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Batasan Demokrasi

• Seymour Martin Lipset (1960:45), ‘as a political 
system which supplies regular constitutional 
opportunities for changing the governing 
officials, and a social mechanism which permits 
the largest possible part of the population to 
influence major decisions by choosing among 
contenders for political office’; 

• Giovanni Sartori (1987:206), ‘a system in which 
no one can choose himself [herself], no one can 
invest himself [herself] with the power to rule 
and, therefore, no one can arrogate to himself 
[herself] unconditional and unlimited power’.  
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• Robert Dahl (1971) ‘a key 

characteristic of democracy is the 

continuing responsiveness of the 

government to the preferences of its 

citizens, considered as political 

equals’; 

• Menurut Dahl ada dua dimensi di 

dalam demokrasi, yaitu ‘public 

contestations’ dan ‘the right to 

participate’, 

• Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset 
(1990:6-7). Demokrasi, kata mereka adalah sistem 
pemerintahan yang ‘meets three essential conditions’

 Pertama, adanya ‘meaningful and extensive competition 
among individuals and organized groups (especially 
political parties) for all effective positions of government 
power, at regular intervals and excluding the use of 
force’;

 Kedua, adanya ‘a ‘highly inclusive’ level of participation 
in the selection of leaders and policies, at least through 
regular and fair elections, such that no major (adult) 
social group is excluded’;

 Ketiga, adanya ‘a level of civil and political liberties –
freedom of expression, freedom of the press, freedom to 
form and join organizations– sufficient to ensure the 
integrrity of political competition and participation’   
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Partai dan Demokrasi

• Munculnya partai-partai di banyak negara 

berbanding lurus dengan tumbuhnya proses 

demokratisasi, khususnya yang berkaitan 

dengan kesamaan hak antar warga negara. 

• Sebagaimana digarisbawahi oleh Evereth Call 

Ladd, Jr (1970:16), partai politik merupakan 

‘children of egalitarianism’. 

• Karena itu, partai politik merupakan satu pilar 

dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu 

negara modern. 

• Clinton Rossister (1960:1) mengatakan 

‘No America without democracy, no 

democracy without politics, and no politics 

without parties’. 

• Richards Katz (1980:1), ‘modern 

democracy is party democracy’.

• Partai politik, instrumen untuk memperoleh 

dan mempertahan kekuasaan, artikulasi 

dan agregasi kepentingan yang ada di 

dalam masyarakat.
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Partai dan Organisasi Sayap

• Salah satu tujuan dari pembentukan partai adalah

untuk memperoleh dan mempertahankan

kekuasaan, melalui pemilu.

• Tujuan ini bisa diperoleh ketika partai itu, dan aktivis

yang ada di dalamnya, mampu membangun relasi

yang baik dengan masyarakat/pemilih, serta

menawarkan produk (kandidat, program) yang lebih

baik dari partai-partai lain.

• Pembentukan organisasi sayap, seperti

kepemudaan dan kelompok-kelompok profesi dari

partai, dimaksudkan untuk memperoleh dukungan

yang lebih massive, di samping untuk kaderisasi.

Perubahan Politik dan Kemerosotan 

Dukungan kepada Partai

• Jennifer Lees-Marshment (2009:7), mengidentifikasi 

sejumlah perubahan-perubahan terkait dengan 

fenomena dan perilaku politik:

 Terdapat penurunan jumlah keanggotaan partai;

 Identifikasi partai menurun;

 Partisipasi dalam politik tradisional menurun;

 Keterlibatan anak-anak muda dalam politik 

tradisional menurun;

 Televisi dan internet menjadi sumber informasi 

politik lebih penting;

 Pemilih lebih kritis terhadap para elite.
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• Fenomena tersebut memuncul pertanyaan, apakah 

partai politik itu masih tetap penting atau tidak?

• Dalam hal untuk memperoleh dan mempertahankan 

kekuasaan, di sejumlah negara, selama ini sudah 

dibuka kran non-partai, yaitu calon 

independen/perorangan di parlemen dan untuk 

jabatan-jabatan eksekutif.

• Di samping itu, dalam hal proses-proses politik, 

terdapat keterlibatan perorangan dan kelompok 

kepentingan serta kelompok penekan. 

• Mereka bisa menyalurkannya secara langsung 

maupun melalui saluran partai politik yang memiliki 

kekuasaan. 

• Tetapi, adanya calon independen/perorangan itu 

masih belum mampu sebagai pengganti partai, 

melainkan sebatas sebagai pelengkap.

• Persyaratan adanya jumlah suara/dukungan 

tertentu di dalam memperoleh dan 

mempertahankan kekuasaan, menjadi salah 

satu sebabnya.

• Adanya individu dan kelompok kepentingan 

serta kelompok penekan di dalam proses politik 

juga tidak serta merta menafikkan posisi partai.

• Partai politik tetap menjadi aktor utama.
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Organsasi Sayap Partai, Penting?

• Selama ini terdapat sejumlah fungsi dari organisasi saya 

partai.

 Pertama, sebagai istrumen melakukan rekruitmen dan 

kaderisasi. Fungsi ini, terutama sekali, dijalankan oleh 

organisasi sayap partai kepemudaan.

 Kedua, sebagai istrumen untuk menyalurkan dukungan 

dan kepentingan . Fungsi ini dapat ditemui pada 

organisasi yang berbasis pada profesi atau kepentingan 

tertentu, seperti buruh, petani, dan kelompok-kelompok 

profesi. 

 Ketiga, sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan 

suara, baik dalam pemilu maupun di dalam pengusulan 

atau mempertahankan kebijakan-kebijakan tertentu. 

• Di samping fungsi-fungsi seperti itu, organisasi 

sayap partai juga memiliki fungsi yang lebih 

pragmatis, yaitu dalam hal penggalangan dana.

• Sulit mengidentifikasi adanya organisasi sayap 

partai yang secara khusus berfungsi untuk 

penggalangan dana. Tetapi, fungsi demikia secara 

riel ada.

• Fungsi demikian terkait dengan keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki oleh partai di dalam 

memperoleh dana dari masyarakat melalui partai.

• Seiring realitas semakin mahalnya biaya politik, 

adanya kelompok yang berfungsi untuk memperoleh 

dana itu sangat penting bagi partai.


