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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan partai politik sangat mempengaruhi budaya politik masyarakat 

dalam keikutsertaannya mengambil suatu keputusan terhadap jalannya 

pemerintahan.Sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengambil suatu 

keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir 

yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kegiatan 

seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk nyata bahwa budaya politik  

telah tercermin dalam dirinya.  

Untuk menciptakan budaya politik, masyarakat harus dibina  dan dipahamkan 

melalui sosialiasi politik  sehingga terbentuk sikap demokratis dikalangan warga 

negara dan menciptakan kesadaran diri bahwa pentingnya peranan warga negara 

terhadap jalannya pemerintahan. Sikap ini memungkinkan bagi setiap individu untuk 

menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi 

hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam Pemilu. 

Memahami sosialisasi politik dimasyarakat merupakan hal yang sangat 

menarik untuk diketahui. Karena sosialisasi politik itu merupakan suatu 

prosesdialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota 

masyarakat mempelajari dan mengenal nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol 

politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik dan sebagai pola sikap
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terhadap kehidupan politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. 

Sosialisasi politik mengajarkan untuk lebih mengenal sistem politiknya. 

Berbagai partai politik mulai bermunculan dan menunjukkan eksistensinya 

didunia politik.Salah satunya partai baru yang menjadi perhatian khalayak sekarang 

ini adalah partai Perindo yang dipelopori oleh Hary Tanoesudibjo. Ormas ini 

dibentuk atas inisiatif untuk mengabdi kepada masyarakat.Seiring berjalannya waktu, 

ormas ini bermetamorfosis menjadi suatu partai politik. Keberadaan partai politik ini 

menambah semarak kiprah politik Di Indonesia.Informasi serta publikasi dari partai 

inipun langsung gencar melalui media. 

Dalam mengembangkan kepengurusannya partai ini melakukan upaya untuk 

mengajak masyarakat agar dapat tergabung dalam Partai Perindo untuk menjadi kader 

dan pengurus Partai Perindo. Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk mengajak masyarakat bergabung dalam ranah 

partai politik adalah dengan melakukan sosialisasi politik  sebagai langkah awal 

untuk membekali generasi penerus agar tidak buta terhadap politik, sehingga 

memiliki keinginan untuk bergabung dalam ranah politik dan ikut bersama-sama 

dalam melancarkan program yang telah direncanakan partai politik tersebut. Sehingga 

dalam hal  ini, sosialisasi politik sangat penting bagi generasi penerus. 

Partai politik berhak memberikan sosialisasi politik kepada setiap warga 

Negara dan setiap warga Negara juga berhak menerima pendidikan itu. Misalnya 

sosialisasi politik yang diberikan oleh partai Perindo kepada masyarakat, disini partai 
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Perindo memberikan sosialisasi politik secara berkala kepada masyarakat. Dengan 

adanya sosialiasi politik yang diberikan, maka masyarakat juga akan dapat 

menumbuhkan budaya politik yang tepat bagi negaranya. Seperti berpatisipasi 

memberikan suara pada Pemilu, memahami ideologi,  baik juga ikut serta di dalam 

partai politik akan muncul sehingga menumbuhkan budaya politik. 

Permasalahan yang ada ketika sosialisasi politik tersebut tidak dirasakan 

masyarakat maka terjadilah pola hidup masyarakat yang instan, bermalas-malasan 

dan tidak mau tahu tentang Negara dan lingkungan bahkan adanya kesenjangan sosial 

akibat sikap yang materialistis dan pragmatis-opurtunism juga dengan pemikiran 

yang sempit. Dan tidak jauh beda halnya dengan budaya politik masyarakat  Parapat 

di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. 

Menurut pengamatan penulis, yang merupakan tempat dimana penulis 

dibesarkan setidaknya memahami bagaimana perkembangan budaya politik 

masyarakat disana. Melihat geografis dari daerah ini sudah selayaknyalah masyarakat 

disana memiliki budaya politik yang partisipan karena terdapat pada pinggiran Danau 

Toba yang dikenal seluruh dunia sebagai objek wisata.masyarakat disana memiliki 

budaya pragmatis-opurtunis yang mendominasi, dimana jika tidak ada keuntungan 

yang di dapat dari sebuah programataupun organisasi maka, lebih baik masyarakat 

mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. 

Masyarakat yang tinggal didaerah tersebut pada dasarnya memiliki mata 

pencaharian bertani, karena daerah Parapat tersebut terletak di sekitaran pegunungan. 
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Dan juga berdagang disekitaran tempat-tempat di  Parapat dan Danau Toba yang 

banyak dikunjungi oleh wisatawan. Maka, masyarakatnya cenderung lebih memilih 

bekerja dibandingkan harus mengerjakan hal lain termasuk mengetahui tentang 

politik apalagi untuk terjun didalamnya. Kondisi tersebut menyebabkab terciptanya 

sikap materialistis yang menyebabkan masyarakat Parapat kebanyakan untuk vakum 

dalam keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan politik. 

Didaerah ini masyarakatnya juga cenderung tidak memberi respon terhadap 

politik. Salah satu contohnya adalah tidak terlalu mau tahu dengan Partai Politik yang 

ada didaerah tersebut yang tanpa disadari ranah tersebut dapat digunakan bagi mereka 

untuk terjun langsung dalam ranah politik. Mulai dari pertama kalinya dilakukannya 

Pemilu secara demokratis, partai yang berdiri didaerah ini hanya 2 partai saja, yaitu 

Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Begitu 

banyaknya partai politik yang ada di Indonesia. Hanya 2 partai ini saja yang berdiri 

dan sebagian besar masyarakatnya masih memberi respon untuk ikut serta dalam 

partai tersebut. 

Akan tetapi penulis kembali melihat dan merasakan masih ada masyarakat 

yang apatis.Maksudnya adalah tidak mau tahu terhadap sistem pemerintahan (politik), 

Sikap masyarakat yang kurang memberi respon terhadap politik menyebabkan 

kurangnya pengetahuan masyarakat Parapat mengenai politik. Kebanyakan 

masyarakat menganggap bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan politik itu 

hanyalah Pemilu saja. Masyarakat disana cenderung tidak memahami bagaimana 
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nilai, norma, dan simbol politiknya. Sehingga tanpa disadari masyarakatnya telah 

membudayakan sikap masyarakat yang vakum, maksudnya adalah menerima saja 

hasil yang telah diperoleh dalam suatu kegiatan politik. 

Untuk pencapaian hasil yang baik dalam menciptakan budaya politik maka 

Partai Perindo yang baru saja memulai karirnyayang salah satunya dengan 

membentuk DPC di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. 

Partai Perindo sebagai sarana kelembagaan untuk menjembatani hubungan 

masyarakat dengan pemerintah, Partai Perindo harus benar-benar menjalankan 

fungsinya dengan baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan dasar terbentuknya partai 

ini, yaitu untuk mengabdi kepada masyarakat. 

Harapan setiap masyarakat saat partai politik menjalanjan fungsinya adalah, 

masyarakat dapat memahami banyak hal. Termasuk dalam membentuk kesadaran diri 

dalam diri masyarakat dan mau berperan dalam menentukan masa depan lewat suara 

yang mereka berikan lewat pemilu, masukan-masukan dalam evaluasi kinerja 

pemerintah dan yang lainnya. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa partai politik memiliki beberapa 

fungsi, yang diantaranya adalah partai politik sebagai sarana komunikasi politik, 

partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana rekrutmen 

politik dan partai politik sebagai sarana pengatur konflik. 

Dalam hal ini penulis hanya meneliti fungsi partai politik sebagai sarana 

sosialiasi politik, sehingga kelak dapat diketahui apakah partai politik memberikan 



6 
 

pengaruh dalam membentuk budaya politik masyarakat yakni dengan sosialiasi 

politik kepada masyarakat. 

Mengamati kejadian yang telah dipaparkan penulis diatas maka akhirnya 

penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut sehingga merumuskan judul penelitian 

yaitu: “Pengaruh Sosialisasi Politik Partai Perindo Terhadap Pembentukan Budaya 

Politik Masyarakat Parapat Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten 

Simalungun 

2. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Lemahnya kinerja partai politik di Parapat dalam menjalankan fungsinya untuk 

melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat Parapat. 

2. Budaya masyarakat Parapat yang masih cenderung lebih memilih mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari dibandingkan harus mengerjakan hal lain, termasuk acuh tak 

acuh mengetahui tentang politik apalagi untuk terjun didalamnya. 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam  pengambilan suatu 

keputusan berjalannya pemerintahan yang menyebabkan masyarakatnya  

menerima ala kadarnya atau pasrah saja dengan suatu keputusan  pemerintahan. 

4. Rendahnya minat masyarakat Parapat untuk bergabung dalam ranah politik, 

termasuk rendahnya minat untuk berpartisipasi dalam DPC Partai Perindo. 

5. Sikap acuh pengetahuan masyarakat terhadap  nilai-nilai, norma-norma, dan 

simbol politik. 
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3. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan teoritik yang relevan 

dengan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang terjadi agar lebih 

fokus dan mendalam penelitian dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1) Penelitian ini diflokuskan untuk melihat fungsi Partai Perindo di Kecamatan 

Girsang Sipangan Bolon. 

2) Penelitian ini difokuskan untuk melihat perkembangan budaya politik masyarakat 

di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. 

3) Yang pada akhirnya mengetahui seberapa besar Pengaruh Sosialisasi Politik Partai 

Perindo Terhadap Pembentukan Budaya Politik Masyarakat Parapat di Kecamatan 

Girsang Sipangan Bolon. 

4. Perumusan Masalah 

Dari pengidentifikasian masalah di atas, maka akan dirumuskan masalah yang 

terjadi yaitu “Adakah pengaruh sosialisasi politik yang dilakukan Partai Perindo 

terhadap pembentukan Budaya Politik masyarakat Parapat di Kecamatan Girsang 

SipanganBolon Kabupaten Simalungun? 

5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui “ Pengaruh 

Sosialisasi Politik yang Dilakukan Partai Perindo Terhadap Pembentukan Budaya 

Politik Masyarakat Parapat di Kecamatan Girsang SipanganBolon Kabupaten 

Simalungun”. 
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6. Manfaat Penelitian 

a. Manfaaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentangperan 

partai politik  dalam memberikan sosialisasi politik bagi masyarakat Parapat di 

Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat terhadap 

sosialisasi politik. 

2. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta cara berfikir 

penulis tentang sosialisasi politik. 

3. Bagi pihak Partai Perindo sebagai bahan masukan untuk pengurus partai 

Perindo di Parapat Kabupaten Simalungun. 


