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ABSTRAKSI 


Pi::-:,t\]:}2ha~Sf3.n men~_~enai I<.e 1 ofTlpol::. L f0pentj.ngan mem6.:;.r19 
t~~l~h b2nYdk dilakukan oleh pt:H~a p(~neliti sebelLlmnya .. 
Dalam jJenelltian ini~ akarl dibahas merlgenai. sebLlah 
~elomrJc)k kepentingan yaitu Gacerlsl (Gabungan Pelaksana 
Konstruksi Nasional Indonesia). 

GapensL sebagai salah satu kelompok kepentingan 
yang 2~dd di IndDne5i\..~ memallg menaTi~: unt.uk dicenllat::i. .. 
Mit-:ngi.n~Ja.t1 Ga.pt~nsi merupakan ':!:"ti'.'i.tu-"satt,nya wadah ya.ng 
ditujuk6>.n bagi para pengusaha. kansb"uksi nasion".l. 
Sebagai satu~-sat.LI.nya wadah be:1gi pengusaha ~~onstr-Llksi 

nasional, Gapensi tidak saja diharapkan mampu mewadahi 
pz.tr~ pengusaha k.~nstruksi teFsebut, t&'tapi jLtga harus 
dapat dipergunakan sebagal sarana untuk 
mengakomodasikan dan mengartikulasikan kepentingan 
anggotanya~ selayaknya fungsi dan peranan sebuah 
kelompok kepentingan. 

F'efiel i tian ini akan mencoba membahas mengenai 
sejarah pertumbuhan dan perkembangan Gapen5i~ struktur 
orcJi3_nisasi da.n kepengurusan Gapensi serta peranan 
Gapensi sebagai sebuah kelampok kepentingan tersebut 
bagi anggot ..,nya. Tentunya ",.jak ber'dirinya Gapen"'i 
hingga kini, Gapensi telah banyak mengalami kernajuan 
dan jJr.-H--ubahan-perubatLan yang di tuj ukan bagi 
peningkatan kualitas organisasi dan Juga 
anggota-anggotanya. T",r'utama dalam menghadapi 
perkemb8ngan jaman dan tekhnologi y".ng diwarnai dengan 
persi\ingan antcH*d sesarna pengusc.il""la konstr-Llksi. 6apensi 
d it',arapkan mampu 1ebih rneningkatkan kual i tas 
manajemen d."n t.,Umlk anggotanya, llntllk i tu GClp.,nsi 
member-ikan bimbingan, kursus-kursus, seminar dan 
pelat..ihan yang kesemuanya dilakukan demi peningf:.atan 
dan kes(?j allt.en,an anggotanya. Namun d isamping 
dipergun<lkan dalam rangka mem".jLlkan anggotanya 
tentLlnya yang lltama adalah fungsi Gapenai sebagai 
wadah yang dapat mengart1kulasikan kepentingan 
anggotany.... Gapensi dianggap dapat meneruskan 
persoalan-pE'rsoalan, f~esulitan-kesulitan, pendapat dan 
opini pengLlsaha kanstr-llks! kepada pihak yang berkuasa 
yaltu pemerintah. 

D".lam sebuah kE'lompok kepentingan memang hal 
tersebut HierLipakan fLtngsi yang pal ing essti:.'nsial, narnun 
tii pihal. yang lain tidak dapat begitu Raja dil.pHskan 
2',dan yCi. !'~~pent.in9an ytEl.!"H] lain ya.l. tu h~p,entirJ{Jim 
~)~merintatl yang ditujukafl kepa(1a m~5y~rakat terutama 
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rengusaha konetruksi melalui wadah yang membaW8.hi 
perlgusah8 tersebut (Gapen5i)~ 

Un tuk. i tu tL:.-\lam pt':n€."'!l i tian tni ak.2\f1 pula dibahas 
Rlengen2i ~Rpentingan-kepentingan pemer-intah~ yang 
bEV·'US;.€:thd dic.~~n:ni:.i.ti IflE~lalLd. sal,"~.h Si:"ttu pCi'ndeLatan dalam 
ilmu pclitik, yakni pendekatan Korpcrati.sme. Dimana 
di dalamnya akan dilihat usaha-usaha pembentukan 
korporasi-korporasi oleh pemerintah dalam bentuk 
kelcmpck-kelompok kepentingan. 

t1elalui beber0ap&. indika.tor- korporatisme ak-an 
dilihat mangenai perkemb.ngan kelompok kepentingan 
terutama Gapensi, berkaitan dangan kepentingan 
pemer·int.h t<1rhad.p sebuah l<.elompok '<.epentingan dalam 
rangka mewujudkan tujuan pemerintah~ 

Sehingga d"patl,-,h dikatakan b"hw" berdirinya 
sebua.h kelornpok k.epenting"n tida" dapat begi tu saj a 
dilepaskan d"ri dua kepentingan y"ng rnernpengaruhinya. 
Kepentingan anggota yang dapat juga disebut 
kepentirlgan masyarakat dan kepentingan pemerintah 
sebagai penguas~. 

Dalam sebuah r:elompok ~.epentinga.n semacam 
Gapensi, proses-proses pernaduan dUB kepentingan ini 
l"h yang rnenarik untuk di"mati. Kepentingan yang tidak 
sela.lu .«ma tersebut ter,:adang ak"n menimbuH,,,n tidak 
tercapainya salah satu tujuan keperltingan yang ada, 
y"ng ber-arti dominasi bagi pih"k y"ng berkepentingan 
lainnya. 

G"pens)_, sebag"" sebua.il ~.elompo" kepenti.ngan 
yang diharapk...n dap.. t lebih memba...a kepentingan d,," 
kem"j u"n bag!. anggot.anya, ten tunya harus lebih 
berusaha Ltntuk dapat memb"..." dan mengartihll"5i~.an 
kapantingan-kepentingan anggot"ny". Mengingat sistem 
politik yang berlaku di Indonesia saat ini, penel1ti"n 
ini. akan meliha1: sej"uh m"na Gepens! dapat berperan 
banyak bagi anggota-"nggotanya. 

Penelitian irli mengupas proses-proses 
pangartikulasian kepantingan-kepentingan anggot. 
da 1(1m or-gc.n is-asi, un tuk kemudian d isampa.i kan 
kepdda pernerintah. Sebaliknya, juga penyampaian 
kepentingan-kepentingan pemerintah kepad" anggota 
melalui G"pensi. Seh.ingga p"da akl1i,-nya d"pat dilihat 
pu.la kebt£\radaan GapEnsi yang sebenar"'nya dan i·u.ngsinya 
baqi pe:nguSiaha konstruk!::.i di Indonesia.. 
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