: Jt" 1. Lingl<ungan keluarga r.

J Contoh perilaku demokrasi diantaranya: j
l. . Orangtua tidax memaksal<an kehendak anak fo

i

/ o Anak harus nrenghormati dan rnanyayangi orang tua )
f. . Orang tua mau menerima l<ritik atau saran dari anggota keluarga yang lain f.

,l . Anak menerima nasihat orang tua j;' . Pembagian tugas dalam rumah tangga f.

j 2. Lingkungan sekolah ,l{. c Pemilihan ketua OSIS maupun ketua sehingga anak bisa belajar menggunakan hak pilihnya t"

; . Penyusunan kelompok piket kelas melalui musyarvarah sehingga keputusan dapat Jf 6iterima dan dilaksanakan bersam a f
J . Pada saat l<egiatan belajar mengajar guru memberixan kesempatan kepada siswa untuk )
{" bertanya ataupun menyampaikan pendapat sehingga siswa belajar berpikir kritis, berani f
; menyampaikan kritik, saran dan pendapatnya secara benar dan bertanggung jawab. 

,
f' 3. Lingkungan masyarakat f
', . Pemilihan pengurus RT atau RW. Dalam hal ini warga memiliki hak yang sama untuk ''1

f memilih dan dipilih {', . Menyusun program pengembangan masyarakat melalui musyawarah sehingga 
n,

f semua warga terlibat dan mengetahui sekaligus bisa melaksanakan dengan baik. /
,. ,a,

i ^/
'' j-*r, tl.t - Pilr lk,ltts .\'l .\tttt. G'tttul rJ t*?: "

l '&...""* 

- 

re',,,.': J 4\g,Y/ l
;\. \. \-. \:. -*-. \" \. \-. \. --a-. \. \. \..\-. \-. \.. \.. \-. \-. \.t
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ll Prrnsip dalam pelaksanaan Demokrasi 10. pada masa kabinet gotong royan', /,
Pancasila vaitu .... dilakukan 4 kaliamandemen terha d;; )a'perSamaanhakdankewajibanllltn.^,r..,.'':

haEi seluruh rakyat lndonesia UUD 1945 pada tahun-tahun berikut, )
i-. >eilap orang bebas berbuat kecuali -.-' f:

sesuai dengan keinginannya a' tahun 1998 )
c. berusaha untuk mencapai kesejah- b. tahun 1999 f,

teraan bagi setiap penduduk c. tahun 2000 )
d. ikut aktif pada setiap kesempatan d. tahun 2001 l,

untul< l<epentingan diri sendiri e. tahun 2002 )e. menuntut hidup yang sejahtera f ,

,l

1 ll-

t'

t

:

:,

lahir batin kepada negara

iarval:ii:!r pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!
i. lclaskan pengertian demokrasi pancasila menurut Notonagoro!

,i

Jawab

Je laska

Jawab

Sebutk

Jawab I

J ela ska

Jawab :

Jeiaska

iawab:

n apa yang dimaksud dengan aspek material dalam demokrasi pancasila!

an prinsip-prinsip dalam demokrasi pancasilal

t
I
I
I
t

n ciri-ciri demokrasi terpimpinl

n penyebab jatuhnya pemerintahan orde barul

/

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

i

"J

I

f

..f
:tr

. i\.

I

t

{

f
i

{

Kegioton Komlet5ari Kelorpok,tr 
..,,

1. Bersama kelompokmu, carilah literatur baik dari media cetak maupun elektronik tentang
pei;;iis;;naan demokrasi pada masa reformasi era kepemimpian Abdurrahman Wahid,
Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Berikan analisis terhadap literatur yang kamu
,:.;;.i_,.:',ii,,:r, i presentasikan hasilnya di depan kelasl

2 Buatlah kliping tentang perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan rusaknya demokrasi di
lndonesia. sumber bisa dari surat kabar, koran, majalah dan tabloid.

.: 
j.,:. ,: ,_,,

:.l.ri i{**rg:etenri

Eerilah tanda silang (x)pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang benar!
1. Berdasarkan atas penyaluran kehen-

dak rakyat, demokrasi dibedakan
menjadi ....

a. i:rmal dan material
ti. Konstirusional dan demokrasi

ra kya t
c. langsung dan tidak langsung
d. langsung dan konstitusional

e. pancasila dan konstitusional

2. Konsepsi tentang demokrasi adalah suatu

pemerintahan yang bersendikan ....

a. kedaulatan rakyat

b. kedaulatan hukum

c. kedaulatan Negara

d. kedaulatan penguasa

e. kedaulatan raja
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ntf, Z" Tokoh yang mengemukakan "demo- 7. Demokrasi pancasila berasaskan pada... l'.

t krasi adalah pemerintahan dari, oleh, a. l<eseirnbangan hak dan kewajiban /
{, 6an untuk rokyat,', adalah ."." b. musyawarah dan kekeluargaan f.

t a. F.D. Roosevelt c. kedaulatan rakyat yang )t" b. Abraham Lincoln berketuhanan r.

r . " : ,, - -; d. tettggang rasa t

/ c. John E Kennedy ;. ,",3"", L"orn d 
t

. d. J.r. Rousseau 
gotong royong dan kemanusiaan r'

s - ,,, , - -; _- 
- 8. Daiam penegakan masyarakat madani t

t 
e' John Locke 

ada beberapa pilarvu"g'p.,1, Jin",[rti- {'t 4. Proses demokratisasi suatu negara kan. Dibawah iniyang bukan salah satu ')

{ akan berhasil apabila tertanam satu pilar masyarakat madani adalah ..." f
keyakinan bahwa,.". a. LembagaSwadayaMasyarakat(SM) ',

{ a. demokrasi adalah sistem b' partai politik fu,pemerintahanyangterbaikC"persyangbebas.
t'

d dibanding dengan sistem lainnya .d: keadilan sosial )

.T1i.'^::,::i: 'l:::,':l:ll: e persuruan tinssi (.

f demokrasi menjamin semua 9. Pers merupakan institusiyang penting 
l,

i kebutuhan dapat dicukupi dalam penegakan masyarakat madani l'

I c. J"*ot rasi merupakan sistem 1"t::-:*^*^,.^.,^i i-^^,.^, ,,,^. f. a. pers mempunyarJangKauan !0n$ ruas 'c

I pemerintahan yang berasal dari b. pers merupakan 
"media' 

pe"ndi_ /

'n d ::ffJ,l*,1'[,l,,,seruruh aspirasi c :}:i il::i?:;:.T:TTT:,,- 'j
f masyarakat akan tertampung mengadakan kontrol sosiai fl

,, e. demokrasi menjamin kestabllan terhadap pemerintah t
f. negara d. pers memproduksi bacaan YanB (
; 5. Menurut Gabriel Almond, sebuah mudah diterima masvarakat ''
I oemerintahan vans baik daoat .-.--,--,- -'-t ---- 

f-
terjangkau layanan pers '

j tumbuh dan stabil bila " 10. Berikut ini"vanp buka )
r. a. masyarakat pada umumnya l0 Berikut ini vang,oyu'il:l:lif:l t',.' (

J punya sikap positir dan proaktir ::'i1[i:iii:lX!,Tadani 
adalah "' 

)r" terhadap norma norma dasar b. kemandirian , r"

I demokrasi c. keswasembadian If" U. terdapatnya sum ber daya d. keterkaitan pada nilai-nilai hukum ["

/ manusia yang tinggi e. kebebasan )
f" c. masyarakat menengah ke atas 11. Suatu masyaral<at yang memiliki [.

J tumbuh subur dalam negara keteraturan hidup dalam suasana /t, d. terdapat tingkat kemakrnuran perikehidupan yang mandiri, l.

, j yang tinggi dalam masyarakat berkeadilan sosial dan sejahtera disebut 3r' e. supremasi hukum dalam negara masyaral<at "" f"

, J dijunjung tinggi a desa d ' modern 
,!

I b. kota e. industri f
6. Berikut ini adalah etika politik dalam r mertani '',

t "'i.:.:"':'r EL,rNo 
Yt,"t'^ 

udrdrrr c. madani )
1 f sistem politik demokrasi' kecuali "' 12. Untukmencapaimasyarakatmadani 

^uxa 
(

' a. menegakkan konstitusi :^^..^-^;^*::,^:..1 "t . ,' " "-"];';'-" ' ,""''.';"' masyarakatnya harus menunjukkan .... t' f b. menegakkan rulu of law - . _ ,,1- __, f| - --:::: ;: - 
'" :: :-__ - a. perikehidupan yang tinggi r.', c. menegakkan open managementI - ,-"",..'.,"' '. b. tingkat sosial yang tinggi )

f d. menegakkan kebebasan " t

; berpeidapat 
Jtrucr)d 

; T:[HU1iJ.,'ffi'X:il 
hidup ,,

fl e. meghormati adanya organisasi e. kemajuan tinggi f" oolitik
I r-"'"' I
{ /^\. *-e I
: 
$l()g-G 

t tktas Xt srrtt. Gosut *a )
!t. l. \-. \. \. \. \-.\.. \.\.\-. \-'\oa*, \-r \-r \-. \-. \-.\-.t
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13. Kondisi pemerintahan pada era berla- 18. Dampak negatif penyalahgunaan {
kunya sistem kabinet parlementer kebebasan berbicara dan maniamoai_ )
pada masa UUDS 1950 adalah .... kan pendapat dapat berupa .... f,

i. ;:;;l"o a' 
H:ili':ll,konrrik 

antar anBeota 

/c. stabil b. masyarakat umum semakin krifis 
-)

d. sempurna daya nalarnya {e. fleksibel c. tumbuhnya semangat demokrasi 
.1

1-4. Berikut ini unsur yang harus dipenuhi ryarig diikuti rasa tanggung jawab {
sebagai masyarakat madani, kecuali ... d. hak hak bersuara melalui saluran '',

a. terbina akhlak mulia masyarakat informasi semakin dihargai I
b. tegaknya hukum' e. kebebasan dilaksanakan masihr"
c. terbinanya individu sebagai dalam kerangka Demokrasi f

komponen masyarakat Pancasila l,

d. terpeliharanya persatuan dan 19. Kehidupan di desa desa y.ng run..r- .,/kesatuan minkan pelaksanaan demokiasi dapat Ie. terbentuk kelompok strata sosial dilihat dengan adanya
masyarakat a. cara hidup yang sederhana f.

15. Setiap anggota memiliki harga diri b. kepala desa berasal dari kalangan J
yang tinggidan kemandirian yang kuat orang kaya dan pandai f.
merupakan ciri utama masyarakat c. pengambilan keputusan )
madani, yaitu .... mengikuti pemimpinnya /
a. kesukarelaan d. putra kepala desa lalu langsung '1

b. kemandirian r-rer:ggantikan orang tuanya /
c, keswasembadaan e. setlap desa memiliki pemimpin '',

d. keterkaitan pada nilai hukum yang dipilih berdasar hasil fe. menghargai pluralisme musyawarah f.

16. Tindakan yang tidak sesuai dengan 20. Salah satu nilai demokrasi adalah f
Demokrasi Pancasila dalam kesetaraan gender. Maksudnya adalah I.,

kehidupan sehari hari adalah .... I
a. memajukan kepentingan bersama a. setiap warga negara mempunyai 1.,

b. menerima segala keputusan kedudukan yang sama J
musyawarah b. setiap warga negara mendapat r.

c. dapat mengendalikan diri dengan perlakuan yang sama I
baik dalam bermusyawarah c. 'kedudukan laki laki dan /.

d. mengutamakan suara terbanyak perempuan memiliki hak yang )
e. selalu berusaha berbeda sama di depan hukum f

pendapat d. kodrat wanita dan laki laki adalah i
17. Prinsip dalam pelaksanaan Demokrasi sama /

Pancasila yaitu .... e. perlakuan yang sama antara laki ',

a. persamaan hak dan kewajiban laki dan perempuan dalam segala /
bagi seluruh rakyat lndonesia hal r'

b. setlap orang bebas berbuat sesuai 21'. Keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 f
dengan keinginanny3 telah menggantikan sistem politik di '',

c. berusaha untuk mencapa; lndonesia dari demokrasi liberal /
kesejahteraan bagi setiap menjadi .... r.

penduduk a. terpimpin )
d. ikut aktif pada setiap kesempatan b. parlemente r l,

untuk kepentingan diri sendiri c. pancasila )
e. menuntut hidup'yang sejahtera d. langsung f.

lahir batin kepada negara e. presidensiil J
r,

F* ^lL "*\t/-Plfir.Katusxltlt!.c,ryt ,1 \/rr\'.
,'''\ /

31,j1;i.f:nt:rt",,. "r,,, d_Je(aI
\t \.: \.* \. \. \. \.: \. \t rU: \._t -tu: -"qq-: &_r \.: \.J \.i \.<. t
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d 22. Demokrasi pancasila adalah pai,am 26. Pelaksanaan demokrasi pancasila, pada
""" r-'

demokrasi yang bersumbei pada masa reformasimel:!,lllan Oada ..."i demoKrasl yang DersuIIl 0er pdud
Ir" kepribadian dJn falsafah hidup i l:ltlt:,1:^t?ff"?9i9lY: I

I

t.

)
r"

; a Patmo wahyono E [:;i;:t:X'X[iruir, miriter
fl b' Darji Darmadiharjo 

27 " pada kurun waktu 1959-1965 merup

,5 bangsa lndonesia. Hai ini
{ 6ikemukakan oleh....

b. penegakan kedaulatan rakvat
c. pernisahan dwi fungsi ABRI

d. pembatasan parPol

" Pada kurun waktu 1959-1965 merupakan

I

. Gusul _A

; C. preslden soeharto masa demokrasr .... j
fl d. ensikl-opedia lndonesia a. terpimpin d. orde lama f.F 0. e,srKrupeurd,ruurusrd a. terpimpin d.
'. e. Prof. Notonagara b" liberal e"', e. Prot. Notonagara b" liberal e. reformasi ,1

{ 23. Fungsi KNIP dari pembantu presiden c.. orde baru f.

i berubah menjadi badan legislatif 28"'oblam demokrasi pancasila, Aspek )

"y berdasarkan pada... yang mempersoalkan prgsgs da.n..cara f,
r, a. maklumat pemerintah 14 No- rakyat menunjuk wakil-wakilnya '',a', a. maklumat pemerintah 14 No- Iakyat menunjuK v]{aKll-waKrlnya i
\J vefnber 1945 : riif.6i['36n badan perwakilan rakyat dan /
J{ b dekrtp-resi{en 5 Juli 1e5e lt'::[3Tn+merupakan ',lt ' Lr' 'uctrr rt Pr*tlusrr J Jurr rJ 

a, , aspek material t\x c. maklumat wi-kil Presiden No. X's .:_";;;;;,;^J;;;; b. aspek formal r,

,', tanggal 16 Oktober 1945 | . acnolr nnrmatif i,"fo tanggar 16 oktober 1945 , a. asiek normatif ',)
t j d. lnPres No. 12 tahun 1968

,"{u e. hasir sidang ppKr 18 Agustus 1e45 3. ::ffi[ 3lJ3Llr.,, f.

1 .- -r- .,..*L ^! ,J

c. presiden Soeharto

t --r-' - |

.' 24. Berikut inl faktor penghA6bat proses 29. Berikut ini adalah penyimpangan yang /
- t demokratisasi lndonesia, kecuali ... terjadi pada masa orde baru, kecuali ..,, ''
L r a. dominasi elit politik terlalu kuat a. Lemahnya peran partai politlk I
"i{ dalam pemerintahan b. l-emahnya peran parlemen ["

h i b. kualitas SDM masih rendah c. Lemahnya jaminan hak dasar ,
{ c. budaya politik belum r y^1t"c1l-"^c11.^*^^-.-^ 

^^.. 
f"

* memasvarakat d ' TerbatasnrTa kebebasan pers

birokrasi pemerintahan mengham' e' Desentralisasi ke'kuasaa f
bat partisipasi polotik 30. Berikutiniyangbul<anmerupakancontoh 

r'
{ " bat partisipasi polotik JU. tsenKutlnlyangouKanmerupaKancorrtorr

\* e. prrtiripurl masvarakat berlebihan budaya demokrasi'di lingkungan rumahly e. partisipasi masyarakat berlebihan budaya demoKrast,ql llngKungan rumarr 
I

', * 2s' u.t-,.l!'t.':l-:i:::'t' utama masvarakat , , ;;:'"u"uL *r;ip ,h,ilgikuti te*'u 
*o , LJ' DEr r^uL "j_'-:: .'_;" 

r ulurrru at; anak waJr,? ,llQf SlKurl semua jil , madani, kecuali ....r ... : kehendak?la?F",rya f.

|'" a. menghargai pluralisme b.' anak rengh';.r,frati orang tua

1l b. musyawarah c. anak mematdl'ii nasihat orang tua ;

e{ 
^ l-^!^-L..1,^-^ A ^.^^^ +"- 

-^narimr...rn 
rltri

d b. musyawarah c. anak mematdhi'nasihat orang tua f
- c. keterbukaan d. orang tua menerima Saran dari r'

f-
\.1 d. peradabantinggi anggotakeluargalain I;f e. kebebasan e. pembagian tugas dalam tugas r,

L ', iumah tangga
ldta'f L -.----r 

l(

L '. ll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan tepat dan benar!

ll 1. lstilah demokrasi berasal darl bahasa Yunani yaitu ... dan .'... I

\; 2. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi adalah ....

,"t{ 3. paham demokrasi yang mengikutsertakan warga dalam menentukan kebijaksanrun f

l.'" 4. Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme disebut dernokrasi .'..

il 5. Menempatkan hukum pada posisl teratas dalam kehidupan berb:ngsa dan bernegara 
1

t', merupakan prinsip demokrasi yaitu ....

J{ 6. Suatu pemerintahan yang kekuasaan tertingginya di tangan rakyat disebut ....
1E

\ ; 1. Pemerintahan orde baru berakhir ditandai dengan '..'
1./sr

t.'
1i

'r-*.memasyarakatu'lclud'L'l5lry('l\EUEUq)qtrP

Jl d. birokrasi pemerintahan mengham' e ' Desentralisasi ke'kuasaan

)i D^.i1,, 'r ini 'rrnc [-,,,1r:n marr tn:lzat
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.=\ ;\- .\_ o\_.\ r\;\,\_,\ .\ ;\ .\_.\ r\ ;\ n\*.\_ ;\ r\i)r. 8" Demokrasi pada masa kepemimpinan Soekarno adarah demokrasi ... /,

/ 9' Megawat! soekarno Putri dan Hamzah Haz melaksanakan pemerintaC ;"i O"ntrt kabinet "... 
_ _rn Hamzan Haz metaksanakan pemerintahannya den8an 

f

t 
10. Masa reformasi diawati pada tahun .... )(

t lll. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan benar! )
", 1' Jelaskan pembagian demol<rasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat! f,

iawab :_ )

t. Sebutkan ciri-ciri demokrasi pada masa orde baru! 

- 

[.

)Jawab , 
,3' Jelaska.n fakta bahwa bangsa lndonesia telah melaksanakan demokrasi ,"luk rub.l* r.,

merdeka I )merdeka I 
- vrrvr\ rlvvrvrrr 

)

Jawab , (
4. sebutkan ciri utama masyarakat madani menurut M.A.s Hikaml

;"J:t;*. 
ciri utama masyarakat madani ,unrrr, 

/
5.Sebutkancontohpelaksanaandemokrasidilingkunga.;ffil

Jawab : r.

t _- ,,_|

{" A. Berilah tanda sirang pada huruf a,b, cd atau e didepan jawaban yang paring tepat! (

I 1 
[:x[':i#i11::ffi:?::"'o'o.,a 3 

:lli3.H:i,:ii::.'., 
dari bahasa f

I a. sikap individu terhadap sistem poli_ a. Budhi d. Colere )r. tik dan komponen komponennya b. Culture 
". 

SrOhr" (
/ 

b. 
3snek 

potitik dari nilai nilai yang c. Budhayah )r' terdiri alas pengetahuan' adat 4. ciri yang menonjor dari negara d"*o- /.1 istiadat, tahayul, dan mitos
f, c. pola tingkah laku inOirij, Oun krasi adalah diakuinya p,artisipasi /

d ;mn;ul:;;l;:*i;:r; iilffil'::',x;'::ffH;:i{}::: i
I anggota dalam satu sistem pbriiir, a' penyampai" 

ll]llf terhadap f

/ tahan negara dan politilnya.

'. e. pandangan politik ,.nr''r.r. 
menuntut adanya kebebasan y"ng 

I
I ngarurri sikap, orieniasi, dan d. IXI],tJ",.,u.', o,{" priihan politik'seseorang 

TNt dan potri 
kungan keoada 

/

/, 2 
il'.',",nTii:1',1il",?lfflJfi;:l e 

r.*nlsn 
simpati r'enaoa i

t politik yang luas' kecuali dalam baias 5. Tata nirai, sopan santun dan ukura nait. )f' tertentu' yaitu terha'uo ttloj:,g' J' 
buruknya ringkah laku potitik disebut ,.

; mana ia terikat secara sempit,
{. merupakan indikasi bahwa ; IJ yasyarakat tersebut r"rorn;;';;; l. iii[i,?ll,Xl,,,n tF budaya potitik ,...'', ,. 

" n'rri, o. .,',lul,_.," : ;::iJ:il.3,,HI, - (,

( l' H:l;i:i,, 
e akomodatir : budayi poritik I
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6" Karakteristik demokrasi Pancasila 10. Suatu negara yang memiliki budaya {
yung *"rueclakan dengan demokrasi politik yang matang akan menopang " ' f
iain antara lain adalah.... a' demokrasi yang stabil r'

a. menjaga keseimbangan antara b' kekuasaan /
hak dan kewajiban c. legislatif dan eksekutif r.

b. menonjolkan hak individu

c. menoniolkan kewajiban sebagai

warga negara

cl. mengutamakan hak dariPada

kowa jiba n

e. selalu mufakat dalam setlaP
pengambilan kePutusan

l. Adanya perilaku yang menganggap

dirinya ataupun orang lain sebagai

anggota aktif dalam kehidupan politik

merupakan ciri dari tiPe ....

a. budaya Politik PartisiPan
b. mixed Political cultures

c. parochial participant cultur"e

d. budaya Politilk Parokial
e. budaya Politik kaula

B. lndonesia adalah salah satu negara

hukum. Yang bukan ciri ciri negara

hukum adalah....
a. adanya jaminan Perlindungan

terhadaP HAM

b. adanya suPremasi hukum dalarn

penyelenggaraan Pemerintahan
c. adanya Pemisahan dan

pembagian kekuasaan negara

adanya pemerintahan berwibawa

adanya lembaga peradilan Yang

bebas dan mandiri

9. Kebebasanberpartisipasisesungguh-
nya merupakan gabungan dari kebe-

basan berpendapat dan berkelompok.

Yang bukan jenis partisipasi adalah ...'

a. pemberian suara dalam
pemilihan umum

b. kontak atau hubungan dengan

pejabat Pemerintah
c. melakukan Protes terhadaP

lembaga masYarakat atau
pe me rinta h

d. mencalonkan diri dalam
pemilihan jabatan Publik mulai

dari pemilihan lurah hingga

bu pati

e. mengikuti tes Pegawai negeri

sipil

1,1,. Salah satu nilal demokrasi adalah /
kesetaraan gender. Mal<sudnya adalah f

la. setiaP warga negara mempunyal f
l<edudukan Yang sama I

b. setiap warga negara mendaPat y'

perlai<uan yang sama tu,

c.. -semua warga Memiliki hak yang f
sama di depan hukum l,

d. kodrat wanita dan laki laki adalah f
' sama f.

e. perlakuan yang sama antara laki laki )
dan PeremPuan dalam segala hal f.

12. Konsepsi tentang demokrasi adalah t
suatu pemerintahan yang bersendikan [,

)
a. kedaulatan rakYat f
b. kedaulatan hukum

c. kedaulatan Negara )

d. kedaulatan penguasa f'

e. kedaulatan raja 3f

13. Tokoh yang mengemukakan "demo- l',

krasi adatah pemirintahan dari, oleh, /
dan untuk rakYat"; adalah '... l,

a. F.D. Roosevelt )
b. Abraham Lincoln l"

d. negara

e. militer

c. John E KennedY

d. J.J. Rousseau

*

i

d.
p

)

(
e. John Locke )

1,4. Proses demokratisasi suatu negara f
akan berhasil apabila tertanam satu 

J

keyakinan bahwa.... t
a. demokrasi adalah sistem Peme-

rintahan Yang terbaik dibanding J

dengan sistem lainnYa 
' f'

b. adanya keyakinan pemerintahan f
demokrasi menjamin seffl udlo
kebutuhan daPat dicukuPi t

c. demokrasi meruPal<an sistem [.

pemerintahan Yang berasal dari I
budaya sendiri f.

d. dengan demokrasi seluruh aspi- i
rasi masyarakat akan tertampung r

e. demokrasi menjamin kestabilan i
negara f

,)

...., . ) ..?Y;; r
-C r'::!:t;13 | s/%-P(nllelusXlsrnt'Gqy1lA ''

d

\r



!;U "X- "\ .k n=&..\.- "=L;\. oau_.-.k*.,.\.* rk .\"&_ "-\' r\* r\ "\,\.-Ll15 Da:ar hukum n.egara lndonesia adalah 20" Berdasarkan Undang Undang partai y',

I negara demokrasi yang tercantum PolitikNo3ltahunzo"oz,tujuaikhi,; I
a l.
'l a. pertama a. mewuj udkan cita cita nasional )* b. kedua bangsa lnclonesia sebagaimana (
,i c. kelga dim.aksud dalam pembukaan 

J
' d. keempat Undang Undang Dasar ruegara fl

n^.--.|-l:r ' r o

i e. ketiga dan l<eempat b. mengernbangkan kehidupan

, tu Ee:nokrasi yang didasarkan pada kebe- demokrasi neioasartal';:;:Jri,: t; - '-'*'r- r\qrt lJqvq r\Ews- uErlluKld5l Uelud5df Kan Hancaslla ,-
in basan atau individualisme adalah dengan menjunjung tirs'si I
, demokrasi .... kedaulatan rakyat dalam Negira LI "Lrrrul\r oJr .." Aquouldldll I dKydL udldrn l\egafa 'I
{ a. pancasila d. liberal Kesatuan Republik lndonesia i
I n. sosialis e. fasisme c. memperjuangkan cita citanya f"
J u' Ju)roll) e. ldslsme -"'r- I LrLa Lrrqrryo d

! c. komunis dalam kehidupan bermasyarakat, J

,l 
77, Almond & Verba rnengktasifikasikan d. mewujudka" n"r;;;;'i.;n bapi,',

buda.ria politik masyarakat dalam tiga seluru-h rakyat tnOtnesia 
-.,y -..'. ,.\u,r\q,, u. mewujuoKan t(eseiahteraan basi )

'u, :111tj 
politik masvarakat dalam tiga seturu-h rakyat tnotnesia 

- --" 
{

I macam yaitu ... e. memperjuangkan kepentingan ii
'. d. partisipan, kaula, subjek anggota bermasyarakat, banisa, /
J b. abangan, santri dan priayi dan negara melalui pemilu - ;r. c. parokial, subjek, partisipasi 2L. Di bawah ini yang bukan merupakan d
,l d. parokial, partisipasi, priayi kewajiban partai politik di tndonesia 

3/. e. parokial, kaula, abangan adalah .... f
j to n^r^- a' memelihara dan memnprt:han-'o

Republik lndonesia Tahun 1945 ',

mengembangkan kehidupanf

t 18. Dalam penegakan masyarakat madani 
a' memelihara dan mempertahan- 

,, 

u :,1: 
o:i",.p? pirar yang perru diperha_ [:;,L:ff1ffJ,];:,,, 

r<esatuan f
,l tikan.Dibawahiniyangbukanmerupakan b. mengatur oun *el.,errrr rr..h i'-, pilar.masyarakat madani adalah .... tangga organisasi;;:;;;;;;;; t

t 'r,,.,,r,. t;;;"; mrnrri, tf e' perguruan tinggi 
e. melakukan pendidikan poritik a"n /

) ,r. Pers merupakan institusi yang penting menvalrrrkan acnirA<i n^tirip ,,.,j :::^'.ll'::"u"Kdrr 
rrrsr'rr'usryang penrln8 menyalurkan aspirasi politik '',

t l"'.-l-^.. penghayatan dan pengamalan Ranca_ 
',

r a. pers mempunyaijangkauan yang sila pada masa orde b", ;; 'u rqr 6r\quqr vor E 
::i,:i';r;u:.: 

o,.0" baru merupakan IJ rud) contoh dari .... l'

{ b. pers merupakan media pendidikan a. indoktrinasi politik }
; murah bagi masyarakat b. sosialisasi politik t

;:'"oT;':;'j';i1:;:il' ff;?:'-'li', b. partai politik ngunan nasional fj

f c. pers yang bebas d. menjunjung tinggi supremasi J
'. d. supremasi hukum hukum, demokrasi, dan hak asasi {

I t rrurorr ud$,l llldsydrdKal u. 5u5ldllsdSl pOllIlK rJ

{, c. pers merupakan media untuk c. etika politik /
1 mengadakan kontrol sosiai d' pendidikan politik fo

) 
---'--r 'o

{ b. tabit e. fteksibet t", c. stabil f,| 
:l

J\r rF.-- -' J
: L . jn lA - PI(n tielus.Yt .lnn Gusut ._ r/ \_f.)f.
. i_ .Sl/.-l - PIin tiettts.\t Sttt. Gusut , t . y1\ {
'!-*-. \. \. \-.\-.\,.\.\.\_.\.\. \-.\.\. \..\.{'.{ro\d(

! trrtrll5dudKdtl Konlrol soslal vLrrurvrl\qrr yvrrLr

( terhadap pemerintah e' budaya politik j

J d. pers memproduksi bacaan yang 23. Kondisi demokrasi pada era berlaku- t",

( mudah diterima masyarakat nya sistem kabinet parlementer paAa j
3 e. semua lapisan masyaiakat sudah masa 

,UUD,S 
1950 bisa dikatakan [.

J .. 5trrrrud ldplsan masyafakat Sudah - 
-- ,- -:,- ': urr\qrq^qrr 1'

( terjangkau layanan';.;r mengalami keadaan yt:g 
I

r a. mantap d. jaya f.
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t 24. Dalam rangka melaksanakan demo- 25. Saiah satu kebijakan untuk menghindari /
t krasi Pancasila pemilihan umum pada

'. masa reformasi diselenggarakan untuk
I

{ memilih wakil wakil rakyat. Yang anggo-

tanya tidak dipilih melalui pemilu
j adalah....
r'' a. Dewan Perwakilan Rakyat

I b. Majelis permusyawaratan Rakyat
'3 c. Dewan Perwakilan Daerah

)

f d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e" Badan Pemeriksa Keuangan

f

anggapan lndonesia negara absolut pada j
masa pemerintahan liberal, maka dike r.

luarkan maklumat pemerintah tanggal 3 y'

November 1945 yaitu tentang .... t.

a. pembentukan partai politik /
b. perubahan fungsi KNIP .,

c. perubahan ke kabinet parlementer 1
d. pembentukan komite nasional 'r

e. kembalinya pemerintahan
presidensiil

A(n.
J
I

j

{
1
f
I

)
i
I

lsilah titik-titik berikut dengan benar!

1. Tata nilai, sopan santun, atau ukuran baik buruknya tingkah laku politik disebut....

2. Menurut Albert Wijaya, budaya politik adalah aspek politik dari suatu sistem nilai yang

terdiri dari ....

3. Masyarakat dengan kesadaran politik kecil atau bahl<an tidal< ada sama sekali memiliki
tipe budaya politik ....

4. Partai politik mengajak dan mencari orang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik,
merupakan fungsi partai politik sebagai ....

5. Konfrontasi, mogok dan demonstrasi merupakan bentuk partisipasi politik berbentuk

6. Suatu pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat di sebut ....

7. Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terhadap terciptanya....

8. Demokrasi pada masa kepemimpinan Soekarno disebut ....

9. Aspek yang yang mengetengahkan tujuan yang hendak dicapaidalam demokrasi pancasila

disebut....

10. Pemerintahan masa transisional dipimpin oleh ....

l

f.

I
j
r

t
t
t
)
(

I
I
I
I

.l

d
r

J
r

d
j
I

I
r I

I
I
I
I
I
I
I

{

c

t
)

f
J
r

I
/
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BAB III 'T}- 
T

I(HTE,RBUKAAN DAN KEADILAN ;,.Ifl 
,',

. lxr,.--- l
Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan l'"

haruslah jelas tidak sembunyi-sembunyi dan rahasia melainkan I J,'
pe'rencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus I t ',
diketahui publik serta rakyat berhak atas informasi yang faktuar I i "'

mengenai penyelenggaraan pemerintahan. I f^ ,-

Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan I J "kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. l,{,,Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan l,;.,
jaminan terhadap tegaknya keadilan. I f" .

,
.$

{

pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, artinya I f
berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan l[, ,i

.*,{ f '.

@, -' t
.{t

3 Menam.pilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. I 
J '

p KomRetensiDasar ',,t 
I ,,

3'1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidro.n , ,l', , berbangsa d.an bernegara. { : 
,3.2. , Menganalis,is dampak penyerenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. J "'3'3' Menunjukkan sikap keterbu(a,g,n dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. f.

t- -A

{.# Ringkoron ttloteri I
A. Pengertian Keterbukaan dan Keadilan l''

1. Pengertian keterbukaa n , ,

Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang ', '
secara harfiah berartijernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tiaaf. 1efiru] / 

.tidaksangsiatautidakadakeraguan.De@aanatQuJranspaE.05l-}'
adarah tindakan .yr.1gr9*91glu!a! r ah dipahami f .
d fiTrT;k-dEa nss ira nlasl r,E ue * ru n n ya . Ka ita n *y, J. ;E;; p";iaia;#a.tn j .,
pernerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintali untuk {',
senantiasa memberikan informasifaktual mengenai berbagai halyang berkenaan dengan I ,'

proses penyelenggaraan pemerintahan. Pa'{a era keterbukaan ini bangsa Orn nugur, 1,1,
menuju era baru. Batas-batas antara negara menjadi kabur sehingga meningkatian J l
mobilitas dan dinamika masyarakat, termasuk timbulnya gagasan barus di seturun ( 

Xkehidupan. 
l,
Ir"

,, L_ _:l;ll I - Plit.r ltulus Xl .Sntr. Gusul
i;tl

i

1
';
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d 2. Pengertian Keadilan /,
Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa lndonesia berasal darai kata adil yang berarti )
kejujuran, kelurusan clan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak L
sewenang-wenang"

Menurut Ensiklopedi lndonesia kata Adil berarti :

< Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak. )

< Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus (.

. il:il:i:llli;oor. kewajiban, mana yans benar dan yang satah, jujur, tepat menurut I
aturan yang berlaku.

< Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan I
kewajibannya 

('

3. Macam-Macam Keadilan 
* ,,+^+;,,^\ Ia. Keadilan Komutatif (iustitio commutativo)

Keadilan Komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang /
apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu I.

[::?J:"rat<an 
naf seseorang)' 

I
< adalah adil kalau siA harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang )

mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A. f,

- Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang,maka /
menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil (,

b. Keadilan Distributif (iustitia distributivo) )
Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang f,

apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan )
berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. f.

l""Ti;,rn adit katau si A mendapatkan promosi untuk mendudukijabatan tertentu I
sesuai dengan kinerjanya selama ini. )

. Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh /
penghargaan dari preslden. j

c. Keadilan legal (i usti ri o Legotis) /
Keadilan legal yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata i
masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (bonum Communel. (

l""Ti;,rn adit katau senrua pengendara mentaati rambu-rambu talu lintas )
. Adalah adil bila Polisi Ialu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU '',

yang berlaku, /
d. Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) r'

Keadilan Vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang )
hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. 

'.,Contoh: I< Adalah adil kalau siA dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya '.,

sangat besar. I

semangka dihukum berat. I
e. Keadilan kreatif (iustitia creativa) r.

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang )
bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang l.

dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. 
I

I

#
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Contoh: (
- Adalah adil kalau seorang penyair diberikan kebebasan untuk menulis, bersyair f

sesuai dengan kreatifitasnya. f,

- Adalah tidak adil kalau seorang penyair ditangkap aparat hanya karena syairnya f
berisi kerrtikan terhadap pemerintah. f,

f. Keadilan protektif (iustitia protectiva) J
Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi- {
pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. )

g. Keadilan Sosial f.

' Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya )
tergantung dari struktur proses eknomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam f
masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan :
sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan /
tersebut melainkan masalah kepatutan d'an Iemenuhan kebutuhan hidup yang wa.lar 

r',

bagi masyarakai. . J

sedangkan menurut ,,1-,s:ofeies -Leadiian dibagi menjadi: fl

1) Keadilan D st,'ic,;lT- I
Yaitu keali,a- ,3:= ::':-:-r:ai Jergan distribusi jasa dan kemakmuran menurut 

l',

ke.,a :=- ke ':::.:_el,r ,3 I
2t Keadilan xo.nutaiif Fn

Yaitu keadilan yang berhubungan d€tga-! persanraan yang d1!err4a oleh setiap orang f
tanpa melihat jasa-jasa perseorangan. - r.

3) KeaOllan kodrat alam- j
Yaitu keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam. f;

4\ Keadilan konvensional j
adalah keadilan yang mengikat warga negara karena keadilan itu didekritkan melalui I,

kekuasaan. j
Prof. Dr. Notonagoro SH. menambahkan adanya keadilan legalitas, yaitu keadilan [.

hukum yaitu sesuatu dil<atakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. j
Teori keadiia! yq!g. disampaikan .!!qto 9!-g.tah sebagai berikut: f"

,.*-<+1) K=lLlan f-o-rql: suatu perbuatan dikitakan adil secara moral jika telah mampu t
membelikan perlakuan seimbang/selaras antara hak dan kewajiban f.

2) E3g.'lq!-pro-sedural: suatu perbuatan dikatakan adil secara proseduraljika seseorang j
felah mampu melal<sanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah f
d iteta p ka n. t

Sedangkan menurul Thomas_ t!!tbbet.suatu perbuatan dikatakan adil jika telah I
didasarkan pada perjan.lian-Terffiir. Titlnya seseorang yang berbuat beidasarkan''1
perjanjian yang telah disepakati bisa dikatakan adil. {

4. Makna Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
':,

Dalam teori demokrasi, pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial f
atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, 1",

supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. 7
Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas, tidak dilakukan l;
secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa !
diketahui publik dan ral<yat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang (
menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan. - 

'.1

.t9l_1 g!tgt pentingnya keterbukaan dalam penyelenggarq-q! pemerintahan : f.
a. Keluasaan pada dasarfficenderur[ Oisetewbngkan-. semjtin besar kekuasaan !

semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan. (.

b. Dasar penyelenggaraan pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar !
penyelenggaraan pemerintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat. I

,S'*Y- ',-*;;:::'',; , " ,,,.. ,'\ flF-
L_ jil// - Pl(rt l(elu.s YI5,,,r.9,,t,1!

-

ll
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l. c. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas warganeg::ia L*:'ha.1ep 
"

\l informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehir;gg,r 
'iranrpLr 

j
I berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional, f.

I ld..qr1 
pedoman penyelenggaraan negara yang mengedepankan pentingnya f!, keterbukaan dan keadilan adalah sebagai berikut: f.,^. I

J i tl )Ketetapan MPR Rl No. VllMPR /2-00L bab ll, tentang etika kehidupan herhiirrgsa. J
r.\-1Maksuddarietikakehidupanberbangsaada|ahetikayangbersumb.:;;ri,i,1i'l.;in

,) agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai luhur budaya bangsa yarrg i
f. tercermin dalam pancasila sebagai acuan dasar untuk berpikir, hers;|. rn ,Jan r

,, 
j bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. i

t 2) lKetetapan MPR Rl No. Vll/MPR12001 tentang visi lndonesia Masa Depa,r:batr iV. ,f
*', , /tnaitator utama visi lndonesia 2O2O adalah:

{ --;'.r- aiii, 
-'- - '- i "" r

,t Adil: 
, ,' , (

,. ) . Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi t

[ . Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional ft - T^-.....:.-l-.--.^^.----r( : +:il:l::t[ ?:ffi:xT":]y I
" ) ' Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap i:i-ih'.i;i'i ",

Y ' Terwujudnya keadilan distribusi pendapatan, sumber daya ekono,ni, d;n fl

* i.':5;::ih1i:[xil?:H'Jiil"ililnfi'I;i,ffiTl,ii.o,,,ei,;n5;gar f
"1 b) Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara I'

f ' Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, trai-ls;tli,;ii, 5i
'I akuntabilitas, memiliki kredibilitas, dan bebas KKN. 

'u

,l . Terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan negara,,ra.g i;e".<r rJan f
'* tanggap pada kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara '*

tt termaiuk daerah terpencil dan perbatasan .,l

ft ' Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta ektir.,;i1., 
{

,t politik dan [emerintahan. 
vL' rrur\r 

j
E 5. ciri-ciri keterbukaan i

t Ciri-ciri keterbukaan menurut Dovid Beethom dan Kevin Boyle : , 1 
,,i

! 1) Pemerintah menyediakan berbagai informasifaktual mengenai kehija,.,;i , ( if .-:.ii .

,j dan sudah dibuatnya.

E ,- 2) Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai ij
J 

' 
dokumen pemerintah melalui parlemen. )

[ ' 3) Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rap.ri. pari,',;'.;g1,. f
il -^ 4) Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai j
E berbagaikepentingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelal<sari.; r,; f:riiii;:!:;:;rr. {
,") Sedangkan secara umum, masa keterbukaan memiliki ciri khas yaitu: ;
H 1) Pesatnya perkembangan informasi, telekomunikasi dan transportasi yang dapat d
,') mempengaruhi kebijakan negara dan berakibat pada perubahan sikap ,-;:r: il{.r,,,rr\:r :

K masyarakat/bangsa f
.i 2) Batas antar negara menjadi kabur, yang berakibat pada masyarakat tidak sarrggr.ip 

.,

K lagi menegakkan kedaulatan negaranya dan adanya kebutuhan menei'irna,iari f
,l memanfaatkan politik, ekonomi, maupun teknologi baik dengan terpaksa.it;u tiilall ''.

l( untuk memenuhi kebutuhan warga atau masyarakat itu sendiri. ;
:r] Era keterbukaan bisa menjadisebuah ancaman maupun tantangan bagi kernaju?il srrrru io,

{ bangsa. era ini menjadiancaman karena bisa membawa pengaruh maupun kekuatan rregaiif f
'..1 yang membahayakan keutuhan suatu bangsa, namun di sisi lain era keterbukaan juga L

I membawa dampak positif. oleh karena itu, setiap bangsa harus mampU fiir,rrt,rrrsr.ip,,in I

t segala hal agar era keterbukaan bisa memberikan manfaat bagi warga negaranya. t
,i

,':,:i!q* 
T: 

'^:"'"u"'a
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Kegioton Komeet-en r,r.r.nrrrrru 
.1,,, ., i I

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang paling tepat! /1.. Berikut ini adalah pengertian kata adil 4" Aristoteles membagi keadilan meniadi 
I.,

i|riff,".L..ensiklopedi 
lndonesia, empat macam yaitu.... 

r

a. Tidak berat sebelah a. Moral, prosedural, komutatif, ')

{ Membagi warisan sama banyat distributif (.
c. Memberikan sesuatu kepada b. Komutatif, distributif, kodrat alam I

setiap orang sesuaidengan haknya lan moral l.

siapapun - konvensional f,

2. Suatu tindakan yang tidak,sewenang- d. Komutatif, ditributif, legalitas dan !
wenang atau tindakan yang Oi konvensional f,

l:il:f :"%..1i..n.o'ra 
merupakan' e. Komutatir distributif, kodrat aram f

a. Keterbukaa n d. Taat hukum 
dan legalitas

b. Keadilan " e. Disiplin " 5. Keadilan yang berhubungan O"ngrn /c. Transparansi persamaan yang diterima oleh setiap i
3. Menurut Thomas Hobbes, suatu orang tanpa melihat .jasa-jasa /

perbuatan dikatakan adil apabila.... perseorangan disebut.... !"1

a. Sesuai dengan perjanjian/ a. Keadilan distributif /' kesepakatan L ,, ,., - -,- 
. 
-, r.

b. Setiap orang mendapat bagian b' Keadilan kodrat alam i

,rnr rr*.'ng 
mendapat bagia" 

c' Keadilan konvensional (
c. Tidak berat sebelah d. Keadilan moral I
d. Sesuai hak dan kewajibannya { Keadilan komutatif f.

e. Tidak pilih kasih r'

IJawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!
1. Jelaskan pembagiap keadilan menurut Aristotelesl 

ti

2. ielaskan teori keadilan
Jawab :

yang disampaikan oleh Notonagoro!

3.

4.

5.

Jelaskan makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan berr,egaral
Jawab :

Sebutka

masa depa n I

Jawab : 

--

.lelaskan dua hal yang

Jawab :

menjadi karakteristik era keterbukaan I

Kegioton Kompetenri Kelompok I

r

t
I
't

t,l

'il

il

r

Bersama kelompokmu,
maupun tabloid tentang
dari keterbukaannya.

kumpulkanlah
pela ksa naa n

:....;..1..::.1..:..:.

informasi baik dari
pemerintahan di era

internet, koran,
orde baru dan

majalah, surat kabar
era reformasi ditinjau

yang kalian gunakan, dan
dari kelompok lain.

Analisislah bersama kelompokmu dan buatlah suatu perbandingan yang membedakan keterbukaan
di era orde baru dan era reformasi.
Tuliskanlah dalam bentuk laporan singkat, sertakan sumber informasi
presentasikan hasilnya di depan kelas untuk mendapatkan.tanggapan

-
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{ ig, Ringkoron [iloteri (

d' ,, Penyelenggaraarr Pernerintahan I
; Berdasarkan UUD 1945, yang menyelenggarakan kehidupan bermasvarakat, berbangsa )
{. dan bernegara adalah pemerintah negara yang disebut dengan penyelenggara pemerintah fl1, negara/ penyelenggara negara" Penyelenggai'a negara ini dalam ar!-ts-as mqlrputi !i-dang I
4 eksekutil legislatif dan yudikatif. Sedangkan daiam arti sempit peniielenggara negara adalah 

f,
i p"rerintah (eksekutif)"

,q nutrrn praktek perryelenggaraan pemerintahan di lndonesia pasca gerakan reformasi /
i' nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemei-intahan yang baik tertera dalam Undang- f'

\ Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelen:garaan rrlegara yang Bersih dan Bgblsl(otuB5t_l
Kolusi dan NffitGmE-Da.lam flasaT3 d-=_-an oe-reGsannfa-ZlIeG';Gn asai-asas ,mum r"

h ffierinlahan ya:h!--nr-dfrcakup: t
'i' 7. Asas Kepastian Hukum f.

} vaitu asas dalam Negara hukum yang ryrengLrtamakan Ianclasan peraturan perundang- f
'0. undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara f.

) Z. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. /
f; Adalah asas yang menjadi landasan keter'aturan, keserasian, dan keseimbangan dalam l.

), pengendalian penyelenggaraan Negara j
i,. 3. Asas Kepentlngan Umum f.

h Adalah asas yang mendahulukan kese.;ahieraan umum dengan cara yang aspiratif, ;.r-l akomodatif, dan selektif. f'$ ' c

'y 4. Asas Keterbul<aan )
flJ Adalah asas yang membuka diri terhadar hak masyarakat untuk memperoleh informasi f
I Vang benar, jujur, clan tidak diskriminatii::r''tang penyelenggaraan Negara dengan tetap 'r

# mernperhatikan perlindungan atas hak asasr pribadi, golongan dan rahasia Negara. /
t 5. Asas Proporsionalitas I

4 Adalah asas yang mengutamakar r:s?:mbangan antara hak dan tewaliban f

A 6 [:]?:;'-"',:;i:1,];*"' ]
I Yaitu asas yang nrengi..]tamakan keah,,,ri ,ang berlandasl<an kode 

t"tlk 
dun ketuntr.,.,, 

L,

S peraturan perundang-;r.ro3ri3rr \,an-< c=- i( u '
i 7. Asas Akuntabilitas 

, r 
'drr3 

L: iau 
r,

A Adalah asas yang menentuKan oa'.'.: setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan ,/
i penyelenggaraan t.

,& Negara harus dipertanggungjawabra: r3re rz masyarakat atau rakyat sebagai pemegang /
'i keJaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang I.

\ berlaku. J
i' a. Pengertian pemerintahan I.

I Pemerintahan merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan- 3lli' kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan kbordinasi pemerintahan serta [.

h pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan )tn' Pemerintahan merupakan organisasi ataLr r,vadah orang yang mempunyai kekuasaaan [.

I dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. )
frl Government dari bahasa lnggris dan Gouvernment dari bahasa Perancis yang keduanya f
I nerasal dari bahasa Latin, yaitu Gubernoculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan i

kedalam bahasa lndonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadangjuga f.

L 
menjadi Penguasa. 

tfl(.
)"-n 7h-, .
)"-n 7h,-

_t(ytUt,(- 
rt ticttts.\'/Srrrr. G,ts,tt) ')
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( Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang /,

J meliputi kegiatan legislatif, el<sekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tu_iuan negara. ,lt, Pemerintahan dalam arti sempit adalah segaia kegiatan badan-badan publikyang frinya (
I meliputi kekuasaan eksekurif. (C.F. Strong) - 

)r, Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam (
) menyelenggarakan kesejahteraan rakvatnya dan kepentingan Negara sendiri, iadi tidak I
f diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan /', juga meliputi tugas- tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

( Pemerintahan adalah lembaga atau bada.n publik yang mempunyai fungsi dan tujuan /
/ Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik djlam',,

/ menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Ermayo Surodinoto) I
' b. Pengertian Pemerintah l.

/ Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapt<an )'' fiukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem I.

I pemerintahan. Sama halnyi, terdapat bermacam-macam jenis p.*"rintrh., Ji Jrrir. Ir" Sebagai contoh: Republik, Monarki/Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari I
,J bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, )f, Demokrasi, dan Monarki Absolut/Mutlak. (

I 
c 

3::l:'??:T'.11:1'J';:1iT"fJr',li:l'XU:,.a di atas maka diharapkan ,un.,, /'1 
Penyelenggara negara yang baik yang akan dapat menciptakan pemerintahan yang baik )

/^ 0ula (good governonce/. Penyelenggara yang baik harus mampu menerapkan asas /
; leterbukaan dimana penyelenggara negara bersedia memberitahukan frai-trat yang '',

f berkenaan dengan penyelenggaraan negara kepada rakyatnya. I
', Syarat-syarat suatu pemerintahan yang transparan aclalah sebagai berikut: f.,

I 1) Didalam peraturan per undang-undangan negara tercantum secara eksplisit tentang HAM /
', 2) Ideologinegara bersifat terbuka dalam berbagaisistem politik, ekonomi, sosialdan buday3 L

I 3) Menetapkan sistem politik demokratis secara konstitusional )'t [,) Menganut sistem multi partai f,

/ 5) Melaksanakan pemilu secara periodik )
6) Pers bebas dan bertanggung jawab f,

/ 7) Kemerdekaan menyampaikan penOapat diakui )'" $) Stabilitas nasional kuat f.

I 9) Setiap warga negara memiliki kesadaran hidup berbangsa yang kuat )
', 10) Tidak terdapat pemusatan kekuasaan f.

/ 11) Tidak terdapat sistem monopoli dan oligopoli
f. Adapun usqr=gfflJr_ma-[jllemen pemerintah yang I

t 11) Tidak terdapat sistem monopoli dan oligopoli )f. Adapun usqr ynsttlma-i\L,jemen p1lgr,llIghJang transparan adalah sebqggf !edI!I_, I
I 1) Social partisipation (ikut serl6"-anya rakyat dalffipe-ernerin-tTh-an) - )/. 2) Social responsibility (pertanggung jawaban pemerintahan terhadap rakyat) f.

!q! yang transparan adalah :gbaggi!elt!!!j f;.

kyat dalffip6enrerin-tTFia-n )
waban pemerintahan terhadap rakyat) f

) 3) Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintahan) )
f, 4) Social control (pengawasan rakyat terhadap pemerintahan) (
) Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi I
(, mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yang l.
I tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang. )I ili1,*ffiJJ';::i;:;;^i?,ii,,';:;L'iTi? iliill:;ilff18,ne tia,k bo,eh diketa nui fik vaitu:t 7i,Huilr\ ycilLu.( HT*nf''ifil r:'tiP,'lq,'l l'.or':' I') ( 4J Nasihat politis yang diberikan kepada menteri r.

I ,$ rnforruri informaii yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hiaun /i f;, demokrasi dan keselamatan individu-individu, warga masyarakat. it {-. uerrruKldsl oarl KeSelamalan ln0lVlOU-lndtvtdU/ Warga maSyafakat

/ 'A, Rahasia perdagangan dari perusahaan swasta. )'', i 5Y Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan. l.

/ ,_' .-___ I
) i__{;t/. t - PKtt Kelus.\/S,,* G,,r,,I ^-- J_J(J( rr)')
!\. \. \. \. -\: \-. \r-\.: \. \. k &,_r &:\" &: \. \. \. \.\C[
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t Mlenurut Freedom of tnJormation Actdi Amerika Serikat, ada 9 informasi yang bersifai l.

t) rahasia namun tidak wa,jib tergantung pada suatu iembaga, yaitu : t
l. 1) Mengenai keamanan nasionai dan politik luar negeri (rencana militer, persenjataan, {

t 
data iptek tentang keamanan nasional dan data CiA) 

Ir, 2) Ketentuan internal lembaga

I ll 
lnformasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik. 

/tn 4) lnformasi bisnis yang bersifat sukarela.

/ 5-i Mgmo internal pemerintah 
If" 6) lnformasi pribadi (personal privacy)

( il L?:1Jjliff'*'#i:,1"":'# 
penvidikan 

(
. j 9) lnformasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya I
{ Keterbukaan memberikan arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (
; I d ia nta ra nya:
'C :'''il:;,1;katkan partisipasi rakyat datam penyetenggaraan pemerintahan I
r.I . Menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk dalam penyelenggaraan t
'€ pemerintahan /
et-a

,-l . Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
y . *.","rkatkan dukungan rakyat terhadap penyelenggara negara I
! r ' Mendorong terwujudnya pemerintahan bersih dan transparan )

f, . Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan /
ia

Mempermudah hubungan kerja sama dengan bangsa laln
aJ 

- rYrsrrrPsr rrruuqrr iluuurrSqrr Nsljo Jorrrq uErrSorr uorrSJo rqrr, )

H Selain keterbukaan, asas keadilan juga sangat diperlukan dalam l<ehidupan berbangsa /'l ir

.', dan bernegara. Keadilan merupakan unsur penting dalam kehidupan. Bangsa lndonesia sangat 'r

f mendambakan keadilan yang tercermin dalam pancasila yang menempatkannya dalam silo I'' keodilon sosial bogi seluruh rakyat lndonesia. Pancasila merupakan ideologi nasional, yang '',

"€ berarti bahrva nllai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan cita-cita bangsa. 
t

i C. Penyelenggaraan Pernerintahan yang Tidak Transparan /
. 

o !---o l.

, ! Penyeler:gaa:aan pemerintahan yang tidak transparan atau sering disebut )

f, penyelenggaraan peinerintahan yang tertutup berartibahwa tidal< ada kesediaan para pejabat /
,'; negara untuk memberitahukan hal-hal publik kepada masyarakat luas. lnformasi yang i'/, seharusnya diketahui masyarakat hanya diketahui secara terbatas oleh pejabat negara. I
'l Bentuk-bentuk pen',,elenggaraan pemerintahan tertutup menandakan bahwa pemerintah ',
I

C tidak berani bertanggung jawab atas apa yang dilal<ukan sehingga timbul prasangka yang It tidak baik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Contoh penyelenggaraan negara yang'.,
't tertutup adalah oligarki, tirari, otokrasi, anarki, plutokGsj, timokrasi dan monarki absolut. I
f',--ffi:;--7i Akibat yang secara langsung dari perlyelenggaraan pemerintahan yang tidak transpar'dn '.

U adalah terjadinya korupsi politik yaitu pqnyqlahgunaan jabatan publik untuk keuntungan ;lr; prilaQiatau kelompok. Dffiasa orde baru korupsi potitit< hampir teftdi di semG tmgkatan [.

A pe*rrierintah, daii pEmerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk f
l'; salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar I
j biasa yaitu krisis multi dimensional di berbagai bidang l<ehidupan politik, ekonomi, sosial )
V; dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral /.

,', dipemerintahan.

f, Di UiJ.ne potitik,lernbaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tak berfu ngri f
,', optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihal< untuk kepentingan ',

,t umum- Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering 
1t' memutuskan yang bertentangan rasa keadilan, sebab hukum bisa dibeli.

l/
!' .

/ r- . ----! /
lfeO l(. )(. -, tr tielus.\'/5)r/. Gusul 't '.
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( Di bida r\g Ekonoml, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi f,

A pemei'intahan cJi .^,,arnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. /
l" lnve5l;r i-,eri3Ci enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak f.

* tumb:h maksirr:ai )
{ li crta.g sosial, budaya dan ogama, terjadi pendewaan materi dan konsurntif. Hidup [,

s c a'a1(an sen:ata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa )
f. n-emperdulikan moral dan etika agama seperti korupsi. l,

j Di bidang pertahonan dan keamanon, terjadi ketertinggalan profesionalitas aparat yaitu 
7

i t,dak sesuaidengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara f
, diri gejolak sosial dan gangguan keamanan. )
I Penyelenggar3jl 9s-ryi_e-1rllaha! 

y_1ng_Ud_ak transparan memiliki ciri-ciri seb_aggi -berikut- f.', ;--Tidal-terd-apat keikutsertaan iakyat dalam-pe!"mtiintahari.-- ,: 
)

I . Tidak adanya pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyattidak adanya kontrol /'. atau pengawasan langsung dari rakyat terhadap pemerintah.

I ,;;;;ut ideologi doktriner 
" )

" r Tidak terdapat pembagian kekuasaan. O,

{t

; D. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan j
i Bernegara f"

J Di dalam iklim demokrasi saat ini, sikap terbuka penting untuk dilaksanakan. Sikap terbuka 
3t"

f. ini al<an mendukung proses demokratisasi di lndonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan I
, U.rnegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, termasik oleh j
{ p.rerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat f
, tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

-)

I Setiap perryelenggaraan penrerintahan harus ciilakukan secara terbuka dan dapat dipantau f
". oleh \\'arga negara. Dengan dilakukannya hal ini maka kemungkinan terjadinya penyimpangdfl- ',

I penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dapat diperkecit. t
' 1. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya '',

t untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalam kehidupan berbangsa /'. dan bernegara, seperti : I.

j a. berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentang /
', keterbukaan dan keadilan. r.

t b. Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara. I/. c. Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan. f.

I 
d. 

[:Jrr;[illl.tindakan 
pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan nrinsio 

il
j e. Mengajukan keritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan. /i" f. Menumbuhkan dan mempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai [.'

J dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja. )r. 2. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang bertugas [,

J untuk menjamin keadilan dan perilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan 
,1

f. jaminan keadilan, seperti : f'
, u, Mengetahui hal-hal yang mendasar tentang keadilan. ,)

( b. Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan l'
", dengan keadilan.

I c. ir-J'i..rn,u, l<inerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan. d

, O. Menghargai tindakan berbagai pihak yang memperkuat jaminan keadilan. j
f e. Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tldak adil dan mencari solusi jaminan /:' keadilan.

d t 
[:ly:::k,1]-r_,1ir.i 

bertindak adil dalam lingkungan keluarga, masyarakat orn f" lingkungan kerja.t"
{
: iF', 
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( Pemerintah yang terbuka dapat meningkatl(an partisipasi masyarai{at, sehrngga dukungan /
j rakyat terhadap negara mal(in kuat. Adapun arti penting i<eterbukaan dalanr kehidupan )n bernegara adalah: f,

I a. dapat menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk dalam penyelenggaraan )
' pemerintaha n (
", b. dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam penrTelgngg2i'aan pemerintahan 

1
{ c" mencegah pemerintah menyalahgtrnakan kei<uasaan I
- d. rnemperkuat dukungan rakyat terhadap penyelenggara negara f'

I e. ,n.ndorong terwujudnya pemerintahan yanq Oersitr dan transparan /
, f. meningkatkan rasa kebersamaan dan persati"ran fo

/ C mempermudah hubungan kerjasama dengan bangsa lain !r
c$

& Kegioton Kompeteari lodividu ll t
{i i Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e uidepiiliawaban yang paling benar! )

;V 1. Penyelenggara negara yang bersih dan 4. Asas yang menentukan bahwa setiap 
f,

fl bebas KKN adalah pejabat negara,yang kegiatan dan hasil akhirnya narus {' menialankan fungsi eksekutif, legis-

t i;;;i l;; ilikatif iidasairi* pro. 1.. dapat dipertangsung jarvabkan adalah f. a. uu nr rrt" zi tah;; igsg '' I;

i' *!r-' UU Rl No 28 tahun 1999 ' ,r.r' Rkuntabilitas I
", : yy Rl No 29 tahun 1999 '' b. Keterbukaan kepentingun ,.nu, 

",

l' 3 UU il il: 3? l:[:: 1333 c Kepastian hukum t
d 2. Good Governance adalah suatu d' Tertib penyelenggaraan negar 

I
. trubungan yang sinergis dan konstruktif e. Proporsionalistas f ,

S ai anta,ra swasta dan masyarakat, 5. penyelenggara negara yang baik rrarus /'o mer:upakan definisi menurut .... - l- ._":- - -:,__, 
' " f .

,1 u. u5rop bersedia memberitahukan hal yang ]f t b. World bank berkenaan dengan penyelenggaraan f'l 
'd }|"'illi;;,Xiff;rtffi 'nesara 

kepada 
'aSvjat 

merupakan )
' 101t:l:i^2999- 

'engertian 
dari . ., r (

', e. Batang tubuh UUD 1945 r'

I , 3. u"r'iri 
'", 

merupakan asas-asas a ' Keadilan ' "'i Io, 
penyelenggaraan negara kecuali .... b' supremasi hukum t'

i. !. r"rtiU penyelenggaraan negara c. Keterbukaan /
"" pl'x"o""tingan umum d. profesionalitas 

'o,
I '' r. Kepastian hukum . - t

J,: e. Keadilan j
I 
f\' 

L^-:r..,t r^--^^ :^r^- J^- L^--- , 
(.

"l ll. i Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar I

J I 1. 
-;;;krn 

.rrr-rr., umum pemerintahan vanE rei'cantum dalam pasal 3 UU No. 28 tahun lggt. f\---l ri JaWaD : '.

! 2. letastrn .t iUat penye /r" Jawab. " r.

A 3. Jelaskan unsur-unsur managemen pemerrntah yang transparan! )/" lawab: _f.
1,. 4. Sebutkan arti penting keterbukaan dalam kehidupan bernegara t 

1
f ' Jawab: f
I 5. Sebutt an s - '/

fd'' lar,vah '

)^ t_,-ff f)u, \, ( rr r tru.. r.,t..- vr <,,--t r,.-..t I

q{.! 
/f ;:-\

;r$rc)t-g 
it 

^ttrt.\/rirrr. 
Git:,tt *^ ,,

I
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I Kegiolor Xoapeterri KetomPok 2 i
r -.Je.r -a". !.lt4tui:*: r'/&.M+.\''{ii:r..' '' "'i Ir

I ,.rrr*- <e 3mpokmu, buatlah kliping mengenai penyimpangatr-fi':rr,itnlc::11g?ri ikorupsi, kolusi, f
{ nupo,,rnre ,'ang dilakukan oleh para pejabat negara dan penanganair Yang cl;idkul{an oleh pfrmerintahi f.

I Dari setiap sumber yang kalian peroleh analisislah akibat dari penvele\ilengart tersebut bagi kehidupan J
/, bermas\,arakat, berbangsa dan bernegara serta bagi kemajuan bangsa dan ncgara indonesia. l"
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Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benarl

1. Sikap yang jujur, adil dan apa adanya

serta rendah hati dalam penyeleng-
garaan pemerintahan disebut ....

a. Keadilan
b. Keterbukaan
c. Kebenaran
d. Kesepakatan
e, Kesa maan

2. Pentingnya keterbukaan dalam kehi-

dupan bernegara adalah ....

a. Pemilikan secara langsung

b. Kebebasan melakukan apaPun

c. Kontrol terhadaP Pemegang
kekuasaan

d. Mempermudah demonstrasi
e. Perdagangan bebas

3. Hukum sangat erat dengan jaminan

keadilan karena hukum ....

kead ilan
c. merupakan alat untuk meneraP-

kan jaminan keadilan
d. menyangkut keadilan moral dan

spiritual
e. merupakan ciri sistem peme-

ri nta han

4. Pembagian keadilan menurut
Aristoteles kecuali ....
a. Distributif d. Moral
b. Konvensional e. Kodrat alam

c. Komutatif

5. Keadilan distributif menurut
Aristoteles adalah ....
a. berhubungan dengan

persamaan, hak dan kewajiban
b. berdasarkan kemampuan alam

sekitar dan lingkungan

c. keadilan berdasarkan kekuasaan

dan wewenang penguasa

d. berdasar kepada aturan hukum
yang berlaku

e. berhubungan dengan distribusi
jasa sesuai kerjanya

6. Keaclilan yang b*i'kenrbang Uengun f/
p€rsGrTiiic)ft yang diterir'"ra (}leh s€tiap r"

3,??fi,':.To'a 
rneiih;:t iasa lasanva f

7. Pernerinlah 5/ang terbuka memiliki arti J
pentiirg yairu.... fo

a. ,-'lempei-kuat kekuasaan J

b. :rr=rringkalkan partisiPasi 
f:,c. menciptakankebebasan

d. merrperbanyakancaman t
e. melemahkan negara lain r.

a. i<eadiianclistributif
b. keadilankorriutatif
c. l<earJila;i kc;irat alam
d. kea,li!anr lron:re*Eional
e. kea."lilrn n'renurut hukunt

B. Keterbukaanpenyelenggaraannegara
adalah ciri negara....
a. liberal d. baik hati

b. denrokrasi e. transparan
c. bebas

9. Makna l(eterLlukaan dalam kehidupan

bermasyarakat acJalah ....

/ a. sebagai peraturan yang mengikat

f, b. saling mempengaruhi dengan

a. merirahami hak rlan kewajiban )
sebagai warga negara {

b. menerima dan mengamalkan'"'l
prinsip pluralisme t

c. percaya dan yakin terhadap fungsi I"

dan peranan pemerintah j
d. mempertahankan apa yang men- [.

jadi pendapat serta keyakinan sendiri t
e. setiap warga negara diharaOkan I

untuk memberikan PartisiPasinYa
10. Pentingny'a jaminan'hukuir aint J

keadilan daiam kehidupan berbangsa [. ,

dan bernegara, antara lain adalah .... t
a. supaya. aparat penegak hukum I,

dapat dipercaya
b. memperkukuh persatuan dan

kesatuan bangsa

c. agar masyarakat daPat tumbuh
dan berkernbang

d. untuk mewujudkan cita cita
bangsa dan negara

e. investasi dapat tumbuh dan
be rkernba ng

I
I
t,

fi,

-
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" I"ILANGAN AKHIR SEMESTER i, Ivt* "":-:':-'_ I l.

j a" e"riirh tanda silang pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang paling tepatl )
t-', L" Almond dan Verba mengklasifikasi 6. Menurut Rusadi Sumintapura. budaya ',

t budaya politik masyarakat dalam tiga -:politik diartikan sebagai .... /. 
macam yaitu .... a. sikap indivrdu terhadap sistem poli- ''

I a. parol<ial, kaula, abangan tik dan komponen,kom,ponennya /
b. abangan, santri dan priayi b. aspek politik dari nilai nilai yang ter- f.

d : i:i:i:l;::*:lii:'::[:" 
diriaras pengetahuan' adat istiadat' 

/s cl . parokial, partisipan, priayi ^ 
tahayul' dan mito:

^lo', yo,,L,J,pq,,, y',qy. c,r- pola tingkah laku individu dan I

f e. partisipasi, kaula, subjek / orientasinya terhadap kehidupan /' 2. Tiga komponen orientasi pada objek politik yang dihayati oleh anggota ',

I politik yang saling menunjang pada dalam satu sistem politik /'" diri individu terhadap sistem politik d. sil<ap dan orientasi warga suatu '',

I adalah .... negara terhadap kehidup,an, Oeme- /
a. kognitif, input, outpul rintahan negara.dan politiknya. l,

,d b. afettil psikomotor, evaluatif e. pandangan politik yang meme- /r, 
.r( kocnitil afektil evaluatif ngaruhi sikap' orientasi' dan ['

i d. evaluatif, normative, afektif pilihan politik seseorang 
)

{ u. output, input, feed back 7. Adanya wujud budaya politik kaula I

I 3. Menurut Armond dan Verba, yang fl"t*]i:i" 
oleh faktor dibawah'nt' 

/'. dimaksud komponen kognitif pada .{.' adanya kebebasan keturutser- ',

I klasifikasi orientasi politik adalah . /'- 
taan masyarakat dalam politik I

'* 0. perasaan terhadap partai politik 5. adanya pengekangan hak politik r.,

# b. keputusan dan pendapat tentang c. karena tipikal pemimpin )r. objek-objek politlk d. adanya kolonialisme yang berkepan- [.

.d -e:" pengetahuan tentang partai politik jangan )
t -'O. peran pemerintah dalam sistem e. penyempitan ruang politik di f.

,r oolitik masYarakat )
f" e. kepuasan terhadap sistem politik B. Ygnq. mencirikan b.udaya politik (

J 4. Hak masyarakat terhadap sistem pbrokial yailu' kecual' ":'- .- )
{ p"ri,ir untuk menorak ,;;pr; I ,*!:!T-,i9:lf pembagian f,

i menerima kebi-jakan poiitit t L'il:nil:';:;:1r,.;:: n If, ffierupakan pengertian dari .... d. masyara'kai tiAa[ peJuli terha_ [
J a. orientasi motorik dap sistem politik )
f , b: orientasi afektif e. masih memegang tradisi yang I
n c. orientasi kognitif sangat kuat tr d. orientasi evaluatif 9. Hal positif yang dapat dilakukan I
J e. orientasi partisipatif seorang pelajar dalam membangun /
{ s. Di bawah ini merupakan faktor yang budaya-polititi partisipasi adalah .... l:

J sangat mempengaruhi perkembangan a. --.acuh tidak peduli )
( bud"aya potiiit<, tecuoti' .... *f aktif dalam kegiatan organisasi di /
r d. tinekat ekonomi '/ sekolah )

t b. tin[kat usia c' taat pada peraturan ji.9d:::1 
l.

; c. sistem pemerintahan demokratis d' lebih hanya memikirkan mense- ''
d -, ::-'li.p-ei:i'Ii.1i" oemoKralrs 

nai hasil ulangan - 
)

: L XJjXljrPendidikan 
r" e. memprovokaii siswa tain untuk I

berbuat anarki 
I{
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10. Pelaksanaan budaya politik lndone- 15. Keluarga merupakan salah satu agen f.

sia harus sesuai dengan ".". sosialisasi politik dapat diwujudkan /
a. keinglnan pemimpin bangsa dengan cara "... f,

b tuijuan yang hendak di capai a. arisan paguyuban sedaerah t,.:. keinginan setiap individu b. perayaan ulang tahun f,

d. harus berpihak pada kepentingan c. diskusi antar anggota keluarga 
,1

,lornina.n mengenai berita politik yang (
*{ pancasila sebagai falsafah hidup disaksikan di televisi;/' [;;;; ;r; Negara 

_,.d.-- 
-|"'n"ruoan 

aturan yang tegas ougi f1i. Proses penanaman (pembentukan) anak
nilai-nilai politik dan menunjukkan e. sikap otoriter ayah sebagai kepata f
bagainrana seharusnya masing- keluarga terhadap anak-anaknya '.,
masing anggota masyarakat berpartisi- 16. Contoh sosiarisasi poritik dilingkungan /pasi datam sistem politik merupakan 

ilreurju" Vrit,

::";:'A?.Hllil?,;;* a. membincangkan mengenai rash- f
b. komunikasi politik ion 

- 
l'

!:. partisipasi politik b. membincangkan mengan,i go:ip, 
I'd 

sosialisasi politik c. be.rdiskusi mengenai langkah I.

e. budaya poiitit< dalammengajukan proygl 
Y:r,hr. /

12. Anggota masyarakat cenderung tidak d' b-e,rdiskusi mengenai tipikal ideal ['

menaruh minat terhadap objek objek calon kepala daerah serta visimisi 
7

poritir, yrnc trrt, kecuali dalim baias politiknya f.

tertentu, yaitu terhadap tempat di e' membincangkan 
"",c-tl3l /

mana ia terikatsecara sempit, merupa- kontestan kompetisi mamamla I
kan inclikasi bahwa masyarakat terse- yang disiarkan di stasiun TV ')

but nrempunvai tipe budaya politik.... t7. Pendidikan politik harus ditanamkan /
a. kaula d. militan sejak usia....
b. -.partisipan e. akomodatif ..'- a"*rru 

I
-,*?'parokial b. remaja

13. Sarana agen,sosialisasi politik dianta- c. tua 
Iranya adalah.... d. sekolah

a. arisan,.kantoq sekolah, pasar e. dini )
b. sekolah, teman pergaulan, 1g. Sosialisasi politik hakikatnya terlaksana 

[.,

c l;ffiru.XXloo1ir1ln.n, kecamatan daram waktu - " '- - 
)

d. oiikusl, seminar, sympo.iu,rl a' 
il?l?,tng 

kehidupan manusia ['

"4:ilJ'?;nrukorah, 
ketompok b i"'r'unti saat usia remaja f'

/ ;;;;;ril, media massa c' dimulai pada saat t"''n 
;i3iJ,.n /1.4. contoh sosiarisasi poritik 3: l:i5i:f":i:'i,:xT In1,, 0.,., )

diringkungan rembaga pendidikan - 
p.r,.i poritik (

sekolah adalah.... ^ 
r-'

a. penyampaian kebijakan pemerin- 19. Proses penyampaian pesan beruPa 
7

tah melalui peny.uluhan input politik dari komunikator kepada I
b. penyampaian pelajaran pendidik- komunikan merupakan pengertian I

an kewarganegaraan di sekolah dari .... . f.
c. penyampaian motivasi oleh kan- a' dinamika politik 

)
didat capres b. komunikasi politik 

l.d. penanaman disiplin melalui c. sosialisasi politik
pemberlakurn poin pada pela- d. budaya poiitit 

Ijaran di sekolah e. kesepakatan Politik
e. pemberlakuan kurikulum dalam );t proses belajar mengajar f,
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If. ZO. Dibawah ini adalah unsur-Ll nsur 23. Di bawah ini merupakan fungsi pa-:= '.

t komunikasi kecuali ..." poiitik kecuali ..'

I a. komunil<ator a. sarana komunikasi /.

j b. teman pergaulan b. sarana sosialisasi politik

{ c. komunikan e. sarana rel<ruitmen

, O. t)esan d' sarana Pereda konflik
I e. sarana menghidup keluargar e, me0la

I 21. Fungsi komunikasi politik antara lain 24' PenCidikan politik yang baik secara

fl sebagai berikut, kecuali .., ideal bagi kader partai politik maupun

, .. 
-"i"u.g.i 

penghubung anlara 'masyarakat 
luas bertujuan untuk "'

n

t. pemerintah can rakyat '"\a' 
meningkatkan budaya politik yang

j b. sebagai.sosiarisasi poritik pada b. il!ilJ}:; :i- *Tr:'Y;l::?:yu1t '-"' t).)i)f{' ,. [1.":''1i1,.", sosial politik banvaknva dalam mendukung
l - 6dr. trurLr ur )u)rf,r punLrN perolehan suara dalam pemilu

t d. sebagai bagian upays c. menyediakan fornrulir kepada
I oiktaktorisme

; e. ,.i.r., sarana input poritik ;:H?Tjfil.agar 
menjadianggota

', 22. Organisasi politik yang dibentuk oleh d. meningkatkan kesadaran akan

J sekelompok warga neg,,rd lndonesia lrak sebagai anggota masyarakat
I, secara sukarela atas dasar persamaan e. nreningkatkan daya tahan

I kehendak dan cita-cita untuk mem- masyarakat daripengaruh budaya-

f, perjuangkan kepentingan anggota budaya asing

/ masyarakat, bangsa dan negara 25. Sikap orientasi yang khas dari warga

/. merupakan pengertian dari ... negara terhadap sistem politik

t d. sistem'politik merupakan pengertian dari '..

I b. partai politik a. sosialisasi politik

' c. kebudayaan politik b. l<omunikasi politik

I d. ideologi politik c. ., manajemen politik

'', e. komuru:kasi politik d" budaya politik
) e. sistem politikf

',, B, pwablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!
j ('t. .telaikan pengertian budaya politil( rnenurut Alnrond dan Verbal
f. \._- Jawab , ' \ul +

) 2. Jelaskan macam-macam budaya politik menurut Alrloncil JIt ; Jawab :

I I 3.''i Sebutkan perbedaan etika politik demol<rasi liberai, diktator dan demokrasi pancasila! t
I 

'-*J 
Jawab : 

-- 
-- 

I
a 

^ 
r----t--.-.----^:^.--la'', 4. Jelaskan perbedaan bentuk partisipasi polltik konvensional dan non konvensional ',

I menurut Almond I I
, ,.': Jawab ' 

nrrrrvrru: 
r.

i { 5. Mengap, Irtar /r.- l- seseorang?lelaskanlfu\ 
€ 

- '.

; Jawab : )
f" 0. Jelaskan pembagian demokrasi menurut dasar penyaluran kehendak rakyatl l.
", -a. Jawab:( @r*li* l
f 8. Jelaskan ciri<iri nrasyaraM |*"mt 1

{. - l:rrreh

I 
t'.9 j:i::[":{#[' fi*vanstidaktransparan! f

/ 
10. 

flff.lr,rt 
menjadi latar belal<ang munculnya demokrasi terpimpin? Jelaskanl 

/

/
S!,t!_- pK-n lktas XI Smt. Gusyt!--l .

\.\.(

j .---
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KATA PENG

*.#:i,'B:ril"",1?ifiHlr',l 'a3.puji 
svukur kehadirat ruhan yans 

M
oengan ,"#;i:;ifi;rat dan rriaivin, serrindi i.rj'ali;i';11i1#i^il#;?,n1r;;.fl

- ryjual pendidikan 

1,9:ri!,:,.t ry,n.".Ur5iJ1ljy*,.t :rr; r;;: ;;.;ff,vang handar dan berdava saing, me;;'Jiir['wata* oJn';i*]'roJiii oerouoaya, berakhrak
murra dan berbudi rutrur,'sertJ btd;ilil'ilrgetJr,uin'yi;g r;:,& menguasai teknorogi.

*t#l{[:{Fltiulal:I:#e.li"{Niffi l****Ifir]i,rj,,rpenyusunmenyajikanyang ditetaokan r
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:a ia n pem betaja r", n v. uEio j;lH t?ifffioan Kebudayaan sbrta
)taskan nFnnalrlr,,-^ -1,[o-mpetensi 

sikap,

fl{5#--.ifu :;tf.t}i#ii#Eg:;;ff lrln'ril,li:ffi i*'J..;iffi ';inTrr.ffi
,. Mudah-mudahan b*l,l ,uro"rr.^ *TI?:^,^g1,T_1T.t? bentuk kesiatan O"nm
*'H:lij?:;Tl3:ilt;rrl*ii':::l1iy9n. 

siswa dapat meraih prestasidi sekorihKi ra n va ka m i s u d a h b"'u'. m,, n,* ;;;# ; :i-t;,,:'ill 
ll',i: fiff i" r. m:,* ;:[lllllamun kekurangan masin aoa, uni;ffiffi#klan saran sangat kami harapkan.
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