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ABSTRAK 

 

Nama  : Habibi Fajar Sidik 

NIM  : 30600116004 

Judul : Peran Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa 

Turatea (PB HPMT) Sebagai Kelompok Penekan Dalam 

Mengawal Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Makan 

Dan Minum Pasien Dan Petugas RSUD Lanto Dg. Pasewang 

Kabupaten Jeneponto 

 

 Penelitian ini membahas tentang peran PB HPMT sebagai kelompok 

penekan dalam pengawalan kasus dugaan korupsi di RSUD Lanto Dg Pasewang 

Kabupaten Jeneponto, dengan tujuan Untuk mengetahui Peran Pengurus Besar 

Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) Sebagai Kelompok Penekan 

dan Untuk mengetahui respon masyarakat dan pemerintah daerah terhadap 

keberadaan PB HPMT sebagai kelompok penekan. penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru, teori 

structural fungsional Gabriel Almond, teori peran dan teori kelompok penekan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan PB HPMT sebagai kelompok 

penekan membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pemerintahan 

kabupaten Jeneponto. Keberhasilan PB HPMT dalam mengungkapan dan 

mengawal kasus korupsi, adalah bukti bahwa Kabupaten Jeneponto ini 

memerlukan pengawasan yang ekstra, apalagi untuk menangani kejahatan yang 

luar biasa seperti korupsi. Respon masyarakat terhadap keberadaan PB HPMT 

bisa dikatakan sebagai perwujudan dari kesadaran dan kepedulian seluruh 

masyarakat yang anti terhadap kejahatan korupsi. PB HPMT menjadi peran vital 

Ketika berhasil membantu masyarakat dan pemerintah dalam memberantas 

korupsi. Kinerja PB HPMT harus benar-benar mewakili hajat hidup orang 

banyak, dan tidak boleh terpengaruh oleh unsur politik yang datang darimana pun. 

 Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak yang terkait dalam skripsi ini: Kader HPMT, Alumni HPMT, serta 

masyarakat Kabupaten Jeneponto untuk melakukan sinergi dalam melakukan 

control sosial terhadap pemerintah kabupaten Jeneponto. Kehadiran PB HPMT 

juga diharapkan menyuplai kader yang berkualiatas sehingga dapat berbekal pada 

wawasan dan ilmu yang telah diperoleh selama berproses di HPMT dapat lebih 

bermanfaat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga perwakilan negara semakin signifikan dalam menjalankan 

perannya di pemerintahan. Sehingga idealnya, kelompok penekan ini 

mendapatkan dukungan dan kepercayaan yang penuh dari masyarakat. Akan 

tetapi, seiring dengan berjalannya waktu permasalahan negara semakin kompleks 

dan tuntutan masyarakatpun semakin besar dengan problematika yang terjadi, 

misalnya kasus korupsi yang menurut salah satu lembaga independen yang 

bergerak dalam bidang penelitian ekonomi yang bersal dari hongkong yang 

bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC), melansir bahwa 

Indonesia termasuk dalam 10 besar negara paling korup di dunia. Bahkan survei 

terbaru menempatkan Indonesia sebagai salah satu terkorup di dunia.
1
 

Korupsi pada umumnya dipandang sebagai penyimpangan terhadap 

standar perilaku tertentu. Dengan demikian “KORUPSI” didefinisikan sebagai 

prilaku-prilaku yang menyimpang atau merugikan untuk memeperoleh 

keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri dan kelompoknya. Korupsi 

secara umunnya merupakan transaksi dua pihak, yakni pihak yang menduduki 

jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai prilaku swasta. Maka tindakan 

yang disebut korupsi merupakan transaksi dimana satu pihak memberikan suatu 

                                                           
1 Sri Suwarti, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi 

Birokrasi, JKIP, Vol. 4, No. 1, Januari 2007. h.24 
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yang berharga untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-

keputusan pemerintah.  Dalam pengertian ini maka korupsi adalah salah satu cara 

menerapkan pengaruh. Yaitu cara seseorang mempengaruhi orang lain yang 

memegang jabatan pemerintahan agar melakukan sesuatu yang diinginkannya. 

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, 

praktik korupsi sering ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat 

dilakukan oleh siapa saja yang ingin melakukan, dari berbagai strata sosial 

ekonomi. Korupsi sudah menjadi penyakit kronis yang telah  menjangkit dan 

belum dapat disembuhkan hinggah saat ini yang menyebar di perusahaan-

perusahaan milik negara bahkan sampai ke seluruh sektor pemerintahan. 

Situasi seperti ini membuat negara kewalahan dalam menjawab berbagai 

permasalahan dan tuntutan yang ada dalam masyarakat. Dalam situasi inilah, 

gerakan kelompok penekan hadir dan berperan aktif sebagai saluran alternatif 

yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. Kelompok tersebut senantiasa 

konsisten dalam menyuarakan kebenaran dengan landasan agama dan 

mengedepankan akal sehat. Sesuai firman Allah pada QS Ali-Imran/3:104 sebagai 

berikut: 

ِٓئكَ  مُۡمنَكِرِۚ َوُأْومَ  
 
مَۡمۡعُروِف َويَۡۡنَۡوَن َعِن أ

 
مَۡخۡۡيِ َويَأُۡٔمُروَن ِبأ

 
ََل أ

ِ
 يَۡدُعوَن إ

ٞ
ة نُُكۡ ُأمَّ ُ َومَۡتُكن ّمِ ُُ  

مُۡمۡفِلُحونَ 
 
 أ
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Terjemahnya:  

“Dan hendak lah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang makruf dan mencegah 
dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

2
 

 Pada ayat ini Allah memerintahkan orang muslim agar mengajak manusia 

kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan 

mungkar. Dan hendaklah diantara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang 

yang secara terus-menerus menyeruh kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk 

Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai 

luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang sesuai dengan nilai-

nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang 

buruk dan diingkari oleh akal sehat. Mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut 

memperoleh kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang 

yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. 

 Adanya undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 

PTPK) menjadi harapan pemberantasan korupsi bagi bangsa Indonesia. Peraturan 

mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah ada di Indonesia sejak 

tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, peraturan ini dianggap sudah 

tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat 

maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

                                                           
2Alquran dan Terjemahan, AL Qur’an dan Tafsirnya, jilid II, (Jakarta: Lentera 

Abadi,2010) h.95. 
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Korupsi, kemudian direvisi dengan cara UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa 

pasalnya.
3
 

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 

menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada 

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga 

menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. 

Berdasarkan fakta yang dijelaskan di atas menjadai suatu bahan bagi kelompok 

penekan untuk mengawal kasus korupsi tersebut.    

Menurut Remi Anifowose kelompok penekan merupakan kelompok 

kepentingan sosial yang terorganisasi yang dibentuk semata-mata untuk mengejar 

tujuan atau kepentigan dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Tujuan dan 

sasaran dari kelompok kepentingan ini adalah tidak untuk mengambil alih 

kekuasaan, namun hanya untuk kemajuan mereka dengan mempengaruhi mesin 

pemerintahan itu sendiri. Kelompok penekan adalah komunitas masyarakat yang 

secara lembaga memiliki orientasi melakukan pengawalan terhadap kinerja 

pemerintah sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan yang ada baik secara 

umum dan terkhususnya tindak pidana korupsi, artinya bahwa sebuah tindakan 

                                                           
3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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politik yang dilakukan secara sistematis, dan melalui cara-cara diluar proses 

politik misalnya parlemen. 
4
 

Keberadaan kelompok penekan merupakan salah satu ujung tombak dalam 

mengawal atau membentuk kebijakan negara sesuai dengan prinsip demokrasi, 

serta harus benar-benar memahami bahwa negara yang demokratis akan 

mengarahkan aktivitasnya kepada kebutuhan publik. Dalam hal ini peran dari 

gerakan kelompok penekan itu sendiri harus responsif artinya merespons setiap 

permasalahan yang ada. Hal tersebut sesuai firman Allah pada QS Ibrahim/14:1 

sebagai berikut: 

ََلٰ ِصَ ِط 
ِ
ۡم إ ِ ۡذِن َرّّبِ

ِ
منُّوِر ِِب

 
ََل أ

ِ
ِت إ لَُم   مظُّ

 
منَّاَس ِمَن أ

 
مَۡيَك ِمُتۡخِرَج أ

ِ
ُه إ ٌب َأنَزمۡنَ   إمٓرِۚ ِكَت  

مَۡحِميدِ 
 
مَۡعزِيِز أ

 
 أ

Terjemhannya: 

 “Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya 
kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang 
benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. 

5 

 Sumber kekuasaan itu terdapat pada otoritas (kekuasaan yang didapatkan 

secara sah pada suatu lembaga), Sumber daya manusia, keterampilan, 

pengetahuan, dan sumber daya material. Kekuasaan tidak akan ada tanpa adanya 

penghormatan dan sikap kerja sama dari masyarakat luas. Dengan kata lain, 

kekuasaan politik terbentang diantara masyarakat dan para pemegang kekuasaan 

yang kita sebut juga elite politik. Kekuasaan bukan entitas yang intrinsik berada di 

                                                           
4 Ichwan Muis, Pekerja Sosial dan Pressure Group dalam Advokasi Kebijakan 

Penanggulangan Bencana di Lembaga Permasyarakatan Anak” 2016, ISBN: 978-602-0942-13-1, 

h. 5 
5 Alquran dan Terjemahan, Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 

2010) 
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tangan para pemegang kekuasaan atau biasa disebut elite politik, melainkan 

entitas yang terbangun di antara masyarakat dan para pemegang kekuasaan. 

Dalam konteks inilah ide pertanggung jawaban kekuasaan kepada masyarakat luas 

menjadi hal yang mutlak dalam proses penyelenggaraan kekuasaan.
6
 

 Kehadiran kelompok penekan yang direpresentasikan oleh Ormas, LSM, 

Mahasiswa, pers juga mempertegas bahwa melakukan oposisi terhadap 

pemerintah bukan hanya pekerjaan partai politik di dalam parlemen dan elit 

politik saja, melainkan juga pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja baik 

didalam parlemen maupun di luar parlemen, baik secara individu maupun 

kelompok organisasi atau jaringan. Bahkan oposisi yang terserak di tengah 

masyarakat justru menjadi kekuatan yang besar dalam menyokong demokrasi, 

walaupun keberadaan oposisi kelompok penekan tidak bisa menggantikan posisi 

pemerintah, lain hal oposisi yang dilakukan oleh partai politik di dalam parlemen 

yang suatu ketika akan mempunyai peluang untuk menjadi penguasa.
7
 

 Hak-hak dan kebebasan beroposisi dimanapun dan kapanpun merupakan 

gejala alamiah kebebasan berfikir, keadilan dan persamaan. Jika di masyarakat 

kebebasan berfikir dan kebebasan berkomentar terapresiasikan dan dihargai, maka 

tidak bisa dielakkan lagi sikap adanya oposisi ini. Jika kebebasan, keadilan dan 

persamaan ikut andil dalam aturan-aturan undang-undang dasar dalam hukum.
8
 

                                                           
6Muslim Mufti, Kekuatan Politik Di Indonesia.  (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.252-

253 

7Idil Abar. Demorasi Geraan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap 

Dinamika Peruabahan Sosial). Jurnal Wacana Politik.ISSN 2502.2016, h.107 

8Dimyati Rifa'I (Penj.) Tantangan politik Negara Islam, Malang: Pustaka Zamzami, 

2003, h.71 
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Dalam banyak hal kelompok penekan tersebut kadang-kadang berbeda pandangan 

dengan pemerintah selaku pengambil kebijakan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa 

perbedaan itu adalah tabiat manusia, sebagaimana firman Allah pada QS Hud/11: 

118 sebagai berikut: 

ِحَدٗةۖٗ َوََل يََزإمُوَن ُمۡخَتِلِفيَ  ٗة َو  منَّاَس ُأمَّ
 
َُّك مََجَعَل أ  َومَۡو َشآَء َرب

Terjemahannya: 

"Jikalau tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang 
satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat".

9
 

 

Ini berarti bahwa Allah Swt tidak menghendaki menjadikan manusia 

semua sejak dahulu hingga kini satu umat saja, yakni satu pendapat, satu 

kecerendungan, bahkan satu agama dalam segala prinsip dan perinciannya. 

Karena jika Allah Swt menghendaki demikian, Dia tidak akan memberi manusia 

kebebasan memilah dan memilih, termasuk kebebasan memilih agama dan 

kepercayaan.
10

 

Dalam pemaknaan ayat diatas, Al-qur‟an memberikan gambaran mengenai 

kebebasan berpendapat dalam menyampaikan segala sesuatu, dengan berdasar 

pada konsep demokrasi kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang, 

tentunya kebebasan berpendapat ini harus dilakukan dengan cara smart contohnya 

melalui organisasi kelompok penekan sehingga pengawalan kebijakan-kebijakan 

menuai hasil yang baik. 

                                                           
9Alquran dan Terjemahan, Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 

2010) 

10Quraish Shihab. Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur‟an, 

(Jakarta: Lentera Hati) h.784 



8 
 

 

Sebagai salah satu organisasi kelompok penekan, pengurus besar 

Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) memiliki sejarah yang penuh 

warna dan dinamika. Sebagai organisasi kedaerahan di kabupaten jeneponto 

memiliki komitmen dan orentasi dari sikap dan komitmen yang teguh untuk 

mempertahankan kepentingan masyarakat kabupaten jeneponto. 

Awal terbentuknya HPMT ialah inisiatif pemuda dan mahasiswa yang 

pada saat itu membentuk lembaga atau organisasi paguyuban yang 

mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang menjunjung 

tinggi budaya lokal siri’napacce, sipakainga, sipakatau dan sipakala’biri sesema 

dari jeneponto sebagai wadah berkumpulnya mahasiswa jeneponto yang 

menempuh pendidikan di Makassar, terbentuklah HIPTUR himpunan mahasiswa 

dan pemuda Turatea pada tahun 1965. Setelah beberapa proses dinamika yang 

terjadi kalangan pemuda dan mahasiswa berkumpul kembali membahas atau 

mengfesifikkan dan merubah nama HIPTUR menjadi HPMT Himpunan 

mahasiswa Pelajar Turatea. HPMT ini adalah suatu organisasi yang dihuni oleh 

oleh kalangan intelekual yang diharapkan mampu memberikan kontribusi konkrit 

pembangunan dan kemajuan kabupaten Jeneponto serta sebagai mitra kritis bagi 

pemerintah, yang dalam hal-hal tertentu dapat berbeda bahkan bertentangan 

dengan pihak pemerintah dalam proses berjalannya yang berpihak terhadap 

masyarakat.
11

 

                                                           
11 Herdiawan DT, Ketua PB HPMT Periode 2018-2020, Wawancara, Jeneponto, 6 

Agustus 2020  
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Keberadaan PB HPMT menjadi salah satu wadah bagi kaum intelektual 

sebagai mitra kritis ataupun kelompok penekan menanggapi berbagai masalah 

khususnya kabupaten Jeneponto. Beberapa kasus yang telah PB HPMT kawal 

yaitu pengawalan PB HMPT terhadap UU Omnibuslaw  bekerjasama dengan  

beberapa ketua lembaga sebanyak sebelas kecamatan yang ada di kabupaten 

Jeneponto serta pengawalan di kantor dinas sosial kabupaten Jeneponto dengan 

tuntutan agar dinas sosial memberikan transparansi kepada masyarakat dalam 

bentuk data nama-nama penduduk penerima bantuan tersebut.
12

 

Kemudian masalah yang berhasil dikawal yaitu kasus korupsi di RSUD 

Lanto Dg. Pasewang kabupaten Jeneponto penyelewangan dana sehingga 

pelayanan rumah sakit sangat miris. Sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 

23 tahun 1999 tentang pelayanan kesehatan yaitu demi menunjak derajat 

kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya yang 

dianggap mempunyai peranan yang cukup krusial adalah penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan.
13

 

Berdasarkan yang dipaparkan media cakrawalainfo.id tim Kejaksaan 

Negeri (kejari) Jeneponto menetapkan bendahara umum RSUD Lanto 

Dg.Pasewang yang berinisial nama “MS” yang diduga melakukan penyelewengan 

anggaran komsumsi makan minum pasien dan petugas sebanyak Rp. 

800.000.000,- tahun anggaran 2016, pihak penegak hukum Ardy Ryadi 

                                                           
12 Herdiawan DT (Ketua Umum PB HPMT Periode 2018 - 2020), “Wawancara 

Langsung” Kecamatan bangkala, 7 Februari 2020. 

13 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang pelayanan kesehatan 
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menetapkan tiga orang tersangka lainnya “oleh karena kasus tindak pidana 

korupsi yang menjeratnya dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 

800.000.000,- tersangka tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur 

hidup” ungkap ardy Ryadi. Kasus tersebut merupakan kasus yang dikawal PB 

HPMT mulai awal penyelidikan hingga penangkapan dan merupakan salah satu 

keberhasilan PB HPMT. 
14

 

Pada putusan No.38/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks terdakwa dinyatakan 

tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Terdakwa 

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada dakwaan subsidair, dijatuhi 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah).
15

 

Perbuatan yang dilakukan pada pokoknya yaitu pada tahun 2014 terdakwa 

mengajukan pencairan dana sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu milyar lima ratus 

delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2014 yang 

termasuk juga di dalamnya dana belanja makan da minum tamu (penyelesaian 

pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh 

juta seratus tiga puluh ilma ribu rupiah), dan setelah masuk rekeing selanutnya 

Muhammad Syamsul. MS, SKM selaku bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. 

Pasewang Tahun anggaran 2014 mencairkan dana dan kemudian menyerahkan 

dana sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus 

                                                           
14 http//. cakrawalainfo.id (Diakses pada tanggal 20 April 2021) 

15 No.38/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks. Kejaksaan Negeri Jeneponto 
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tiga puluh enam rupiah) kepada terdakwa untuk membayar operasional rumah 

sakit, termasuk dana belanja makan dan minum tamu (penyelesaian pembayaran 

kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000.- (delapan ratus enam puluh juta seratus 

tiga puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian negara khususnya pada 

RSUD jeneponto sebesar Rp. 860.060.591,- (delapan ratus enam puluh juta enam 

puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu supiah).
16

   

Berdasarkan fakta diatas maka penulis mengambil penelitian dengan judul 

“Peran Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) 

Sebagai Kelompok Penekan dalam Mengawal Kasus Korupsi penyelewengan 

anggaran makan dan minum pasien dan petugas RSUD Lanto Dg. Pasewang 

Kabupaten Jeneponto” dengan tujuan Untuk mengetahui Peran Pengurus Besar 

Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) Sebagai Kelompok Penekan 

dalam Mengawal Kasus Korupsi penyelewengan anggaran komsumsi makan 

minum pasien dan petugas RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto dan 

untuk mengetahui respon Masyarakat terhadap keberadaan PB HPMT sebagai 

kelompok penekan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana Peran Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa 

Turatea (PB HPMT) Sebagai Kelompok Penekan dalam Mengawal 

                                                           
16 No.38/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks. Kejaksaan Negeri Jeneponto 
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Kasus Korupsi penyelewengan anggaran makan dan minum pasien dan 

petugas RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana respon Masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan 

PB HPMT sebagai kelompok penekan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Peran Pengurus Besar Himpunan Pelajar 

Mahasiswa Turatea (PB HPMT) Sebagai Kelompok Penekan 

dalam Mengawal Kasus Korupsi penyelewengan anggaran 

komsumsi makan dan minum pasien dan petugas RSUD Lanto 

Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 

2. Untuk mengetahui respon masyarakat dan pemerintah daerah 

terhadap keberadaan PB HPMT sebagai kelompok penekan 

 2. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

 a. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan Sumbangan Pemikiran yang mengarah pada teori-teori 

keilmuan, khususnya pada kajian tentang ilmu politik. 

2. Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang peran 

pengurus besar himpunan mahasiswa turatea PB HPMT sebagai 
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kelompok penekan dalam mengawal kasus korupsi rumah sakit 

Lanto Dg. Pasewang kabupaten Jeneponto 

 b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan rujukan dan pembelajaran kepada masyarakat untuk 

lebih memahami Ilmu Politik dalam bingkai peran pengurus besar 

himpunan mahasiswa turatea PB HPMT sebagai kelompok penekan 

dalam mengawal kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran 

komsumsi makan dan minum pasien dan petugas RSUD Lanto Dg. 

Pasewang kabupaten Jeneponto. 

2. Sebagai bahan tambahan referensi kepada pemerintah bagaimana 

peran pengurus besar himpunan mahasiswa turatea PB HPMT 

sebagai kelompok penekan dalam mengawal kasus dugaan korupsi 

penyelewengan anggaran komsumsi makan dan minum pasien dan 

petugas RSUD Lanto Dg. Pasewang kabupaten Jeneponto. 

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap pihak RSUD Lanto Dg, Pasewang 

bagaimana peran pengurus besar himpunan mahasiswa turatea PB 

HPMT sebagai kelompok penekan dalam mengawal kasus dugaan 

korupsi penyelewengan anggaran komsumsi makan dan minum 

pasien dan petugas RSUD Lanto Dg. Pasewang kabupaten 

Jeneponto. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Setelah menelusuri beberapa penelitian-penelitian sebelumnya makape nulis 

menyebutkan beberapa diantara yang serupa dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Dalam junal yang berjudul “Partisipasi pressure group dalam proses 

penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di lembaga 

permasyarakatan anak kelas III Bandung” dalam proses penanggulangan 

bencana di lemabaga pemasyarakatan anak kelas III Bandung belum 

begitu maksimal perhatian baik dari pemerintah maupun pihak terkait 

lainnya. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya sebuah solusi kebijakan 

manajemen penanggulangan bencana di lembaga pemasyarakatan anak 

kelas III Bandung. Dalam rangkah upaya advokasi perumusan kebijakan 

telah dilakukan untuk merespon isu permasalahan yang ada. Namun hasil 

perumusan kebijakan belum maksimal hanya sampai pada tahap 

konsultasi dimana hasilnya telah melahirkan draft kebijakan 

penanggulangan bencana. Hal tersebut tidaklah cukup dalam rangkah 

menyelesaikan permasalahan kebencanaan yang ada. Sehinggga 

selanjutnya peneliti melibatkan partisipasi presure group  (kelompok 

penekan) dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan 

bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba ide kedalam proses 

penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Pelibatan 

presure group merupakan suatu upaya untuk melakukan pressure terhadap 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provensi Jawa Barat. 

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pressure yakni lobby 
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dan demonstration. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat 

lahirnya beberapa kebijakan terkait manajemen penanggulangan bencana 

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun kebijakan 

tersebut yakni Surat keputusan Nomor: W.11.PAS.PAS.26.UM.01.01.408 

Tahun 2015 Tentang Tim Penanggulangan Bencana Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung dan surat Nomor: 

W11.PAS.PAS.26-PK.01.08.03-387/2015 Tentang Permohonan 

Kerjasama (Memorandum Off Understanding) dengan Badan 

Penanggulangan Benacan Daerah (BPBD Provinsi Jawa Barat). 

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama membahas tentang kelompok penekan dalam 

mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
17

 

2. Dalam jurnal penelitian politik yang ditulis dari beberapa orang yang 

berjudul menggugat politik parlemen. Salah satu jurnal penelitian 

dengan judul “Demokrasi dan gerakan sosial (bagaimana Gerakan 

Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)” memilih 

kesimpulan bahwa fenomena gerakan mahasiswa menjadi fenomena 

tersendiri di dalam upaya melaksanakan demokratisasi di Indonesia, 

bahkan oleh karenanya mahasiswa menjadikan salah satu tolak ukur 

penting di dalam keberhasilan bagi berjalan menuju negara yang 

demokratis. Eksistensi gerakan mahasiswa sebetulnya akan mampu 

menyediakan kondisi yang biasa di dalam mencapai konsilidasi 

                                                           
17 Ichwan Muis. “Partisipasi pressure group dalam proses penetapan kebijakan 

manajemen penanggulangan bencana di lembaga permasyarakatan anak kelas III Bandung”. 

PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol.17 No.2, Desember 2018. 
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demokrasi. Dengan syarat, mereka tetap dijadikan komponen yang tak 

terpisahkan di dalam mengkerangkai arah dan orientasi dasi sistem 

pemerintahan yang digerakkannya. Sebagai gerakan sosial, tentunya 

gerakan mahasiswa harus tetap konsisten di dalam menjalankan 

idealisme yang utama yakni mendahulukan kepentingan masyarakat 

luas, terutama dalam menghadapi kebijakan negara yang kadang 

cenderung tak berpihak. Gerakan mahasiswa merupakan gerakan 

pejuang demokrasi yang tentuya berjuang menegakkan prinsip-prinsip 

dan nilai-nilai yang termaktup dalam demokrasi.
18

 Pada penelitian ini 

membahas tentang bagaimana gerakan mahasiswa dalam 

memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yang mengangkat peran PB HPMT 

juga memiliki peran yang sama yaitu memperjuangkan hak 

masayarakat khususnya di kabupaten Jeneponto. 

3. Dalam jurnal “Peran Lembaga Suwadaya Masyarakat sebagai 

Kelompok Penekan Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Kota 

Medan (Studi Kasus LSM Contras Sumatra Utara)” penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran lembaga suwadaya masyarakat 

sebagai kelompok penekan dalam mewujudkan masyarakat  Madani 

di Kota Medan dengan Studi Kasus LSM Contras Sumatra Utara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontras sematra utara turut 

berperan dalam muwujudkan masyarakat madani di Kota Medan. 

                                                           
18Idil Abar. Demorasi Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap 

Dinamika Peruabahan Sosial). Jurnal Wacana Politik.ISSN 2502.2016, h.115 
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Dalam muwujudkan masyarakat Medan, Kotras Sumatra Utara 

melakukan  beberapa upaya diantaranya pendidikan hukum supaya 

masyarkat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, 

mengadakan kampanye-kampanye untuk memberikan pendidikan 

kepada masyarakat, membangun kesadaran publik tentang pentingnya 

prinsip-prinsip HAM untuk dilindungi, serta melakukan kajian-kajian 

terhadap permasalahan masyarakat.
19

 

4. Dalam skripsi “Greenpeace Indonesia Sebagai Kelompok Penekan 

Kejahatan Lingkungan Dalam Pembangunan PLTU Batang 

Greenpeace Indonesia As Pressure Group For Environmental Crime 

In The Construction Of Batang Coal Power Plant Skripsi ini 

membahas mengenai peran Greenpeace Indonesia sebagai salah satu 

bentuk reaksi sosial informal dan kelompok penekan terhadap 

kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan yang dikaji adalah 

penolakan pembangunan PLTU Batang, karena dampak ekologis serta 

kehidupan manusia yang merugikan dalam jangka pendek hingga 

panjang. Dalam menganalisis peranan yang dilakukan oleh 

Greenpeace Indonesia sebagai kelompok penekan, digunakan 

perspektif gerakan lingkungan hijau dan teori status politik. Gerakan 

lingkungan hijau memberikan kontribusi dalam pemahaman gerakan 

lingkungan yang dilakukan oleh LSM, karakteristik dari gerakan 

lingkungan yang sepatutnya dibawa oleh LSM itu sendiri. upaya 

                                                           
19 Lenni Hartati Manurung. “Peran Lembaga Suwadaya Masyarakat sebagai Kelompok 

Penekan Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Kota Medan (Studi Kasus LSM Contras 

Sumatra Utara)”. 2014. Universitas Negeri Medan. 
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untuk menggerakkan individu atau kelompok lain bergabung ke dalam 

kegiatan yang sedang dijalankan oleh Greenpeace Indonesia. Dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data primer (wawancara dan 

observasi) serta pengumpulan data sekunder, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai tekanan yang 

diberikan sebagai upayanya dalam mencegah atau menangani 

kejahatan lingkungan.
20

 

5. Dalam skripsi “Mahasiswa Sebagai Pressure Group: Fenomena Silent 

Majority di Era Reformasi”. Dalam sejarah perkembangannya, Negara 

Republik Indonesia tidak luput dari peran serta mahasiswa sebagai 

salah satu bagian masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan 

lebih dalam mengawal terselenggaranya pemerintahan. Mahasiswa 

dengan fungsinya sebagai agent of change dan agent of social control 

harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pemerintahan. 

Namun ada fenomena yang menarik saat ini, kebanyakan mahasiswa 

sudah tidak mampu lagi berada pada posisi pemerhati dan 

pengaplikasi pembangunan masyarakat. Mahasiswa dengan dengan 

berbagai macam kesibukannya seperti sengaja memposisikan diri atau 

diposisikan sebagai penonton saja tanpa memberikan masukan dan 

kritik yang membangun. Situasi semacam ini bukanlah hal yang serta 

merta terjadi, tentu ada upaya yang mengarahkan agar mahasiswa 

                                                           
20  Lestari Aditya Awal Sri, dkk. “Greenpeace Indonesia Sebagai Kelompok Penekan 

Kejahatan Lingkungan Dalam Pembangunan PLTU Batang Greenpeace Indonesia As Pressure 

Group For Environmental Crime In The Construction Of Batang Coal Power Plant”.  

2016.Universitas Indonesia. 



19 
 

 

tidak terlalu kritis dalam menyikapi roda pemerinntahan. Secara 

internal kemahasiswaan itu sendiri saat ini mahasiswa terlalu banyak 

disibukan dengan aktifitas lain yang tidak menopang pengembangan 

dirinya sebagai mahasiswa yang produktif, sehingga disebutlah 

sebagai silent majority serta tidak mampu menjadi pressure group.
21

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan penulis di atas. Hal 

yang membedakan yaitu pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang peran 

kelompok penekan dalam mengawal kasus korupsi rumah sakit Lanto Dg. 

Pasewang kabupaten Jeneponto dengan tujuan mengetahui peran (PB HPMT) 

sebagai kelompok penekan dan umtuk mengetahui respon masyarakat dengan 

pemerintah terhadap keberadaan PB HPMT sebagai kelompok penekan. 

 

                                                           
21 Syarifudin Aip. “Mahasiswa Sebagai Pressure Group : Fenomena Silent Majority Di 

Era Reformasi”. Jurnal Vol. XI No. 02 Tahun 2017. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Gerakan Sosial Baru (New Socia Movement) 

Gerakan sosial baru adalah sebuah bentuk gerakan yang berbeda dengan 

gerakan sosial lama. Gerakan ini muncul pada pertengahan 1960-an di negara-

negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Gerakan sosial klasik lebih 

menekankan pada perjuangan kelas dan membawa tujuan ekonomi-material, 

tetapi gerakan sosial baru melaksanakan gerakannya bukan dengan tujuan 

material tetapi lebih menuntut hal spesifik seperti hak kaum feminis, gerakan 

enviromentalis dan gerakan perjuangan lainnya. Gerakan sosial baru berpusat 

pada tujuan non-material menekankan pada perubahan-perubahan gaya hidup dan 

kebudayaan dari pada mendorong perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau 

perubahan ekonomi sebagaimana tercermin dari gerakan lingkungan, anti perang, 

perdamaian, feminisme dan sejenisnya.
22

 

Diawal kemunculannya, sempat di perdebatkan tentang perbedaan antara 

gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama. Gerakan sosial baru hanyalah sebuah 

siklus dimana gerakan ini beserta gerakan terdahulunya hanya menanggapi krisis 

budaya dan kritik modernisasi.Setelah mendapat kritik terhadap diskursus gerakan 

sosial baru, banyak para ahli berusaha memperkuat kedudukan gerakan ini dan 

hingga saat ini gerakan sosial baru menjadi suatu gerakan yang benar-benar 

berbeda dengan gerakan sosial klasik dan gerakan sosial baru menjadi fenomena 

unik tersendiri dalam masyarakat modern saat ini karena kemampuannya 

                                                           
22Bunga Hayati dkk, Politik Ekstra Parlementer Perjuangan Advoasi SIGAB Untuk 

Difabel. 2017.h.13. 
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menjawab berbagai bentuk gerakan masyarakat yang terjadi di kawasan urban. 

Perbedaan jelas dapat dilihat antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru 

melalui beberapa point dibawah ini: 

1. Idiologi dan Tujuan  

Gerakan sosial baru bertujuan untuk melawan ekspansi aparat 

negara dan pasar yang semakin meningkat, memperjuangkan hak sosial 

kaum urban marginal, aktivis lingkungan, kelompok anti otoritarian, kaum 

anti rasisme dan juga para feminis. Gerakan sosial baru tidak memakai 

ideologi marxian, tujuan perlawanan seperti “anti kapitalisme” dan 

“perjuangan kelas” yang selama ini dijadikan dasar perlawanan oleh 

kelompok gerakan sosial klasik. Gerakan sosial baru berorientasi untuk 

menanamkan nilai – nilai dan budaya baru dalam masyarakat. 

2. Taktik dan pengorganisasian  

Dalam taktik gerakan dan model pengorganisasiannya, gerakan 

sosial baru lebih memilih saluran diluar politik normal dengan 

meninggalkan model pengorganisasian seperti yang telah diterapkan pada 

partai politik dan serikat–serikat lainnya, gerakan sosial baru lebih 

memilih untuk menggunakan model pengorganisasian yang tidak hierarkis 

dengan merotasi pimpinan gerakan she ingga tidak ada anggota yang 

berkuasa untuk seluruh bagian gerakan yang dilaksanakan. Taktik 

gerakannya dengan melaksanakan demonstrasi yang dramatis dan 

direncanakan lengkap dengan kostum dan representasi simbolik. 
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3.  Partisipan atau aktor  

Gerakan sosial klasik biasanya adalah sebuah gerakan perjuangan 

antara kelompok termarjinalkan dengan kelompok elit tetapi gerakan 

sosial baru merupakan gerakan antarkelas dimana semua lapisan 

masyarakat dapat ikut melaksanakan perjuangan sepanjang memiliki 

kesamaan kepentingan dan tidak terikat dengan motif-motif keuntungan 

korporasi. 

4.  Medan atau arena  

Medan atau arena perjuangan gerakan sosial melintasi batas region 

dari lokal hingga internasional sehingga adalah hal yang wajar jika 

beberapa gerakan sosial serupa muncul di berbagai negara hingga 

kemudian menjadi gerakan internasional. Isu-isu yang menjadi kepedulian 

gerakan sosial baru melintasi sekat-sekat bangsa dan masyarakat, bahkan 

melintasi dunia manusia, menuju dunia alami. 

5. Partisipasi Politik 

Dasar dari gerakan sosial baru adalah “protes”. Mereka sangat 

kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan 

merasa terasingkan dari masyarakat. Mereka menginginkan desentralisasi 

kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam 

peningkatan swadaya masyarakat, terutama masyarakat lokal. Tujuannya 

antara lain meningkatkan kualitas hidup. Salah satu caranya ialah dengan 

mendirikan berbagai kelompok yang peduli pada masalah-masalah baru 
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seperti lingkungan, gerakan perempuan, hak asasi manusia, dan gerakan 

antinuklir. 

Beberapa teori sosial digunakan untuk membaca gerakan sosial, di 

antaranya Political opportunity Structural (POS), resource mobilization 

theory (RMT) dan collective action framing (CAF). Teori sosial pertama 

yaitu (POS) merupakan pola hubungan antara elit politik, partai politik dan 

kelompok kepentingan yang menempatkan masyarakat sebagai 

konstituen.Teori ini menilai gerakan sosial terjadi karena adanya 

perubahan struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan politik 

(opportunity). Kesempatan politik selalu terkait dengan sumber daya yang 

bersifat eksternal. Menurut Peter Eisinger, gerakan sosial sangat besar 

peluang untuk muncul dalam sistem politik yang menandai adanya 

percampuran antara keterbukaan dan ketertutupan kesempatan politik. 

Dengan demikian sangat sulit untuk memberikan batasan derajat 

keterbukaan dalam kesempatan politik yang memunculkan gerakan sosial. 

B. Pendekatan Struktural Fungsional Gabriel Almond 

Pendekatan struktual fungsional merupakan alat analisis yang diperlukan 

untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. 

Dengan demikian, sistem politik merupakan bagian dari subsistem dari sistem 

kehidupan manusia. Analisis pendekatan struktural fungsional ini dimulai dengan 

penjelasan mengenai sistem politik sebagiamana diperkenalkan oleh Gabriel 

Almond. Dalam teori perbandingan politik, Almond menerapkan ide dasar dari 

Talcott Parsons dengan menganggap bahwa suatu sistem politik merupakan 
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kumpulan dari peranan- peranan yang saling berinteraksi. Talcot parson 

mengembangkan apa yang disebut  grand theory (teori besar) dalam sososiologi 

yang lazim di sebut sebagai fungsionalisme struktural. Salah satu teori dasar 

parsons  menganggap bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian-

bagian yang saling bergantungan (interdependen). Setiap bagian dari sistem sosial 

ini  memiliki fungsi-fungsi sendiri menurut cara-cara division of labor 

(Pembagian kerja) dan secara bersama-sama mendukung bekerjanya sistem 

tersebut. Sistem sosial ini bekerja secara integratif  dan melalui pertukaran-

pertukaran diantara bagiannya, serta menciptakan suatu keseimbangan untuk 

mempertahankan eksistensi sistem tersebut. 

Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat 

dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-

fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan 

dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Dari 

penjelasn di atas, setidaknya ada beberapa hal yang utama dalam sebuah sistem 

politik, (1) sistem politik merupakan sistem interaksi yang terdapat dalm semua 

masyarakat yang bebas dan merdeka. Dengan demikian, sistem politik terdapat 

dalam masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang modern. Aktor-aktornya 

pun sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing; (2) tujuan sistem politik 

adalah untuk mencapai suatu kesatuan dalam masyarakat (integrasi). Selain itu, 

sistem politik juga dapat menyesuaikan (adaptif) terhadap lingkungannya. (3) 

sistem politik absah dalam menggunakan kekuatan dan paksaan fisik. Penggunaan 

kekuatan dan paksaan fisik, dalam keadaan yang berbeda dapat dilihat dalam 
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sistem politik totaliter dan sistem politik demokrasi. Dalam sistem politik yang 

totaliter, paksaan fisik sangat dominan dalam alokasi nilai dan kebijakan. Berbeda 

dengan sistem politik yang demokratis, pengunaan paksaan fisik hanya dalam 

batas tertentu dan sesuai prosedur yang ada. 

Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki persamaan 

karena sifat univeralitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik 

ini, Almond membaginya dalam dua jenis, yaitu fungsi input dan output. 

Termasuk dalam kategori fungsi input adalah sosialisasi politik dan rekrutmen 

politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik. 

Sedangkan fungsi output terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaa aturan, dan 

peradilan dari pelaksanaan aturan. Lebih lanjut Almond menulis; 

“All of the function performed in the political system-political 

socialization and recrutment, interest articulation, interest aggregation, 

rule making, rule aplication, rule adjudication- are performed by means of 

communication”. 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa komunikasi bukanlah fungsi yang berdiri 

sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada 

saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. 

 Komunikasi politik versi Almond beranggapan bahwa arus komunikasi 

politik dapat mengalir dari bawah ke atas (dari masyarakat ke penguasa) dan dari 

atas ke bawah (dari penguasa ke masyarakat). Arus komunikasi dari bawah ke 

atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan-

tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Almond membayangkan 



26 
 

 

bahwa dalam setiap sistem politik selalu saja ada arus informasi yang mengalir 

dari masyarakat ke penguasa politik. Perbedaan utama antara sistem politik yang 

satu dengan yang lainnya adalah cara penyampaian informasi, frekuensi 

penyampaian, dan struktur (lembaga) yang terlibat dalam arus informasi tersebut. 

 Arus komunikasi dari atas ke bawah terjadi bila penguasa politik 

menyampaikan pesan-pesan politik kepada anggot-anggota masyarakat. Bagi 

Almond, proses tersebut bersifat universal  karena tidak ada penguasa yang tidak 

menyampaikan pesan-pesan kepada rakyatnya, baik itu dalam bentuk peraturan 

maupun perintah-perintah. 

 Adapun mengenai interaksi antara sistem politik dengan lingkungan, 

antara Easton dan Almond tidak terdapat perbedaan dalam pembagian lingkungan 

dalam (intrasocietal) pengaruh yang berasal dari lingkungan luar  (input) 

berdampak pada sistem dan sebaliknya, sistem politik mempengaruhi  pula 

lingkungannya. 
23

 

C. Teori Peran 

 Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. 

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.
24

 

Teori yang mendukung penelitian ini adalah role theory (teori peran) yang 

di kemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai 

pengantar. Teori Peran menekankan sifat individual atau kelompok sebagai pelaku 

                                                           
23 Toto pribadi dan Ali Muhyidin, Pendekatan Dalam Analisis Politik. 2017.h. 17 

24 Soejono Soekanto, Sosiologi sebagai pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 267 
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sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang di tempatinya di 

lingkungan kerja dan masyarakat.
25

 Teori Peran mencoba untuk menjelaskan 

interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka 

mainkan. Peran adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok dalam menghadapi masalah sosial dan berharap menemukan hasil, 

selain itu juga dapat menjadi alternatif agar mampu menyelesaikan atau 

menyelamatkan masalah sosial yang terjadi. 

 Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan 

perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini 

didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat 

diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan 

fungsi dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan 

organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran 

mereka. 

 Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang atau 

kelompok sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau 

perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau 

memangku suatu posisi dalam situasisosial. 

                                                           
25 Ferdiansyah dan Ira Rachmawati Purnima, Pengaruh Role Ambiguty, Role Conflict, 

dan Role Overload Terhadap Burnout, Tahun 2011, Vol. III No.2, h. 3 
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 Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan 

peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauhmana peran dari PB 

HPMT dalammengawal kasus korupsi makan minum pasien dan petugas di 

RSUD Lanto Dg. Pasewang. Untuk melihat peran dari PB HPMT, berdasarkan 

teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang 

yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan 

mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun 

lainnya. 

 Otoritas kekuasaan yang semakin diperbesar oleh individu akan 

menimbulkan rasa takut dikalangan masyarakat. Ketakutan tersebut akan 

menimbulkan ketidakpercayaan yang berakibat pada kemunculan mutual violence 

antara satu kelompok dan kelompok masyarakat untuk mengalahkan kelompok 

lain. Apabila situasi ini berrlangsung terus, maka manusia akan mengalami situasi 

hidup dalam tendensi deskruktif. Di sisi lain setiap manusia memiliki kebebasan 

untuk menentukan tujuan hidupnya. Namun, hak tersebut hanya akan terbentuk 

Ketika ada Batasan dan hambatan tertentu yang ditentukan berdasarkan 

kesepakatan. 
26

 

D. Kelompok Penekan 

Menurut Maurice Duverger kelompok penekan (Presure Group) adalah 

sebuah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau 

bisnis untuk mengubah prilaku, kebijakan, keputusan mereka atau mengambil 

                                                           
26 Muhammad Saleh Tajuddin, “Bangunan Filsafat Tentang Civil Siciety dalam 

Pemikiran Thomas Hobbes”, 2013, Volume 1 Nomor 1, April 2013. h. 164.  
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Tindakan atas masalah tertentu. Partai politik berjuang sekuat tenaga untuk 

memproleh kekuasaan dan melakasanakan kekuasaan tersebut dengan meilih 

walikota, senator-senator, dan wakil- wakil rakyat. Kelompok penekan sebaliknya 

tidak langsung mengambil bagian dalam memproleh kekuasaan secara langsung 

atau dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri: mereka bertindak untuk 

mempengaruhi kekuasaan sementara tidak terlibat didalamnya mereka 

melancarkan “tekanan-tekanan” atas kekuasaan yang sedang berjalan (dari situlah 

asal mula Namanya Presure Groups yang diperkenalkan di Prancis 10 tahun ysng 

lalu. 
27

 

Kelompok penekan ini berusaha mempengruhi orang-orang yang 

memegang dan menjalankan kekuasaan, bukan untuk menempatkan orang-orang 

mereka sendiri dalam posisi yang memegang kekuasaan setidak tidaknya tidak 

secara resmi meletakkan orang-orang mereka. Hal tadi menunjukkan 

membandingkan kelompok penekan dengan partai politik, akan tetapi harus pula 

mendefinisikannya dengan membandingkan dengan organisasi yang non-politik 

juga, yang bahkan bukan partai tetapi tidak pula tergolong dalam kelompok 

penekan. Suatu keompom penekan itu sifatnya eksklusif (istimewa, lain dari yang 

lain) bila ia hanya mengambil Tindakan dalam bidang politik saja, dengan 

memberikan tekanan atas kekuasaan politik. Sebuah kelompok dikatakan 

“Parsial”, bila melakukan sebaliknya, yaitu bila kegiatan politik hanyalah 

merupakan salah satu bagian saja dari aktivitasnya bila keopok ini mempunyai 

                                                           
27 Duverger, Maurice. Partai Politik, dan Kelompok-Kelompok Penekan, Radar Jaya, 

Jakarta 
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alas an-alasan lain untuk eksistensinya dan memepunyai rencana Tindakan lain, 

misalnya serikat serikat buruh yang sering juga melancarkan tekann tekanan atas 

pemerintah, tetapi pada dasarnya berpedoman pada tujuan yang leih besar lagi. 
28

 

Konsep Pressure Group (Kelompok Penekan)  

Pressure Group (kelompok penekan) adalah organisasi yang berupaya 

sebagai salah satu fungsi untuk mempengaruhi perumusan dan penerapan 

kebijakan publik yang mewakili seperangkat keputusan otoritatif yang diambil 

oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan oleh pemerintah daerah.
29

 

 Kelompok ini berasal dari individu yang bergabung karena memiliki 

kepentingan dan tujuan yang sama. Kemudian tujuan-tujuan tersebut disepakati 

menjadi sebuah tuntutan dengan memberikan aktifitas tekanan agar apa yang 

diharapkan atas kebijakan pemerintah dapat terealisasikan, harapan terbesarnya 

dapat mengubah kebijakkan yang dibuat oleh pemerintah. “a group representing 

an interest or cause which seeks to achive its aims by putting pressure on 

government” J. Denis Debyshire mendefinisikan kelompok penekan sebagai 

sebuah kelompok yang mewakili sebuah kepentingan atau persoalan-persoalan 

tertentu untuk mencapai tujuan dengan memberikan tekanan pada pemerintah.
30

 

                                                           
28 Duverger, Maurice. Partai Politik, dan Kelompok-Kelompok Penekan, Radar Jaya, 

Jakarta. h.70 

29 Grant, Wyn. 1995, Pressure Groups, Politics, and Democrazy in Britain. Harvester 

Wheatsheaf 

30 Ranjabar, Jancobus. 2016. Pengantar Ilmu Politik “Dari Ilmu Politik Sampai Politik di 

Era Globalisasi”, Alfabeta, Bandung 
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 Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik 

lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan maju. Kelompok penekan juga dapat 

memengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah melalui cara-cara 

persuasi dan propaganda. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa 

asosiasi yaitu:
31

 

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

 2. Organisasi-organisasi sosial keagamaan, 

 3. Organisasi Kepemudaan,  

4. Organisasi Lingkungan Hidup, 

 5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta  

6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya. 

 Kelompok penekan pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan 

dengan cara mengatur orientasi tujuan-tujuannya yang secara operasional 

(melakukan negosiasi) sehingga dapat mempengaruhi kebijakan umum. Dalam 

realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang 

sifatnya sektoral maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana 

agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya (sekurang-kurangnya tidak 

merugikan).
32

 

Kelompok-kelompok penekan bertindak atas dua tingkat (tahap) yang 

berbeda. Yang pertama, mereka secara langsung menekan organ-organ 
                                                           

31 Cipto, Bambang. 2003. Politik dan Pemerintahan Amerika, ingkaran, Yogyakarta 

32 Budiarjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustka 

Utama, Jakarta 
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pemerintahan, seperti menteri-menteri, anggota parlemen, dan pejabat-pejabat 

tinggi. Yang kedua, mereka melancarkan pengaruhnya secara tidak langsung 

kepada warga masyarakat guna membentuk pendapat umum yang pada gilirannya 

akan mempengaruhi pejabat pemerintah, yang biasanya selalu menaruh perhatian 

pada pendapat umum.
33

 

 Peranan kelompok penekan dianggap mempunyai keuntungan bagi 

berlangsungnya sistem politik demokrasi. Hal ini dikarenakan kelompok penekan 

memiliki empat peran, yakni: 
34

 

1. Terlibat dalam pembuatan kebijakan (Popular Involvement in Policy 

Making). Kelompok penekan perlu memastikan bahwa proses pembuatan 

kebijakan tidak dimonopoli oleh politisi atau pegawai negeri senior. Kontrol 

yang mereka lakukan harus mampu diimbangi dengan operasi kelompok 

penekan. 

2. Memberikan pendidikan politik (Political Education) Kelompok penekan 

perlu untuk „menjual‟ kasus adalah untuk mengamankan pengaruh mereka 

yang mungkin dapat membantu proses edukasi masyarakat dalam urusan 

politik. 

3. Mempromosikan atau mendorong reformasi (Promote Reform) Kelompok 

penekan dapat mengangkat berbagai hal atau isu dimana partai politik pada 

umumnya akan lebih memilih untuk mengabaikannya, baik karena mereka 

                                                           
33 Duverger, Maurice. Partai Politik, dan Kelompok-Kelompok Penekan, Radar Jaya, 

Jakarta 

34 Djuyandi, Yusa. 2018. Pengantar Ilmu Politik. Rajawali Pers, Depok 
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tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk menjadi isu politik utama 

atau karena isu itu mungkin secara internal dianggap dapat memecah belah. 

4. Mengedepankan kepentingan minoritas (Put Forward Minority Interests). 

5. Kelompok penekan memiliki kemampuan untuk mengadopsi pendapat atau 

hal-hal yang menjadi perhatian kelompok minoritas. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metodepenelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan 

perilaku yang diamati.
35

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran yang lebih akurat dan 

mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Jeneponto dengan mengambil objek 

lokasi penelitian khusus daerah Jeneponto. 

C. Tipe dan Dasar Penelitian 

1. Tipe penelitiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitiankualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan 

dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) 

yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan 

                                                           
35Torang Syamsir, Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi. h.  143-147. 
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yang dikaji khususnya kelompok penekan (PB HPMT) di kabupaten 

Jeneponto.
36

 

2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau 

proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup 

tertentu sebagai sampel yang dianggap representative.
37

 

D. Jenis Data 

Adapun sumber data yaitu dengan membaca buku, dan media informasi 

lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
38

 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bersumber dari informan langsung dan 

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi, pemilihan 

informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas 

subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan 

informasi lengkap dan akurat. Dalam penelitian kualitif tidak dipesoalkan 

jumlah informannya tetapi tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informasi 

kunci. Dengan demikian peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu 

yang telah ditetapkan. Kriteria harus sesuai dengan topik penelitian. Pemilihan 

informan didasarkan atas pertimbangan bahwa semua informan mengetahui dan 

mau mengeluarkan pernyataan yang jujur sesuai fakta yang ada. Adapun 

informan dalam penelitian ini yaitu: 

                                                           
36Lisa, Harrison, Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Kencana, 2009). h.102. 

37Lisa, Harrison, Metodologi Penelitian Politik. h.102-103 

38Safiruddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004). h.76 
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a. Bupati Jeneponto 

b. Ketua Pengurus Besar HPMT. 

c. Masyarakat 

3. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data 

primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu 

mangungkap data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh 

daricatatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek atau 

permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literature, jurnal majalah atau 

koran, dan sebagainya. 

E.  Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-

bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala 

maupun informasi yang sifatnya dapat dipercaya dan sesuai kenyataan yang ada. 

Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut:
39

 

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana Peneliti 

atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Cara observasi yang paling efektif adalah melengkapinya 

dengan pedoman observasi atau pedoman pengamatan seperti format atau 

blangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yangdigambarkan akan terjadi. Setelah itu, 

                                                           
39Burhan bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (jakarta: kencana, 2009), h.108 
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peneliti sebagai seorang pengamattinggal memberikan tanda cek ceklis 

pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. Orang yang 

melakukan pengamatan disebut pengamat. 

2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara 

(interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan 

pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan). Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh keterangan 

dengan cara tanya jawabsambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman wawancara, dimana informan terlibat pada organisasi dalam 

waktu yang relativ lama. Menurut Esterberg terdapat beberapa jenis 

wawancara, yaitu: 

a. Wawancara terstruktur  

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang digunakan 

sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diproleh. Pada wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi 

pertanyaan sama, dan pengumpul data mencatatnya. 

b. Wawancara Tidak terstruktur  

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap pengmupulan datanya. 
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Pedoman wawancara yang dugunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak 

terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan 

diproleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang 

diceritakan oleh reponden. 

c. Wawancara semi terstruktur 

Wawancara semi terstruktur merupakan bentuk wawancara 

dalam penelitian kualitatif yang memiliki serangkaian pertanyaan 

premeditasi, sehingga memungkinkan pewawancara mengeksplorasi 

perkembangan baru dalam penyebab wawancara. wawancara ini sudah 

termasuk dalam kategori in-depth interview dimana dalam 

pelaksanannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan 

permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak 

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
40

 

3. Dokumentasi, yaitu tehnik pengambilan gambar/data, teknik ini bertujuan 

melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga 

penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam 

penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif. Analisis ini juga 

                                                           
40 Wilinny, dkk. Analisis Komunikasi di PT. Asuransi Buana Independent Medan. Jurnal 

ilmiah simantek ISSN. 2550-0414.vol.3.no.1. 
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dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi dilokasi penelitian dapat dikaji lebih 

mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara lebih terperinci. 

Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat 

kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh 

sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Menurut Soedjono dan 

Abdurahman, analisis ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara 

obyektif dan sistematis.41 Analisis ini dimaksudkan melakukan analisis terhadap 

makna yang terkandung dalam masalah yang hendak dibahas. 

Penelitian kualitatif berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan 

dunia tingkah laku manusia itu sendiri. Keunikan pendekatan ini bersumber dari 

hakikat manusia sebagai makhluk biologis, psikis, sosial dan budaya. Kompleks 

sistem makna tersebut secara konstan digunakan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.42 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan proses menerjemahkan data-data lpangan 

sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat dari penelitian serta kebutuhan untuk 

pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan 

suatu teknik constant comparison, yaitu suatu usaha yang terus-menerus untuk 

                                                           
41 Soerjono dan Abdurahman, Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 13. 

42 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 140. 



40 
 

 

menumbuhkan kategori- kategori dan konsep-konsep lapangan berdasarkan 

kenyataan yang diperoleh, sebgai bangunan analisis. Dengan demikian, metode ini 

lebih banyak dikuasai oleh pengembangan analisis yang muncul di lapangan. Data 

yang muncul diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori dan sebagainya. 

Metode ini sangat memungkinkan bagi peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan 

data, tetapi sekaligus menulis dan memberikan interpretasi terhadap data yang 

ada. 

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam 

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa 

dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.43 Dengan menggunakan metode 

kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan 

bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode kualitatif 

ini, bukan karena metode ini baru, dan lebih “trendy”, akan tetapi memang 

permasalahan ini lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif. 

Dengan metode kualitatif, fakta-fakta yang tidak tampak oleh indra akan 

diungkap, sehingga dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, sehingga 

memiliki kredibile. 

2. Teknik Analisis Data 

 Analisa data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga 

penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang dikumpulkan dalam penelitian 

                                                           
43 Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1998), h. 5. 
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ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, dengan metode yaitu deskriptif. 

Analisa ini juga dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian 

dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara 

lebih terperinci. Analisis data adalah cara untuk menata dan mendapatkan catatan 

hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang sistematis. Analisis data juga dapat 

memberikan pemahaman yang baik bagi peneliti sehingga dapat menghasilkan 

temuan baru yang dapat dilihat oleh orang lain atau peneliti dengan kasus yang 

hamper sama dengan kasus yang diteliti. 

Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat 

kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh 

sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Dari kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan yang saling berkaitan pada saat sebelumnya, selama maupun 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun 

wawasan umum disebut anailis menurut Miles dan Haberman.44ketiga komponen 

tersebut yaitu:  

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan merekam, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tma dan polnya daan 

membuang yang tidak perlu.
45

 

 

                                                           
44 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitati (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 148. 

45 Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 338. 
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b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
46

 

c. Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan pada bagian ini bahwa Teknik 

pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara mendalam 

studi dokumentasi, dan gabungan keduanya atau trigulasi.
47

 

3. Penyajian Data 

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk 

memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data 

diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk 

khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya 

sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif 

selanjutnya.
48

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana 

data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil 

keseluruhan dari penelitian tersebut. 

 Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam 

sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal in 

                                                           
46  Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 341.  

47 Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 401. 

48 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, h. 228. 
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dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, 

komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil 

pemahaman dan pengertian penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melakukan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan focus masalah yang sudah diinterpretasikan dan 

dilakukan penarikan kesimpulan 

b. Kesimpulan sementara direalisasikan dengan hasil observasi lapangan, 

sehinggah diperoleh pemahaman masalah yang sesuai dengan kajian 

teoritis. 

c. Melakukan penyimpulan akhir dan mendeskripsikannya sebagai hasil 

penelitian.
49

  

                                                           
49Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit erlangga, 2009), h. 151-152 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Letak Geografi Kabupaten Jeneponto terletak antara 5
o
23'12” – 5

o
42‟1,2” 

Lintang Selatan dan 119
o
29'12” – 119

o
56‟44,9” Bujur Timur, dengan jumlah 

penduduk mencapai 342.700 jiwa pada tahun 2010.  Berbatasan dengan 

Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah 

Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Luas 

wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi yang meliputi 114 desa 

dan kelurahan, 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bangkala, Batang, Kelara, 

Binamu, Tamalatea, Bontoramba, Rumbia, Turatea, Tarowang, Arungkeke, 

Bangkala Barat. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian Barat wilayah 

Propinsi Sulsel yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar sekitar 90 km.
50

 

Topografi 

Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari 

dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas 

permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape 

Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 

sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran 

rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan 

                                                           
50 https://jenepontokab.go.id/gambaran_umum (Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lompobattang
https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
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dengan Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar 

yang terletak di desa Bungeng.  

 

                                   (Gambar .1 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto) 

Batas Wilayah 

 Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km² yang meliputi 11 

Kecamatan, Kabupaten Jeneponto terletak antara 5”16‟13” – 5” 39‟34” Lintang 

Selatan dan 12” 40‟19” – 12” 7‟31” Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten 

Gowa dan Takalar, di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur 

Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. 

Tabel 4.1 Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 

Utara 

Kabupaten Gowa dan Kabupaten 

Takalar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Flores
https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar
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Timur  Kabupaten Bantaeng  

Selatan  Laut Flores  

Barat  Kabupaten Takalar  

Sumber: https://jenepontokab.go.id/gambaran_umum 

Iklim 

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kabupaten Jeneponto 

beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim 

penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Jeneponto 

berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan rata-rata curah hujan 

bulanan kurang dari 100 mm per bulan dan bulan terkering adalah 

bulan Agustus dan September. Sementara itu, musim hujan di wilayah Kabupaten 

Jeneponto berlangsung pada periode November hingga April dengan rata-rata 

curah hujan bulanan lebih dari 120 mm per bulan dan bulan terbasah adalah 

bulan Januari dengan curah hujan bulanan lebih dari 250 mm per bulan. Curah 

hujan tahunan di wilayah Kabupaten Jeneponto berkisar antara 1.000–2.500 mm 

per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 60–150 hari hujan per tahun. 

Suhu udara wilayah kabupaten Jeneponto berkisar antara 21
0
-24

0
 dengan tingkat 

kelembapan nisbi ±76%.
51

 

 

 

                                                           
51 https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/   (Diakses pada tanggal 20 November 2021) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantaeng
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Flores
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar
https://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi_iklim_Koppen
https://id.wikipedia.org/wiki/Iklim_tropis_basah_dan_kering
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_penghujan
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_penghujan
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_kemarau
https://id.wikipedia.org/wiki/Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/September
https://id.wikipedia.org/wiki/November
https://id.wikipedia.org/wiki/April
https://id.wikipedia.org/wiki/Januari
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/
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Potensi Daerah 

Kabupaten Jeneponto juga dikenal sebagi penghasil nener dan benur ikan 

bandeng yang banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Wilayah Pesisir 

Kabupaten Jeneponto yang merupakan sentra produksi garam satu-satunya di 

pulau Sulawesi. Produksi garam tidak hanya mencukupi kebutuhan garam yodium 

untuk provinsi Sulawesi Selatan saja, tetapi juga menyuplai kebutuhan kawasan 

timur Indonesia. Kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi pohon lontar 

(siwalan) yang begitu besar jumlahnya yang tersebar pada semua kecamatan 

sangat memungkinkan untuk pengembangan sentra industri gula merah. Saat ini 

pengelolaan gula merah rakyat masih dikelolah secara tradisional sehingga 

diperlukan adanya terknologi yang lebih modern untuk pengolahan gula merah 

yang diharapkan dapat menghasilkan produk gula merah dengan kualitas yang 

bersaing. 52 

Pemerintahan Daerah Jeneponto mencakup 113 Desa / Kelurahan dengan 

rincian 82 Desa dan 31 Kelurahan. Ditinjau dari status desa yang tertinggal, masih 

banyak di jumpai Desa yang tertinggal yaitu sebanyak 39 Desa, sisanya yang lain 

yaitu sebanyak 42 Desa tidak tertinggal lagi. Pada tahun 2017 Tanah negara 

seluas 879,80 Ha telah disertifikatkan. Sedangkan untuk pendaftaran hak 

pencatatan tanah di Jeneponto meningkat menjadi 5.082. Diantaranya pemberian 

hak 3.800, hak dana bangunan 305, hak pakai 67, pemisahan 873, dan sertifikat 

pengganti 7.
53

 

                                                           
52 https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ (Diaksespada tanggal 20 November 2021) 
53 https://docplayer.info (Diaksespada tanggal 20 November 2021) 

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/
https://docplayer.info/
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A. Sejarah Singkat PB HPMT 

Awal terbentuknya HPMT ialah inisiatif pemuda dan mahasiswa yang 

pada saat itu membentuk lembaga atau organisasi paguyuban yang 

mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang menjunjung 

tinggi budaya lokal siri’napacce, sipakainga, sipakatau dan sipakala’biri sesema 

dari jeneponto sebagai wadah berkumpulnya mahasiswa jeneponto yang 

menempuh pendidikan di Makassar, terbentuklah HIPTUR Himpunan mahasiswa 

dan pemuda Turatea pada tahun 1965. Setelah beberapa proses dinamika yang 

terjadi kalangan pemuda dan mahasiswa berkumpul kembali membahas atau 

mengfesifikkan dan merubah nama HIPTUR menjadi HPMT Himpunan 

mahasiswa Pelajar Turatea. HPMT ini adalah suatu organisasi yang dihuni oleh 

kalangan intelekual yang diharapkan mampu memberikan kontribusi konkrit 

pembangunan dan kemajuan kabupaten jeneponto serta sebagai mitra kritis bagi 

pemerintah. Yang dalam hal-hal tertentu dapat berbeda bahkan bertentangan 

dengan pihak pemerintah dalam proses berjalannya yang berpihak terhadap 

masyarakat.
54

 

B.  Visi dan Misi PB HPMT 

1. Visi PB HPMT sebagai yaitu “Membina insan akademis yang bermartabat, 

mandiri, bertanggung jawab atas terwujudnya kebersamaan yang 

demokratis serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 

 

                                                           
54 Herdiawan DT, Ketua PB HPMT Periode 2018-2020, Wawancara, Jeneponto, 6 

Agustus 2020 
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2. Misi PB HMPT yaitu: 

a. Sebagai salah satu wahana peningkatan kualitas pelajar, mahasiswa 

dan masyarakat Turatea. 

b. Memberi kontribusi bagi pembagunan daerah 

c. Agen control social guna terciptanya tata kehidupan masyarkat 

Jeneponto yang demkratis dan sejahtera. 

3. Struktur Organsisaasi PB HPMT 

Berdasarkan Surat keputusan Pengurus Besar Himpunan Pelajar Turatea 

(PB HPMT) nomor: 001/E/ist_formateur/PB-HPMT/I/2020 tentang 

pengesahan susunan pengurus Besar Himpunan Pelajar Turatea periode 

2020-2022.
55

 

Tabel 4.2 Susunan pengurus PB HPMT periode 2020-2022 

KETUA UMUM Edi Heryanto S 

SEKERTARIS JENDRAL Ashar Asy‟ari Zaenal 

BENDAHAR UMUM Rika Pratiwi  

    

KABID PAO Irham Pratama 

KABID PA Risal Budiman 

Kabid Kekaryaan & Peng. SDM Misbahuddin 

Kabid Pendidikan & Ilmu Teknologi Irwan Abbas Paemba 

Kabid Partipasi peng. Daerah Nur Alif Bashar  

Kabid Hukum dan HAM Dhedi arsandi 

    

Sekbid PAO Suharto Rasyid 

Sekbid PAO Syarir Rachman 

Sekbid Kekaryaan & Peng. SDM Al Animul Fadhil 

Sekbid Pendidikan & Ilmu teknologi Muh. Israil Fahrezy A 

Sekbid Partisipasi Peng. Daerah Ibnu Fajar 

                                                           
55 Konstitusi HPMT: Anggaran Dasar PB HPMT 
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Sekbid Hukum dan HAM Nurul Imam Rahman 

    

Anggota PAO bayu Dewa Saputra 

  Ilham Firdaus 

  Patriot Abdi Negara 

  Try Wahyudi Syam 

  Nurdaif S 

  Tri Onedy putra 

    

Anggota PA Sunarto 

  Muh. Syukur 

  Rian Hidayat 

  Habibi Fajar Sidik 

  Muhammad Silmi Kaffah 

    

Anggota Kekaryaan & Peng. SDM Asmawati 

  

Ma'rie Muhammad 

Syamsul 

  Jusbar 

  Hasriani Ars 

  Azis Siama' 

    

Anggota Pendidikan & Ilmu Teknologi Harianto 

  Siti Marwah Amini 

  Ibnu 

  Fadel Muhammad Nur 

  Mawar 

    

Anggota Partisipasi Peng. Daerah Rahmansyah 

  Haidir B 

  Ikhsan Ade Putra 

  Sandi Situju 

    

Anggota Hukum dan HAM Suhardi J 

  M. Yunus  

  Kurniawan Tasmin 

  Endy Zulkaedah 

  Zaenal Abidin 

Sumber: Surat keputusan PB HPMT 
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B.  Hasil Penelitian 

 

Sebagaimana diketahui terdapat dua tujuan penelitian yang dikemukakan 

di bab satu. Diantara tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran 

Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) Sebagai 

Kelompok Penekan dalam Mengawal Kasus Korupsi penyelewengan anggaran 

komsumsi makan dan minum pasien dan petugas RSUD Lanto Dg. Pasewang 

Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui respon masyarakat dan pemerintah 

daerah terhadap keberadaan PB HPMT sebagai kelompok penekan. Maka peneliti 

mendeskripsikan menjadi beberapa urian sebagai berikut: 

1. Peran Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB 

HPMT) Sebagai Kelompok Penekan dalam Mengawal Kasus Korupsi 

penyelewengan anggaran makan dan minum pasien dan petugas RSUD 

Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 

PB HPMT merupakan organisasi kedaerahan Kabupaten Jeneponto yang 

melakukan aktivitas perannya dalam pengawalan masalah sosial di daerah. Salah 

satu bentuk pengawalannya adalah kasus penyelewengan anggaran makan dan 

minum pasien dan petugas di RSUD Lanto Dg. Pasewang. 

 Peran adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

dalam hal ini PB HPMT dalam menghadapi masalah sosial dan berharap 

menemukan hasil, selain itu juga dapat menjadi alternative agar mampu 

menyelesaikan atau menyelamatkan masalah sosial yang terjadi di Kabupaten 

Jeneponto. 



52 
 

 

Adapun peran yang ditempuh oleh PB HPMT dari hasil penelitian tersebut 

yaitu: 

1. Pembangunan perilaku anti korupsi dan pelatihan membaca anggaran 

di internal PB HPMT 

 Peran PB HPMT sejalan dengan pernyataan Edy Herianto Subarga selaku 

ketua umum PB HPMT bahwa pentingnya perilaku anti korupsi dan pelatihan 

membaca anggaran di internal PB HPMT. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 Juni 

2021 oleh informan atas nama Edy Herianto Subarga selaku ketua umum PB 

HPMT menagatakan: 

 “Kami di internal pengurus PB HPMT terkhususnya di bidang Hukum dan 

HAM sebelum turun melakukan pengawalan mengenai kasus yang 

sensitive ini, pengawalan kasus korupsi di Rumah Sakit Lanto, kami 

membekali pengurus perilaku anti korupsi dan latihan membaca anggaran. 

dengan kegiatan tersebut diharapkan anggota PB HPMT memiliki 

pemahaman yang luas terkait permasalahan-permasalahan korupsi yang 

ada di Kabupaten Jeneponto secara khusus dan Indonesia secara umum. 

Sehingga anggota PB HPMT memiliki bekal yang kuat”.
56

 

 

 Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa PB HPMT sebelum 

melakukan pengawalan kasus korupsi, PB HPMT telah membekali para 

anggotanya tentang perilaku anti korupsi dan cara membaca anggaran. Sehinggah 

dari pembekalan tersebut anggota PB HPMT dapat memahami secara detail 

pengawalan kasus korupsi khususnya di daerah jeneponto. Hal ini merujuk pada 
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teori peran yang dikemukakan oleh Khats dan kahn “Peran menekankan sifat 

individual atau kelompok sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai 

dengan posisi yang di tempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat.” Peran 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang atau kelompok 

sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat.
57

 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang 

dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku 

suatu posisi dalam situasisosial. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa PB HPMT merupakan 

organsisi agen of change yang membantu masyarakat maupun pemerintah dalam 

mengungkap kasus korupsi penyelewengan anggaran makan minum pasien dan 

petugas yang terjadi di RSUD Lanto Dg. Pasewang tanpa menggeser peran pihak 

penegak hukum. Hal ini di karenakan dua hal yaitu perilaku anti korupsi dan cara 

membaca anggaran dan berlandaskan teori peran yang kemukakan khatz dan khan 

pada paragraph diatas.   

 Peran yang dilakukan oleh PB HPMT adalah upaya membentuk sikap anti 

korupsi yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan anti korupsi dan sosialisasi 

anti korupsi. Pada pelaksanaannya PB HPMT memberikan sebuah pemahaman 
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kepada masyarakat tentang nilai-nilai anti korupsi yang ada dalam lingkungan 

masyarakat. Mulai dari nilai Pancasila, nilai agama, serta nilai adat istiadat.
58

 

2. Pembangunan perilaku anti korupsi kepada masyarakat umum 

 Peran PB HPMT dalam mengawal kasus korupsi dengan pembangunan 

perilaku anti korupsi kepada masyarakat umum. 

 Mengenai informan yang diwawancara oleh peneliti pada tanggal 15 juni 

2021 Edy Herianto Subarga mengatakan: 

“Kami juga melakukan sosialisasi anti korupsi terhadap masyarakat 

berharap melalui sosialisasi anti korupsi ini dapat memberikan 

pengetahuan perilaku korupsi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi, melalui 

kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten 

Jeneponto mengenai permasalahan korupsi. Harapannya adalah 

masyarakat memiliki kepekaan terhadap kejadian korupsi yang terjadi 

dilingkungannya, sehingga terwujudnya gerakan masyarakat anti 

korupsi”.
59

   

 

 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan melakukan 

sosialiasasi anti korupsi terhadap masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai dan 

prinsip anti korupsi. dengan dapat menumbuhkan kepekaan kepada masyarakat 

kabupaten Jeneponto terhadap kejadian korupsi yang terjadi di lingkungannya. 

Merujuk pada teori gerakan sosial baru berpusat pada tujuan non-material 

menekankan pada perubahan-perubahan gaya hidup dan kebudayaan dari pada 

mendorong perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan ekonomi 
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sebagaimana tercermin dari gerakan lingkungan, anti perang, perdamaian, 

feminisme dan sejenisnya.
60

 Berdasarkan hal yang dilakukan PB HPMT  yaitu 

melakukan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat menanamkan nilai-nilai anti 

korupsi dan prinsip anti korupsi sejalan dengan teori gerakan sosial baru yaitu 

gerakan sosial baru. 

 Peran yang dilakukan oleh PB HPMT merupakan salah satu alternatif 

pemberantasan korupsi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

gerakan anti korupsi. Kegiatan pendidikan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, 

dan pengawasan terhadap pemerintahan yang dilakukan oleh PB HPMT memiliki 

tujuan untuk membuat semua elemen yang ada di Kabupaten Jeneponto peka 

terhadap permasalahan korupsi. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti 

pendidikan anti korupsi berbasis kampung dan keluarga, pelatihan membaca 

anggaran dan lain sebagainya merupakan bentuk penyadaran kepada elemen 

masyarakat tentang pentingnya pengetahuan permasalahan korupsi.
61

 

3. Melakukan pendampingan terhadap kasus korupsi dan melakukan 

tekanan kepada aparat penegak hukum. 

 korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di 

dalam UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan 

tindak pidana korupsi adalah Palkzsal 2 ayat (1) Perbuatan korup diartikan sebagai 
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tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. 

Oleh karnanya pencegahan praktik-praktik korupsi harus ditangani dengan 

serius.
62

   

Pemerintah telah berupaya banyak dalam mengatasi praktik-praktik 

korupsi. Upaya pemerintah dilaksakan melalui berbagai kebijakan berupa 

peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu undang-undang dasar 

1945 sampai undang-undang tentang komisi pemberantasan korupsi. Selain itu, 

pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa 

kekayaan Penyelanggara Negara (KPKPN) dan komisi pemberantasan Korupsi 

(KPK).
63

 Dilain sisi peran PB HMPT Sebagai Agend Of Change turut andil dalam 

melakukan pengawalan ataupun presyur terhadap Praktik-praktik Korupsi. 

Sebagai organisasi kemahasiswa yang bergerak dalam ruang lingkup 

kedaerahan PB HPMT juga melakukan proses pengawalan kasus Korupsi di 

kabupaten Jeneponto sebagai bentuk Gerakan mahasiswa sebagai kelompok 

penekan. Sesuai yang disampaikan Bupati Jeneponto, H. Ikshan Iskandar 

mengatakan bahwa: 

“Sudah menjadi tugas PB HPMT sekalu mahasiswa untuk mengawal dan 

mendampingi kasus penyelewengan anggaran makan minum pasien dan 
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petugas di rumah sakit lento dg pasewang sesuai kewenangannya dan 

karena ada aparat hukum yang punya kewenangan, dan saya berharap PB 

HPMT bekerjasama mengamati kinerja instansi-instansi pemerintahan 

kabupaten jeneponto sehinggah dapat mencengah tindak korupsi”.
64

 

Menurut narasumber yang merupakan Bupati Kabupaten Jeneponto bahwa 

PB HPMT sangat membantu masyarkat dan pemerintah kabupaten jeneponto 

dalam melakukan control social mengamati kinerja pemerintah serta pengawalan 

dan mendampingi instansi pemerintahan sehinggah mencegah korupsi. Disini PB 

HPMT telah melakukan perannya sebagai Agend Of Change dalam upaya 

pencegahan dan praktek-praktek korupsi. 

Hal ini sesuai dengan teori struktur fungsional Gabrial Almond bahwa 

Setiap bagian dari sistem sosial ini memiliki fungsi-fungsi sendiri menurut cara-

cara division of labor (Pembagian kerja) dan secara bersama-sama mendukung 

bekerjanya sistem tersebut. Sistem sosial ini bekerja secara integratif  dan melalui 

pertukaran-pertukaran diantara bagiannya, serta menciptakan suatu keseimbangan 

untuk mempertahankan eksistensi sistem tersebut. Menurut peneliti PB HPMT 

dalam melakukan pengawalan telah melakukan peran dan fungsinya sebagai aged 

of change dan bekerjasama dengan pemerintah ataupun aparat penegak hukum 

dalam mengawal kasus korupsi di RSUD Lanto Dg. Pasewang. Sehingga melalui 

pengawalan kasus korupsi tersebut dapat menciptakan suatu keseimbangan di 

masyarakat kabupaten Jeneponto. 

Senada dengan penjelasan undang-undang dasar 1945, bahwa dalam 

rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam alenia ke-4 
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undang-undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya kita harus 

peduli dengan masalah korupsi karenaa korupsi yang meluas dan tidak terkendali 

adalah bencama. Korupsi menghancurkan negeri dan menyengsarakan rakyat. 

Rakyatlah yang menderita, terutama terutama rakyat miskin dan belum 

berkecukupan. Lebih lanjut menurut MC Mullan menyatakan bahwa akibat 

korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai 

pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan 

untuk berusaha, ketidak stabilan politik, pembatasan dalam kebijakan pemerintah 

dan melemahnya penegakan hukum.
65

 

Hal di ataslah yang mendorong PB HPMT untuk melakukan mengamati 

dan mengawal kasus penyelewengan anggaran makan minum pasien dan petugas 

di RSUD Lanto Dg. Pasewang kabupaten jeneponto. Hal ini sesuai apa yang 

disampaikan oleh ketua PB HPMT yaitu Edy Herianto Subarga 

“PB HPMT adalah mitra kritis pemerintah kabupaten jeneponto yang 

mensopport ataupun mengkritik pemerintah kabupaten Jeneponto. Maksud 

saya mensopport adalah Ketika ada hal-hal baik yang dilakukan 

pemerintah kabupen jenponto PB HPMT turut mensopport hal tersebut 

dan jikalau Ketika pemerintah melakukan hal-hal diluar dari yang 
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seharusnya maka PB HPMT adalah garda terdepan mengkritik pemerintah 

demi jeneponto jauh lebik”.
66

 

Sesuai apa yang disampaikan Edy herianto Subarga PB HPMT adalah 

mitra kritis pemerintah kabupeten Jeneponto dan juga mensopport pemerintah 

kabupaten jeneponto karena banyak factor-faktor penyebab korupsi diantaranya 

adalah penegakan hukum tidak konsisten, penyelagunaan kekuasaan dan 

wewenang, langkahnya lingkungan anti korupsi, rendahnya pendapatan 

penyelenggara negara, kemiskinan keserakaan, budaya memberikan upeti, 

imbalan jasa, hadia. Konsekuensi Ketika ditangkap lebih rendah dari pada 

keuntungan korupsi. Budaya pesimis serba membolehkan. Gagalnya Pendidikan 

agama dan etika. Edy herianto subarga   menyatakan bahwa: 

“Kami meminta data dari BPK RI Sulawesi selatan dan melakukan 

audensi langsung terkait data angaran Kabupaten jeneponto dan hasil dari 

audensi tersebut adanya temuan hasil audit BPK RI Sul-sel 

No.50.A\LHP\XIX.MKS\05\2019 di temukan adanya penyimpangan pada 

pengelolaan anggaran dana operasional RSUD Lanto Dg. Pasewang 

sebesar Rp.860.000.000. salah satu temuannya bahkan di duga di palsukan 

oleh pihak rumah sakit, yakni daftar utang berupa penyediaan dana 

operasional rapat-rapat kantor, belanja makan-minum pasien dan petugas 

jaga malam”
67

 

Setelah melakukan tahap pengumpulan data hasil audit BPK RI Provensi 

Sulawesi Selatan PB HPMT melakukan identifikasi langsung ke RSUD lento Dg. 

Pasewang berikut pernyataan Edy Herianto subarga. 

“Setalah kami menerimah data dari BPK RI Prov Sulawesi Selatan kami 

bersama Bidang Hukum dan HAM melakukan identifikasi langsung 
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kerumah sakit untuk menyamakan data yang diberi dari BPK RI prov 

Sulawesi Selatan dan Data rumah Sakit terkait ditemukan adanya 

penyimpangan pada pengelolaan anggaran dana operasional RSUD Lanto 

Dg. Pasewang sebesar Rp.860.000.000. Dan kami juga melakukan 

identifiksi terhadap bagaimna pelayanan dari RSUD Lanto Dg. Pasewang 

sehinggah dalam proses pembacaan anggaran dapat dipertanggung 

jawabkan dengan data dan bukti lapangan”
68

 

Setelah mendapatkan data dari BPK RI Provensi Sulawesi Selatan PB 

HPMT melakukan identifikasi lanjut, dengan melakukan kunjungan langsung ke 

RSUD Lanto Dg. Pasewang dalam rangkah menyamakan bukti temuan dan 

kondisi yang ada di RSUD Lanto Dg. Pasewang. Menurut pandangan peneliti hal 

yang dilakukan PB HPMT dalam melakukan kunjungan langsung dalam rangkah 

menyamakan data yang diterimahnya dengan kondisi dilapangan sangat perlu 

karena sebagai alat untuk mempertajam data yang telah diterimah dan kondisi real 

di Rumah sakit tersebut demi menunjang dari proses pembacaan anggaran kasus 

korupsi yang dikawal oleh PB HPMT. Berikut data yang di proleh PB HPMT 

setelah melakukan kunjungan langsung. Ada beberapa tuntutan yang dilakukan 

PB HPMT salah satunya adalah anggaran makan dan minum yang di teliti oleh 

penulis yaitu jumlah anggaran yang menurut PB HPMT tidak dapat diyakini 

kewajarannya sebesar 3.300.997.500,00 dan pembayaran tidak sesuai ketentuan 

sebesar 703.810.00,00 kemudian realisasi belanjaan tambahan penghasilan pasa 

RSUD Lanto Daaeng Pasewang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar 

Rp.881.084.00,00 dan tidak dapat diyanikini kewajarannya sebesar 

Rp.661.900,000,00. 
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Berdasarka hasil audit BPK RI Sulawesi Selatan 

No.50.A\LHP\XIX.MKS\05\2019 membuktikan bahwa adanya penyimpangan 

pada pengelolan anggaran dana operasional di RSUD lanto Dg. Pasewang sebesar 

Rp. 860.000.000. Selain dari itu, hasil audit BPK RI juga membuktikan bahwa 

hasil analisis pembacaan anggaran PB HPMT dalam melakukan pengawalan 

dugaan kasus korupsi anggaran makan minum pasien dan petugas di RSUD Lanto 

Dg. Pasewang tidak jauh dari hasil audit BPK RI bahkan melebihi perkiraan. 

Berdasarkan hal demikian dapat di simpulkan PB HPMT dalam melakukan 

pengawalan terstruktur yaitu mulai dari mengindikasi, analisis data anggaran 

hingga sampai pada kesimpulan dugaan kasus korupsi tersebut dilaporkan kepihak 

yang berwenang.  

Data yang telah di kumpulkan PB HPMT kemudian di laporan kepihak 

berwajib Edy herianto Subarga mengatakan:  

“Data yang telah kami kumpulkan selanjutnnya kami melakukan 

pelaporan ke KEJARI Jeneponto terhadap praktik korupsi penyelewengan 

anggaran makan minum pasien dan petugas di RSUD lanto Dg. Pasewang. 

selama proses pemeriksaan dan penyelidakan kami melakukan presur 

yakni aksi demonstrasi terus menerus di depan RSUD Lanto dg pasewang 

maupun di depan kantor Bupati Jeneponto didampingi para pengurus 

tingkat komisariat. Dengan tuntutan kami meminta kepada pihak berwajib 

untuk memprioritaskan penyelidikan kasus korupsi penyelewengan 

anggaran makan dan minum RSUD Lanto Dg Pasewang”.
69
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Sumber:www.beritaku.id 

 Berdasarkan pernyataan di atas PB HPMT melakukan pelaporan ke pihak 

berwajib dalam hal ini Kajari Jeneponto stelah berhasil mengumpulkan data dan 

fakta yang di dukung dengan adanya data dari BPK RI Sul-Sel. Hal demikian pula 

Tindakan presur yakni aksi demonstrasi secara massive dan berkala, karena 

menurut peneliti tindakan pressure ini dapat mendorong pihak kejari mempercepat 

penyelidikan dan menetapkan tersangka. 
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 Sesuai hasil putusan Kejaksaan Tinggi Pada putusan 

No.38/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan 

Perbuatan yang dilakukan pada pokoknya yaitu pada tahun 2014 terdakwa 

mengajukan pencairan dana sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu milyar lima ratus 

delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2014 yang 

termasuk juga di dalamnya dana belanja makan da minum tamu (penyelesaian 

pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh 

juta seratus tiga puluh ilma ribu rupiah), dan setelah masuk rekening selanjutnya 

Muhammad Syamsul. MS, SKM selaku bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. 

Pasewang Tahun anggaran 2014 mencairkan dana dan kemudian menyerahkan 

dana sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus 

tiga puluh enam rupiah) kepada terdakwa untuk membayar operasional rumah 

sakit, termasuk dana belanja makan dan minum tamu (penyelesaian pembayaran 

kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000.- (delapan ratus enam puluh juta seratus 

tiga puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian negara khususnya pada 

RSUD jeneponto sebesar Rp. 860.060.591,- (delapan ratus enam puluh juta enam 

puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu supiah). Realisasi belanja tambahan 

penghasilan pasa RSUD Lanto Dg Pasewang berpotensi merugikan keuangan 

daerah sebesar Rp.881.084.000,00 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar 

Rp. 661.900.000,00 serta terdapat pajak penghasilan belum di setor ke kas 

Negara.
70
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Beberapa peran yang dilakukan oleh PB HPMT dalam upaya pencegahan 

korupsi di Kabupaten Jeneponto berbentuk kegiatan. Setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh PB HPMT menurut pengamatan peneliti memiliki sifat 

berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara ketika ada 

kasus korupsi saja, melainkan kegiatan yang dilakukan berkelanjutan dan tidak 

terpaku dalam kondisi apapun.  

2. Respon Masyarakat dan Pemerintah Terhadap keberadaan PB 

HPMT sebagai kelompok penekan. 

Keberadaan individu dalam suatu kelompok tidak bisa dilepaskan dari 

keberadaan orang lain yang berada di sekitarnya. Hal ini mengingat individu 

adalah makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri, dan selalu membutuhkan 

orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Namun di sisi yang lain, terkadang 

sekelompok orang tidak mehendaki oleh kelompok yang lain. Mengingat manusia 

cenderung untuk hidup berkelompok, maka hal tersebut dapat di maklumi. 

Dalam penelitian yang penulis lakukan, fokus penelitian ini adalah respon 

masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan PB HPMT sebagai kelompok 

Penekan. Adapaun masyarakat yang dijadikan informan sebanyak 3 orang dipilih 

secara acak dan Adapun pihak pemerintah yang dijadikan informan sebnyak 2 

orang ialah Bupati Jeneponto dan Jaksa Penuntut, untuk kemudian penulis sajikan 

dalam bentuk skripsi. 

Pertanyaan yang menjadi pembuka saat penulis melakukan wawancara 

terhadap masyarakat dan pemerintah kabupaten Jeneponto adalah menanyakan 

kepada mereka apakah mereka mengetahui keberadaan PB HPMT sebagai 
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kelompok penekan. Semua informan menjawab, bahwa mereka mengetahui PB 

HPMT sebagai kelompok penekan.  

Hal serupa yang diutarankan oleh pihak pemerintah yakni Emil Ilyas 

Mattewakkang Camat Binamu: 

“Saya sangat sangat berterimah kasih kepada PB HPMT karena tetap 

mengawal dan memberikan kritikan melalui aksi-aksi. Selama aksi itu 

dibarengi dengan data-data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan 

agar tidak terjadi semcam hanya aksi saja tanpa dibarengi dengan data. 

Seperti kasus di Rumah sakit lanto dg. Pasewang yang PB HPMT kawal 

yang didukung oleh data-data. Ketika ada data kami selaku pemerintah 

sangat terbantu dengan data tersebut karena dapat mebantu pemerintah 

dalam menyelesaikan masalah tersebut. 
71

 

 

Menyangkut tentang PB HPMT Sebagai kelompok penekan sesuai dengan 

Pendekatan Struktural Fungsional Gabriel Almond bahwa suatu system politik 

merupakan kumpulan dari peran-peran yang saling berinteraksi. Salah satu teori 

dasar parsons  menganggap bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian-

bagian yang saling bergantungan (interdependen). Setiap bagian dari sistem sosial ini  

memiliki fungsi-fungsi sendiri menurut cara-cara division of labor (Pembagian kerja) 

dan secara bersama-sama mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sistem sosial ini 

bekerja secara integratif  dan melalui pertukaran-pertukaran diantara bagiannya, serta 

menciptakan suatu keseimbangan untuk mempertahankan eksistensi sistem tersebut. 

Dalam hal ini biasa muncul interaksi yang relative tidak bermasalah karena masing-

masing mengakui eksistensi yang lain, meskipun gesekan-esekan kecil biasa saja 

terjadi.  

                                                           
71 Emil Ilyas Mattewakkang (Camat Binamu), “Wawancara Langsung”, di Kantor Camat 

Binamu, 21 Juni 2021. 
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Saat penulis menanyakan kepada informan mengenai apakah keberadaan PB 

HPMT sebagai kelompok penekan dapat membantu masyarakat dan juga pemerintah. 

Semua informan menjawabnya. Mereka menjawab bahwa sudah menjadi tugas 

mahasiswa sebagai control social untuk mengawasi dari kinerja pemerintah. Seperti 

yang diungkapkan oleh informan iksan Iskandar selaku bupati Jeneponto mewakili 

pemerintah: 

“Setiap organisasi sesuai dengan anggaran dasarnya bisa mengawal 

sebatas dalam kewenangannya, karena ada aparat dan jaksa yang lebih 

berwenang, nah inilah yang dilakukan oleh PB HPMT dalam pengawalan 

kasus, kumpulan mahasiswa ini sudah melaksanakan tugasnya sebagai 

mana mestinya yaitu sebagai penyambung aspirasi masyarakat tanpa 

kemudian menggeser peran penegak hukum jadi saya menyimpulkan PB 

HPMT memiliki komunikasi yang baik terhadap penegak hukum dan 

pemerintah.”
72

 

 

Demkian hal dengan informan yang mewakili masyarakat Haeruddin limpo. ia 

mengaku bahwa dengan adanya PB HPMT bisa membantu berantas korupsi. 

Seperti yang diungkapkan oleh haeruddin limpo: 

“Sekarang pejabat banyak main-main dengan, banyak anggaran tidak 

turun ke masyarakat atau pembangunan di jeneponto. Bisaji diliat 

bagaimana kemajuannya jeneponto, menurut saya itumi penyebabnya 

sehinggah jeneponto seperti ini saja, harapan saya dengan adanya PB 

HPMT itu bisa membantu karena kami masyarkat mau meliat jeneponto 

lebih maju kedepannya”
73

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan PB 

HPMT sebagai Kelompok Penekan membantu pemerintah dan masyarakat dalam 

                                                           
72 Iksan Iskandar (Bupati Jeneponto), Wawancara Langsung” di Rumah Jabatan Bupati 

Kabupaten Jeneponto, 21 Juni 2021. 

73 Haeruddin Limpo (Masyarkat), “Wawancara Langsung”, di Kecamatan Binamu, 22 

Juni 2021 
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mengawal pemerintahan kabupaten Jeneponto. Sesuai dengan terori peran kelompok 

penekan Mourice Duverger kelompok-kelompok penekan bertindak atas dua 

tingkat (tahap) yang berbeda. Yang pertama, mereka secara langsung menekan 

organ-organ pemerintahan, seperti menteri-menteri, anggota parlemen, dan 

pejabat-pejabat tinggi. Yang kedua, mereka melancarkan pengaruhnya secara 

tidak langsung kepada warga masyarakat guna membentuk pendapat umum yang 

pada gilirannya akan mempengaruhi pejabat pemerintah, yang biasanya selalu 

menaruh perhatian pada pendapat umum.74 PB HPMT bisa dikatakan sebagai 

perwujudan dari kesadaran dan kepedulian seluruh masyarakat yang anti terhadap 

kejahatan korupsi. PB HPMT menjadi peran vital Ketika berhasil membantu 

masyarakat dan pemerintah dalam memberantas korupsi. Kinerja PB HPMT harus 

benar-benar mewakili hajat hidup orang banyak, dan tidak boleh terpengaruh oleh 

unsur politik yang datang darimana pun. Keberhasilan PB HPMT dan 

mengungkapn dan mengawal kasus korupsi, adalah bukti bahwa Kabupaten 

Jeneponto ini memerlukan pengawasan yang ekstra, apalagi untuk menangani 

kejahatan yang luar biasa seperti korupsi. Di samping itu, pemerintah juga dapat 

mengavaluasi segala sektor yang perlu dibenahi dengan cara menggandeng segala 

pihak untuk bekerjasama. Disamping itu, pemerintah selaku pemangku kebijakan 

juga harus melakukan inovasi maupun rekontruksi hukum dan aturan yang dapat 

menurunkan tingkat kejahatan, serta pemerintah juga dapat menggandeng 

Lembaga yang independent seperti PB HPMT dan Lembaga lainnya untuk terus 

mengontrol urusan kejahatan korupsi khususnya daerah Jeneponto. 

                                                           
74 Duverger, Maurice. Partai Politik, dan Kelompok-Kelompok Penekan, Radar Jaya, 

Jakarta 
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 Dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang demokratis, 

transparan, dan akuntabel maka PB HPMT sebagai salah satu organisasi yang 

mewakili rakyat memainkan peran dalam hal ini dilakukan dengan   beberapa cara 

seperti meningkatkan kesadaran rakyat akan hak-hak mereka sebagai warganegara 

dan dalam hal pelayanan publik, menguatkan kapasitas rakyat dalam proses 

pengambilan kebijakan dan pengawasan kebijakan publik, dan mendorong 

inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan 

melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait. 

 hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 juni 2021 di 

kantor Bupati Jeneponto bapak Iksan Iskandar beliau mengatakan pendapatnya 

tentang keberhasilan PB HPMT dalam mengawal kasus korupsi rumah sakit, 

keberadaan PB HPMT sangat membantu pemerintah dalam pengawalan salah satu 

kasus penyelewengan dana di RSUD Lanto Dg. Pasewang kabupaten Jeneponto. 

PB HPMT sebagai representasi dari masyarakat sipil memfasilitasi masyarakat 

untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah dan dalam rangka 

penegakan standar etika di kalangan profesi PB HPMT melakukan beberapa 

peranan seperti pengawalan kasus korupsi dan kasus lainnya. Semua organisasi 

pada dasarnya membantu pemerintah, termasuk keberadaan PB HPMT telah 

menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya tegas Bupati Jeneponto.  

Wawancara Hasil Putusan Kejaksaan Tinggi Jeneponto  

 Setelah laporan PB HPMT di terima oleh Kekasaan Negeri Kabupaten 

Jeneponto di terima dengan beberapa tuntutan yang di laporkan PB HPMT 

terhadap kasus degaan korupsi di RSUD Lanto Dg. Pasewang dan diperkuat 
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dengan data hasil audit BPK RI maka Kejaksaan Negeri Jeneponto segera 

menindak lanjuti kasus tersebut. Berikuh hasil wawancara peneliti terhadap jaksa 

penuntut yang bernama yang menangani kasus dugaan korupsi tersebut. 

“Kami membenarkan bahwa informasi dari organisasi PB HPMT 

memberikan bukti yang cukup buat kami untuk melakukan pemeriksaan. 

Selain dari itu kami juga membutuhkan beberapa bukti, yaitu bukti 

transaksi, keterangan alih, bukti surat data hasil audit dari BPK sehingga 

di dapati hasil kerugian negara akibat korupsi yang di lakukan. Setelah 

terkumpul bukti tersebut di tetapkanlah tersangka dan dilanjutkan tahap 

penyelidikan”
75

 

 

 Sesuai teori J. Denis Debyshire mendefinisikan kelompok penekan sebagai 

sebuah kelompok yang mewakili sebuah kepentingan atau persoalan-persoalan 

tertentu untuk mencapai tujuan dengan memberikan tekanan pada pemerintah.
76 

“Tuntutan yang di jatuhkan jaksa penutut terhadap pelaku pertama yaitu 

saharuddin sebagai direktur dituntut pasal 3 diikuti pasal 18 Undang-

undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 

yang  dituntutkan  pasal 55 ayat 1 KUHP serta pasal 64 yat 1 KUHP 

dituntut 4 tahun penjara dengan denda 50 juta dan mengganti kerugian 

negara sebesar 756.001.561, pelaku ke dua saleha  sebagai PPTK dituntut 

pasal 3 diikuti pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dituntutkan pasal 55 ayat 1 

KUHP serata ayat 1 KUHP dituntut 1,8 tahun  penjara dengan denda 50 

juta, pelaku ketiga kaharuddin selaku bendahara dijatuhi pasal yang sama 

dengan ibu saleha dengan hukuman hukuman 2 tahun penjara dengan 

denda 50 juta”
77

. 

 

                                                           
75 Ardi Riayadi (Kepala Bidang Pidana Khusus Kejari Jeneponto), Wawancara 

Langsung” di Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto, 12 Januari 2022. 

76 Ranjabar, Jancobus. 2016. Pengantar Ilmu Politik “Dari Ilmu Politik Sampai Politik di 

Era Globalisasi”, Alfabeta, Bandung. 

77 Ardi Riayadi (Kepala Bidang Pidana Khusus Kejari Jeneponto), Wawancara 

Langsung” di Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto, 12 Januari 2022.  
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 Pernyataan Jaksa di atas membuktikan bahwa pengawalan PB HPMT 

terhadap kasus dugaan korupsi yang terjadi di RSUD Lanto Dg Pasewang terbukti 

adanya dengan penetapan 3 tersangka vonis hukuman yang di jatuhkan jaksa oleh 

ke tiga pelaku tersebut. Dan mendukung bahwa keberadaan PB HPMT sangat 

membantu dalam penyelesaian kasus korupsi tersebut. Hal ini di dukung dengan 

pernyataan jaksa saat di wawancara oleh peneliti. 

“Keberadaan PB HPMT tentu sangat membantu karena mengadukan 

adanya suatu dugaan pelanggaran hukum ataun penyelewengan dana, 

dengan adanya pengaduan tersebut kami dapat segera menindak lanjuti 

apakah benar terjadi kasus korupsi. Harapan kami kepada organisasi atau 

masyarakat anti korupsi tentu kami sangat mengaharapkan informasi dari 

teman-teman, maka mempermudah Langkah kami untuk menanggulangi 

korupsi kabupaten Jeneponto”
78

. 

 

 Dengan demikian hasil wawancara di atas membuktikan bahwa PB HPMT 

berhasil mengawal kasus dugaan korupsi sebagaimana terori yang di kemukakan 

oleh Grant, pressure group (kelompok penekan) adalah organisasi yang berupaya 

sebagai salah satu fungsi untuk mempengaruhi perumusan dan penerapan 

kebijakan publik yang mewakili seperangkat keputusan otoritatif yang diambil 

oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan oleh pemerintah daerah, hal inilah 

yang kemudian yang di lakukan oleh PB HPMT sebagai kelompok penekan, 

melakukan penekanan kepada pemerintah untuk untuk menegakkan keadilan. 

Selain dari itu menurut Randjabar Kelompok ini berasal dari individu yang 

bergabung karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Kemudian tujuan-

tujuan tersebut disepakati menjadi sebuah tuntutan dengan memberikan aktifitas 

                                                           
78 Ardi Riayadi (Kepala Bidang Pidana Khusus Kejari Jeneponto), Wawancara 

Langsung” di Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto, 12 Januari 2022. 
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tekanan agar apa yang diharapkan atas kebijakan pemerintah dapat terealisasikan, 

harapan terbesarnya dapat mengubah kebijakkan yang dibuat oleh pemerintah. 

Sesuai yang di lakukan oleh PB HPMT sebagai kelompok penekan melakukan 

pengawalan dugaan kasus korupsi di RSUD Lanto Dg Pasewang, dimana PB 

HPMT melakukan penekanan kepada pihak kejati dengan tujuan agar dapat 

menanggulangi kasus korupsi serta mengembaikan hak pasien di RSUD anto Dg 

Pasewang.
79

Gerakan yang dilakukan oleh PB HPMT merupakan sikap yang 

sebagaimana dalam firman Allah QS Ali Imran ayat 104 berikut: 

مۡ 
 
مَۡخۡۡيِ َويَأُۡٔمُروَن ِبأ

 
ََل أ

ِ
 يَۡدُعوَن إ

ٞ
ة نُُكۡ ُأمَّ مُۡمۡفِلُحونَ َومَۡتُكن ّمِ

 
ُ أ ُُ ِٓئَك  مُۡمنَكِرِۚ َوُأْومَ  

 
 َمۡعُروِف َويَۡۡنَۡوَن َعِن أ

Terjemahnya:  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang makruf dan mencegah 
dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

80
 

 Ayat di atas menjelaskan tentang adanya segolongan kaum yang 

menyebarkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hal tersebutlah yang 

telah dilakukan oleh PB HPMT yaitu memperjuangkan hak rakyat kecil dengan 

amar ma‟ruf nahi mungkar dengan cara melakukan pengawalan kasus dugaan 

korupsi anggaran makan dan minum di RS Lanto Dg Pasewang. Dengan adanya 

pengawalan tersebut para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang sesuai 

dengan perbuatannya. 

                                                           
79 Grant, Wyn. 1995, Pressure Groups, Politics, and Democrazy in Britain. Harvester 

Wheatsheaf 

80Alquran dan Tafsir, jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi,2010) h.95. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Peran PB HPMT dalam mengawal kasus korupsi RSUD Lanto Dg 

Pasewang kabupaten Jeneponto, Sebagai organisasi non-pemerintahan 

peran yang dilakukan oleh PB HPMT adalah mendorong inisiatif 

masyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan 

melaporkan pelakunya kepada penegak hukum dan ke masyarakat luas 

agar dapat di adili dan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Selain itu PB HPMT juga memiliki peran untuk memfasilitasi 

masyarakat dalam hal penyelidikan dan pengawasan korupsi. PB 

HPMT menilai proses tersebut haruslah transparan dan terlepas dari 

kepentingan partai politik tertentu. Karena hal tersebut dikhawatir kan 

dapat mempengaruhi dan membawa dam pak kepada kinerja 

pemberantasan korupsi yang tidak maksimal. Menurut aparat desa 

kehadiran PBHPMT sebagai organisasi yang pro terhadap masyarakat 

telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, masyarakat dapat 

mengindra penyelewengan dana Rumah sakit yang dilakukan oleh 

oknum tak bertanggung jawab. 
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2. Respon masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan PB HPMT 

sangat membantu pemerintah dalam pengawalan salah satu kasus 

penyelewengan dana di RSUD Lanto Dg. Pasewang kabupaten 

Jeneponto. Sesuai teori J. Denis Debyshire mendefinisikan kelompok 

penekan sebagai sebuah kelompok yang mewakili sebuah kepentingan 

atau persoalan-persoalan tertentu untuk mencapai tujuan dengan 

memberikan tekanan pada pemerintah. PB HPMT sebagai representasi 

dari masyarakat sipil memfasilitasi masyarakat untuk melakukan 

pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah dan dalam rangka 

penegakan standar etika di kalangan profesi PB HPMT melakukan 

beberapa peranan seperti pengawalan kasus korupsi dan kasus lainnya. 

B. Implikasi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang 

terkait dalam skripsi ini: Kader HPMT, Alumni HPMT, serta masyarakat 

Kabupaten Jeneponto untuk melakukan sinergi dalam melakukan control sosial 

terhadap pemerintah kabupaten Jeneponto. Kehadiran PB HPMT juga diharapkan 

menyuplai kader yang berkualiatas sehingga dapat berbekal pada wawasan dan 

ilmu yang telah diperoleh selama berproses di HPMT dapat lebih bermanfaat. 
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