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Pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu 
penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Pendidikan politik dan Budaya Politik merupakan dua
unsur yang cukup penting dalam pembangunan
nasional khususnya dalam bidang pembangunan politik.

Materi dan wawasan politik yang ditanamkan kepada
seluruh lapisan masyarakat menjadi suatu hal yang
sangat strategis untuk diterapkan oleh pemerintah yang
mewakili peran negara.

Proses penanaman nilai-nilai politik kebangsaan dan
pemerintahan ini tidak terlepas dari konteks Etika
Politik.



Lanjutan....

Salah satu sasaran yang paling strategis dari unsur
masyarakat adalah pemuda atau generasi muda.

Hal ini menjadi penting dan strategis mengingat
generasi muda merupakan generasi penerus bangsa
dan negara.

Keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia sangat
ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dalam
melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap
generasi muda.



Demokrasi Pancasila sebagai landasan Politik

Artinya;

Seluruh sendi kehidupan politik di Indonesia harus
sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam demokrasi Pancasila tersebut.

Pemerintah selaku otoritas yang sah dari negara,
sudah tentu memiliki kewajiban untuk terus menerus
melakukan penanaman nilai-nilai demokrasi
pancasila tersebut.

Agar tercipta suatu budaya politik yang sesuai dengan
tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Pentingnya Jiwa Kepemimpinan

Dalam menjalankan berbagai peran pentingnya, selain
menghadapi ancaman terhadap demokrasi, pemuda juga
menghadapi tantangan bagaimana bisa bersaing dengan
bangsa yang sudah mengglobal.

Pemuda haruslah siap menghadapi ancaman dan siap pula
menjawab tantangan yang ada.

Salah satu nilai yang harus selalu ada pada pemuda adalah
jiwa kepemimpinan.



Permasalahan dan Pendidikan Politik 
Pemuda

“Permasalahan”;
 Pemuda saat ini sangatlah kompleks, mulai dari masalah

penyalahgunaan narkoba, miras, tawuran, tindakan kriminal, sampai
masalah pergaulan bebas, dampak buruk internet, hilangnya
kesetiakawanan dan kegotongroyongan, menurunnya jiwa
nasionalisme, dan lain-lain.

 Permasalahan ini menjadi semakin pelik ditambah rendahnya
kesadaran pemuda atau kemalasan pemuda untuk menggali potensi
dan wawasan secara mandiri, baik di sekolah, perguruan tinggi dan
lembaga-lembaga/organisasi kepemudaan yang ada.

Pentingnya pendidikan politik;
 Membentuk budaya dan etika politik yang berlandaskan demokrasi

Pancasila bagi generasi muda.
 Pemuda mampu memberikan kontribusi pembangunan nasional dan

daerah secara baik dan sukses, khususnya dalam menerima estafet
kepemimpinan nasional dan daerah.



a. Budaya Politik, Hakekatnya:

Hubungan sosialisasi politik dan budaya politik
sesungguhnya bersifat saling mempengaruhi.

Perkembangan budaya politik merupakan output
sosialisasi politik, tetapi budaya politik dapat pula
berfungsi sebagai input proses sosialisasi politik
(Hyman dalam Nazaruddin Sjamsuddin, 1991).

Oleh karena itu, proses pembentukan budaya
politik sangat tergantung pada sosialisasi politik
atau pendidikan politik.



Guna mengembangkan suatu sistem politik
yang budaya politiknya secara efektif bisa
mendukung mekanisme struktur sistem
politik yang berlaku, diperlukan proses
sosialisasi nilai-nilai politik yang berpijak
diatas landasan idealisme dan realitas yang
serasi.

Dalam hal ini Indonesia menganut sistem
politik demokrasi Pancasila, sesuai dengan
konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



Pembangunan Budaya Politik Generasi Muda
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◦ Budaya politik parokhial
Dimana anggota-anggota masyarakat masih kurang
melakukan kegiatan politik bahkan belum memiliki
kesadaran terhadap sistem politik nasional. Biasanya
terjadi di negara-negara sedang berkembang.

◦ Budaya politik subyek
Dimana warga negara telah berorientasi terhadap
sistem politik nasional, dan menyadari pengaruh
output sistem politik terhadap kehidupannya, seperti
peningkatan kesejahteraannya; tetapi mereka tidak
ikut serta dalam pembentukan input sistem politik.

◦ Budaya politik partisipan
Dimana warga negara telah berorientasi pada struktur
dan proses pembentukan input sistem politik, dan
mereka juga ikut dalam artikulasi dan agregasi
tuntutan (input) dan perumusan kebijakan (output)
sistem politik.



b. Etika Politik.

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku
manusia – apakah benar atau salah, boleh atau
tidak boleh, dan lain-lain.

Berdasarkan ukuran norma, kaidah, aturan, atau
ketentuan yang berlaku dalam berpolitik, dalam
suatu daerah atau bangsa atau masyarakat
internasional.



Pendidikan Politik di Indonesia

Pendidikan politik memiliki makna untuk mencapai tujuan
dari pembangunan politik. Sedangkan pembangunan politik
itu sendiri bertujuan untuk membangun suatu sistem politik
yang ideal yang mampu memenuhi kebutuhan dan
kepentingan seluruh masyarakat.

 Sasaran Pembangunan Politik

1. Terwujudnya struktur sistem politik yang kapabel, kredibel, dan
memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan
aspirasi dan/atau kepentingan rakyat.

2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan
dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan etika dan moral yang
menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan.



1. Terbangunnya wawasan dan watak kebangsaan bagi
seluruh rakyat Indonesia.

2. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta
keutuhan wilayah negara.

3. Terselenggaranya hubungan luar negeri yang dapat
mendukung kepentingan nasional baik bagi percepatan
pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, maupun
peningkatan kesiapan Indonesia dalam menghadapi
perdagangan bebas dan upaya memelihara stabilitas
kawasan (Propenas 2000).

Pendidikan Politik sebenarnya adalah salah satu unsur dari proses
sosialisasi Politik yang dilalui anggota-anggota masyarakat dari
kecil hingga dewasa.

Sosialisasi Politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi
untuk mewariskan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan politik
kepada generasi sesudahnya. Proses ini disebut sebagai
“transmisi kebudayaan”.



Pembangunan Budaya dan Etika Politik

a. Program Pengembangan Budaya Politik

• Meningkatkan kesadaran
dan pemahaman
masyarakat terhadap hak
dan kewajiban politiknya
dalam berbagai segi
kehidupan
bermasyarakat, 
berbangsa dan
bernegara, sehingga
dapat memenuhi
kewajiban politiknya
serta menggunakan hak
politiknya secara
maksimal sesuai dengan
kedudukan, fungsi, dan
peranannya di dalam
sistem politik nasional.

Program 
Pendidikan
Politik

• Meningkatkan dan
memantapkan
komunikasi antar dan
intra kekuatan-
kekuatan politik serta
antar lembaga politik
dengan rakyat sesuai
dengan peran dan
fungsinya, sehingga
memberi kesempatan
luas kepada masyarakat
untuk saling
berkomunikasi, dan
juga kesempatan untuk
mengontrol
pemerintahan.

Program 
Peningkatan
Komunikasi
Politik

• Mendayagunakan
seluruh modal 
dasar
pembangunan, 
terutama jiwa dan
semangat
persatuan dan
kesatuan bangsa
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
nasional.

Program Pemantapan
Kesadaran
Kebangsaan serta
Pembinaan Persatuan
dan Kesatuan



Kemudian proses penetapan kebijakan dalam
membentuk budaya politik harus juga
dilakukan secara paralel dengan penetapan
nilai-nilai atau materi untuk etika politik,
sebab proses penanaman nilai-nilai tentang
sistem politik harus juga diikuti penanaman
nilai-nilai etika, moral dan spiritual; agar
proses transformasi budaya yang dilakukan
dapat lebih paripurna dari generasi ke
generasi yang akan datang.



Peningkatan Program Pendidikan Politik

 Peran juga dari pelaku media massa dan partai politik serta Organisasi 
Kemasyarakatan, dan lain-lain; 

Agar membuat program pelatihan dan workshop tentang wawasan kebangsaan 
dan pendidikan politik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila dan selaras 
dengan konstitusi dan UUD 1945. Hal ini juga tentunya harus didukung oleh 
seluruh warga masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan 
kegiatan ini; sebab penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik ini akan menjadi 
sia-sia apabila masyarakat tidak berpartisipasi aktif di dalam kegiatan tersebut.

 Gerakan nasional yang secara holistik, terencana, terstruktur dan masif untuk 
menggerakkan pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia terutama generasi 
muda. 

 Dengan gerakan tersebut kita dapat meluruskan “main set” politik dari generasi 
muda dengan pandangan politik yang sesuai dengan konstitusi dan UUD 1945, 
yaitu demokrasi Pancasila secara baik, benar, dan konsekuen. 

 Harapan dari gerakan ini akan lahir generasi-generasi penerus bangsa yang 
tangguh dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi bagi upaya negara 
mewujudkan kemakmuran rakyat.



Memahami ilmu politik agar dapat mencapai
kecerdasan politik

Kecerdasan Politik (Political Quetiont)
PQ = A + B + C 

Penjelasan;
A : Political Thinking (kemampuan berfikir politis dengan

mengikuti peristiwa, kemampuan menganalisis) 
B : Political Attitude (kemampuan bersikap, politik kecerdasan

dalam mewujudkan pemikiran politik)
C : Political Skills (kemampuan bertindak politik). 

Ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara
perdamaian dunia.
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