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Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda.

Untuk mempelajari proses politik suatu negara diperlukan 

beberapa pendekatan :

a. Pendekatan Sistem Politik Negara

PENDEKATAN

3. Perbedaan Sistem Politik Di Berbagai Negara



b. Perbedaan Sistem Politik Negara

1) Sistem Politik Negara Inggris

No Faktor Uraian / Keterangan

1 Latar 

Belakang 

Sejarah

Sejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat

industri modern. Para politisi mulai menyesuaikan

sistem politik. Mereka juga dihadapkan pada masalah

upaya membangun kesejahteraan warganegaranya.

2 Kondisi 

Sosiologis

Kondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampu

bersaing dengan negara–negara lain yang lebih dahulu

merintis ke arah industrialisasi. Meskipun masyarakat

Inggris bersifat ”kekotaan”, namun tetap meng-

hendaki sistem monarki dengan satu raja dan banyak

bangsa.

3 Kondisi 

Kultural/ 

Budaya

Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masya-

rakat yang disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai

dan kebudayaan politik diwariskan dari generasi ke

generasi melalui suatu rangkaian pengalaman dalam

keluarga, di sekolah dan di tempat kerja.



4 Kondisi 

Psikososial

Mayoritas masyarakat sangat menghormati simbol-

simbol kekuasaan negara (ratu/raja, lembaga

pemerintah, dll). Mereka senantiasa menunjukkan

ketaatannya kepada undang-undang politik azasi.

5 Pedoman 

Filsafat

Masyarakat sangat mendukung rejim yang berkuasa,

manakala para penguasa juga mentaati undang-

undang politik asasi, dan jika dilanggar maka akan

mengahadapi perlawanan. Kejahatan sangat tercela

dan dianggap melawan masyarakat.

6 Ideologi Penerapan ideologi negara, adalah ideologi liberal.

Dalam kehidupan sehari-hari, sangat menghormati

kebebasan dan hak-hak asasi manusia.

7 Pedoman 

Konstitusi 

dan Hukum

Kekuasaan pemerintah, lebih banyak dibatasi oleh

konvensi daripada hukum formal. Rakyat hidup

dalam ketenangan dan kepastian hukum, karena

pemerintah memberikan perlindungan hukum yang

baik dan penghormatan terhadap hak-hak asasi

warganegaranya. Aturan yang dibuat, ditaati oleh

semua komponen elit politik, pemerintah maupun

masyarakat demi jaminan keamanan dan kesejah-

teraan bersama.



Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan 

oleh:

 Kabinet (Perdana Menteri dan Dewan Menteri) serta 

parlemen (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi).

 Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah 

dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet. 

 Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap 

usul yang diajukan pemerintahnya, akan disetujui 

dalam bentuk yang dikehendaki parlemen.



No Faktor Uraian / Keterangan

1 Latar Belakang 

Sejarah

Proses kehidupan sistem politik di China, merupakan

produk revolusi menggantikan sistem kerajaan yang

telah bertahan berabad-abad. Revolusi demi revolusi,

menjadikan Partai Komunis Cina (PKC) sebagai

penguasa dan membentuk pemerintahan komunis

sampai dengan sekarang.

2 Kondisi Sosiologis Pada masyarakat Cina, lembaga-lembaga sosial yang

dominan adalah keluarga. Mereka mengakui wewenang

kekuasaan para pemimpinnya atas tingkah laku

sosialnya. Kesetiaan harus diarahkan pada kepentingan

kolektif dan bukan pada ikatan-ikatan pribadi.

3 Kondisi Kultural/ 

Budaya

Pemerintah Cina sejak tahun 1949, telah meng-

upayakan pendidikan sabagai salah satu alat yang

paling efektif untuk mengubah sikap politik orang-

orang Cina. Melalui pendidikan, masyarakat ikut

menanggung beban sosialisasi dan menciptakan

masyarakat yang melek huruf sebagai syarat pen-

didikan politik dan keterlibatan politik.

2) Sistem Politik Negara RRC



4. Kondisi 

Psikososial

Negara Cina memiliki wilayah dan penduduk terbesar di

dunia. Sebelum menjadikan Partai Komunis Cina berkuasa,

selalu dilanda perang saudara. Dewasa ini, mereka bangga

karena memiliki kekayaan budaya tinggi yang diwariskan

oleh para pendahulunya.

5. Pedoman 

Filsafat

Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri

tinggi. Sifat-sifat antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan,

dan usaha bersama – mendapatkan nilai tinggi. Azas percaya

diri sendiri mempunyai implikasi nasional maupun

internasional.

6. Ideologi Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun

sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam

politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti

imperialisme merupakan unsur paling kuat dalam

pembentukan ideologi komunis.

7. Pedoman 

Konstitusi 

dan 

Hukum

Berdasarkan Konstitusi 1954, organ wewenang negara

tertinggi dan pemegang wewenang legislatif adalah

”Konggres Rakyat Nasional” (KRN). Selain KRN, adalah Dewan

Negara (Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri dan

kepala-kepala dari semua kementerian dan komisi). Selain

itu juga ada Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejakasaan

Rakyat Tertinggi.



Penguasa komunis Cina selalu berupaya :

 Mengikutsertakan warganya dalam kegiatan politik 

secara teratur dan terorganisir melalui gerakan massa, 

keanggotaan dalam organisasi massa, dan partisipasi 

dalam pengelolaan unit-unit produksi). 

 Dalam kaderisasi calon-calon pemimpin komunis, 

dilakukan dengan rekruitmen aktivis, kader dan anggota 

partai. 

 Masuk menjadi anggota PKC merupakan tindakan yang 

menentukan dalam rekruitmen politik yang akan 

memperoleh promosi dan kekuasaan.



3) Sistem Politik Negara Republik Indonesia

No Faktor Uraian / Keterangan

1 Latar 

Belakang 

Sejarah

Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan

bala tentara Jepang untuk mewujudkan proklamasi

kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, para

pemimpin Indonesia terlibat dalam proses politik dengan

mencari format berdasarkan demokrasi Pancasila.

2 Kondisi 

Sosiologis

Masyarakat Indonesia yang multi agama, ras dan antar

golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik

dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan

demikian, upaya saling menghormati dan kerjasama

dalam membangun kerukunan penting untuk ditegakkan.

3 Kondisi 

Kultural/ 

Budaya

NKRI dibangun atas dasar sendi-sendi multikultural.

Bangsa Indonesia memiliki semangat untuk selalu

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela

berkorban untuk bangsa dan negaranya. Budaya

musyawarah, toleransi, dan saling menghormati telah

diwariskan kepada calon-calon pemimpin melalui jalur-

jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal.



4 Kondisi 

Psikososial

Bangsa Indonesia, sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar

negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Dengan

semangat rela berkorban dan cinta tanah air bangsa Indonesia

mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa

Indonesia sangat menentang segala mecam bentuk penjajahan.

5 Pedoman 

Filsafat

Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan dasar

dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk

mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam

Pembukaan UUD 1945.

6 Ideologi Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan

selalu dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan

penyelengga-raan pemerintahan negara yang meliputi bidang

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan. Dalam struktur politik, Pancasila menjadi sumber

segala sumber hukum.

7 Pedoman 

Konstitusi 

dan Hukum

Sejak pemilu 2004, presiden dipilih oleh rakyat sehingga

tanggung jawabnya kepada rakyat. Lembaga negara, terdiri

dari: MPR, Presiden, DPR, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan

Mahkamah Agung.



Demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan 

sistem demokrasi Pancasila dengan prinsip :

a. Harus berdasarkan Pancasila sebagaimana disebut di 

dalam Pembukaan UUD 1945, serta penjabarannya 

dalam Batang Tubuh & Penjelasan UUD 1945.

b. Menghargai dan melindungi HAM.

c. Dalam ketatanegaraan, harus berdasar atas kelembagaan 

yang diharapkan segala sesuatunya dapat diselesaikan 

melalui saluran-saluran tertentu sesuai UUD 1945.

d. Bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam 

penjelasan UUD 1945.



Sistem politik Demokrasi Pancasila menghargai nilai-
nilai musyawarah sebagai berikut:
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil 

keputusan untuk kepentingan bersama;
4. Musyawarah harus diliputi oleh semangat 

kekeluargaan;
5. Dengan tekad baik dan rasa tanggungjawab 

menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah;
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai 

dengan hati nurani yang luhur;
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-

jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjun-
jung tinggi harkat & martabat manusia, serta nilai-
nilai kebenaran dan keadilan.



Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah demokrasi yang 

bercorak khas Indonesia, penerapannya dijabarkan dalam:

 Pemerintahan Berdasarkan Hukum.

 Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

 Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah

 Peradilan yang Bebas dan Merdeka

 Partai Politik dan Organisasi Sosial Politik (Orsospol)

 Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu)

Aspek-aspek dalam 

Demokrasi 

Pancasila:

a. Aspek formal

b. Aspek materiil

c. Aspek normatif 

(kaidah)

Pengambilan keputusan sesuai 

dengan Demokrasi Pancasila:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban, 

b. Persamaan, 

c. Kebebasan yg bertanggungjawab,

d. Mengutamakan persatuan dan 

kesatuan.



c. Peran Serta Dalam Sistem Politik di Indonesia

1) Partisipasi Politik Warga Negara

Partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan 

keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi 

dan kondisi organisasinya, sehingga pada 

akhirnya:

• Mendorong individu tersebut berperan serta 

dalam pencapaian tujuan organisasi, 

• Ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban 

bersama.



Pengertian partisipasi politik menurut para ahli:

 Herbert Mc. Closky

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat 

melalui mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan 

secara langsung dan dalam proses pembentukan kebijaksanaan 

umum.

 Norman H. Nie dan Sidney Verba

Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal 

yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi 

pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh 

mereka.

 Prof. Miriam Budiardjo

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai 

politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui 

mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-

pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung 

dalam pembentukan kebijaksanaan umum. 



Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL

 Pemberian suara (voting)
 Diskusi politik 
 Kegiatan kampanye
 Membentuk dan 

bergabung dalam 
kelompok kepentingan

 Komunikasi individual 
dengan pejabat 
politik/administratif.

 Pengajuan petisi
 Demonstrasi
 Konfrontasi
 Mogok
 Tindak kekerasan politik 

terhadap harta benda
 Tindak kekerasan politik 

terhadap manusia



M.M.L. Goel mengidentifikasi 7 bentuk partisipasi politik individual:

No
Bentuk 

Partisipasi
Uraian / Keterangan

1 Aphatetic

Inactives

Tidak beraktifitas dan tidak partisipatif

2 Passive

Supporters

Memilih secara teratur, menghadiri parade patriotik,

membayar seluruh pajak, “mencintai negara”

3 Contact

Specialist

Pejabat penghubung lokal (daerah), provinsi dan

nasional dalam maslaah-masalah tertentu

4 Communicators Mengikuti informasi politik, mengirim pesan dukungan

dan protes terhadap pemimpin-pemimpin partai politik

5 Party and

Campaign

Workers

Bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan

orang lain tentang bagaimana memilih, bergabung dan

mendukung partai politik, dipilih jadi kandidat partai

politik

6 Community

Activist

Bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan

masalah-masalah lokal dan melakukan kontak terhadap

pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial

7 Protesters Bergabung dengan demonstrasi publik di jalanan,

melakukan protes keras bila pemerintah melakukan

sesuatu yang salah



TINGKATAN/PIRAMIDA PARTISIPASI POLITIK

(David F. Roth dan Frank L. Wilson)

Pembunuh politik, teroris, pembajak 
(menyimpang)

Pejabat umum, pejabat parpol sepenuh 
waktu, pimpinan kelompok kepentingan

Petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompok 
kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial

Menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan 
suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik.

ORANG APOLITIS

PENGAMAT

PARTISIPAN

AKTIVIS



Tingkatan pada partisipasi politik sangat tergantung dari 

akibat yang disebabkannya:

 Menduduki jabatan politik atau administratif.

 Mencari jabatan politik atau administratif.

 Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.

 Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.

 Keanggotan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political).

 Keanggotan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political).

 Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.

 Partisipasi dalam diskusi politik informal minat dalam bidang 

politik.

 Voting (pemberian suara).



2) Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik

Menurut Alfian, Pendidikan politik dapat diartikan sebagai 

usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik 

masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati 

betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem 

politik yang ideal yang hendak dibangun.

Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk 
mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-

kader yang  dapat diandalkan untuk memenuhi harapan 
masyarakat luas, dalam arti yang  benar-benar memahami 
semangat yang  terkandung di dalam perjuangan sebagai 

kader bangsa.



Melalui pendidikan politik, diharapkan kader-kader 
anggota partai politik akan memperoleh manfaat :

1. Dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan 

wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu 

yang  bersifat politis.

2. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik 

dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang  berlaku.

3. Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik 

rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya 

terhadap pembangunan politik bangsa secara 

keseluruhan.



Kesadaran Politik

Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik adalah 
suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari 
setiap warga negara akan urgensi (hal terpenting) 
urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara.

Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah 
sama, sangat tergantung pada latar belakang 

pendidikannya.

Kaum elit dan kelompok menengah nampak relatif 
lebih baik, sedangkan kelompok masyarakat yang 

tingkat pendidikannya rendah diperlukan 
pembinaan yang intensif. 



Partisipasi politik anggota masyarakat dapat dilaksana-

kan melalui:

No Bidang Implementasi Partisipasi politik

1 Politik Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun

tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Ikut memilih dalam pemilihan umum,

b. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR,

Menteri, dan sebagainya,

c. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain.

2 Ekonomi Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam

kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif baik

dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan

sebagainya.

b. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-

produk unggulan yang inovatif, kreatif dan kompetititf dari

pada produk luar.

c. Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi

kesejahteeraan dan kemajuan bersama.



3. Sosial-

Budaya

Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan

antara lain :

a. Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat

menunjukkan prestasi belajar yang tinggi.

b. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum ,

seperti: tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dsb.

c. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan

produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan

pembangunan nasional.

4. Hankam Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam

kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan

dan profesinya masing-masing.

b. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah

atau lingkungan tempat tinggalnya.

c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap

tegak negara republik Indonesia.

d. Menjaga stabilitas dan kemanan nasional agar

pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan

rencana.



Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar 

tentang politik & mengembangkan orientasi pada politik.

SARANA 

SOSIALISASI 

POLITIK

• Keluarga

• Sekolah

• Partai Politik 



1. Berikan penjelasan mengenai ciri-ciri umum sistem politik 

menurut Almond!

2. Dalam hal penerapan, jelaskan perbedaan orientasi tujuan

partai politik di Indonesia pada masa orde baru dan era

reformasi!

3. Pada akhir abad 20-an, gerakan partisipasi politik di Indonesia 

semakin meningkat, berikan alasan penjelasannya!

4. Berikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan politik 

dalam kegiatan partisipasi politik di Indonesia!

5. Berikan masing-masing 2 (dua) contoh wujud sosialisasi politik 

di dalam keluarga, sekolah maupun melalui partai politik!



TERIMA 

KASIH


