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PENGANTAR 
 
 
Untuk kedua kalinya Demos menyelenggarakan Survei Nasional (2007-2008) dengan tujuan untuk 
melihat perubahan-perubahan politik yang sudah dan sedang terjadi di Indonesia. Survei ini merujuk 
pada peluang dan hambatan demokratisasi di Indonesia berdasarkan kajian perbandingan dengan 
hasil Survei Nasional sebelumnya (2003/04). Hasil survei sebelum ini telah diterbitkan dalam bentuk 
buku dengan dua versi. Versi Indonesianya berjudul: Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan 
Pilihan di Indonesia, sedangkan edisi Inggrisnya dengan judul: Making Democracy Meaningfull: 
Problems and Options in Indonesia. 
 
Resurvei ini dijalankan dengan maksud mengumpulkan data-data yang komprehensif tentang kondisi 
dan proses demokrasi di Indonesia. Data-data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk 
memperbaharui agenda gerakan demokrasi di Indonesia sebagai usaha untuk memperdalam dan 
memperluas demokrasi dalam kehidupan Bangsa dan Negara. Memang sejak awal pendiriannya, 
Demos telah mempromosikan dan menjalankan kegiatan risetnya, disamping aktivitas advokasi, 
dengan berbasis orientasi aksi. Atas dasar itu, sebagaimana dengan survei sebelumnya, maka pada 
resurvei ini, Demos juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan 
dalam menjawab berbagai persoalan, tantangan, dan kesempatan  yang dihadapi gerakan demokrasi. 
 
Penyampaian Laporan Ekskutif Resurvei ini kepada publik, bertepatan dengan peringatan 10 tahun 
Reformasi. Sejak Soeharto turun dari singgasana kekuasaan, akibat desakan gerakan reformasi yang 
dimotori gerakan mahasiswa, maka ada satu agenda  besar dilancarkan di negeri ini yakni: 
demokratisasi. Dengan demokrasi diharapkan bahwa berbagai kesalahan-kesalahan atau 
penyimpangan-penyimpangan masa lalu dapat dikoreksi, dan pada gilirannya kehidupan politik dapat 
ditata ulang, serta persoalan-persoalan ekonomi dan sosial dapat diatasi dengan lebih adil.  Adapun 
yang menjadi sendi dari upaya-upaya perubahan dan perbaikan tersebut adalah kedaulatan rakyat, 
Sampai di sini pertanyaan yang perlu dan selalu diajukan adalah, ”Setelah sepuluh tahun, apakah 
proses demokrasi kita telah memenuhi harapan dan cita-cita reformasi?” 
 
Berbagai pendapat dikemukakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Secara umum, kita sering 
mendengar ada dua pendapat dalam merespon pertanyaan tersebut. Pendapat pertama menyatakan 
bahwa demokrasi telah gagal memenuhi harapan rakyat kebanyakan. Demokrasi telah membuat 
kehidupan masyarakat lebih sulit terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan 
ada yang berpendapat bahwa keadaan pada masa Orde Baru lebih baik. Pendapat dan gugatan 
terhadap demokrasi  ini bukan hanya dikemukakan oleh orang kebanyakan tetapi juga digaungkan 
oleh beberapa kalangan elit politik.  Sementara pendapat yang kedua, menyatakan  bahwa demokrasi 
di Indonesia telah berjalan dengan berhasil dan baik. Pemilihan umum telah dua  kali diselenggarakan 
(1999 dan 2004) secara  langsung, rahasia dan relatif berlangsung aman dan damai.  Presiden dan 
wakilnya dipilih secara langsung sejak 2004. Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan 
Walikota) telah diadakan lebih dari 300 kali sejak tahun 2005. Penyelenggaraan kekuasaan Negara 
ditata sehingga dapat memenuhi prinsip check and balance. Kalaupun masih ada berbagai kekurangan 
yang ada dalam proses demokratisasi yang sedang berjalan, diasumsikan hal ini akan dapat diatasi 
pada waktunya. 
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Ditengah-tengah simpang siur pendapat semacam itulah, laporan eksekutif ini mencoba menawarkan 
satu jawaban yang komprehensif tentang kondisi proses demokratisasi di Indonesia, sepuluh tahun 
setelah reformasi. Jawaban yang komprehensif ini, didasarkan kepada pendapat 903 informan ahli, 
yang bekerja di 13 bidang pemajuan demokrasi dan tersebar dari semua provinsi dari Sabang hingga 
Merauke.  Mereka diminta untuk menilai 32 instrumen demokrasi, meliputi  kinerja, cakupan dan 
hubungan para aktor demokrasi dengan instrumen-instrumen tersebut. Seluruh pekerjaan ini didukung 
oleh 33 informan kunci (key-informant)  dan 148 asisten peneliti. Oleh karenanya kami dengan teguh 
dan rendah hati menyatakan bila ada yang ingin melakukan penilaian atas proses demokrasi di 
Indonesia,  maka hasil survei ini adalah satu bahan yang niscaya harus diperhitungkan. 
  
Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada para informan yang telah memberikan waktunya 
yang berharga untuk menjawab 265 pertanyaan, yang kami sadari sangat melelahkan. 
 
Survei ini tidak mungkin terlaksana tanpa kerjasama dengan University of Oslo (UiO) Departement of 
Political Science, dan lebih khususnya keterlibatan Prof. Olle Tornquist yang bertindak sebagai co-
director dari kegiatan survei ini. 
 
Harus dicatat juga kontribusi yang penting dari Konsorsium Universitas Gajah Mada (UGM)  untuk 
Politik, Konflik dan Demokrasi, baik sejak pemutakhiran kuesioner hingga ke analisa data. Dalam 
kerangka kerjasama dengan Demos, telah ada kesepakatan bahwa laporan akhir dan lengkap dari 
resurvei ini akan digarap oleh tim yang terdiri dari UGM dan Demos, yang diharapkan dapat selesai 
sebelum akhir tahun 2008. 
 
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih  atas dukungan yang diberikan oleh The 
Norwegian  Ministry of Foreign Affairs,  dan The Swedish Agency for International Development 
Cooperation (SIDA) yang secara konsisten menghargai integritas dan independensi kami. 

 
 
 
 

Asmara Nababan 
Direktur Eksekutif Demos  
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Pendahuluan dan Ringkasan Eksekutif – 
Kemajuan, Kemunduran, dan Pilihan 

 
Olle Tornquist 

 
 
Sepuluh tahun yang lalu, rejim Orde Baru di bawah kekuasaan presiden Soeharto telah berakhir akibat 
desakan gerakan reformasi, dan kemudian digantikan oleh pembentukan ‘Demokrasi Baru’ yang akan 
menjadi terbesar di dunia, disamping Amerika Serikat dan India. Inilah saatnya untuk melihat kemajuan 
dan kemunduran, serta mengidentifikasi pilihan-pilihan yang ada untuk masa depan demokrasi di 
Indonesia. Pada tahun 2003-2004, Demos (bersama dengan penulis) dan elemen-elemen utama 
gerakan demokrasi mengembangkan dan menerapkan sebuah kerangka kerja penilaian demokrasi di 
Indonesia yang dilakukan ‘dari bawah’ (from below).1 Tahun 2007 ini kita kembali melakukan survei, 
dan tulisan ini adalah pendahuluan dan pengantar eksekutif dari survei tersebut setelah empat tahun 
berselang dari survei sebelumnya. 
 
Survei ulangan (selanjutnya disebut re-survei) yang kami lakukan memiliki tujuan untuk 
mengidentifikasi dan memfasilitasi sebuah diskusi tentang kemunduran dan kemajuan yang terjadi 
dalam proses demokrasi di Indonesia. Materi dari Laporan Ringkasan ini masih berdasarkan hasil 
temuan-temuan awal dan juga masih bersifat umum. Karenanya, penyempurnaan laporan ini akan 
dilengkapi pada akhir tahun ini dengan memuat analisis yang lebih komperehensif berdasarkan data-
data yang lebih lengkap, ditambah dengan studi-studi kasus tambahan dan  juga hasil riset-riset lain.2 
Sebuah laporan komperehensif dan kritis tentang model Demos dan kuesioner re-survei dapat dilihat di 
website Demos, www.demosindonesia.org.3 Sponsor utama program ini adalah Kementerian Luar 
Negeri Norwegia bersama Sida4 serta mitra-mitra yang lain. Komitmen dan dukungan serta kebijakan 
mereka yang tidak turut campur dalam urusan akademik sangatlah penting bagi keberhasilan riset ini.  
 
Secara singkat, hasil re-survei menunjukkan bahwa antara tahun 2003/04 dan 2007, perkembangan 
demokrasi Indonesia telah berubah menjadi demokrasi elit yang terkonsolidasi. Standar perangkat-
perangkat yang berkaitan dengan tata pemerintahan (seperti rule-of law, anti korupsi dan akuntabilitas 
pemerintahan) telah membaik – meski dari bererak tingkat yang sangat rendah. Sebuah komunitas 
politik yang bersifat nasional telah berkembang, menggantikan negara-bangsa (nation-state) yang 
sedang goyah – meskipun masyarakat politik baru tersebut didominasi oleh politik elit dan identitas 
lokal, serta globalisasi ekonomi.  Militer mundur dari politik, dan kekuatan lokal yang semakin meluas 
menggunakan aturan-aturan formal demokrasi – untuk kepentingan mereka. Maka, sebagian besar 
bangunan  demokrasi yang telah didirikan dengan baik saat ini sedang goyah. Sebagian besar 
kebebasan dan hak yang relatif mengesankan kini stagnan bahkan mengalami kemunduran. Para elit 
                                                
1 Priyono, A.E, Samadhi, W. P, Törnquist, O, et. al., (English ed. Birks, T.)  Making Democracy Meaningful: Problems and 
Options in Indonesia (Jakarta and Singapore: Demos and PCD-Press with ISEAS, 2007). 
2 Analisis yang lebih komperehensif ini akan dilakukan dengan bekerjasama dengan sebuah konsorsium akademisi yang 
bekerja di bidang demokrasi di Universitas Gadjah Mada, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Mohtar Mas’oed dan Dr. Pratikno, Dr. 
Aris Mundayat dan Dr. Nico Warouw. Kerjasama ini dilakukan di bawah payung kerjasama riset internasional dan program 
pascasarjana Power, Conflict, and Democracy (Kekuasaan,  Konflik dan Demokrasi), yang melibatkan rekan-rekan 
akademisi dari University of Oslo dan University of Colombo di Srilanka. 
3 O. Törnquist, Research-Based Democracy Promotion: Learning from an Indonesian Pilot Programme. University of Oslo, 
2008. 
4 Sida adalah badan kerjasama pembangunan internasional Swedia.  
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yang tidak dapat memenangkan pemilu tampaknya lebih tertarik pada ‘politik keteraturan’. Untuk 
sebagian besar orang, institusi politik sangat tertutup. Meski para pro-demokrat telah 
mengusahakannya, representasi kerakyatan menyangkut isu dan kepentingan yang berkaitan dengan 
kelas menengah, perempuan, buruh, petani dan nelayan, kaum miskin kota dan masyarakat adat 
masih sangat buruk. Meski ada kebebasan dalam memilih, hanya mereka yang berkuasa dan berduit 
yang dapat mencalonkan diri dalam pemilu. Karena sistem kepartaian tertutup, maka gerakan-gerakan 
sosial dan kerakyatan, serta organisasi-organisasi sipil perlu membentuk Blok Politik Demokratik di 
tingkat lokal maupun nasional untuk mengontrol ‘kandidat yang paling buruk’. 
 
Desain vs Struktur 
Kita secara umum mengartikan demokrasi sebagai kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan publik 
atas dasar kesetaraan politik. Pertanyaannya kemudian, seberapa jauhkah Indonesia telah berjalan 
menuju yang ideal tersebut? Dan seberapa jauh lagikah ia akan menuju ke sana? Dengan cara lain 
kita bisa mengatakannya,  seberapa banyakkah warisan oligarki era Soeharto yang masih ada dan 
tetap berkuasa, tetapi kemudian didayagunakan melalui jalur pemilu formal yang demokratis? 
Bagaimana jika ternyata ada kesempatan untuk maju menuju demokrasi yang lebih bermakna, yang 
mensyaratkan adanya kapasitas yang memadai bagi orang-orang biasa untuk secara nyata 
mengontrol urusan-urusan publik? 
 
Ada dua jawaban utama dan agak ekstrim untuk pertanyaan tersebut. Yang pertama datang dari 
kalangan yang untuk mudahnya kita sebut sebagai kaum ‘pendesain’ (designers). Sejak gelombang 
ketiga demokrasi di dunia, sejak akhir tahun 1970an, beberapa akademisi dan praktisi percaya pada 
perlunya pembentukan beberapa institusi. Dengan memperbaiki institusi, mereka berpendapat 
demokrasi akan tumbuh. Institusi-institusi tersebut berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, rule-of 
law, pemilu yang bebas dan adil, dan ‘tatakelola pemerintahan yang baik’.5  
 
Saat ini, pandangan tersebut diterapkan oleh beberapa lembaga internasional yang bergerak di bidang 
pembangunan demokrasi seperti National Democratic Institute (NDI) dan International IDEA.  Menurut 
pandangan ini, dan juga menurut standar internasional, diantara munculnya negara-negara demokrasi 
baru yang seringkali lemah, Indonesia telah mencapai kemajuan tertentu, terutama apabila kita 
mengingat Indonesia pernah mengalami sejarah traumatis pembatasan gerakan kerakyatan pada 
tahun 1965-1966, dan juga lebih dari tiga puluh tahun kekuasaan modal yang dikendalikan militer yang 
mengikutinya. Harus diakui, kemajuan-kemajuan yang diperoleh Indonesia adalah cerminan dari apa 
yang mungkin dilakukan meski di bawah kondisi yang buruk. 
 
Benar bahwa para ‘pendesain’ ini mengakui bahwa sistem ini tidak merepresentasikan kepentingan 
banyak orang, meskipun pada saat bersamaan mereka begitu percaya bahwa persoalan ini akan 
terselesaikan dengan desain institusional yang lebih baik. Syarat-syarat yang mereka ajukan meliputi 
penyelenggaraan lebih banyak pemilihan pejabat eksekutif secara langsung dan ‘menyederhanakan’ 
sistem kepartaian.  Syarat yang terakhir ini akan berakibat pada sedikitnya jumlah partai, yang, 
walaupun masih elitis, tetapi setidaknya mampu untuk menghasilkan kebijakan, ‘menyalurkan’ 
kebutuhan masyarakat, merekrut orang untuk tugas-tugas pemerintahan dan mengawasi eksekutif.  
Para ‘pendesain’ ini berpendapat bahwa representasi kerakyatan dari bawah tidaklah realistis. Dalam 
                                                
5 Teks pengantar untuk pandangan ini adalah William B. Liddle (ed), Crafting Indonesian Democracy, (Bandung: Mizan 
Pustaka, 2001). 
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pandangan mereka, ‘pendalaman demokrasi’ bisa dilakukan lewat partisipasi langsung oleh ‘warga 
negara yang bertanggung jawab’ di tengah masyarakat sipil, dan, sayangnya, tidak menyertakan 
‘massa’.6 
 
Jawaban kedua berasal dari kaum ‘strukturalis’ (structuralists) baik itu yang berasal dari sebelah Kiri 
maupun Kanan dari spektrum politik. Kaum ‘strukturalis’ menggunakan definisi demokrasi yang sama 
sempitnya tetapi lebih pesimistik. Mereka berpendapat bahwa kondisi struktural tidak memungkinkan 
bagi demokrasi untuk tumbuh. Alhasil, kaum oligark mendapatkan kekuasaannya, dan rakyat terus 
mengalami kemiskinan. Menurut beberapa kaum ‘strukturalis’, adanya kebebasan dan pemilihan 
umum malahan menghasilkan politik identitas yang semakin kuat, memunculkan konflik dan korupsi, 
dan  juga melahirkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. 
 
Dari sana kemudian muncullah thesis internasional baru: bahwa kelompok-kelompok yang tercerahkan 
perlu ‘merangkai demokrasi’ (sequence democracy). Sebagian besar kaum Kiri yang  memfokuskan 
diri untuk melawan neo-liberalisme yang semakin global, menyatakan bahwa hal itu justru menghalangi 
terbangunnya demokrasi yang sesungguhnya. Sementara itu, kaum Kanan memberikan prioritas 
dahulu pada upaya membangun institusi-institusi yang mapan dan solid, ‘tatakelola pemerintahan yang 
baik’, mengembangkan aliansi dan organisasi warga negara yang ‘bertanggung jawab’, sebelum pada 
akhirnya memberikan kebebasan kepada masyarakat.  Posisi-posisi semacam ini dengan jelas diambil 
oleh beberapa kementrian luar negeri, organisasi ‘think tank’ konservatif, dan lembaga-lembaga 
pembangunan atau donor seperti Bank Dunia.7  
 
Fokus Alternatif pada Faktor-faktor Universal dalam Proses-proses 
Kontekstual 
Baik secara teoritis maupun politis, kedua argumen tersebut jelas meragukan. Argumen pertama 
mengasumsikan bahwa begitu para elit setuju untuk mendirikan beberapa institusi demokrasi, maka 
demokrasi telah terlaksana. Hal ini, tentu saja sama naifnya dengan mengatakan bahwa institusi 
kapitalis atau sosialis dasar selalu menghasilkan kemakmuran rakyat. Akan tetapi sebagian besar 
kaum ‘pendesain’ masih memegang teguh kepercayaan mereka akan demokrasi. 
 
Kaum strukturalis lain lagi. Mereka bersikeras bahwa demokrasi, yang mereka definisikan dengan agak 
sempit, akan bermakna jika beberapa persyaratan telah terpenuhi. Untuk kaum konvensional Kiri, 
persyaratan ini biasanya berupa kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih besar, buruh atau kaum 
miskin mempunyai posisi tawar kuat, dan sebagainya. Sedangkan untuk kaum Kanan ini berarti 
munculnya institusi kuat, tata kelola pemerintahan yang baik, asosiasi untuk warga negara yang 
‘bertanggungjwab’ dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya, kalangan strukturalis mengesampingkan 
kemungkinan untuk menciptakan kondisi-kondisi tersebut lewat demokrasi. Sebaliknya, mereka 
menjadi sangat pesimis akan masa depan demokrasi, atau berpendapat bahwa demokrasi seharusnya 
dibatasi atau bahkan ditunda pelaksanaannya. 
 

                                                
6 Untuk pernyataan umum mengenai efek-ekek ini, lihat the Policy Paper oleh Matthias Caton, Effective Party Assistance: 
Stronger Party for Better Democracy (Stockholm: International IDEA 2007). 
7 Untuk penjelasan atas pendekatan ini, lihat tulisan Thomas Carothers yang dimuat dalam Journal of Democracy vol.18, 
no.1, 2007. 
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Di antara dua pandangan ekstrim (Kanan dan Kiri) ini (keduanya menggunakan definisi demokrasi 
yang sempit, yang pertama membangun institusi-institusi elit, yang belakangan menunggu perubahan 
sosial besar-besaran), demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah proses kontekstual yang dimensi-
dimensi universalnya bisa dianalisis dalam pandangan kapasitas politik dan kehendak demokratik 
aktor-aktor yang bermain dan berkompetisi di dalamnya untuk menghubungkan diri mereka dengan 
relasi kuasa pada masa-masa tertentu. Sebuah kerangka kerja untuk analisis akan hal tersebut telah 
dikembangkan dan diterapkan dalam dua survei nasional tentang demokrasi Indonesia,  yang pertama 
di tahun 2003-2004, yang kedua tahun 2007, oleh Demos, bekerja sama dengan aktor-aktor utama 
gerakan demokrasi, Universitas Oslo dan baru-baru saja dengan Universitas Gadjah Mada. Demos 
melakukan wawancara kepada 900 pengkampanye senior dan ahli demokratisasi di semua provinsi 
tentang sejauh mana para aktor dan instrumen demokrasi yang ada di Indonesia benar-benar 
mendukung tujuan-tujuan demokrasi yang secara umum telah diterima.8  
 
Fokus pertama dari pertanyaan tersebut adalah kinerja, sebaran, dan cakupan dari 32 instrumen yang 
berguna bagi pemajuan dan penerapan demokrasi (termasuk instrumen yang berkaitan dengan 
kesetaraan warga negara, konvensi HAM dan Hukum internasional, rule of law dan keadilan, hak-hak 
sipil dan politik, hak-hak ekonomi, pemilu yang bebas dan adil, representasi politik yang baik, 
pemerintahan yang demokratik dan akuntabel, kebebasan media, pers dan akademik, partisipasi sipil 
tambahan, partisipasi langsung)9.  
 
Fokus kedua adalah sejauh mana para aktor sesungguhnya mendorong, menggunakan atau 
menyalahgunakan, dan bahkan menghindari perangkat-perangkat demokrasi ini.  
 
Fokus ketiga adalah kapasitas para aktor untuk memajukan dan menggunakan perangkat-perangkat 
demokrasi tersebut, (dengan melibatkan diri dalam politik secara umum, mempunyai sumber 
kekuasaan yang relevan, kemampuan untuk mentransformasikan sumber kekuasaan tersebut menjadi 
otoritas dan legitimasi, kapasitas untuk mempolitisir isu dan kepentingan utama, mengorganisasikan 
dan memobilisir aksi koleftif, serta mendekati proses pengambilan keputusan dan institusi eksekutif 
pemerintahan baik secara langsung dan/atau melalui representasi).10  
 
Gabungan hasil dari kedua survei tersebut, yang tengah dikemukakan dalam laporan ini, dengan jelas 
menunjukkan bahwa pandangan ekstrim kaum institusionalis dan strukturalis, baik secara teoritis 
maupun empiris, ternyata keliru.  
 
Delapan Kesimpulan Utama 
 
(1) Kebebasan yang memburuk 
                                                
8 Para informan ini dipilih berdasarkan aktifitas mereka dalam wilayah-wilayah utama gerakan demokratisasi; yakni: 
perjuangan petani dan nelayan, gerakan buruh, perjuangan bagi kelompok miskin kota, gerakan penegakan dan 
perlindungan hak asasi manusia, anti-korupsi dan good governance, demokratisasi sistem kepartaian, pluralisme dan 
rekonsiliasi konflik, demokratisasi pendidikan, pengembangan profesionalisme, kemerdekaan pers dan prinsip-prinsip 
jurnalisme, perjuangan kesetaraan gender, representasi alternatif di tingkat lokal, serta pembangunan berkelanjutan.   
9 Untuk daftar lengkap 32 instrumen tersebutm lihat Bab 1, boks 1.1 dan table 1.1. 
10 Untuk diskusi yang lebih komperehensif, lihat A.E. Priyono, W.P. Samadhi, O. Törnquist, et. al,  op.c it., dan Olle 
Törnquist,  2008, op.cit. 
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Kesimpulan pertama survei ini adalah, bahwa meskipun kebebasan politik dan sipil terus dibuka lebar-
lebar, tapi ternyata kemunduran yang justru terus terjadi sejak 2003-04. Para informan kami 
menyatakan bahwa persoalan besar kemunduran tersebut tidak hanya menyangkut ‘kebebasan 
mendirikan partai di tingkal lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), 
merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan’ – kita akan 
kembali pada hal ini nanti -, namun juga ‘kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan 
bahasa dan melestarikan kebudayaan’, ‘kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi’, 
’kebebasan pers, dunia seni dan dunia akademis’, ‘partisipasi warganegara dalam organisasi 
masyarakat yang independen’ dan  ’akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, 
dan dunia akademis, serta kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya,’ 
mengalami kemunduran11 
 
(2) Tata Kelola Pemerintahan membaik 
Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa usaha ‘top-down’ (dari atas ke bawah) institusi pemerintah 
untuk meningkatkan kinerja rule of law, terutama kontrol terhadap korupsi, boleh dibilang mengalami 
perbaikan atau membaik sejak 2003-04. Perbaikan yang cukup mencolok berkaitan dengan ‘kepatuhan 
pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule of law)’, ‘kesetaraan dan kesamaan di 
hadapan hukum’, ‘transparansi dan akuntabilitas pemerintah hasil pemilihan dan birokrasi pada semua 
tingkatan’, ‘independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas 
untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan’, serta ’kapasitas pemerintah untuk 
memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir’. Memang 
benar, bahwa perbaikan-perbaikan itu berasal dan beranjak dari tingkat yang sangat rendah, namun 
cukup bisa diperhitungkan.  
 
(3) Komunitas Politik Nasional  
Ketiga, disintegrasi orde Baru yang sentralistik ternyata tidak mendorong terjadinya Balkanisasi yang 
dicirikan oleh separatisme dan pembersihan etnis dan agama. Sebaliknya, yang terjadi adalah 
terbentuknya komunitas politik (dan bukan etno-nasionalis) unitarian  dengan ruang yang sangat lebar 
untuk politik lokal. Benar, bahwa adanya ruang ini memungkinkan terjadinya ketimpangan di antara 
provinsi-provinsi dan daerah-daerah, dan bahwa ruang tersebut telah seringkali dikuasai oleh 
kelompok-kelompok dominan. Upaya–upaya untuk mengembangkan politik demokratis yang 
berdasarkan isu dan kepentingan yang nyata-nyata berasal dari bawah diancam oleh politik identitas 
lokal dan elitis di satu sisi, dan globalisasi ekonomi di sisi yang lain. Akan tetapi, di Aceh, di mana 
donor-donor asing telah mengatasi kekuatan militer dan bisnis, dan di mana para separatis telah 
berhasil menggantikan perjuangan bersenjata dengan partisipasi politik, desentralisasi, telah membuka 
jalan bagi terciptanya perdamaian dan demokrasi yang secara potensial berhasil. Kita akan kembali 
pada tantangan akan hal ini nanti. 
 
(4) Stabilitas Relatif Demokrasi Disertai dengan Penyertaan Rakyat yang Elitis 
Pada saat yang bersamaan, politik secara umum terus didominasi oleh kaum elit. Akan tetapi kali ini 
kelompok-kelompok elit ini berasal dari basis yang lebih luas, lebih lokal, dan tidak terlalu militeristik 
jika dibandingkan dengan era Soeharto dulu. Sebagian besar dari mereka telah menyesuaikan diri 
dengan institusi-institusi baru (yang semestinya) demokrasi. Bukan berarti tak ada penyalahgunaan 
institusi tersebut, akan tetapi desentralisasi dan pemilu telah membuat elemen-elemen elit yang lebih 
bervariasi di Indonesia mampu memobilisir dukungan popular.  
                                                
11 Lebih terinci, lihat Bab. 1, tabel 1.1. 
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Tentu saja, para elit pernah melakukan hal itu dengan memanfaatkan jaringan klientelistik mereka, 
kontrol atas sumber daya publik, dan aliansi mereka dengan pemimpin bisnis dan kelompok-kelompok 
komunal. Akan tetapi, kepentingan-kepentingan elit di dalam pemilu inilah yang merupakan basis 
krusial dari demokrasi yang secara aktual ada di Indonesia, sekaligus juga penyebab kemunduran 
demokrasi itu sendiri. Tanpa dukungan elit, demokrasi di Indonesia tidak akan bertahan; sedangkan 
dengan dukungan elit, demokrasi menjadi domain bagi ‘politisi busuk’ yang  mendapatkan kekayaan 
dan kekuasaan lewat korupsi. Program riset “Renegotiating Boundaries” dan “In Search of Middle 
Indonesia” di KTILV di Belanda (www.kitlv.nl) mengupas studi kasus komperehensif mengenai 
persoalan ini.  
 
Singkatnya, meski banyak kebebasan diperluas, institusi demokrasi dan kapasitas rakyat tetaplah 
lemah. Akan tetapi, banyak dari infrastruktur yang diperlukan bagi demokrasi sekarang telah berdiri. 
Dan meski institusi tersebut mempunyai banyak kelemahan dan berlaku bias, mereka cukup solid 
untuk mengakomodasi aktor-aktor berpengaruh dan sedikit bagi aktor-aktor alternatif. Secara teoritis, 
ini adalah yang paling penting. Hal ini juga merupakan alasan mengapa Indonesia disebut sebagai 
demokrasi yang sedang berkembang. Dengan semua karkteristik ini, Indonesia mulai menyerupai 
India, kekuatan demokrasi paling stabil di wilayah Selatan. 
 
(5) Monopolisasi Representasi 
Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan segala potensi demokrasi? Persoalan utama, seperti yang 
terjadi di India, adalah sistem representasi dan pemilihan umum di Indonesia tidak mengakomodasi 
kepentingan banyak orang dan juga membuat tembok tinggi-tinggi bagi pemain independen. 
Organisasi-organisasi popular dan sipil dihalangi untuk dapat masuk ke dalam sistem politik. Selain itu, 
mereka juga dihambat oleh fragmentasi yang terjadi di antara mereka sendiri serta pengorganisasian 
massa yang lemah. Karena itu, Indonesia masih tertinggal jauh di belakang, terutama dalam soal isu 
dan kepentingan rakyat yang terabaikan.  
 
Pertama, survei ini menunjukkan bahwa aktor-aktor berpengaruh di dalam masyarakat mendominasi 
politik dan ekonomi politik. Politik (termasuk para eksekutif) dan ‘kontak-kontak berpengaruh’ adalah 
sumber kekuasaan mereka yang paling utama, sedangkan sumber ekonomi tidak terlalu krusial. 
Mereka membangun aliansi di tingkat elit, sedangkan legitimasi berkait dengan kemampuan untuk 
menghubungkan orang-orang dan memperoleh posisi penting dan berkuasa. Isu penting yang 
termasuk dalam agenda politik mereka adalah isu-isu hangat tentang pemerintahan dan pembangunan 
ekonomi. Orang-orang biasa dibawa ke dalam panggung politik lewat klientelisme dan populisme. 
Media menjadi semakin penting dibandingkan pengorganisasian yang lebih komperehensif. 
 
Kedua, para elit yang mempunyai sumber kekuasaan tak terbatas ini menghalangi orang-orang biasa 
dan partai kecil mereka untuk memasuki kancah politik. Partai lokal independen hanya bisa didirikan di 
Aceh. Partisipasi dalam pemilihan-pemilihan umum di seluruh negeri (bahkan pemilihan anggota 
parlemen lokal) mensyaratkan adanya ‘kenasionalan’ yang ditunjukkan dengan syarat memiliki 
perwakilan partai di seluruh provinsi di seluruh negeri. Maka, tidak mungkin membangun partai yang 
lebih representasi, yang berasal dari bawah tanpa mempunyai akses pada sumber dana yang besar 
(bagi mereka yang mempunyai dana tersebut, sebaliknya, cukuplah mudah untuk membangun sebuah 
partai politik dan terepresentasikan. Hal ini menyebabkan pemerintahan tidak efisien karena para elit 
saling berdebat mengenai kepentingan mereka sendiri).  
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Hanya partai-partai besar atau koalisi besar yang bisa mencalonkan kandidat mereka di pemilihan 
gubernur, bupati dan camat. Selain untuk pemilihan anggota DPD, kandidat independen tidak 
diperbolehkan mengikuti pemilu – dan keputusan untuk memperbolehkan kandidat independen berlaga 
di pemilihan umum baru-baru ini juga mengisyaratkan perlunya dana yang besar di pihak kandidat 
yang bersangkutan. Selain itu, para kandidat untuk posisi apapun diharuskan telah menempuh 
pendidikan formal dalam tingkat tertentu sehingga menutup kemungkin bagi kelas pekerja untuk ikut 
mencalonkan diri. Mereka yang mencalonkan diri di pemilihan tingkat desa seringkali harus 
menanggung biaya administrasi bersama-sama. Selain itu, belum ada usaha yang cukup keras untuk 
melawan kepentingan segelintir orang dan pembiayaan politik secara pribadi atau untuk 
mengusahakan demokrasi di tingkat internal partai. Selain itu, usaha-usaha terstruktur untuk 
menciptakan kesetaraan gender tidak menghasilkan buah yang cukup penting.  
 
Ketiga, tidak ada usaha yang cukup susbstansial untuk menumbuhkan representasi demokratik 
langsung dalam pemerintahan publik lewat wakil-wakil lokal dan organisasi-organisasi popular yang 
berbasiskan kepentingan dan pengetahuan khusus, seperti serikat buruh dan gerakan lingkungan. Jika 
ada, maka hanya menjaring kontak-kontak khusus dan orang-orang terkemuka yang diseleksi dari 
atas. Kita melihat bahwa di seluruh wilayah Indonesia hampir tidak ada representasi substantif dari ide 
atau kepentingan krusial kelas menengah liberal, pekerja, petani, kaum miskin kota, perempuan atau 
aktivis hak asasi manusia dan lingkungan. 
 
(6) Resiko yang harus Ditanggung: Kembali kepada Politik Keteraturan 
Representasi yang lemah tidak hanya buruk  bagi demokrasi. Ia juga menghancurkan kesempatan 
orang-orang pada umumnya untuk menyalurkan pandangan dan kepentingan mereka –serta 
kemungkinan-kemungkinan untuk menggantikan pembagian kekuasaan yang tidak adil yang pada 
gilirannya menghambat terjadinya pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial dan pada 
kelestarian lingkungan. Tambahan pula, monopolisasi representasi akan menimbulkan 
ketidakpercayaan terhadap demokrasi.  
 
Yang paling mengkhawatirkan, kelompok masyarakat kelas menengah dan atas yang tidak berhasil 
memenangkan pemilihan umum akan menggunakan ketidakpuasan akan demokrasi elit ini untuk 
memperoleh dukungan atas usaha mereka menciptakan alternatif atas demokrasi  dan 
mengkampanyekan “prakondisi yang lebih baik” lewat “politik keteraturan”. Para pendukung  “kudeta 
kelas menengah” akan menyatakan bahwa mereka bermaksud  untuk mencegah peran populis yang 
merusak dan membangun prakondisi yang lebih kuat bagi demokrasi. Pandangan ini  sejalan dengan 
beberapa dukungan internasional untuk ‘merangkai demokrasi’ (sequencing democracy). Indonesia 
pernah mengalami hal ini pada era tahun 1960an, yang membuat munculnya rejim Orde Baru 
pimpinan Soeharto; dan dinamika politik yang kurang lebih sama sedang terjadi di Thailand.  
 
Dalam konteks Indonesia kontemporer, pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla tentang Poso dan 
beberapa daerah lain yang sedang berkonflik adalah contoh yang jelas. Pesannya terang, bahwa 
pemilihan umum demokratik yang terlalu dini diselenggarakan di daerah tersebut menjadi penyebab 
konflik tersebut, dan bahwa pembangunan yang dikendalikan oleh bisnis yang menguntungkan 
merupakan cara yang paling tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Ilustrasi yang lain meliputi 
usaha-usaha untuk menerapkan sistem presidensial dan eksekutif yang lebih kuat, penyederhanaan 
partai yang menuju sistem dua partai dan kekaguman atas Cina atau Singapura yang menerapkan 
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebelum menerapkan demokrasi yang lebih meluas.  Pada saat 
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yang bersamaan, para aktivis keagamaan menuntut pembatasan ruang publik, kali ini atas nama 
ajaran agama, komunitas serta pemimpin keagamaan.  
 
(7) Potensi yang ada: Representasi Popular 
Maka, sudah menjadi kemestian jika organisasi-organisasi sipil dan popular dapat memperluas ide dan 
aliansi mereka. Dengan menghubungkan komunitas-komunitas dan berbagai bidang pekerjaan, tingkat 
lokal dan pusat, mereka dapat mengimbangi kontrol elit atas politik. Survei dan beberapa studi kasus 
yang dilakukan Demos menunjukkan, bahwa usaha untuk memperluas gerakan ke tingkat politik ini 
tidak hanya dihambat oleh monopolisasi elit dalam bidang politik tetapi juga oleh aktivis politik dan 
kelompok sipil sendiri.  
 
Pertama, survei ini menunjukkan bahwa bahkan jika aktor-aktor alternatif sekarang sedang berusaha 
untuk masuk ke dalam politik untuk tidak hanya terkurung dalam aktivitas-aktivitas di ranah sipil saja, 
ada banyak tantangan yang menunggu mereka. Yang kesatu, adalah ketiadaan mereka di dalam 
ranah negara, politik, bisnis serta di berbagai bidang pekerjaan. Yang kedua adalah bahwa sumber-
sumber kekuasaan dan cara mereka memperoleh kekuasaan dan legitimasi tetap terfokus pada 
penggunaan pengetahuan dan wacana publik, dan bukannya pada pengorganisasian, usaha-usaha 
untuk memperoleh mandat dan memenangkan pemilihan umum. Selain itu, isu-isu yang termuat dalam 
agenda mereka seringkali berupa tuntutan dan hak yang spesifik. Mereka cenderung mengabaikan 
pandangan lebih luas tentang bagaimana mendorong pemerintahan yang lebih baik, pembangunan 
dan kesejahteraan publik. Meski kelompok-kelompok sipil ini telah mencapai kemajuan, mereka tetap 
saja tidak terhubung dengan baik dengan organisasi sosial dan popular (dan begitu pula sebaliknya); 
aksi kolektif lebih didasarkan pada jaringan individu, mengandalkan pemimpin popular atau patronase 
alternatif, daripada atas pengorganisasian yang lebih representatif dan meluas. Sedangkan usaha-
usaha untuk mendekati pemilihan umum, parlemen, eksekutif masih mengandalkan media, LSM dan 
kelompok penekan dan lobi. 
 
Kedua, studi kasus komparatif menunjukkan bahwa persoalan utama menyangkut hal tersebut di atas 
telah diupayakan jalan keluarnya dengan mengumpulkan orang-orang di tingkat ‘akar rumput’ (grass 
root) dan mengorganisir mereka dari atas – atau dengan usaha-usaha untuk memfasilitasi hubungan 
langsung atas dasar isu spesifik antara rakyat dan eksekutif atau politisi-politisi terkemuka. Dalam 
beberapa hal, usaha-usaha ini cukup mengesankan dan menjanjikan. Sebagai contoh, organisasi 
petani lokal di Batang, Jawa Tengah telah menggulirkan agenda-agenda yang lebih luas dan 
memenangkan beberapa pemilihan kepala desa. Mereka sekarang berharap agar dapat naik ke tingkat 
daerah. Akan tetapi, sejauh ini pembukaan kesempatan politik besar-besaran terjadi di Aceh, berkat 
kesempatan unik yang tidak dimiliki daerah lain untuk membangun partai dari bawah dan untuk 
mencalonkan kandidat independen setelah kesepakatan damai yang dilakukan pemerintah Indonesia 
dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 
 
Bagaimanapun, keberhasilan-keberhasilan ini juga menghadapi beberapa kendala. Persatuan dari 
bawah seringkali terbukti cukup sulit diusahakan karena berbagai isu spesifik, pendekatan dan proyek-
proyek serta pemimpin-pemimpin yang bermacam-macam sifatnya. Politik yang berupaya 
mempersatukan banyak orang dan memperjuangkan platform bersama membutuhkan cara-cara untuk 
menggabungkan spesialisasi-spesialisasi dan kepentingan-kepentingan yang berbeda, seperti 
kepentingan petani dan buruh perkebunan. Harus ada agenda meyakinkan untuk melakukan aliansi-
aliansi yang dianggap penting, dan pengaturan yang berdasarkan pada kesetaraan kewargaan. 
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Jaringan yang tidak kuat dan aksi polisentris – metode-metode yang diterapkan oleh sebagian besar 
LSM dan aktivis pro-demokrasi di Indonesia tidaklah cukup. 
 
Akan tetapi, cara-cara sosialis atau ideologi yang lain, untuk mengkoordinasikan organisasi baru atau 
memanfaatkan organisasi yang sudah ada secara sentralistik (beberapa menggunakan tokoh-tokoh 
kharismatik), atau dengan membentuk kendaraan politik bersama atau mengusung kandidat 
independen, malah akan cenderung memelihara struktur top-down dan menciptakan perpecahan 
antara gerakan sosial dan organisasi-organisasi popular dan sipil. 
 
Usaha-usaha alternatif untuk menghalangi gerakan ‘politik kotor’ dengan memfasilitasi relasi langsung 
antara ‘rakyat’ dan eksekutif (yang diinspirasikan misalnya, oleh penyusunan anggaran secara 
partisipatoris) memang tidak diragukan lagi sangat penting, akan tetapi tidak cukup untuk memecahkan 
persoalan bagaimana mengkoordinasikan elemen-elemen ‘rakyat’  yang berbeda-beda, meningkatkan 
gerakan agar tidak hanya beroperasi di tingkat lokal dan memfasilitasi representasi yang adil. Di 
tempat lain, upaya yang terakhir ini membutuhkan cara-cara dari atas (top-down), misalnya langkah 
nyata dari gubernur atau bupati. 
 
(8) Rekomendasi : Blok Politik Demokratik 
Ada dua pelajaran utama: pertama, ketimbang menjadi lembaga politik tingkat menengah, kelompok-
kelompok berbasis kewargaan dan popular di tingkat basis harus melakukan koordinasi diantara  isu-
isu spesifik di tingkat ‘akar rumput’ (grass root) dengan perspektif yang ada di tingkat atas. Hal ini 
berguna untuk mendefinisikan platform bersama, serta mendapatkan dukungan dan aliansi yang lebih 
luas. Hal ini juga penting agar mereka dapat mengontrol para politisi, dan bukannya menjadi korban 
fragmentasi dan didominasi oleh berbagai partai atau aktor-aktor politik.   
 
Kedua, koordinasi antar kelompok ini juga merupakan tempat di mana seharusnya kemungkinan untuk 
menggabungkan aktivitas parlementer dan non-parlementer, serta partisipasi representatif dan 
partisipasi langsung berlangsung. Maka Demos merekomendasikan gerakan sosial demokratik, serta 
asosiasi-asosiasi popular dan sipil yang ingin terjun ke arena politik seharusnya membentuk Blok 
Politik Demokratik terkoordinasi di tingkat lokal dan pusat. 
 
Blok politik semacam itu membutuhkan kepemimpinan dan komitmen untuk membangun demokrasi 
lewat mandat-mandat popular dan akuntabilitas, baik di dalam maupun antar organisasi, serta 
akuntabilitas dalam pemilihan umum. Sayangnya,  tidak banyak aktivis pro-demokrasi yang lebih 
memilih untuk terlibat dalam penguatan representasi demokratik dan politik elektoral yang memakan 
proses. Banyak dari mereka lebih memilih cara-cara yang lebih mudah seperti melakukan lobi dan 
membangun jaringan. Mengorganisir konstituen dan memenangkan pemilu membutuhkan kerja keras. 
Selain itu, aktivis partai politik perlu menyadari bahwa tidak akan ada hanya satu partai yang dibentuk 
di antara kaum pro-demokrat. Maka, mereka perlu sadar untuk tidak mendominasi dan memecah belah 
gerakan sosial dan organisasi popular di tingkat basis. (Politisi bisa saja turut serta dalam mendirikan 
Blok Politik, tetapi sebagai anggota gerakan atau asosiasi, bukan sebagai pemimpin partai dan 
kandidat). 
 
Usaha-usaha semacam itu tentu saja bukanlah tidak mungkin. Orang-orang Aceh bahkan telah 
membuktikan bahwa kemajuan tetaplah mungkin dicapai meski dengan prakondisi yang sangat buruk 
– jika sistem kepartaian didemonopolisasi untuk memberikan ruang bagi partai lokal dan kandidat 
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independen, dan jika organisasi sipil dan politik bersedia, dan terorganisir dengan baik, untuk 
memenangkan pemilihan umum dan mengambil keuntungan dari keterbukaan demokrasi.   
 
Benar, bahwa Aceh saat ini tengah berjuang mengatasi kurangnya gerakan-gerakan yang berdasarkan 
isu dan kepentingan yang terorganisir secara demokratis yang mampu memasukkan persoalan vital 
dalam agenda mereka dan mendorong partai dan para pemimpinnya tetap akuntabel. Memang, ada 
resiko bahwa keterlibatan politik dengan cara klientelistik dan populis (serta berdasarkan nepotisme 
dan korupsi)  akan mendominasi proses politik di daerah ini seperti halnya di daerah lain di Indonesia. 
Hal ini haruslah dilawan dengan cara mengumpulkan tuntutan dari bawah untuk mendapatkan fasilitasi 
politik oleh pemimpin institusi-institusi demokratik partisipatoris yang baru saja terpilih (serta donor-
donor yang mendukung mereka). 
 
Situasi di luar Aceh bahkan lebih buruk. Kesempatan untuk membangun representasi politik dari 
bawah betul-betul terhalang. Menurut Undang-undang yang baru, untuk berpartisipasi di dalam sebuah 
pemilihan umum (bahkan untuk memilih anggota parlemen lokal), seseorang atau sebuah partai 
hasuslah bersifat ‘nasional’ dengan jumlah perwakilan partai 60% dari seluruh jumlah provinsi, 50% 
dari seluruh kabupaten dan 25% dari seluruh kecamatan. Bahkan upaya heroik aktivis sipil dan politik 
yang tergabung dalam PPR (Partai Perserikatan Rakyat) untuk memenuhi syarat tersebut telah gagal. 
Selain itu syarat untuk mendapatkan tanda tangan pendukung dalam jumlah tertentu bagi kandidat 
independen dalam pemilihan langsung juga sangatlah tinggi sehingga mereka yang ingin mencalonkan 
diri haruslah sama seperti Berlusconi dari Italia untuk dapat memenuhi syarat tersebut. Perempuan 
juga masih cenderung terabaikan. Dan tak ada buruh, petani dan nelayan yang dapat mencalonkan diri 
dalam pemilihan kepala desa karena dianggap tidak memiliki pendidikan formal yang ‘layak’ dan 
kemampuan untuk membayar biaya administrasi dasar. 
 
Pendeknya, benar bahwa semua orang memang diperbolehkan memilih dalam pemilihan umum, akan 
tetapi perempuan (yang tidak terhubung dengan baik dengan politik) dan orang-orang miskin dan 
tertindas secara de-fakto dihalang-halangi untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dan memciptakan 
representasi popular. Maka, kebutuhan untuk membentuk Blok Politik Demokratik yang terorganisir 
dengan baik dan tidak didominasi partai menjadi sangat mendesak. Hal ini untuk menumbuhkan 
pengaruh popular yang independen di dalam institutsi-institusi politik, meski para elit telah 
memonopolisasi politik.  
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Bab 1 
SATU DEKADE REFORMASI: 

DEMOKRATISASI YANG GOYAH  
 
Survei pertama Demos (2003/04) mengenai Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di 
Indonesia mengungkap bahwa situasi demokrasi Indonesia dalam keadaan defisit. Gejala defisit itu 
antara lain terindikasi dari adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan berbagai kebebasan 
serta hak-hak sipil dan politik di satu sisi, dan buruknya kondisi perangkat-perangkat operasional 
demokrasi di sisi yang lain.12 
 
Apakah kondisi demokrasi saat ini mengalami perubahan? Temuan survei Demos yang terakhir13 
mengindikasikan adanya perbaikan dalam berbagai peraturan dan regulasi yang diperlukan untuk 
mendorong demokrasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perangkat operasional 
pemerintahan. Beberapa instrumen demokrasi yang berkaitan dengan hal itu, misalnya independensi 
pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi 
serta penyalahgunaan kekuasaan,  kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum 
(rule of law), serta kesetaraan di depan hukum, memperlihatkan perkembangan positif yang cukup 
signifikan – meskipun harus dicatat di sini bahwa perkembangannya berangkat dari kondisi yang begitu 
buruk. Lebih lanjut, kerangka kerja politik demokrasi juga telah cukup berfungsi dan diterima secara 
luas. Kebanyakan aktor kelihatannya telah menerima demokrasi sebagai acuan utama (the only game 
in town). Yang lebih mengesankan, upaya-upaya otoritarian yang dijalankan selama Orde Baru untuk 
membangun komunitas nasional secara sentralistik dan komando, ternyata dalam era reformasi ini 
tidak lantas berbalik menjadi aksi-aksi separatisme atau menimbulkan konflik-konflik agama dan etnis 
secara meluas. Sekarang ini kita justru bisa melihat berkembangnya komunitas politik lokal yang 
demokratis di seluruh daerah.   
 
Akan tetapi, sekali lagi, berbagai perbaikan itu tidak serta-merta mengubah wajah demokrasi menjadi 
baik. Pertama, perbaikan-perbaikan pada berbagai perangkat operasional demokrasi itu berasal dari 
kondisi yang sangat buruk, sehingga situasinya sekarang masih tetap belum benar-benar baik. Kedua, 
kesenjangan antara aspek-aspek kebebasan yang membaik dan perangkat-perangkat operasional 
demokrasi memang menyempit, tetapi fenomena ini tidak semata-mata disebabkan oleh membaiknya 
perangkat-perangkat operasional demokrasi, melainkan juga karena hampir semua aspek kebebasan 
fundamental justru mengalami kemerosotan. Kondisi seperti ini jelas sangat mengkhawatirkan. Ketiga, 
kita bisa melihat bahwa representasi politik, representasi berbasis kepentingan, dan partisipasi 
langsung warga negara, mengalami kemandegan. Bahkan, kebebasan membentuk partai dan 
keikutsertaan dalam pemilihan umum mengalami kemerosotan paling parah di antara perangkat-
perangkat demokrasi lainnya. Keempat, praktek politik ternyata memang tetap didominasi oleh elit. 
Kelima, politisasi isu dan kepentingan, pengorganisasian dan mobilisasi politik masih berjalan satu 
                                                
12 Penjelasan lebih rinci mengenai defisit demokrasi, termasuk hasil lain dari survei terdahulu, dapat disimak dalam AE 
Priyono, Willy Purna Samadhi, Olle Tornquist, et.al., Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah-masalah dan Pilihan–
pilihan di Indonesia, edisi revisi (Jakarta: Demos, 2007). 
13 Kegiatan pengumpulan data di lapangan dilakukan pada Juli-Oktober 2007. Survei ini merupakan kelanjutan dari survei 
sebelumnya (2003-2004). Survei yang terakhir dimaksudkan untuk menguji kembali hasil-hasil utama dari survei 
sebelumnya. Selain itu, hasil-hasil survei ini diharapkan bisa menjadi dasar penyusunan rekomendasi aksi bagi aktivis 
gerakan demokrasi dalam mengantisipasi dinamika demokrasi menjelang Pemilihan Umum 2009. 
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arah dari atas dan sangat kuat dicirikan oleh klientelisme dan populisme. Keenam, kelompok-kelompok 
pro-demokrasi mulai berupaya menempuh aksi-aksi politik dan tidak lagi semata-mata aktif di 
lingkungan civil society. Meski demikian, mereka secara umum masih lemah dalam hal 
pengorganisasian, terus terfragmentasi, serta tetap terpinggirkan dari ajang pemilihan umum. Karena 
itu mereka cenderung sinis terhadap demokrasi representatif dan memilih untuk mengutamakan 
berbagai bentuk partisipasi langsung. Sebagai kesimpulannya, kita bisa mengatakan bahwa perbaikan-
perbaikan demokrasi itu berlangsung ”di atas pasir”. Fondasi demokrasi masih rapuh. Kita akan 
kembali membahas hal-hal tersebut secara terinci di bab-bab berikutnya.  
 
Meskipun demokrasi telah semakin berfungsi menjadi sistem dan kerangka politik nasional, tetapi 
representasi masih menjadi masalah paling kronis. Belum ada perbaikan substansial menyangkut tiga 
dimensi representasi, yakni representasi politik berbasis partai, representasi kepentingan berbasis 
asosiasi sipil dan gerakan sosial, serta partisipasi langsung. Selama ketiga dimensi representasi itu 
masih tidak dijadikan agenda utama demokratisasi politik, tampaknya demokrasi Indonesia masih akan 
tetap dimonopoli oleh kepentingan-kepentingan kelompok elit oligarkis. Setidaknya, gejala inilah yang 
dicerminkan  dengan jelas oleh sistem kepartaian Indonesia saat ini. 
 
Seperti sudah disinggung di atas, kami juga melihat ada langkah mundur menyangkut berbagai 
kebebasan. Jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, berbagai aspek fundamental berikut 
ini mengalami kemerosotan cukup tajam: kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi, 
kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta untuk menggunakan bahasa dan melestarikan 
kebudayaan, kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja,  serta 
kebebasan dan akses publik terhadap pers, dunia seni dan akademis. Kemunduran juga terlihat pada 
partisipasi warga negara dan, terutama, kebebasan mendirikan partai dan ikut serta dalam pemilihan 
umum di berbagai tingkatan, serta pada berbagai aspek penguatan representasi. Selain itu 
demokratisasi Indonesia masih mengidap masalah-masalah lain, yaitu tidak adanya perbaikan akses 
dan partisipasi dari semua kelompok sosial – termasuk kelompok-kelompok marjinal – terhadap 
kegiatan publik, buruknya kesetaraan gender, serta masih buruknya transparansi dan 
pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan terhadap publik, serta kuatnya 
ketergantungan pemerintah kepada intervensi pihak asing. 
 
Setelah satu dasawarsa, demokratisasi di Indonesia menampakkan  kemajuan, kendati masih juga 
memperlihatkan beberapa stagnasi dan kemerosotan. Sebagai kerangka politik nasional, demokrasi 
telah bekerja dan relatif berhasil jika dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain. Tetapi 
laksana bangunan di atas pasir, demokrasi Indonesia tidak ditopang dengan fondasi yang kuat. 
 
Situasi dan Dinamika Demokrasi: Bagaimana Kami Menilainya? 
Sebelum menyampaikan hasil-hasil survei terakhir dan membandingkannya dengan temuan survei 
2003/04, kami akan menguraikan metode yang kami gunakan.  
 
Survei ini kami lakukan dengan meminta penilaian dari para informan yang tersebar di seluruh provinsi 
di Indonesia. Pada survei pertama ada 798 informan, sementara pada survei kedua ada 903 
informan.14 
                                                
14 Setelah kegiatan lapangan pada Juli-Oktober 2007, kami memperoleh penilaian dari 876 informan. Pada saat melakukan 
pengolahan dan analisis data, kami menyadari bahwa komposisi informan di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Sumatera 
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Informan yang kami wawancara adalah para aktivis senior dan memiliki track record yang baik sebagai 
pendorong demokrasi. Mereka adalah ujung-tombak gerakan demokrasi yang bekerja pada isu-
gerakan (frontline) tertentu, yaitu:15  

(1) Perjuangan petani dan nelayan;  
(2) Gerakan buruh;  
(3) Perjuangan bagi kaum miskin kota;  
(4) Gerakan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia; 
(5) Anti-korupsi dan good governance; 
(6) Demokratisasi sistem kepartaian; 
(7) Pluralisme dan rekonsiliasi konflik;  
(8) Demokratisasi pendidikan; 
(9) Pengembangan profesionalisme; 
(10) Kemerdekaan pers dan prinsip-prinsip jurnalisme; 
(11) Perjuangan kesetaraan gender; 
(12) Representasi alternatif di tingkat lokal; 
(13) Pembangunan berkelanjutan.    

 
Untuk menentukan informan dari setiap isu-gerakan, kami melakukan diskusi intensif dengan informan-
kunci dan asisten peneliti di setiap provinsi. Komposisi informan di setiap provinsi bisa dilihat pada 
Tabel A.3 pada Lampiran. 
 
Ada tiga aspek yang kami tanyakan kepada para informan untuk memperoleh penilaian atas situasi 
dan dinamika demokrasi. Aspek pertama adalah kinerja dan cakupan perangkat-perangkat demokrasi. 
Pengidentifikasian dan penilaian atas kinerja perangkat-perangkat demokrasi kami sandarkan pada 
pendekatan yang telah dilakukan oleh David Beetham, dengan melakukan beberapa penyesuaian 
yang kami anggap perlu.16 Kita akan segera kembali membahas lebih detil aspek yang pertama ini 
setelah alinea mengenai aspek yang kedua dan ketiga berikut ini, yaitu kapasitas aktor-aktor utama 
untuk menggunakan dan mempromosikan perangkat-perangkat demokrasi, serta sampai sejauh mana 
mereka mengaktualisasikannya.  
 
                                                                                                                                                  
Utara, kurang proporsional. Karena itu kami memutuskan untuk menambah informan di kedua provinsi itu sehingga secara 
keseluruhan jumlah informan menjadi 903. Laporan ini didasarkan atas keterangan 876 informan, namun data terakhir yang 
kami peroleh memperlihatkan hasil-hasil yang sama. Analisis dan laporan lengkap mencakup 903 informan akan ditulis 
secara bersama oleh Demos dan tim dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk 
buku pada akhir tahun 2008. 
15 Ada sedikit perbedaan pengelompokan frontline pada survei pertama dan kedua. Frontline Demokratisasi Sistem 
Kepartaian merupakan penggabungan dari Demokratisasi sistem di dalam partai dan Upaya untuk membentuk partai politik 
yang berakar di masyarakat, sedangkan frontline Representasi alternatif di tingkat lokal merupakan penggabungan dari 
Upaya memperbaiki representasi alternatif di tingkat daerah (lokal) dan Upaya mempromosikan organisasi massa yang 
berbasis kepentingan. Selain itu, pada survei kedua kami menambahkan satu frontline yaitu Pembangunan berkelanjutan. 
16 David Beetham dari Democratic Audit, sebuah organisasi riset di Human Rights Centre, University of Essex, melakukan 
penilaian situasi demokrasi berdasarkan kinerja perangkat demokrasi yang terdiri atas 80-an perangkat demokrasi. 
Pendekatan ini kemudian diterapkan sebagai standar assessment demokrasi yang digunakan IDEA International. Lihat 
lebih jelas di Beetham, David, Democracy and Human Rights (Oxford: Polity Press, 1999) dan Beetham, S. Bracking, I. 
Kearton, and S. Weir, International IDEA Handbook and Democracy Assessment (The Hague, London, New York: Kluwer 
Law International, 2002). Penyesuaian yang dilakukan Demos telah diuraikan oleh Priyono, Op.cit. khususnya bab 
Pendahuluan. 
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Aspek kedua yang kami jadikan dasar penilaian adalah kapasitas para aktor utama untuk 
menggunakan dan mempromosikan perangkat-perangkat demokrasi untuk kepentingan mereka, baik 
positif maupun negatif. Aspek ini kami anggap sangat penting untuk tidak dipisahkan dalam penilaian 
atas situasi demokrasi karena proses demokratisasi jelas tidak berlangsung di dalam ruang vakum. 
Para aktor-lah yang senantiasa melakukan manuver, sesuai kapasitas mereka masing-masing, yang 
menghantar demokrasi berada pada situasi tertentu. Dengan mengetahui kapasitas para aktor utama 
yang terlibat di dalam proses demokratisasi, kita bukan saja akan lebih mudah memahami 
perkembangan demokrasi, tetapi sekaligus dapat mencermati kekurangan dan kelebihan para aktor. 
Pada gilirannya, hasil survei ini dapat menjadi basis penyusunan rekomendasi untuk para aktivis 
pendorong demokrasi. 
 
Selain menilai kapasitas para aktor utama, kita juga perlu mencermati bagaimana para aktor utama itu 
secara aktual membangun hubungan terhadap demokrasi. Apakah mereka menggunakan dan 
mempromosikannya sekaligus, atau sebatas menggunakannya? Atau apakah mereka justru 
cenderung memanipulasi, atau mengabaikannya dan mencoba mempengaruhi politik dan masyarakat 
dengan cara lain? Lalu, apa sikap orang-orang pada umumnya terhadap politik dan demokrasi? Inilah 
aspek yang ketiga. Aspek ini menjadi penting mengingat demokrasi tidak lain adalah kesempatan yang 
terbuka bagi setiap anggota komunitas yang bersangkutan yang memiliki kesetaraan politik untuk 
melakukan kontrol terhadap urusan-urusan bersama yang disepakati. Dengan menaruh perhatian pada 
hal ini, kita akan mengetahui apakah demokratisasi dan situasi demokrasi yang aktual memang 
bermakna bagi banyak orang ataukah justru mengerdilkan peran publik dan gagal menjadi wadah bagi 
demos. 
 
Sekarang, kembali pada aspek pertama: kinerja dan cakupan perangkat demokrasi. Survei terdahulu 
(2003/04) kami lakukan dalam dua tahap. Dari daftar panjang perangkat demokrasi yang digunakan 
Beetham dkk, pada tahap pertama kami mengidentifikasi 35 perangkat demokrasi. Pada tahap kedua, 
kami memberikan penajaman pada beberapa perangkat demokrasi untuk memperoleh informasi 
sejelas mungkin, sehingga daftarnya bertambah menjadi 40 perangkat. Pada survei kami yang 
terakhir, kami melakukan penyederhanaan kembali tanpa menghilangkan substansi dengan 
menggabung-gabungkan beberapa perangkat sehingga akhirnya memperoleh daftar yang terdiri atas 
32 perangkat demokrasi sebagaimana  dimuat pada Boks 1.1. Langkah penyederhanaan ini dilakukan 
karena hasil survei terdahulu memperlihatkan temuan yang tidak jauh berbeda antara hasil tahap 
pertama dan kedua, serta untuk membuat proses wawancara tidak terlalu lama.  
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Boks 1.1. Perangkat-perangkat demokrasi 
 
Perangkat Legal dan Hak-hak 
1. Kesetaraan warga negara (Kesetaraan warga negara, hak-hak kelompok minoritas, migran, dan pengungsi; 

Rekonsiliasi konflik horisontal)  
2. Dukungan pemerintah terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia   
3. Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule of law) 
4. Kesetaraan di hadapan hukum (Akses yang setara dan aman terhadap keadilan; Integritas dan independensi 

lembaga peradilan)  
5. Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut terhadapnya  
6. Kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi  
7. Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja  
8. Kebebasan beragama dan berkeyakinan; Menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan  
9. Kesetaraan dan emansipasi gender 
10. Perlindungan terhadap hak-hak anak 
11. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya 
12. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk tentang hak-hak dan kewajiban  warga negara 
13. Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)  
 
Perangkat Representasi Politik 
14. Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat, regional, dan lokal; Pemilihan kepala daerah  
15. Kebebasan mendirikan partai di tingkal lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), 

merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan  
16. Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk memperjuangkan isu-isu vital dan kepentingan publik  
17. Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para 

kandidat 
18. Independensi partai politik dan para kandidat dalam pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung  
19. Adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai serta respon dan tanggungjawab partai dan para kandidat 

kepada konstituennya  
20. Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan  
 
Perangkat Pemerintahan yang Demokratik dan Akuntabel 
21. Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan pemerintah 

pusat  
22. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan  
23. Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan terhadap publik  
24. Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang 

terorganisir  
25. Independensi pemerintah dari pihak asing (kecuali berkenaan dengan pemberlakuan konvensi PBB dan hukum 

internasional lainnya) 
26. Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan 

korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan  
 
Perangkat Keterlibatan dan Partisipasi Warga Negara 
27. Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis  
28. Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, serta kemampuan media, 

seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya  
29. Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen  
30. Adanya organisasi-organisasi masyarakat yang transparan, akuntabel, dan demokratis   
31. Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial – termasuk kelompok-kelompok marjinal – 

terhadap kegiatan publik  
32. Partisipasi langsung (Akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik; Konsultasi pemerintah 

terhadap publik, serta jika mungkin pemberian fasilitas pada partisipasi langsung dalam pembuatan dan 
penerapan kebijakan publik) 
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Apa yang kami lakukan atas 32 perangkat demokrasi itu adalah meminta para informan kami untuk 
membuat penilaian atas kinerja dan cakupan perangkat-perangkat itu sesuai dengan konteks spesifik 
daerah mereka. Kami mula-mula menanyakan apakah ada peraturan dan regulasi formal yang berlaku 
menyangkut perangkat-perangkat demokrasi dan kemudian meminta informan melakukan penilaian 
atas kinerjanya. Cara ini kami maksudkan untuk  mengetahui apakah peraturan dan regulasi formal 
yang ada benar-benar mendukung (atau tidak mendukung) hasil yang diharapkan. Sampai sejauh 
mana peraturan dan regulasi formal yang ditujukan untuk mendorong kebebasan berbicara, berkumpul 
dan berorganisasi, misalnya, benar-benar berfungsi? Selanjutnya, mengenai cakupan, kami meminta 
para informan untuk melihatnya dari dua dimensi. Pertama, seberapa luas perangkat-perangkat 
demokrasi yang ada berlaku secara geografis, dan kedua, seberapa banyak aspek substansial, 
misalnya mengenai kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi, yang dikandung oleh 
peraturan dan regulasi yang berlaku – apakah hanya sebagian atau relatif lengkap? Situasi yang ideal 
tentulah menggambarkan perangkat demokrasi yang ada menghasilkan kinerja yang baik di wilayah 
yang sangat luas dan substantif. 
 
Berbeda dari survei pertama, pada survei yang terakhir kami memilah perangkat demokrasi menjadi 
perangkat formal dan informal. Yang kami maksudkan dengan perangkat formal adalah segala bentuk 
aturan formal yang dibuat oleh negara, sedangkan yang informal mencakup berbagai kebiasaan, adat-
istiadat, norma dan nilai-nilai, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dianggap berlaku oleh 
masyarakat secara turun-temurun. Pembedaan antara kedua jenis perangkat ini tidak kami berlakukan 
pada survei sebelumnya. Perubahan ini kami lakukan karena tiga alasan. Pertama, secara teknis 
adalah untuk mempermudah informan melakukan penilaian terhadap setiap perangkat demokrasi. 
Kedua, yang lebih substansial, pembedaan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedua jenis 
perangkat itu bekerja. Dalam survei yang pertama, kita tidak tahu apakah perangkat formal ataukah 
perangkat informal yang lebih berpengaruh dalam proses demokratisasi. Ketiga, informasi mengenai 
perangkat formal dan informal itu dibutuhkan untuk mengetahui seberapa jauh negara beradaptasi 
terhadap demokrasi dan seberapa siap elemen-elemen masyarakat merespon proses demokratisasi. 
 
Memang, sebagai akibatnya, kami memperoleh data yang berbeda dari kedua survei. Survei 2003/04 
lebih berfokus pada capaian (outcome) perangkat-perangkat demokrasi, sedangkan pada survei kedua 
kami memperoleh penilaian informan atas keluaran (output) perangkat demokrasi. Maka, pada putaran 
kedua penilaian mengenai kinerja dan cakupan perangkat-perangkat demokrasi hanya didasarkan 
pada perangkat demokrasi yang eksis. Cara ini bisa membuat penilaian informan menjadi lebih positif 
daripada survei sebelumnya. Meskipun pada survei yang lalu kami juga mempertanyakan tentang 
sampai sejauh mana perangkat-perangkat formal yang ada dan berlaku itu berfungsi. 
 
Dengan menyadari perbedaan-perbedaan itu, kami kemudian berupaya mengembangkan sebuah 
metoda agar keduanya bisa saling diperbandingkan. Hasilnya adalah sebuah indeks yang kami 
dasarkan atas penilaian-penilaian para informan pada setiap putaran survei terhadap setiap perangkat 
demokrasi. Angka indeks terentang mulai dari 0 (buruk) hingga 100 (baik). Nilai indeks ditentukan 
berdasarkan hasil penilaian informan menyangkut kinerja, sebaran geografis dan cakupan substantif 
dengan bobot masing-masing 50 persen, 25 persen, dan 25 persen. Pada survei kedua, saat 
perangkat formal dan informal dinilai secara terpisah, kami memberi bobot 70 persen untuk perangkat 
formal dan 30 persen untuk perangkat informal. Perhitungan menyangkut perangkat formal dilakukan 
dengan mengurangi proporsi informan yang mengatakan tidak ada peraturan dan regulasi formal. 
Langkah ini diperlukan agar nilai indeks juga memperhitungkan faktor negatif dari informan yang 
menjawab tidak ada peraturan dan regulasi formal. Dengan indeks inilah kemudian kami melakukan 
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perbandingan atas hasil survei terdahulu dan sekarang. Tabel 1.1 di bawah memperlihatkan 
perbandingan indeks untuk setiap perangkat demokrasi. 
 

Tabel 1.1. Indeks perangkat demokrasi: Perbandingan hasil survei 2003/04 dan 2007 
2003/04 2007 

NO PERANGKAT-PERANGKAT DEMOKRASI INDEKS PERINGKAT INDEKS PERINGKAT 
TREND 
2003/04 – 

2007 
Perangkat Legal dan Hak-hak 
1 Kesetaraan warga negara (Kesetaraan warga negara, hak-hak kelompok minoritas, migran, 

dan pengungsi; Rekonsiliasi konflik horisontal)  32 15 42 21 31% 
2 Dukungan pemerintah terhadap hukum internasional menyangkut hak asasi manusia   27 17 46 12 70% 
3 Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule of law) 16 32 45 15 181% 
4 Kesetaraan di hadapan hukum (Akses yang setara dan aman terhadap keadilan; Integritas 

dan independensi lembaga peradilan)  18 30 44 16 144% 
5 Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut terhadapnya  28 16 47 10 68% 
6 Kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi  74 2 60 3 -19% 
7 Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-serikat pekerja  57 8 51 8 -11% 
8 Kebebasan beragama dan berkeyakinan; Menggunakan bahasa dan melestarikan 

kebudayaan  74 1 66 1 -11% 
9 Kesetaraan dan emansipasi gender 47 9 46 13 -2% 
10 Perlindungan terhadap hak-hak anak 27 18 53 7 96% 
11 Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar 

lainnya 22 26 45 14 105% 
12 Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk tentang hak-hak dan kewajiban  

warga negara 37 13 59 4 59% 
13 Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)  21 27 40 23 90% 
Representasi Politik 
14 Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat, regional, dan lokal; Pemilihan kepala daerah  63 4 64 2 2% 
15 

Kebebasan mendirikan partai di tingkal lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para 
calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan 
pemerintahan  

71 3 40 22 -44% 

16 Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk memperjuangkan isu-isu vital dan 
kepentingan publik  24 22 36 31 50% 

17 Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis dan agama oleh partai 
politik dan atau para kandidat 38 12 44 17 16% 

18 Independensi partai politik dan para kandidat dalam pemilu dari politik uang dan 
kepentingan yang terselubung  20 29 40 24 100% 

19 Adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai serta respon dan tanggungjawab partai 
dan para kandidat kepada konstituennya  23 25 38 29 65% 

20 Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan  24 21 38 27 58% 
Pemerintahan yang Demokratik dan Akuntabel 
21 Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur 

tangan pemerintah pusat  33 14 43 20 30% 
22 Transparansi dan akuntabilitas pemerintah hasil pemilihan dan birokrasi pada semua 

tingkatan  23 24 43 18 87% 
23 Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan 

terhadap publik  23 23 35 32 52% 
24 Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan 

kejahatan yang terorganisir  20 28 39 26 95% 
25 Independensi pemerintah dari pihak asing (kecuali berkenaan dengan pemberlakuan 

konvensi PBB dan hukum internasional lainnya) 24 20 36 30 50% 
26 Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas 

untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan  18 31 43 19 139% 
Keterlibatan dan Partisipasi Warga Negara 
27 Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis  60 6 59 5 -2% 
28 Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, serta 

kemampuan media, seni, dan dunia akademis untuk merefleksikannya  57 7 47 11 -18% 
29 Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang independen  62 5 54 6 -13% 
30 Adanya organisasi-organisasi masyarakat yang transparan, akuntabel, dan demokratis   42 11 48 9 14% 
31 Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial – termasuk kelompok-

kelompok marjinal – terhadap kegiatan publik  46 10 38 28 -17% 

32 
Partisipasi langsung (Akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik; 
Konsultasi pemerintah terhadap publik, serta jika mungkin pemberian fasilitas pada 
partisipasi langsung dalam pembuatan dan penerapan kebijakan publik) 

25 19 40 25 60% 
INDEKS RATA-RATA 37  46  24% 
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Sekarang baiklah kita mulai melihat perubahan-perubahan apa saja yang telah terjadi dalam situasi 
demokrasi di Indonesia dalam kurun waktu pelaksanaan survei pertama (2003/04)dan kedua (2007). 
Namun sebelum mengurai lebih detil data-data yang berkaitan dengan perangkat-perangkat 
demokrasi, kami mengedepankan temuan kami mengenai situasi masyarakat dalam hubungannya 
dengan proses politik dan demokrasi. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberi konteks saat kita 
kelak kembali pada temuan-temuan menyangkut perangkat demokrasi dan kapasitas para aktor. 
 
Sinisme Publik Terhadap Politik Pro-Elit17 
Data yang kami peroleh mengindikasikan adanya kesan sinisme publik terhadap politik. Kesan itu 
terlihat dari jawaban para informan kami mengenai bagaimana masyarakat memahami politik. Cukup 
banyak informan kami yang menilai bahwa masyarakat memahami politik sebagai urusan para elit 
semata (12 persen) atau manipulasi kekuasaan oleh para elit (17 persen). Jika keduanya digabungkan, 
angkanya relatif jauh di atas kelompok informan yang meyakini bahwa masyarakat menganggap politik 
sebagai kontrol rakyat atas urusan publik (14 persen). Data-data ini memberikan indikasi yang cukup 
jelas bahwa politik masih dianggap sebagai hal yang “asing” di tengah masyarakat, dan memiliki 
konotasi elitisme. 
 
Di luar itu, ada juga lebih dari separo (54 persen) jumlah informan yang beranggapan bahwa 
masyarakat memahami politik sebagai perjuangan untuk merebut kekuasaan. Secara tekstual, 
pernyataan ini memang mengandung pengertian ganda. Kita bisa menafsirkan sebagai ekspresi yang 
positif, yaitu bahwa para informan melihat politik sebagai kesempatan bagi publik untuk 
memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka, atau sebagai bagian dari ekspresi sisnisme 
mereka terhadap karakter politik yang elitis. Akan tetapi, dengan memperhatikan kecenderungan 
penilaian mereka, serta buruknya citra partai politik – sebagai institusi politik formal untuk itu – di mata 
publik, agaknya pandangan yang menganggap politik sebagai perjuangan merebut kekuasaan lebih 
mengarah pada pengertian yang kedua.18  
 
Data lain yang kami peroleh memperlihatkan bahwa sesungguhnya masyarakat cukup memiliki minat 
terhadap politik. Sekurang-kurangnya 60 persen informan kami menyatakan bahwa masyarakat 
memiliki ketertarikan atau bahkan sangat tertarik terhadap politik.19 Artinya, kendati masyarakat 
memiliki ketertarikan yang lumayan tinggi terhadap politik, mereka cenderung merasa tidak memiliki 
akses sebagaimana yang dimiliki kelompok elit. Data ini membuat situasi menjadi semakin tragis. 
 
Gambaran yang berbeda kami peroleh dari Aceh. Melalui survei terpisah yang kami lakukan di sana 
pada 2006-2007, kami memperoleh gambaran yang relatif lebih positif.20 Sebanyak 36 persen informan 
di Aceh menilai bahwa masyarakat setempat memahami politik sebagai kontrol publik. Angka ini jelas 
berada jauh di atas kecenderungan penilaian informan survei nasional (14 persen). Kecenderungan 
elitisme politik juga terindikasi lebih rendah karena hanya 23 persen informan di Aceh yang menilai 
masyarakat di sana memahami politik sebagai urusan dan permainan para elit, berbanding 29 persen 
dari hasil survei nasional. 
                                                
17 Data-data pada bagian ini melulu didasarkan atas hasil survei terakhir. Pada survei sebelumnya, kami tidak menyertakan 
pertanyaan-pertanyaan ini. Akan tetapi, pada tahun 2006-2007 Demos telah melakukan survei secara khusus di Aceh. Hasil 
survei di Aceh itu dimanfaatkan di sini sebagai pembanding atas temuan nasional.  
18 Lihat Tabel B1 pada Lampiran. 
19 Lihat Tabel B2 pada Lampiran. 
20 Hasil survei di Aceh pada 2006-2007 bisa dilihat di http://demosindonesia.org/aceh/article.php?id=176. 
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Sejajar dengan itu, para informan di Aceh juga lebih banyak (85 persen) yang meyakini bahwa orang-
orang di Aceh memiliki minat atau bahkan sangat berminat terhadap politik, berbanding 70 persen 
informan survei nasional. Situasi yang lebih positif di Aceh bahkan juga terlihat dalam hal minat 
perempuan terhadap politik. Penilaian informan di Aceh terlihat lebih positif daripada penilaian 
informan survei nasional. Lihat Tabel 1.2 dan 1.3. 
 
Tabel 1.2. Penilaian informan mengenai minat masyarakat terhadap politik: Perbandingan survei nasional (2007) 

dan survei Aceh (2006/07) 
Seberapa besar minat masyarakat yang terlibat di dalam gerakan yang Anda geluti di daerah ini terhadap politik? 

SURVEI 
NASIONAL(1) SURVEI ACEH(2) NO MINAT MASYARAKAT TERHADAP POLITIK 

(% jumlah informan) 
1 Sangat berminat (punya kesadaran dan terlibat aktif dalam politik untuk 

melakukan dan mencapai perubahan menuju demokrasi) 14 31 
2 Berminat (ikut berpartisipasi dalam proses politik) 46 54 
3 Tidak berminat (mengambang/pasif tanpa kesadaran mencapai perubahan) 40 15 
(1) Jumlah informan 798. 
(2)Jumlah informan 199; Sumber: http://www.demosindonesia.org/aceh 
 
Tabel 1.3. Penilaian informan mengenai minat perempuan terhadap politik: Perbandingan survei nasional (2007) 

dan survei Aceh (2006/07) 
Seberapa besar minat perempuan yang terlibat di dalam gerakan yang Anda geluti di daerah ini terhadap politik? 

SURVEI 
NASIONAL(1) SURVEI ACEH(2) NO MINAT PEREMPUAN TERHADAP POLITIK 

(% jumlah informan) 
1 Sangat berminat (punya kesadaran dan terlibat aktif dalam politik untuk 

melakukan dan mencapai perubahan menuju demokrasi) 7 12 
2 Berminat (ikut berpartisipasi dalam proses politik) 42 47 
3 Tidak berminat (mengambang/pasif tanpa kesadaran mencapai perubahan) 50 39 
(1) Jumlah informan 798. 
(2)Jumlah informan 199; Sumber: http://www.demosindonesia.org/aceh 
 
Apa yang bisa kita jajaki sebagai kesimpulan sementara dari perbandingan kedua hasil survei itu? 
Tentu saja, yang pertama-tama perlu dicatat adalah bahwa data-data tadi memperlihatkan bahwa 
masyarakat kini lebih optimis menanggapi situasi politik dan demokrasi, baik di Aceh dan Indonesia 
pada umumnya. Dengan memperhatikan bahwa pelaksanaan survei di Aceh dilakukan pada era 
demokrasi pasca-Helsinki, kita bisa mengatakan bahwa situasi di Aceh itu tercipta sebagai implikasi 
positif dari langkah-langkah demokratisasi yang cepat menyusul kesepakatan damai antara GAM dan 
Pemerintah RI. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh antara lain mengatur soal 
eksistensi partai politik lokal dan calon perseorangan untuk pemilihan kepala daerah. Hal-hal itu bisa 
dianggap sebagai keterbukaan ruang demokrasi di tingkat lokal, yang tidak terdapat pada daerah-
daerah lain di Indonesia. Selain itu, data-data tadi juga mengindikasikan keterbukaan dan 
demokratisasi di Aceh sejauh ini tak mengarah pada mengerasnya potensi separatisme sebagaimana 
dikhawatirkan banyak pihak, melainkan justru bisa menjadi model untuk membangun demokrasi dari 
bawah, mulai dari tingkat lokal. Hal yang terakhir itu akan disampaikan pada Bab 2 laporan eksekutif 
ini. 
 
Perkembangan yang Mengesankan: Aspek Manajerial Pemerintahan 
Sejak jatuhnya Orde Baru, perkembangan demokratisasi memperlihatkan dengan jelas bahwa 
perangkat-perangkat perundangan/regulasi formal serta berbagai norma dan pranata informal makin 
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lama makin bersifat suportif. Demokrasi sudah mulai menjadi kelaziman dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Bahasa politik kekuasaan tidak banyak lagi mengutip kosakata otoritarian.  
 
Singkatnya, selama satu dasawarsa sejak 1998, demokrasi telah menjadi sistem yang relatif berfungsi 
sebagai kerangka kerja politik nasional,21 menggantikan sistem politik otoritarian. Saat ini kita berada 
pada situasi point of no return, demokrasi terus melangkah, sedikit demi sedikit bergerak maju. Dalam 
skenario yang optimis, kita bisa mengatakan setelah hak-hak sipil dan politik mengalami perbaikan 
dramatis pada tahun-tahun pertama demokratisasi, sekarang kita mencatat beberapa pencapaian lain: 
perangkat-perangkat demokrasi yang bertalian dengan aspek manajerial pemerintahan kini 
memperlihatkan kemajuan menyolok.  
 
Tabel 1.1 yang sudah disajikan di depan memperlihatkan gambaran yang positif. Berdasarkan angka 
rata-ratanya, indeks perangkat demokrasi membaik dari 37 menjadi 46, atau sekitar 25 persen. Pada 
beberapa instrumen, kenaikan nilai indeks terlihat sangat tajam. Kepatuhan pejabat pemerintah dan 
pejabat publik terhadap hukum (rule of law) naik dari skor 16 menjadi 45. Kesetaraan di hadapan 
hukum juga naik tajam dari 18 menjadi 44. Kenaikan yang juga signifikan terlihat pada perangkat 
demokrasi yang berkaitan dengan independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat, 
kapasitas untuk menghapuskan korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan. Kendati tak setajam yang 
di atas, perbaikan indeks juga terlihat pada perangkat-perangkat yang mengatur: independensi partai 
politik dan para kandidat dalam pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung (dari 20 
menjadi 40), kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan 
kejahatan yang terorganisir  (20 menjadi 39), perlindungan terhadap hak anak (27 menjadi 53), good 
corporate governance (21 menjadi 40), hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan 
sosial, dan kebutuhan dasar lainnya (dari 22 menjadi 45), dan transparansi dan akuntabilitas 
pemerintah hasil pemilihan dan birokrasi pada semua tingkatan (23 menjadi 43).  
 
Jika kita perhatikan, lima di antara perangkat-perangkat yang mengalami kenaikan indeks sangat 
signifikan itu, terkecuali perlindungan terhadap hak anak, good corporate governance, hak untuk 
mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya, serta 
independensi partai politik dan para kandidat dalam pemilu dari politik uang dan kepentingan yang 
terselubung, bisa digolongkan sebagai kapasitas manajerial pemerintahan di bidang judisial dan 
eksekutif. Tiga perangkat lain yang juga berkaitan dengan manajerial pemerintahan, yaitu 
desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut segala hal tanpa campur tangan 
pemerintah pusat, independensi pemerintah dari pihak asing, serta transparansi dan 
pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan terhadap publik, ternyata juga 
memperlihatkan perbaikan nilai indeks, kendati tak setajam yang lain. Jika dihitung secara rata-rata, 
ketujuh perangkat manajerial pemerintahan ini mengalami peningkatan indeks hampir 100% (dari 22 
menjadi 41; lihat Tabel 1.4). Boleh jadi perbaikan pada aspek manajerial pemerintahan ini disebabkan 
oleh, antara lain, agenda pemerintahan SBY-JK saat ini yang menekankan pembenahan pada aspek-
aspek tersebut, yang memang sebelumnya berada dalam kondisi yang buruk. Kemungkinan lain, 
perbaikan itu bisa jadi menggambarkan situasi aktual di tingkat lokal setelah penerapan otonomi 
daerah. 
 
                                                
21 Survei kami yang terdahulu (2003/04) mengungkap bahwa situasi demokrasi di berbagai wilayah memperlihatkan 
kemiripan satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan dan kerangka demokratisasi yang diterapkan secara 
nasional diterima secara luas di seluruh Indonesia.  
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Tabel 1.4 Indeks perangkat demokrasi yang berkaitan dengan manajerial pemerintahan: Perbandingan 2003/04 dan 
2007 

INDEKS DAN 
PERINGKAT(1) NO NO 

PERANGKAT PERANGKAT DEMOKRASI 
2003/04 2007 

KENAIKAN 
INDEKS 

(%) 
1 3 Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap 

hukum (rule of law) 16 (32) 45 (15) 181 
2 4 Kesetaraan di hadapan hukum (Akses yang setara dan aman 

terhadap keadilan; Integritas dan inpendensi lembaga peradilan) 18 (30) 44 (16) 144 
3 21 Desentralisasi pemerintahan secara demokratis menyangkut 

segala hal tanpa campur tangan pemerintah pusat 33 (14) 43 (20) 30 
4 22 Transparansi dan akuntabilitas pemerintah hasil pemilihan dan 

birokrasi pada semua tingkatan 23 (24) 43 (18) 87 
5 23 Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi 

terhadap pemerintah terpilih dan terhadap publik 23 (23) 35 (32) 52 
6 24 Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok 

paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir 20 (28) 39 (26) 95 

7 25 
Independensi pemerintah dari pihak asing (kecuali berkenaan 
dengan pemberlakuan konvensi PBB dan hukum internasional 
lainnya) 

24 (20) 36 (30) 50 

8 26 
Independensi pemerintah dari kelompok kepentingan yang kuat, 
kapasitas untuk menghapuskan korupsi, serta penyalahgunaan 
kekuasaan 

18 (31) 43 (19) 139 
  INDEKS RATA-RATA 22 41 97 

(1) Angka dalam kurung menunjukkan peringkat 
 
Tentu saja, kita tetap perlu menulis catatan kritis di sini. Pertama, semakin banyaknya kasus korupsi 
yang terungkap bukan saja memperlihatkan kesungguhan pemerintah melawan korupsi, tetapi juga 
menjadi penanda tegas bahwa praktek korupsi masih terus berlangsung. Penangkapan anggota DPR-
RI Al-Amin Nasution misalnya, di satu sisi, bisa menjadi pertanda kuat kesungguhan pemberantasan 
korupsi, tetapi di lain sisi bisa menjadi bukti kuat bahwa praktek-praktek korupsi, suap-menyuap, masih 
dilakukan. 22 Tertangkapnya jaksa Ketua Tim Penanganan BLBI bentukan Kejaksaan Agung yang 
diduga menerima suap Rp 6 milyar, bahkan bisa membuktikan dua hal sekaligus: pemberantasan 
korupsi ternyata dikerjakan oleh lembaga-lembaga hukum yang korup; juga bahwa proyek 
pemberantasan korupsi justru bisa mendatangkan praktek-praktek korupsi baru di dalam pemerintahan 
saat ini.23 Laporan lembaga Transparency International tahun 2007 bahkan menyebutkan penanganan 
korupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia, indeksnya turun sedikit dibandingkan tahun 2006.24  
 
Catatan kritis yang kedua adalah bahwa perbaikan indeks dari perangkat-perangkat demokrasi yang 
berkaitan dengan manajerial pemerintahan tidak serta-merta menandakan pemerintahan telah 
                                                
22 Kasus Al-Amin Nasution berkaitan dengan pengalihan status hutan lindung di Bintan Buyu, Kepulauan Riau, menjadi 
kawasan perkotaan. Pengalihan fungsi ini membutuhkan surat rekomendasi dari DPR. Al-Amin diduga memuluskan 
terbitnya surat rekomendasi ini. Menurut Wakil Ketua KPK, M.Yasin, Al-Amin dijanjikan Rp 3 miliar sebagai imbalan. 
Ironisnya lagi kasus itu melibatkan sembilan orang anggota DPR dan Sekda Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. 
”Berdasarkan informasi yang diperoleh Badan Kehormatan DPR, saat Al-Amin ditangkap penyidik KPK, kesembilan orang 
anggota DPR itu berada di lokasi kejadian. Al-Amin ditangkap di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Di 
tempat yang sama, ditangkap juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan. Lihat.Koran TEMPO, 13 April 2008. 
23 Catatan kritis seperti ini misalnya dikemukakan oleh J. Kristiadi, “Korupsi Atas Nama Pemberantasan Korupsi”, Kompas, 
11 Maret 2008.  
24 Menurut TI, Indeks Persepsi Korupsi (IPK, Corruption Perception Index/CPI) Indonesia pada tahun 2007 adalah 2,3. Nilai 
IPK terentang antara 0 (paling korup) hingga 10 (paling tidak korup). Dengan nilai indeks itu, Indonesia menempati 
peringkat ke-143 dari 180 negara yang disurvei. Tahun 2006 dan 2005, IPK Indonesia masing-masing 2,4 dan 2,2. Laporan 
lengkap lihat http://www.ti.or.id. 
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menghasilkan kinerja yang baik. Dari Tabel 1.4 kita bisa melihat perangkat-perangkat yang berkaitan 
dengan aspek manajerial pemerintahan memiliki nilai indeks yang kecil dan peringkat yang rendah. 
Jika dibandingkan dengan perangkat-perangkat lainnya, seperti bisa dilihat pula pada Tabel 1.1, 
perangkat-perangkat demokrasi yang berkaitan dengan manajerial pemerintahan itu memiliki peringkat 
yang rendah. Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum (rule of law) yang 
memiliki nilai indeks terbesar (45) di antara kelompok perangkat yang berkaitan dengan manajerial 
pemerintahan hanya menempati peringkat ke-15 dari 32 perangkat. Independensi pemerintah dan 
kapasitasnya dalam pemberantasan korupsi yang dulu menempati peringkat ke-31, saat ini berada di 
peringkat ke-19. Pergeseran yang lebih lamban terlihat pada perangkat-perangkat lain, misalnya 
transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan birokrasi, yang naik dari peringkat ke-24 menjadi 18. 
Bahkan, transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan 
terhadap publik yang dulu menempati peringkat ke-23, saat ini terjun bebas ke peringkat terburuk dari 
32 perangkat yang ada! Dengan kata lain, tiga di antara perangkat yang berkaitan dengan aspek 
manajerial pemerintahan termasuk di dalam daftar perangkat demokrasi dengan indeks paling buruk (≤ 
40). Lihat Tabel 1.5. 
 

Tabel 1.5. Perangkat-perangkat demokrasi nilai indeks ≤ 40 
NO NO 

PERANGKAT PERANGKAT DEMOKRASI(1) INDEKS PERINGKAT 
1 23 Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah 

terpilih dan terhadap publik 35 32 
2 16 Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk memperjuangkan isu-

isu vital dan kepentingan publik 36 31 
3 25 Independensi pemerintah dari pihak asing (kecuali berkenaan dengan 

pemberlakuan konvensi PBB dan hukum internasional lainnya) 36 30 
4 19 Adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai serta respon dan 

tanggungjawab partai dan para kandidat kepada konstituennya 38 29 
5 31 Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial – termasuk 

kelompok-kelompok marjinal – terhadap kegiatan publik 38 28 
6 20 Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan 

pemerintahan  38 27 
7 24 Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, 

preman, dan kejahatan yang terorganisir 39 26 

8 32 
Partisipasi langsung (Akses dan kontak langsung masyarakat terhadap 
layanan publik; Konsultasi pemerintah terhadap publik, serta jika mungkin 
pemberian fasilitas pada partisipasi langsung dalam pembuatan dan 
penerapan kebijakan publik) 

40 25 

9 18 Independensi partai politik dan para kandidat dalam pemilu dari politik uang 
dan kepentingan yang terselubung 40 24 

10 13 Tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance)  40 23 
11 15 

Kebebasan mendirikan partai di tingkal lokal dan nasional (termasuk peluang 
bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk 
menduduki jabatan-jabatan pemerintahan 

40 22 
(1) Perangkat-perangkat yang berkaitan dengan aspek manajerial pemerintahan dicetak dengan huruf miring. 
 
Ancaman Terhadap Fundamental Demokrasi 
 
1. Kebebasan mulai pudar 
Seperti halnya pada survei sebelumnya, berbagai perangkat demokrasi yang berkaitan dengan 
kebebasan-kebebasan dan hak-hak sipil dan politik relatif baik kondisinya jika dibandingkan dengan 
perangkat-perangkat demokrasi lainnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan hasil survei 
sebelumnya, hasil survei 2007 mengindikasikan situasi yang memburuk pada perangkat-perangkat ini. 
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Kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan, yang 
dahulu terungkap sebagai perangkat demokrasi yang terbaik, kini masih berada di peringkat teratas. 
Kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi juga masih tergolong yang terbaik, kendati 
peringkatnya turun dari peringkat kedua menjadi yang ketiga. Perangkat demokrasi yang berkaitan 
dengan pemilihan umum yang bebas dan adil bahkan mengalami perbaikan peringkat dari peringkat 
ke-4 menjadi yang ke-2. Selain itu, kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut juga mengalami 
perbaikan posisi dari peringkat ke-16 menjadi ke-10.  
 
Nilai indeks dari perangkat-perangkat kebebasan serta hak sipil dan politik juga relatif masih baik jika 
dibandingkan dengan indeks perangkat lainnya. Seperti diperlihatkan oleh Tabel 1.6 berikut ini, enam 
dari 11 perangkat-perangkat demokrasi yang memiliki indeks di atas angka indeks rata-rata 
keseluruhan (> 46) merupakan perangkat yang berkaitan dengan kebebasan dan hak-hak sipil dan 
politik. 

 
Tabel 1.6. Perangkat demokrasi dengan indeks di atas angka indeks rata-rata (> 46) 

NO NO 
PERANGKAT PERANGKAT DEMOKRASI(1) INDEKS(2) PERINGKAT(2) 

1 8 Kebebasan beragama dan berkeyakinan; Menggunakan bahasa 
dan melestarikan kebudayaan  66 (74) 1 (1) 

2 14 Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat, regional, dan lokal; 
Pemilihan kepala daerah  64 (63) 2 (4) 

3 6 Kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi 60 (74) 3 (2) 
4 12 Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, termasuk tentang 

hak-hak dan kewajiban  warga negara 59 (37) 4 (13) 
5 27 Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis  59 (60) 5 (6) 
6 29  Partisipasi warga negara di dalam organisasi masyarakat yang 

independen 54 (62) 6 (5) 
7 10 Perlindungan terhadap hak-hak anak 53 (27) 7 (18) 
8 7 Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan 

serikat pekerja 51 (57) 8 (8) 
9 30 Adanya organisasi-organisasi masyarakat yang transparan, 

akuntabel, dan demokratis 48 (42) 9 (11) 
10 5 Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut terhadapnya 47 (28) 10 (16) 
11 28 

Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, 
dan dunia akademis, serta kemampuan media, seni, dan dunia 
akademis untuk merefleksikannya 

47 (57) 11 (7) 
(1) Perangkat yang dicetak miring merupakan perangkat yang berkaitan dengan kebebasan serta hak-hak sipil dan politik  
(2) Angka dalam kurung memperlihatkan hasil survei 2003/04. 
 
Meskipun masih terdata sebagai kelompok yang terbaik, sebagian besar perangkat yang merupakan 
aspek fundamental demokrasi – yaitu kebebasan-kebebasan serta hak sipil dan politik – 
sesungguhnya mengalami kemunduran, atau setidaknya stagnasi. Kebebasan beragama dan 
berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan, dulu berada di urutan teratas 
dengan skor indeks 74, kini indeksnya menjadi 66. Kebebasan berbicara, berkumpul dan 
berorganisasi, yang dulu indeksnya 74, sekarang menjadi 60. Kebebasan mendirikan dan menjalankan 
kegiatan-kegiatan serikat pekerja juga mengalami penurunan indeks dari 57 menjadi 51. Sedangkan 
kesetaraan dan emansipasi gender, meskipun indeksnya hanya berkurang dari 47 menjadi 46, kini 
berada pada peringkat ke-13.  
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Tabel 1.7. Perangkat-perangkat demokrasi yang berkaitan dengan berbagai kebebasan serta hak-hak sipil dan 
politik yang mengalami penurunan indeks: Perbandingan hasil 2003/04 dan 2007 

INDEKS NO 
URUT 

NO 
PERANGKA

T 
PERANGKAT DEMOKRASI 2003/04 2007 PERUBAHAN 

1 6 Kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi 74 60 -19% 
2 7 Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan 

serikat pekerja 57 51 -11% 
3 8 Kebebasan beragama dan berkeyakinan; Menggunakan 

bahasa dan melestarikan kebudayaan 74 66 -11% 
4 9 Kesetaraan dan emansipasi gender 47 46 -2% 
5 27 Kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis 60 59 -2% 
6 28 

Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, 
seni, dan dunia akademis, serta kemampuan media, seni, 
dan dunia akademis untuk merefleksikannya 

57 47 -18% 
Angka indeks rata-rata  62 55 -15% 

 
Gambaran mengenai memudarnya kebebasan dan melemahnya hak-hak sipil dan politik antara lain 
bisa dilihat dari pelarangan terhadap aktivitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia, juga terhadap kelompok-
kelompok muslim lain yang dianggap sesat. Beberapa kali kita juga masih menyaksikan perusakan 
terhadap gereja-gereja tanpa sanksi hukum berarti. Majelis Ulama Indonesia bahkan mengeluarkan 
fatwa-fatwa kontroversial yang melarang ajaran pluralisme, liberalisme, dan toleransi. Tampak bahwa 
politik keagamaan yang diterapkan pemerintahan SBY-JK terlalu memberi ruang bagi kelompok-
kelompok Islam-politik fundamentalis. Gejala ini boleh jadi karena pemerintah merasa takut terhadap 
tekanan, atau sekadar ingin terkesan ’populis’ dalam rangka mendulang suara mereka dalam Pemilu 
2009. Alhasil, di tengah-tengah kinerja manajerial pemerintahan yang makin demokratis, masih ada 
banyak problem di mana pemerintah tidak berada di pihak yang membela kebebasan sipil-politik, 
termasuk kebebasan beragama.25  
 
Selain itu, kendati secara umum demokrasi telah cukup berhasil difungsikan sebagai kerangka kerja 
politik nasional, namun keberhasilan ini sesungguhnya masih mengandung berbagai cacat kronis di 
tingkat praktek. Memang, pada tingkat pranata konstitusional-legal, berbagai jaminan mengenai hak-
hak sipil dan politik terus mengalami perbaikan. Selain amandemen UUD 1945 di atas kertas telah 
membuat sistem politik semakin berorientasi HAM – juga terdapat pula berbagai perbaikan misalnya 
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dicabutnya pasal-pasal hatzaai peninggalan sistem 
hukum kolonial yang masih terdapat di dalam KUHP – namun kita juga masih menyaksikan bahwa 
pemerintah melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek intoleransi terhadap kebebasan beragama 
di kalangan minoritas. Dalam konteks inilah barangkali kita bisa lebih memahami mengapa hak-hak 
sipil dan politik mengalami kemerosotan. 
 
2. Representasi paling parah, dan partisipasi melorot tajam 
Ancaman terhadap aspek fundamental demokrasi tak hanya terlihat dari merosotnya kondisi hak-hak 
sipil dan politik. Aspek fundamental lainnya, yaitu aspek representasi politik dan kemandirian negara, 
yang dahulu berada dalam situasi yang buruk, saat ini masih memperlihatkan stagnasi. Perangkat 
demokrasi yang berkenaan dengan kebebasan mendirikan partai di tingkal lokal dan nasional bahkan 
melorot tajam indeksnya dari 71 menjadi 40, melemparkannya dari peringkat ketiga ke urutan ke-22 
                                                
25 Penjelasan lebih gamblang mengenai fenomena ini dapat merujuk Naipospos, Bonar Tigor, et.al., ”Tunduk pada 
Penghakiman Massa: Pembenaran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” dalam Laporan 
Kebebasan dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2007 (Jakarta: SETARA Institute, 2007).  
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dari 32 perangkat demokrasi yang ada. Tabel 1.8 di bawah ini memperlihatkan indeks perangkat 
demokrasi yang berkenaan dengan aspek representasi politik. 
 

Tabel 1.8. Indeks dan peringkat perangkat demokrasi yang berkenaan dengan representasi politik 
NO NO 

PERANGKAT 
PERANGKAT DEMOKRASI YANG BERKENAAN DENGAN 

REPRESENTASI POLITIK INDEKS(1) PERINGKAT(1) 
1 14 Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat, regional, dan lokal; 

Pemilihan kepala daerah 64 (63) 2 (4) 

2 15 
Kebebasan mendirikan partai di tingkal lokal dan nasional (termasuk 
peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan 
berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan 

40 (71) 22 (3) 

3 16 Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk 
memperjuangkan isu-isu vital dan kepentingan publik 36 (24) 31 (22) 

4 17 Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan doktrin etnis 
dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat 44 (38) 17 (12) 

5 18 Independensi partai politik dan para kandidat dalam pemilu dari 
politik uang dan kepentingan yang terselubung 40 (20) 24 (29) 

6 19 Adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai serta respon 
dan tanggungjawab partai dan para kandidat kepada konstituennya 38 (23) 29 (25) 

7 20 Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan 
menjalankan pemerintahan 38 (24) 27 (21) 

8 
32 Partisipasi langsung (Akses dan kontak langsung masyarakat 

terhadap layanan publik; Konsultasi pemerintah terhadap publik, 
serta jika mungkin pemberian fasilitas pada partisipasi langsung 
dalam pembuatan dan penerapan kebijakan publik) 

 40 (25) 25 (19) 

  INDEKS RATA-RATA 43 (36)  
(1) Angka dalam kurung memperlihatkan hasil survei 2003/04. 
 
Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, perangkat-perangkat dalam aspek representasi politik tidak 
mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Secara rata-rata nilai indeks kelompok aspek representasi 
ini tidak terlalu tinggi (43), hanya naik sekitar 18 persen dari nilai indeks 2003/04 yaitu 36. Selain itu 
kita bisa melihat enam dari delapan perangkat itu mengalami penurunan peringkat, menandakan 
terabaikannya aspek representasi politik ini dari upaya-upaya perbaikan demokrasi. 
 
Ada dua hal yang patut kita perhatikan serius di sini. Pertama, perangkat yang berkaitan dengan 
pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan satu-satunya di antara delapan perangkat yang 
berkaitan dengan aspek representasi yang memiliki nilai indeks relatif tinggi dan konsisten. Baik 
menurut hasil survei 2003/04 maupun 2007, angka indeks untuk perangkat ini berada di atas angka 
indeks rata-rata seluruh perangkat. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan untuk 
menempatkan institusionalisasi pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai mekanisme utama bagi 
perbaikan kondisi representasi. Padahal, sebagaimana diperlihatkan oleh data tadi, perbaikan 
perangkat pemilihan umum tidak serta-merta mendatangkan perbaikan representasi politik. Jika kita 
tidak menyertakan perangkat pemilihan umum, angka indeks rata-rata untuk perangkat lainnya 
hanyalah 39. 
 
Kedua, buruknya kondisi representasi ini ditandai dengan jelas oleh merosotnya indeks perangkat 
yang berkaitan dengan kebebasan mendirikan partai dan ikut serta dalam pemilihan umum, yaitu dari 
71 menjadi 40. Data ini jelas mengindikasikan bahwa proses demokratisasi yang tengah berlangsung 
hampir-hampir tidak memberi ruang yang cukup bagi perluasan partisipasi untuk memperbaiki kondisi 
representasi. Situasinya boleh jadi semakin buruk saat ini setelah undang-undang yang baru mengenai 
partai politik ternyata malah semakin mempersulit proses pembentukan partai-partai baru. Gugurnya 
puluhan partai-partai baru dalam proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM merupakan indikasi 
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yang sangat jelas. Dari 115 partai baru yang mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM, hanya 24 
partai yang dinyatakan lolos verfikasi atau pengesahan sebagai partai politik berdasarkan UU No. 
2/2008. Namun, itu pun belum menjamin ke-24 partai baru itu bisa mengikuti Pemilu 2009 karena 
masih harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.26 
 
Parahnya kondisi representasi juga bisa kita lihat dari kenyataan bahwa tujuh perangkat demokrasi 
yang berkaitan dengan aspek representasi memiliki nilai indeks lebih kecil atau sama dengan nilai 
indeks rata-rata dari 32 perangkat.  
 
3. Kemerosotan lainnya 
Seperti telah disebutkan di atas, selain representasi politik, fundamental demokrasi lainnya yang juga 
masih bermasalah adalah aspek kemandirian negara dari segala kepentingan pihak asing. Data yang 
kami peroleh memang mengindikasikan hal itu. Seperti halnya temuan survei terdahulu, independensi 
pemerintah dari pengaruh dan kepentingan pihak asing masih buruk. Memang, berdasarkan survei 
terakhir, indeksnya meningkat cukup tajam. Akan tetapi, karena indeks terdahulu terbilang sangat kecil 
(24), saat ini indeksnya pun masih rendah, yaitu 36. Bahkan, kalau dulu perangkat ini berada dalam 
urutan ke-22, saat ini ia jatuh ke peringkat 31.  
 
Aspek lain yang menjadi fundamental demokrasi adalah hak-hak ekonomi dan budaya. Perangkat-
perangkat yang termasuk dalam aspek ini adalah hak memperoleh pendidikan dasar, perlindungan hak 
anak, dan hak memperoleh pekerjaan dan jaminan sosial, serta good corporate governance. Angka 
indeks untuk kelompok perangkat hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya memperlihatkan peningkatan. 
Data ini mungkin saja mengejutkan, setidaknya bagi orang-orang di Jakarta yang tidak cukup memiliki 
informasi memadai mengenai perkembangan di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi kita bisa 
menyangka bahwa situasinya masih pincang, terutama karena persoalan-persoalan yang dihadapi 
oleh masyarakat di daerah-daerah Indonesia bagian timur, termasuk juga karena rendahnya kapasitas 
untuk memperjuangkan hak-hak dasar yang universal di Indonesia. Bagaimanapun, kita harus juga 
mencatat bahwa penilaian para informan dilakukan tahun lalu, sebelum kasus-kasus kelaparan ramai 
diberitakan.  
 
Kendati begitu, angka indeks rata-rata untuk aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya masih tergolong 
rendah, yaitu 46. Dibandingkan indeks sebelumnya (37), kenaikannya juga tidak cukup mengesankan, 
hanya berkisar 20-an persen. Seperti yang mudah diamati secara kasat mata maupun melalui berbagai 
liputan di media massa, kita memang mengetahui bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat umumnya 
masih memprihatinkan. Banyak orang yang tak lagi sanggup memenuhi kebutuhan mereka, bukan saja 
lantaran kenaikan harga yang terus-menerus tetapi juga sering terjadi kelangkaan beberapa jenis 
barang kebutuhan pokok di mana-mana. Kenaikan harga BBM yang sangat drastis juga telah memukul 
kebanyakan pengusaha kecil.  
 
Kesimpulan Awal 
Hingga di sini, ada empat kesimpulan sementara yang bisa kita tarik. Pertama, secara umum kita 
melihat ada perbaikan pada perangkat-perangkat demokrasi. Kedua, celah defisit pada perangkat-
perangkat demokrasi memang kelihatannya semakin menyempit. Ketiga, bagaimanapun, penyempitan 
                                                
26 Penjelasan lebih rinci mengenai verifikasi parpol ini bisa juga disimak di  www.polkam.go.id/polkam/berita.asp?nwid=234  
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itu tidak semata-mata menunjukkan adanya perbaikan semua perangkat. Perangkat-perangkat yang 
berkaitan dengan kebebasan dasar dan partisipasi politik kepartaian yang dulu memiliki angka indeks 
yang baik, sekarang menurun. Perbaikan-perbaikan dalam aspek manajerial pemerintahan tampaknya 
harus ”ber-ongkos” pada memudarnya berbagai kebebasan. Keempat, seiring dengan mandegnya 
perkembangan berbagai kebebasan dasar dan hak-hak sipil dan politik, aspek lain yang menjadi 
fundamental demokrasi, yaitu representasi politik dan kemandirian negara, tak kunjung mengalami 
perbaikan. Akan tetapi, selain menyangkut pemilihan umum, perangkat-perangkat yang diperlukan 
untuk mendorong partisipasi politik juga bukanlah perangkat-perangkat yang tergolong paling buruk. 
Terakhir, kondisi hak sosial, ekonomi, dan budaya, kelihatannya telah membaik di sebagian daerah, 
tetapi jelas situasinya masih pincang. Berbagai kabar terakhir yang kita dengar juga menandakan 
adanya kecenderungan yang memburuk, misalnya tragedi kematian seorang ibu dan anak yang 
kelaparan di Makassar. Kombinasi dari kesimpulan-kesimpulan itu memperlihatkan gambaran yang 
mencengangkan: di tengah-tengah perbaikan defisit, aspek-aspek fundamental demokrasi diam-diam 
tengah terancam. Fondasi demokrasi sangatlah lemah. 
 
Demokrasi Formal Belum Tuntas 
Saat ini ada anggapan umum bahwa Indonesia telah tuntas mengadopsi dan mengimplementasikan 
hampir semua peraturan dan regulasi formal yang diperlukan dalam proses demokratisasi. Yang harus 
dilakukan sekarang tinggallah memastikan para aktor sungguh-sungguh mengikutinya. Namun 
menurut informan kami, pandangan seperti itu tidaklah benar. Institusionalisasi demokrasi masih belum 
benar-benar selesai.  
 
Secara rata-rata, sebanyak 35 persen informan kami menyatakan tidak terdapat aturan formal yang 
mengatur 32 perangkat demokrasi. Sebanyak 17 perangkat demokrasi bahkan dinilai tidak memiliki 
aturan-aturan formal, oleh 35 persen informan atau lebih.27  
 
Beberapa perangkat dianggap telah mengalami formalisasi, seperti perangkat yang berkaitan dengan 
pemilihan umum yang bebas dan adil. Sebanyak 81 persen informan kami menyatakan ada aturan 
formal yang mengaturnya. Selain itu, perangkat-perangkat demokrasi yang dinilai oleh lebih dari 70 
persen informan telah mengalami formalisasi adalah perangkat-perangkat yang berkaitan dengan 
kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi (78 persen); hak untuk mendapatkan pendidikan 
dasar (78 persen); kebebasan beragama dan berkeyakinan, menggunakan bahasa dan melestarikan 
kebudayaan (77 persen); kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis (74 persen); serta 
kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja (72 persen).  
 
Di lain sisi, perangkat demokrasi yang paling banyak dianggap belum diformalisasi adalah 
Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan terhadap 
publik (53 persen). Selanjutnya berturut-turut: pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol dan 
doktrin etnis dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat (51 persen); kemampuan partai dan 
para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan (49 persen); kapasitas pemerintah 
untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang terorganisir (49 
persen); independensi pemerintah dari pihak asing (49 persen); adanya mekanisme kontrol anggota 
terhadap partai serta respon dan tanggungjawab partai dan para kandidat kepada konstituennya (48 

                                                
27 Data lengkap mengenai penilaian informan terhadap perangkat formal bisa dilihat pada Tabel D1 pada Lampiran. 
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persen); serta akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial – termasuk kelompok-
kelompok marginal – pada kegiatan publik (47 persen). 
 
Lebih jauh lagi, survei terakhir kami juga menyodorkan data bahwa kinerja perangkat informal – 
berbagai kebiasaan, norma, nilai, adat, dan sebagainya – dalam mendukung infrastruktur demokrasi 
memperlihatkan kecenderungan yang relatif baik.28 Secara rata-rata ada 64 persen informan yang 
menyatakan perangkat-perangkat informal cukup mendukung infrastruktur demokrasi.29 Para informan 
kelihatannya menyanggah kesangsian umum mengenai ketidakmungkinan mengawinkan nilai-nilai 
lokal dan demokrasi.  
 
Sayang sekali kami tidak memiliki data untuk membandingkan perubahan seperti apa yang telah terjadi 
selama empat tahun terakhir, akan tetapi data-data di atas cukup mengindikasikan bahwa infrastruktur 
demokrasi di Indonesia masih bersifat cair.  
 
Kini, tiba saatnya kita membicarakan apa yang ada di balik dinamika itu: aktor. 
 
Integrasi Aktor ke dalam Demokrasi 
Dari paparan di atas, kita mengetahui ada dinamika menyangkut berbagai perangkat demokrasi. 
Masuk akal jika sekarang kita melihat bagaimana relasi yang berlangsung antara para aktor dan 
perangkat-perangkat itu.  
 
Kami membedakan aktor ke dalam dua kelompok besar, yaitu aktor berpengaruh (dulu kami 
menyebutnya sebagai aktor dominan) dan aktor alternatif (dulu disebut aktor pro-demokrasi). Aktor 
berpengaruh adalah aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik yang nyata dan menentukan, sementara 
aktor alternatif merupakan aktor-aktor berpotensi menandingi kekuatan kelompok aktor yang pertama. 
 
Pada survei terdahulu, kami meminta para informan untuk mengidentifikasi aktor berpengaruh saja. 
Pengidentifikasian aktor-aktor alternatif atau aktor pro-demokrasi tidak kami lakukan, akan tetapi para 
informan itu sendirilah yang kami anggap mewakili kelompok aktor pro-demokrasi. Untuk memperoleh 
gambaran yang lebih netral, pada survei yang terakhir kami menyempurnakan instrumen survei 
dengan memasukkan pertanyaan mengenai identifikasi aktor alternatif. Tabel 1.9 dan 1.10 di bawah ini 
memperlihatkan komposisi latar belakang lima besar dari kedua kelompok aktor itu. 
 

                                                
28 Survei Demos ini memang tidak bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai apa dan bagaimana 
pengaruh informalitas – budaya, adat-istiadat, nilai, norma – terhadap demokrasi. Untuk mengetahui hal itu, kita 
memerlukan riset lain yang khusus dikerjakan untuk melihat hal itu. 
29 Data lengkap, lihat Tabel D2 pada Lampiran.  
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Tabel 1.9. Komposisi lima kelompok aktor berpengaruh paling utama menurut latar belakang mereka berdasarkan 
hasil survei 2007 dan perbandingan komposisinya menurut hasil survei 2003/04 

AKTOR BERPENGARUH/ DOMINAN 
2003/04 
(N=1.795) 

2007 
(N=1.890) NO KELOMPOK AKTOR BERPENGARUH 

(%) 
1 Pemerintah/Birokrasi 40 46 
2 Partai politik dan anggota parlemen (pusat+lokal) 17 23 
3 Kelompok agama dan etnis, kelompok adat, tokoh informal 12 9 
4 Polisi, militer 16 7 
5 Pengusaha, Bisnis 12 6  

Semua angka menunjukkan persentase berbasis jumlah aktor pada setiap survei. 
 
Tabel 1.10. Komposisi lima kelompok aktor alternatif paling utama menurut latar belakang mereka berdasarkan 

hasil survei 2008 dan perbandingan komposisinya menurut hasil survei 2003/04 
AKTOR ALTERNATIF/ 
PRO-DEMOKRASI 

2003/04 
(N=798) 

2007 
(N=1.590) 

NO KELOMPOK AKTOR ALTERNATIF 
(%) 

1 LSM dan organisasi massa 41 31 
2 Kelompok profesional (akademisi, pengacara, media) 30 18 
3 Partai politik dan anggota parlemen (pusat+lokal) 8 20 
4 Kelompok agama dan etnis, kelompok adat, tokoh informal 2 16 
5 Pemerintah/Birokrasi 4 8 

Semua angka menunjukkan persentase berbasis jumlah aktor pada setiap survei. 
 
Kedua tabel di atas mengungkap bahwa para aktor yang berlatar belakang pemerintahan dan birokrasi 
serta para politisi merupakan kelompok aktor yang paling besar peranannya, baik sebagai aktor 
berpengaruh maupun aktor alternatif. Dari data survei yang terakhir (2007) aktor berlatar belakang 
pemerintahan dan birokrasi terlihat paling menonjol, yaitu 54 persen (46 dan 8 persen). Sedangkan 
aktor berlatar belakang politisi dan anggota parlemen menunjukkan kenaikan proporsi yang cukup 
signifikan. Data ini menarik. Di satu sisi hal ini menandakan sumber-sumber kekuasaan privat masih 
terbebas dari politik dan relatif lemahnya kekuatan negara. Di lain sisi, data ini sekaligus 
memperlihatkan betapa lajunya pertumbuhan sistem politik dan aktivitas politik yang terorganisir, 
khususnya di kalangan aktor alternatif. Memang, aktor berlatar belakang aktivis LSM tetap merupakan 
aktor alternatif yang paling menonjol. Akan tetapi kita bisa melihat munculnya aktor-aktor alternatif baru 
yang berasal dari kelompok politisi dan tokoh-tokoh informal. Kenyataan lain yang menarik adalah 
berkurangnya kelompok militer serta tokoh-tokoh kelompok agama dan etnis pada kelompok aktor 
berpengaruh. Munculnya tokoh-tokoh informal sebagai aktor alternatif boleh jadi disebabkan buruknya 
kondisi organisasi-organisasi politik. 
 
Penyesuaian Aktor terhadap Demokrasi 
Bagaimana kedua kelompok aktor itu membangun relasi terhadap perangkat-perangkat demokrasi 
yang ada? Pertama, kami mengungkap bahwa kelompok aktor berpengaruh semakin terintegrasi ke 
dalam sistem politik yang demokratis. Relasi mereka terhadap perangkat-perangkat demokrasi yang 
tersedia jauh lebih membaik daripada situasi yang kami temukan pada survei yang lalu. Jika dulu 
hanya sekitar 50 persen (16 dan 33 persen) aktor dominan yang mempromosikan dan/atau 
menggunakan perangkat-perangkat demokrasi, temuan survei kami yang terakhir memperlihatkan 
kenaikan yang cukup signifikan. Menurut keterangan informan, secara rata-rata terdapat 36 persen 
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aktor berpengaruh cenderung menggunakan perangkat demokrasi, dan 35 persen lainnya bahkan ikut 
mempromosikan berbagai perangkat demokrasi – menjadi 71 persen jika keduanya digabungkan. 
 
Pada kelompok lain, aktor alternatif, perkembangan situasinya kurang-lebih serupa, dengan 
kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempromosikan demokrasi. Lebih dari 90 persen (66 dan 27 
persen) aktor alternatif yang diidentifikasi oleh para informan kami dianggap memiliki kecenderungan 
untuk mempromosikan dan/atau menggunakan perangkat demokrasi yang ada. Temuan ini jelas jauh 
lebih tinggi daripada situasi yang kami dapati berdasarkan hasil survei sebelumnya, yaitu 66 persen. 
 
Tabel 1.11 berikut ini memperlihatkan perbandingan kecenderungan rata-rata relasi kedua kelompok 
aktor terhadap perangkat demokrasi. 
 
Tabel 1.11. Kecenderungan rata-rata relasi kedua kelompok aktor terhadap perangkat demokrasi: Perbandingan 

2005 dan 2008 
RELASI AKTOR UTAMA TERHADAP PERANGKAT DEMOKRASI 

Menggunakan dan 
mempromosikan Menggunakan Menggunakan dan 

memanipulasi 
Mengabaikan 
perangkat 

demokrasi dan 
mencari alternatif 

No AKTOR UTAMA 

2003/04 2007 2003/04 2007 2003/04 2007 2003/04 2007 
  (%) (%) (%) (%) 
1 Aktor dominan/ berpengaruh 16 35 33 36 36 19 15 10 
2 Aktor pro-demokrasi/ alternatif 44 66 22 27 20 3 13 4 

Semua angka menunjukkan persentase berbasis jumlah aktor pada setiap kelompok. 
 
Membaiknya relasi para aktor terhadap perangkat demokrasi semakin mempertegas indikasi bahwa 
demokrasi sudah semakin diterima sebagai sebuah kerangka kerja politik. Aktor-aktor berpengaruh 
yang dulu terlihat berperilaku ambivalen, dengan kecenderungan sama kuat untuk menggunakan dan 
memajukan, di satu sisi, dengan memanipulasi dan mengabaikan perangkat demokrasi, di lain sisi, kini 
tampak semakin positif relasinya terhadap perangkat-perangkat demokrasi yang tersedia. Kelompok 
aktor alternatif bahkan bisa dianggap menjadikan perangkat demokrasi sebagai satu-satunya pilihan. 
Karena itu, mudah pula dipahami mengapa secara umum perangkat-perangkat demokrasi 
memperlihatkan perbaikan indeks. 
 
Kapasitas Aktor yang Tak Memadai 
Lantas, mengapa perbaikan relasi para aktor terhadap demokrasi tidak berhasil memperbaiki kondisi 
representasi? Sudah diutarakan di atas bahwa formalisasi atas perangkat-perangkat demokrasi 
ternyata belum sepenuhnya tuntas. Akibatnya, penafsiran terhadap substansi setiap perangkat 
demokrasi sangat bergantung kepada kekuatan yang paling dominan, di samping pengaruh faktor-
faktor informal yang ada. Tingkah laku para aktor lebih didasarkan atas kepentingan dan kesempatan 
sesuai setting situasi politik yang berkembang ketimbang atas prinsip-prinsip demokrasi seperti kontrol 
dan memperluas partisipasi publik. Selain itu, relasi yang baik tidak menjamin perangkat-perangkat 
demokrasi itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Data-data lain yang kami peroleh memberi petunjuk 
yang cukup kuat mengenai ketidakseimbangan antara kapasitas aktor berpengaruh dan aktor 
alternatif. 
 
Secara detil, kita akan mendiskusikan dinamika situasi dan berbagai implikasi yang muncul dari 
aktivitas dan kapasitas para aktor itu pada Bab 3 dan 4 laporan eksekutif ini. Sebagai informasi 
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pendahuluan, berikut adalah gambaran umum mengenai kapasitas para aktor, baik aktor berpengaruh 
maupun alternatif. 
 
Wilayah gerakan 
Dibandingkan hasil survei sebelumnya, survei 2007 mengindikasikan adanya pergeseran wilayah 
aktivitas aktor alternatif. Pada 2003/04 kami menemukan bahwa aktor alternatif cenderung absen di 
wilayah-wilayah negara, namun kini meningkat cukup signifikan. Mereka bukan saja mulai memasuki 
dan mempengaruhi wilayah eksekutif dan legislatif, tetapi juga masuk ke partai-partai politik. Di satu 
sisi, gejala ini bisa dilihat sebagai gambaran perkembangan yang positif. Seperti kami sampaikan pada 
survei sebelumnya, absennya aktor-aktor alternatif pada wilayah-wilayah itu membuat mereka hanya 
bisa menjalankan peran politik marjinal dan tidak menentukan. Kini, potensi aktor alternatif untuk 
mempengaruhi proses-proses politik akan lebih mudah terwujud karena kehadiran mereka di wilayah-
wilayah itu meningkat. Namun, di lain sisi, masuknya aktor-aktor alternatif ke wilayah negara dan partai 
politik ternyata lebih merupakan perpindahan daripada sebuah upaya melebarkan wilayah gerakan 
mereka. Akibatnya, seiring dengan meningkatknya aktivitas aktor alternatif di wilayah negara dan 
partai-partai politik, kehadiran mereka di dalam masyarakat sipil menjadi berkurang. Fenomena ini 
sedikit-banyak mengurangi efek positif kehadiran aktor alternatif di wilayah-wilayah itu, karena 
kehadiran mereka tidak disertai dengan ikatan tali-mandat yang kuat antara mereka dan basis-basis 
masyarakat sipil yang sebelumnya mereka bangun.  
 
Pada pihak lain, aktor berpengaruh tidak memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan 
menyangkut pilihan mereka terhadap macam-macam wilayah gerakan. Penilaian para informan kami 
jelas menunjukkan bahwa aktor berpengaruh masih menguasai wilayah-wilayah negara dan aktivitas 
politik terorganisir (organised politics). Perbedaan yang cukup menyolok adalah berkurangnya aktivitas 
dan pengaruh aktor-aktor berpengaruh di dalam kemiliteran dan kepolisian. 
 
Sumber kekuasaan dan cara para aktor memperoleh legitimasi 
Para aktor berpengaruh, selain sudah memiliki kekuasaan nyata secara politik, juga ditopang oleh 
kekuatan ekonomi dan mesin politik yang mapan. Sebaliknya, aktor alternatif masih mengandalkan 
intelektualitas dengan kekuatan massa yang tidak terorganisir. Akibatnya, kelompok aktor berpengaruh 
cenderung tidak terpengaruh oleh upaya-upaya mengubah status-quo yang dilakukan aktor alternatif. 
Dengan sokongan finansial yang tak terbatas, mereka dengan relatif mudah bisa melakukan berbagai 
kampanye melalui media, melibatkan diri ke dalam sebanyak mungkin isu publik, termasuk isu-isu 
yang “demokratis”, mengatur berbagai proses pengambilan keputusan, dan pada akhirnya 
memenangkannya untuk kepentingan sendiri. Maka, monopoli elit-dominan bukan saja menjadi 
semakin kuat, tetapi dipertahankan dengan sebanyak mungkin cara-cara yang demokratis. Monopoli 
mereka bukan saja terhadap kekuasaan dan sistem politik, tetapi – celakanya – juga terhadap 
demokrasi. 
 
Keterangan para informan kami jelas memperlihatkan bahwa para aktor berpengaruh belakangan ini 
cenderung melakukan cara-cara yang “demokratis” untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Temuan 
survei terdahulu kami (2003/04) memperlihatkan indikasi adanya cara-cara koersif dan koruptif yang 
dimanfaatkan aktor berpengaruh untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Kini, cara-cara seperti itu 
semakin ditinggalkan dan diganti dengan dialog, lobi dengan politisi dan para pejabat, kontak antar-
personal, membangun jaringan, dan mengikuti pemilihan umum. 
 
Politisasi isu dan kepentingan 
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Ada gambaran menarik menyangkut pilihan para aktor utama, baik aktor berpengaruh maupun 
alternatif, terhadap isu-isu atau kepentingan yang mereka perjuangkan. Data kami memperlihatkan 
hingga pada tingkat tertentu ada kesamaan antara pilihan isu-isu dan kepentingan yang diperjuangkan 
oleh aktor berpengaruh dan alternatif. Pertama, aktor berpengaruh kelihatannya mulai mencoba untuk 
mengangkat isu-isu yang sebelumnya lebih menjadi kepedulian para aktor alternatif, misalnya isu-isu 
hak asasi manusia, pengembangan demokrasi, termasuk mengenai kebebasan serta hak-hak sipil dan 
politik. Isu-isu seperti itu masih juga menjadi pilihan di kalangan aktor alternatif. Perbedaannya adalah 
bahwa aktor berpengaruh cenderung mengangkatnya sebagai wacana-wacana yang umum, 
sementara aktor alternatif lebih fokus pada isu-isu spesifik. Kedua, seiring dengan membaiknya kondisi 
perangkat-perangkat demokrasi yang berkaitan dengan manajerial pemerintahan, isu-isu yang relevan 
dengan hal itu, seperti good givernance dan anti-korupsi juga menjadi isu-isu yang relatif kerap 
dilontarkan, baik oleh aktor-aktor berpengaruh maupun alternatif. Ketiga, baik aktor berpengaruh 
maupun alternatif kelihatannya kurang memberikan perhatian pada isu-isu dan kepentingan yang 
berkaitan dengan kebutuhan dasar publik, termasuk mengenai pelayanan publik.  
 
Selain itu menarik pula untuk dicatat bahwa isu-isu pembangunan ekonomi yang lebih makro 
kelihatannya lebih menjadi kepedulian kalangan aktor berpengaruh daripada aktor alternatif. Untuk 
sebagian, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa aktor berpengaruh lebih menyadari adanya keterkaitan 
antara kepentingan-kepentingan mereka dan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi makro. Aktor alternatif 
sendiri kelihatannya tidak cukup peduli terhadap masalah ini. 
 
Cara pengorganisasian dan mobilisasi dukungan 
Lebih lanjut, aktor alternatif justru terjebak pada tujuan-tujuan sempit dan jangka pendek, yaitu 
menguasai jabatan-jabatan politik. Langkah ini bukannya keliru, akan tetapi menimbulkan persoalan 
karena ditempuh dengan cara-cara yang non-demokratis. Upaya merebut jabatan politik lebih terlihat 
sebagai aksi-aksi individual, bukan sebagai aksi kolektif yang didukung oleh mekanisme organisasi 
yang ketat dan memungkinkan akuntabilitas politik tetap berlangsung. Boleh jadi tindakan ini dilakukan 
karena dorongan ketidaksabaran, akan tetapi implikasinya malah memperburuk kondisi representasi. 
Basis organisasi cenderung dibuat untuk kepentingan temporer, sesekali sebagai hasil kesepakatan di 
antara sejumlah tokoh popular, dan bersamaan dengan itulah aktor-aktor alternatif muncul sebagai 
tokoh-tokoh “karismatik” yang baru. Mereka pun gagal melakukan de-monopolisasi elit-dominan. 
 
Di pihak lain, aktor berpengaruh kelihatannya justru mulai melebarkan pilihan cara-cara memobilisasi 
dukungan massa. Pada survei 2003/04, aktor berpengaruh kelihatan sangat mengandalkan benar 
kekuatan organisasional dan mesin politik yang mereka bangun untuk memobilisasi massa, selain 
memanfaatkan hubungan patron-klien. Menurut survei terakhir, cara mobilisasi aktor berpengaruh 
cukup bervariasi. Hubungan patron-klien tetap dijaga sebagai salah satu pilihan mobilisasi yang paling 
utama, tetapi kini mereka juga melakukan aksi-aksi untuk membangun populisme atau kepemimpinan 
popular, dan memperkuat jaringan di antara mereka sendiri. Meskipun lebih variatif, baik jika 
dibandingkan dengan kecenderungan terdahulu maupun dengan pilihan mobilisasi aktor alternatif, 
hasil survei terakhir ini sedikit-banyak memperlihatkan adanya tendensi aktor berpengaruh untuk 
meninggalkan cara-cara organisasional dalam memobilisasi dukungan massa. Contoh yang paling 
jelas dalam hal ini adalah berkurangnya peranan sejumlah organisasi pemuda – misalnya AMPI, 
Pemuda Pancasila – yang menjadi onderbouw partai-partai dominan di masa lalu. 
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Strategi 
Penjelasan terhadap gejala menurunnya pemanfaatan organisasi-organisasi sebagai basis mobilisasi 
dukungan kelihatannya bisa dikaitkan dengan pilihan strategi yang ditempuh oleh para aktor utama, 
baik aktor berpengaruh maupun alternatif. Ada kecenderungan yang cukup jelas bahwa kedua 
kelompok aktor lebih memilih dan menempuh cara-cara partisipasi langsung daripada memanfaatkan 
lembaga-lembaga mediasi, baik politik maupun non-politik. Di kalangan aktor alternatif, pilihan bentuk 
partisipasi langsung secara rata-rata mencapai angka 29 persen, sementara di kalangan aktor 
berpengaruh angkanya lebih tinggai lagi, yaitu 35 persen. Artinya, kedua kelompok aktor jelas lebih 
menyukai cara-cara jalan pintas daripada memanfaatkan berbagai lembaga mediasi yang lebih 
demokratis. 
 
Gambarannya menjadi lebih memprihatinkan lagi karena di antara lembaga-lembaga media yang 
tersedia, aktor alternatif lagi-lagi cenderung lebih memanfaatkan kelompok-kelompok lobi dan kontak 
dengan berbagai pakar daripada memanfaatkan institusi-institusi perantara yang demokratis seperti 
partai politik. Aktor berpengaruh kurang-lebih juga memperlihatkan gejala yang sama, akan tetapi 
perhatian mereka terhadap partai politik jelas lebih besar daripada aktor alternatif. 
 
Kendati data-data ini bisa saja merupakan cerminan dari pragmatisme dan strategi jangka pendek 
kedua kelompok aktor, kita perlu juga mencurigainya sebagai indikasi-indikasi awal keterbatasan 
kapasitas politik demokratis para aktor. Namun, apapun jawabannya, kedua-dua kemungkinan itu 
harus dianggap sebagai sinyal yang tidak baik bagi proses demokratisasi selanjutnya.  
 
Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat dijadikan pelajaran dari bab ini adalah:  
1. Informan survei kami masih melihat demokratisasi masih berlangsung dan belum berhenti. 

Bahkan, data terakhir memperlihatkan ada perbaikan indeks perangkat-perangkat demokrasi. 
Karena itu anggapan sementara pihak yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia sama 
sekali gagal tidaklah tepat. Namun, perbaikan-perbaikan itu berlangsung di atas dasar yang rapuh. 

2. Walaupun indeks perangkat demokrasi memperlihatkan perbaikan, perkembangannya tidaklah 
merata. Perbaikan yang menonjol terlihat pada aspek manajerial pemerintahan. Akan tetapi, 
perbaikan ini tidak serta-merta benar-benar memperlihatkan kinerja pemerintahan yang baik. Hak 
sosial, ekonomi, dan budaya juga memperlihatkan sedikit kemajuan, tetapi tak menandakan 
kondisi yang benar-benar baik. Di lain sisi, fundamental demokrasi berupa representasi, 
kemandirian negara, dan terutama berbagai kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, 
berkumpul dan berorganisasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan serta untuk menggunakan 
bahasa dan melestarikan kebudayaan, serta terutama kebebasan mendirikan partai di tingkal lokal 
dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan 
berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, merupakan perangkat-perangkat 
yang mengalami kemandegan dan kemerosotan. Aspek-aspek representasi jelas berada dalam 
situasi yang lebih buruk dibanding sebelumnya. 

3. Sementara itu, kehidupan politik kelihatannya masih disikapi secara skeptis dan bahkan sinis oleh 
masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kesan elitis yang sangat kuat di dalam proses-proses politik. 
Publik tak berkesempatan untuk terlibat. Namun pengalaman Aceh memberikan pelajaran bahwa 
keterbukaan sistem politik justru dapat menjawab apatisme dan sinisme masyarakat sehingga 
mereka lebih apresiatif sikapnya sekaligus lebih tinggi minatnya terhadap politik.  
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4. Jadi, selain melakukan pembenahan terhadap aspek manajerial pemerintahan, pemerintah juga 
dituntut untuk membiarkan ruang kebebasan politik terbuka lebar. Hanya dengan itulah kondisi 
representasi yang buruk bisa diperbaiki.  

5. Proses pembangunan infrastruktur demokrasi masih jauh dari selesai. Formalisasi demokrasi 
belum menyentuh semua aspek, sementara perangkat-perangkat informal – kebiasaan, adat, nilai, 
norma – ternyata tidak melawan arus demokratisasi. Karena itu, ketimbang mengatakan demokrasi 
telah gagal dan tidak cocok untuk Indonesia, proses yang sudah berlangsung harus terus 
dilanjutkan. 

6. Para aktor, baik elit-dominan maupun pro-demokrasi, tampak semakin akomodatif dan adaptatif 
terhadap sistem demokrasi. Sayangnya, kapasitas demokratik mereka masih relatif rendah. 
Kelompok elit-dominan cenderung memanipulasi keunggulan politik dan ekonomi, sedangkan 
kelompok pro-demokrasi belum berhasil memperlihatkan diri sebagai kekuatan alternatif 
demokratis yang bisa menandingi kekuatan aktor berpengaruh. Mereka, kelompok pro-demokrasi, 
cenderung melakukan potong-kompas untuk merebut kekuasaan politik secara individual dan 
oportunistik ketimbang melakukan pengorganisasian basis sebagai sumber kekuatan politik yang 
demokratis. Yang menarik, aktor berpengaruh kelihatannya juga mulai tertarik untuk membangun 
ketokohan popular daripada membangun organisasi yang kuat untuk memobilisasi dukungan 
terhadap mereka. Selain itu, baik aktor alternatif maupun aktor berpengaruh sama-sama memiliki 
kecenderungan untuk menempuh cara pintas melalui lobi, kontak antar-personal atau bahkan 
melakukan aksi-aksi individual untuk mendapatkan tujuan-tujuan mereka.  

7. Singkatnya, ada kemajuan penting menyangkut aspek-aspek manajerial pemerintahan demokratis. 
Para aktor umumnya pun telah mengikuti berbagai peraturan dan regulasi formal. Tetapi, di lain 
sisi, harus dicatat pula bahwa kondisi aspek-aspek kebebasan serta hak-hak sipil dan politik tidak 
lagi sebaik sebelumnya. Partisipasi politik melalui partai semakin terbatas, monopoli elit terhadap 
aktivitas politik terorganisir masih berlanjut, dan para aktor alternatif masih kurang berdaya. Bab-
bab berikutnya dari laporan ini akan memperlihatkan dinamikanya, tetapi di sini dapatlah dikatakan 
bahwa demokrasi di Indonesia tidak cukup memiliki fondasi, tak ubahnya gedung yang dibangun di 
atas pasir. 

 
 
 

* * * 
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Bab 2 
DARI KOMUNITAS NASIONAL KE MASYARAKAT POLITIK 

 
Ketika menyelesaikan survei terdahulu (2003/04), kami telah mengantarkan kesimpulan bahwa proyek 
negara-bangsa (nation-state) sedang menghadapi krisis. Data yang kami himpun ketika itu 
memperlihatkan sekitar 40 persen informan kami masih meyakini bahwa kei-Indonesia-an adalah 
identifikasi diri yang paling utama di kalangan warga masyarakat. Angka itu memang relatif menonjol 
jika dihadapkan pada proporsi informan yang menyatakan perasaan asal-usul (11 persen), etnisitas 
(20 persen), atau keagamaan (12 persen) sebagai identifikasi diri paling utama.  
 
Sedikitnya ada dua alasan mengapa data-data itu mengindikasikan adanya krisis. Pertama, jika ketiga 
identifikasi yang terakhir itu kita gabungkan sebagai sentimen non-kebangsaan, dan kita hadap-
hadapkan ke-Indonesia-an, maka hasil perbandingannya menjadi terbalik. Situasinya bahkan menjadi 
lebih dramatis jika 12 persen informan lain yang  menyatakan masyarakat lebih mengutamakan diri 
sebagai penduduk kabupaten/kota/ provinsi juga ikut ditambahkan ke kelompok identitas non-
kebangsaan. Dalam era pemilihan langsung kepala daerah yang dimulai sejak 2005, bukan tidak 
beralasan jika kita menggolongkan perasaan-perasaan kedaerahan itu bukan sebagai bagian dari rasa 
kebangsaan. Pada hampir semua ajang pemilihan kepala daerah, isu “putra daerah” menjadi salah 
satu isu yang paling menonjol. Alasan kedua, dalam konteks pengembangan demokrasi – yang hingga 
kini terus berlangsung – bagaimanapun, data tersebut menyiratkan “beban” yang tak ringan, karena 
demokrasi mensyaratkan kewarganegaraan sebagai basis (citizenship-politics), dan bukan 
religion/ethnicity/localism-based politics atau komunitarian yang menjadi demos.30  
 
Melalui survei yang terakhir ini, kami sekali lagi memperoleh kesan serupa. Sentimen kedaerahan dan 
keagamaan, terlebih-lebih etnisitas, tampak lebih kuat pengaruhnya terhadap politik dibandingkan 
dengan perasaan sebagai warga negara Indonesia! Situasi ini tentu mengkhawatirkan karena kita tahu 
bahwa Indonesia tidak memiliki dasar-dasar yang kuat sebagai bangsa-etnik maupun bangsa-agama. 
Tak ada etnis yang sangat dominan, baik secara kuantitas maupun politik. Pun, kendati mayoritas 
penduduk beragama Islam, sulit membayangkan Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara Islam. 
Bahkan ketika Orde Baru, saat sentralisasi begitu kuat dan kebudayaan Jawa begitu disokong oleh 
kekuasaan, Indonesia tak benar-benar menjadi “negara Jawa”, apalagi saat ini sentralisasi dan 
dominasi budaya Jawa juga telah luruh seiring jatuhnya rezim Soeharto. Maka, Indonesia saat ini 
memang adalah negara yang bergantung pada sejauh mana dan bagaimana komitmen sentimen multi-
etnis dan agama bisa dikombinasikan atau berjalan seiring dengan demokrasi,  dan sebagai basisnya 
adalah prinsip kesetaraan politik.  
 
Kondisi seperti itulah yang kerap menjadi titik-berangkat untuk menumbuhkan spekulasi bahwa 
Indonesia mengidap potensi Balkanisasi. Atau, setidaknya, banyak orang yang sering mengatakan 
bahwa negara ini akan menghadapi krisis akibat begitu banyaknya perbedaan budaya dan agama. 
Bayangan atas situasi seperti inilah yang mungkin menyebabkan adanya dukungan luas bagi 
kembalinya proyek etno-nasionalisme di tingkat pusat yang selanjutnya akan mendominasi ruang-
ruang dan proses politik di tingkat lokal.  
 
                                                
30 Hasil survei 2003-2005 tertuang dalam “Menuju Agenda Demokrasi yang bermakna berbasis HAM”, Laporan Eksekutif 

Demos, 20 Januari 2005, tidak diterbitkan. Lihat juga A.E. Priyono et all,. Op. Cit., 
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Untunglah, dan memang demikian adanya, data-data yang kami peroleh menunjukkan kecenderungan 
yang berbeda. Memang ada tanda-tanda kerapuhan, memang ada indikasi yang mengarah pada 
pengkotak-kotakan masyarakat berbasis identitas etnis dan agama. Tetapi, proses demokratisasi yang 
terus berlangsung dan lebih terbukanya ruang-ruang politik di tingkat lokal, yang juga ditandai dengan 
penghormatan terhadap, setidaknya, sebagian prinsip-prinsip hak asasi manusia, jelas lebih 
mendorong tumbuhnya komunitas politik di seluruh daerah daripada komunitas etnik-nasional. 
 
Pemilihan umum nasional tampaknya cukup berhasil menumbuhkan perasaan ke-Indonesia-an. Baik 
melalui survei terdahulu maupun hasil survei yang belakangan, kami menemukan bahwa persoalan-
persoalan yang dihadapi serta peluang-peluang yang tersedia bagi demokrasi tak jauh berbeda nyaris 
di semua daerah. Pada survei terdahulu, hanya data-data dari Aceh dan Papua yang memperlihatkan 
sedikit perbedaan dibanding daerah-daerah lainnya. Sekarang, situasi di Aceh mulai menampakkan 
gejala yang semakin mirip dengan daerah-daerah lainnya, dan bahkan dalam beberapa aspek Aceh 
kelihatan lebih demokratis daripada Indonesia secara keseluruhan. Di satu sisi, meluasnya 
pertumbuhan kerangka politik demokratis telah membuka peluang yang sangat baik bagi para 
perunding perdamaian, lembaga-lembaga donor pasca-tsunami, kelompok-kelompok kewargaan dan 
kekuatan-kekuatan politik untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan dengan tujuan untuk 
menghentikan konflik bersenjata dan menggantinya dengan benih-benih demokrasi. Di lain sisi, 
bagaimanapun, hal itu tidak akan terwujud jika sistem politik di tingkat lokal tidak memberikan ruang 
bagi partisipasi politik yang lebih genuine yaitu dengan memberikan hak bagi warga setempat untuk 
membentuk partai politik mereka sendiri, dalam konteks lokal, dan memperbolehkan keikutsertaan 
calon independen dalam pilkada. Juga, kehadiran para perunding dan lembaga-lembaga internasional, 
walaupun hanya untuk sementara, telah menciptakan kondisi yang kondusif bagai proses perdamaian 
dan demokrasi. Pada saat bersamaan, kondisi ini juga menghalangi pihak-pihak ketiga, termasuk faksi-
faksi dalam militer dan kelompok-kelompok bisnis tertentu, untuk menarik keuntungan sesaat dari 
situasi di sana sebagaimana yang terjadi di daerah konflik lainnya seperti di Poso. Pada akhirnya, 
kelompok-kelompok perlawanan di Aceh mau tidak mau harus mengorganisasikan diri secara baik 
untuk bisa menarik manfaat dari keterbukaan yang demokratis dan bahkan untuk memenangkan 
pemilihan.31  
 
Dengan lain perkataan, komunitas politik Indonesia yang baru tumbuh dan terdesentralisasi serta 
adanya peluang yang lebih besar bagi partisipasi politik dan keterlibatan warga di tingkat lokal telah 
membentangkan jalan bagi perdamaian dan perkembangan demokrasi di Aceh, sekaligus juga 
menutup peluang bagi kelompok kepentingan maupun kelompok-kelompok etnis dan agama yang 
militan untuk mengacaukan situasi. Semua itu terlaksana bukan semata-mata karena upaya-upaya 
top-down yang dikerahkan dari pusat. 
 
Jelas, hal ini membuktikan betapa pentingnya membuka ruang-ruang politik dan melanjutkan 
demokratisasi di seluruh daerah, serta membangun komunitas politik yang terdesentralisasi. 
 
 
                                                
31 Berbagai pandangan ini berasal dari survei Demos di Aceh (2006-2007) dan sejumlah studi kasus mengenai demokrasi 
di Aceh yang saat ini sedang dikerjakan oleh sebuah tim yang dikoordinir oleh Stanley Adi Prasetyo dalam rangka kerja 
sama dengan Demos. Ada juga proyek riset lain yang dikerjakan oleh Profesor Kristian Stokke dan Olle Törnquist 
(University of Oslo) yang didukung oleh Norwegian Research Council mengenai politik perdamaian dan rekonstruksi pasca-
tsunami di Srilanka dan Aceh. 
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Kerangka Politik Nasional Telah Bekerja 
Survei kami terdahulu memperlihatkan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan menyangkut situasi 
demokrasi di berbagai wilayah. Dengan membagi Indonesia ke dalam lima wilayah – Sumatera, Jawa 
dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur – kami memperoleh kesan yang jelas bahwa 
situasi demokrasi dan persoalan-persoalan maupun peluang yang dihadapi gerakan pro-demokrasi di 
wilayah-wilayah itu tidaklah jauh berbeda. Hanya jika dilihat secara terpisah, data-data menyangkut 
Aceh dan Papua mengindikasikan adanya perbedaan situasi yang cukup menyolok. Namun demikian 
secara umum, kami menyimpulkan bahwa demokrasi telah tumbuh di dalam kerangka politik di semua 
daerah . 
 
Data terakhir yang kami peroleh juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Memang ada 
gambaran yang berbeda-beda di setiap wilayah. Indeks rata-rata perangkat demokrasi di Jawa dan 
Bali kelihatan paling menonjol, mengindikasikan situasi demokrasi yang lebih baik di sana dibanding 
wilayah lain. Indeks rata-rata untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan bahkan Indonesia Timur 
memperlihatkan angka yang relatif tak jauh berbeda. Angka indeks Sulawesi kelihatannya sedikit lebih 
rendah, tetapi mungkin saja disebabkan adanya beberapa tempat di sana yang buruk, dan karena itu 
bukan mencerminkan situasi keseluruhan. Kendati demikian, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tabel 
2.1, angka indeks rata-rata di semua wilayah meningkat jika dibandingkan dengan angka indeks rata-
rata hasil survei terdahulu. Ada indikasi bahwa demokratisasi berlangsung dalam sebuah setting yang 
kurang-lebih sama di setiap tempat. 
 

Tabel 2.1. Indeks rata-rata Perangkat Demokrasi di lima wilayah dan nasional 
NO WILAYAH 

INDEKS 
RATA-RATA 

2003/04 
INDEKS 

RATA-RATA 
2007 

1 Sumatera 36 47 
2 Jawa dan Bali 37 53 
3 Kalimantan 42 45 
4 Sulawesi 36 38 
5 Indonesia Timur 35 43 
6 Nasional 37 46 

 
Perkembangan politik di Aceh pasca-perjanjian Helsinki juga tampak jelas telah semakin terarah ke 
dalam kerangka demokrasi dan sistem politik nasional yang ada. Kebebasan untuk membentuk partai 
lokal di sana juga tidak menjadikan Aceh terpisah dari Indonesia. Terbukti, kekhususan sistem 
pemilihan kepala daerah di sana – yang diikuti dan dimenangkan oleh pasangan kandidat 
perseorangan (non-partai) – “hanya” melahirkan gubernur dan wakil gubernur yang memiliki posisi 
yang setara dengan kepala daerah di provinsi lainnya. Kenyataan ini menegaskan kembali keberadaan 
sebuah kerangka politik yang meluas di semua daerah. Selain itu, kasus Aceh ini menjadi pertanda 
bahwa pengorganisasian politik yang demokratis di tingkat lokal tidaklah membawa keburukan kepada 
kerangka politik yang meluas itu, bahkan harus dilihat sebagai sebuah sumbangan yang amat positif 
bagi proses demokratisasi di semua daerah. 
 
Apa yang terjadi di Aceh itu juga membuktikan bahwa sistem politik yang ada merupakan sarana yang 
memadai dan berhasil menjadi basis yang kuat untuk mengubah konflik bersenjata di sana menjadi 
perjuangan politik yang lebih demokratis. Perangkat yang paling dasar adalah demonopolisasi politik di 
Aceh, yaitu adanya otonomi khusus, calon independen dan partai lokal. Penyelesaian konflik di Poso 
dan Maluku tidak seberhasil sebagaimana yang telah berlangsung di Aceh. Identitas ke-Aceh-an 
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kelihatannya lebih merupakan identitas politik teritorial daripada sebagai identitas etnis atau 
keagamaan yang mendorong semangat separatisme. Karena itu pula syarat-syarat penyelesaian 
konflik tidak didasarkan atas semangat etnisitas atau keagamaan yang eksklusif. Akan tetapi 
perbedaan lain yang penting adalah bahwa kelompok demokrat di Poso dan Maluku memiliki peluang 
lebih terbatas untuk membangun organisasi politik dan proses-proses politik di sana didominasi oleh 
partai-partai nasional serta para elit yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok bisnis dan militer. 
Negosiasi perdamaian dan tindak lanjutnya juga kurang transparan dan tertutup bagi pihak-pihak lain, 
termasuk bagi organisasi masyarakat, tak sebagaimana yang terjadi di Aceh.  
 
Jika pertumbuhan sistem politik yang meluas terus berlanjut dan meningkatkan partisipasi politik 
sebagaimana yang terjadi di Aceh, ada beberapa alasan untuk optimis terhadap masa depan 
Indonesia. Gagasan untuk memberikan otonomi khusus bagi Aceh, termasuk untuk membangun tata-
pemerintahan sendiri – yang memperbolehkan keberadaan partai politik lokal dan calon independen 
dalam pilkada – bisa diterima dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, 
dan oleh masyarakat Aceh sendiri. Oleh karena itu, dalam pandangan kami, kerangka politik nasional 
sesungguhnya telah ada dan bahkan bisa semakin berfungsi dengan membuka ruang-ruang bagi 
demokratisasi lokal.32 Hal ini tidak saja akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di daerah, 
tetapi juga bagi Jakarta dan Indonesia pada umumnya. 
 
Komunitas Politik, Bukan Rasa Kebangsaan 
Adanya kerangka politik yang meluas pada kenyataannya juga diperkuat pula dengan adanya sebuah 
komunitas politik yang bersifat nasional. Data yang kami peroleh melalui survei akhir tahun lalu 
memperlihatkan kecenderungan yang cukup kuat di kalangan masyarakat untuk mengidentifikasi diri 
sebagai penduduk Indonesia manakala berhadapan dengan pemilihan umum nasional. Basis 
identifikasi lain yang cukup menyolok dalam pemilihan umum adalah orientasi kepartaian, serta kelas. 
Kecenderungan orang untuk mengasosiasikan diri mereka terhadap agama maupun etnisitas tidaklah 
setinggi basis identifikasi lainnya.  
 
Tabel 2.2. Penilaian informan mengenai kecenderungan identifikasi masyarakat dalam pemilihan umum 2004 
• Dalam pemilu legislatif 2004, bagaimana orang-orang pertama-tama mengidentifikasi diri mereka? 
NO IDENTITAS PERSEN 
1 Sebagai penduduk Indonesia 34 
2 Sebagai penduduk kabupaten/kota/provinsi 12 
3 Sebagai penduduk desa/dusun/asal-usul 8 
4 Sebagai anggota komunitas suku/etnis 8 
5 Sebagai anggota komunitas keagamaan 5 
6 Sebagai anggota/pendukung partai politik tertentu 24 
7 Sebagai anggota kelas sosial tertentu, misalnya kelas buruh, petani, kelas menengah, kelas pengusaha, dsb. 8 

Total 100 
Persentase berbasis jumlah informan (N=876). 
 
Sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 2.2, terdapat 34 persen informan yang menilai bahwa 
identifikasi masyarakat pada pemilu bertumpu pada identifikasi sebagai penduduk Indonesia. 
Sebanyak 24 persen informan lainnya menilai identifikasi atas dasar orientasi kepartaian sebagai 
                                                
32 Argumentasi lebih detil bisa dilihat dalam antologi yang akan segera diterbitkan mengenai hasil riset Demos dan 
beberapa hasil riset lainnya mengenai demokratisasi di Aceh. 
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kecenderungan utama, sementara ada 8 persen informan yang menilai identifikasi berbasis kelas 
sebagai hal yang paling utama. Penilaian dari 66 persen informan tersebut memberi indikasi yang 
sangat jelas akan adanya komunitas politik, berhadap-hadapan dengan hanya sekitar 30-an persen 
informan yang menilai masyarakat cenderung mengidentifikasi diri sebagai anggota komunitas agama 
dan etnis.  
 
Namun, data-data berikut ini akan membuat diskusi kita menjadi menarik. Dalam menghadapi aktivitas-
aktivitas politik di tingkat daerah, para informan kami menyatakan kecenderungan yang sebaliknya. 
Peran agama dan lebih-lebih etnisitas, serta ekspresi sentimen putra daerah, kenyatannya menjadi 
jauh lebih penting.  
 
Dalam menghadapi pilkada, identifikasi yang menonjol adalah “sebagai penduduk 
kabupaten/kota/provinsi” (40 persen), diikuti dengan “sebagai anggota komunitas suku/etnis” (23 
persen). Identitas etnis atau kesukuan bahkan menjadi paling penting dalam situasi-situasi konflik di 
tingkat lokal (36 persen). Demikian pula, dalam hal pemekaran wilayah, identitas-identitas kesukuan, 
asal-usul, serta identitas kedaerahan tampak sangat penting. Untuk lebih jelas ada baiknya kita lihat 
Tabel 2.3. berikut ini. 

 
Tabel 2.3. Penilaian informan mengenai kecenderungan identifikasi masyarakat dalam beberapa peristiwa politik di 

tingkat lokal 
• Dalam pilkada, bagaimana orang-orang pertama-tama mengidentifikasi diri mereka? 
• Bagaimana orang-orang pertama-tama mengidentifikasi diri mereka ketika menghadapi situasi konflik karena ketegangan sosial, 

ekonomi, dan politik? 
• Dalam menanggapi masalah pemekaran wilayah administratif bagaimana orang-orang pertama-tama mengidentifikasi diri mereka? 

PILKADA KONFLIK 
SETEMPAT 

PEMEKARAN 
WILAYAH NO IDENTITAS 

(Persen) 
1 Sebagai penduduk kabupaten/kota/provinsi 40 12 36 
2 Sebagai penduduk desa/dusun/asal-usul 11 12 30 
3 Sebagai anggota komunitas suku/etnis 23 36 26 
4 Sebagai anggota komunitas keagamaan 4 12 1 
5 Sebagai anggota/pendukung partai politik tertentu 13 1 0 
6 Sebagai anggota kelas sosial tertentu, misalnya kelas buruh, 

petani, kelas menengah, eklas pengusaha, dsb. 7 22 0 
7 Lain-lain (termasuk ‘Sebagai penduduk Indonesia’) 2 0 4 
8 Tidak menjawab 1 4 3 

Persentase berbasis jumlah informan (N=876). 
 
Kami ingin memberikan dua catatan penting menyangkut data-data ini. Pertama, sistem pemilihan 
kepala daerah secara langsung yang sudah diberlakukan sejak 2006 ternyata menggugah kembali 
semangat lokalisme. Isu “putra daerah” adalah isu yang sangat menonjol setiap kali dan di mana pun 
pemilihan kepala daerah dilakukan. Setiap partai politik bisa dipastikan melihat “asal usul” kandidat 
ketika mempertimbangkan pasangan kandidat yang akan didukungnya. Data yang tersaji pada Tabel 
2.3 di atas mempertegas hal itu karena 40 persen informan kami meyakini bahwa identitas paling 
utama yang dipertimbangkan orang ketika mengikuti pemilihan kepala daerah adalah penduduk 
kota/kabupaten/provinsi. Dalam banyak kasus, kita juga mengetahui bahwa ekspresi “putra daerah” 
dapat pula dipertunjukkan melalui sentimen etnis. Jika kita gabungkan kedua identitas ini, angkanya 
menjadi 53 persen! Meskipun begitu, tentu saja, dengan mengungkapkan hal ini kami tidak bermaksud 
menyatakan cara pemilihan langsung sebagai hal yang keliru. 
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Sebuah riset Demos tahun 2006-2007 yang mencoba merefleksikan pengalaman keterlibatan 
beberapa aktor pro-demokrasi dalam pilkada33 memperlihatkan bahwa cara pemilihan langsung telah 
membuka kesempatan bagi aktor-aktor alternatif untuk merebut posisi-posisi politik di tingkat lokal. 
Pada pilkada tahun 2005 di Kabupaten Serdang-Bedagai, Sumatera Utara, kandidat yang berlatar 
belakang aktivis pro-demokrasi terbukti berhasil menggalang dukungan pemilih dari basis gerakan 
sosial melalui jaringan petani dan buruh. Pilkada di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, yang 
berlangsung pada tahun yang sama juga berhasil dimenangkan oleh aktor alternatif melalui tawaran 
isu-isu kampanye yang lebih berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat setempat daripada 
menawarkan isu-isu besar yang abstrak. Sedangkan di Kabupaten Manggarai, NTT, aktor alternatif 
berhasil memenangkan pilkada 2005 dengan cara berkampanye dari “rumah ke rumah”. Sayangnya, 
memang, bahkan pada kisah-kisah sukses aktor alternatif itu pun cerita mengenai fragmentasi gerakan 
sosial masih ada. Karenanya, riset itu sekaligus juga merekomendasikan perlunya mengorganisasikan 
basis-basis gerakan sosial di atas sebuah platform yang disepakati bersama untuk melawan monopoli 
politik kelompok elit-dominan. 
 
Kedua, tak seperti diduga, faktor identitas agama kelihatan tidak terlalu menonjol jika dibandingkan 
dengan identitas etnis. Dalam persoalan konflik pun, identitas etnis tampak lebih menonjol 
dibandingkan dengan identitas keagamaan (12 persen). Apa yang bisa kita simpulkan di sini adalah 
bahwa, karena itu, konflik-konflik di Poso atau Ambon tampaknya merupakan konflik yang “dibungkus” 
belakangan sebagai konflik agama. Setidaknya, data kami yang memperlihatkan bahwa faktor kelas 
lebih kuat perannya ketimbang agama mengisyaratkan bahwa bukan tidak mungkin konflik di Poso dan 
Ambon lebih merupakan akumulasi kekecewaan antar-etnis dan antar-kelas yang kebetulan 
berhimpitan dengan pengelompokan agama di antara etnis dan kelas-kelas sosial yang ada.  
 
Maka, sekali lagi, jelaslah bahwa saat ini Indonesia merupakan sebuah masyarakat politik yang 
mengikatkan diri pada sebuah kerangka politik yang disepakati bersama. Karena itu, kerangka politik 
yang muncul meluas di berbagai daerah merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menjaga 
keutuhan masyarakat politik Indonesia ini. Partai politik dan berbagai organisasi di tingkat lokal 
mungkin tidak bisa tidak masih akan senantiasa memanfaatkan jargon-jargon atau simbol yang 
mengedepankan etnisitas atau keagamaan. Akan tetapi, selama tuntutan-tuntutan mereka didasarkan 
atas kesetaraan hak-hak sipil dan politik dalam kerangka komunitas politik nasional, ancaman terhadap 
perpecahan etnis maupun agama bisa dihindari. Dalam perspektif perbandingan internasional, hal ini 
layak dijadikan pelajaran mendasar untuk masyarakat-masyarakat lain yang bercirikan multi-etnis dan 
agama. Pengalaman negara-bagian Kerala di India adalah contoh yang relatif berhasil 
mengembangkan demokrasi dan hak asasi manusia di tengah-tengah situasi masyarakatnya yang 
berbeda-beda secara etnis dan agama. Sejarah perlawanan terhadap dominasi kasta dan fasisme 
masa kolonial juga memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan reformasi sosial-keagamaan (yang juga 
merupakan akar dinamika civil society) lebih menuntut kesetaraan hak-hak sipil dan politik warga 
negara daripada memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok komunitas mereka sendiri.34  
 
                                                
33 Lihat “Strategi Kandidat Pro-demokrasi dalam Pilkada”, laporan riset Demos, 2007. Laporan dalam bentuk buku akan 
diterbitkan pada pertengahan tahun 2008. 
34 Lihat PK Michael Tharakan, “Historical Hurdles in the Course of the People’s Planning Campaign in Kerala, India” dalam 
Harriss, John, Kristian Stokke and Olle Törnquist (eds.), Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation 
(New York: Palgrave Macmillan, 2004), atau edisi Bahasa Indonesia, Politisasi Demokrasi (Jakarta: Demos, 2006).  Juga 
lihat Olle Törnquist  and Tharakan, The Next Left?: Democratisation and Attempt to Renew the Radical Political 
Development Project: The case of Kerala (Uppsala: Nordic Institute of Asian Studies, NIAS Report Series, No 24, 1995). 
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Berangkat dari situ, kita harus meyakini bahwa cara terbaik yang tersedia dalam kerangka politik yang 
demokratis adalah membuka ruang-ruang politik di tingkat lokal. Akan tetapi, kendala untuk 
melakukannya bukannya tidak ada. Pertama, data kami menunjukkan bahwa cukup banyak (40 
persen) informan yang menilai minat masyarakat terhadap politik tidaklah tinggi. Artinya, pembukaan 
ruang-ruang politik di tingkat lokal bisa saja malah menjadikan kelompok-kelompok elit dominan 
semakin memonopoli dinamika politik. Namun, pengalaman di Aceh mengindikasikan tingginya minat 
terhadap politik begitu ruang politik dibuka dan demonopolisasi politik terjadi. Survei yang kami lakukan 
di Aceh pada akhir 200635 memperlihatkan hanya 15 persen informan yang beranggapan minat politik 
masyarakat tergolong rendah. 
 
Kedua, mayoritas informan kami juga menilai bahwa masyarakat cenderung menganggap politik 
sebagai perjuangan merebut kekuasaan, manipulasi kekuasaan, dan semata-mata urusan para elit (83 
persen). Hanya 14 persen informan yang menilai masyarakat menganggap politik sebagai bentuk 
kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan orang 
akan bersikap wajar manakala praktek-praktek politik dimonopoli oleh para elit dominan. Karena itu, 
yang harus dilakukan adalah memperluas kemungkinan bagi penyusunan kebijakan-kebijakan di 
tingkat lokal yang berpijak pada kepentingan dan kehendak rakyat.  
 
Dua kendala di atas harus menjadi catatan penting yang menyertai upaya membuka ruang-ruang 
politik di tingkat lokal. Selain mempromosikan aksi go politics ke kalangan aktivis pro-demokrasi untuk 
mengatasi monopolisasi elit dominan, serta meneruskan upaya-upaya “tradisonal” LSM untuk 
memperkuat civil society, kini tampaknya perhatian juga harus diletakkan pada penguatan kesadaran 
warganegara yang inklusif. Tanpa itu, asosiasi-asosiasi dalam civil society bisa dengan mudah terjebak 
ke dalam kepentingan-kepentingan sektarian yang sengaja dibangun oleh para elit dominan demi 
kepentingan-kepentingan politiknya.36  
 
Apa yang terjadi di Aceh pasca-Helsinki memperlihatkan betapa pentingnya membuka ruang-ruang 
baru bagi politik lokal. Data yang kami peroleh di Aceh pada akhir 2006 memperlihatkan bahwa pada 
saat pilkada kebanyakan warga di sana cenderung mengaitkan diri mereka sebagai penduduk 
kabupaten/kota/provinsi, sebagai penduduk desa,  dan sebagai pendukung partai politik tertentu. 
Identitas berbasis etnis atau agama jelas terlihat kurang penting bila dibandingkan dengan identitas 
kepartaian. Penting pula dicatat bahwa sentimen “putra daerah” bahkan juga tidak sekuat gravitasi 
partai politik. Apa yang disebut terakhir ini menjadi penyanggah penting terhadap kekhawatiran 
sebagian orang menyangkut kemungkinan tumbuhnya separatisme akibat dibolehkannya mendirikan 
partai politik lokal. Ada baiknya kita lihat Tabel 2.4. berikut ini: 
                                                
35 Survei “Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokrasi di Aceh” dilakukan di Aceh pada tahun 2006. Lihat laporannya di 
http://www.demosindonesia.org/aceh/. 
36 Sebuah survei di New Delhi, India, memperlihatkan bahwa memang terdapat kesadaran yang lebih maju di kalangan 
warga masyarakat yang terlibat di dalam asosiasi-asosiasi masyarakat sipil. Lihat John Harriss, “Political Participation, 
Representation and the Urban Poor: Findings from Research in Delhi”, dalam Economic and Political Weekly, March 12, 
2005, hal. 1041-1054. Akan tetapi, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat sipil bisa mempromosikan kepentingan-kepentingan 
sektarian yang non-sipil. ’Karena berasal-usul dari masyarakat-masyarakat yang beraneka ragam, asosiasi-asosiasi civic itu 
kadang-kadang bisa digunakan untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan salah satu kelompok sosial yang 
berseberangan dengan kelompok lain, bukannya demi tujuan-tujuan demokratis...,’ lihat Hefner, “Multikulturalisme dan 
Kewarganegaraan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia”, artikel Pendahuluan dari Robert W. Hefner (ed.), Politik 
Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan, terjemahan (Yogyakarta: Impulse-Kanisius, 2007), hal 79. Lihat juga 
tulisan Nordholt dan Sidel dalam Harriss, Sokke, and Tornquist (eds.), Op.Cit. yang mencermati gejala serupa melalui studi-
studi mereka terhadap berbagai perkembangan menyangkut politik lokal, termasuk di Indonesia. 
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Tabel 2.4. Identifikasi diri masyarakat Aceh pada saat pilkada 

• Dalam pilkada, bagaimana orang-orang pertama-tama mengidentifikasi diri mereka? 
NO IDENTITAS PERSEN 
1 Sebagai penduduk kabupaten/kota/provinsi 47 
2 Sebagai penduduk desa/dusun/asal-usul/etnis 25 
3 Sebagai anggota komunitas keagamaan 6 
4 Sebagai anggota/pendukung partai politik tertentu 13 
5 Sebagai anggota kelas sosial tertentu, misalnya kelas buruh, petani, kelas menengah, kelas pengusaha, 

dsb. 5 
6 Lain-lain (Sebagai orang  Indonesia) 4 

Persentase berbasis jumlah informan (N=199) 
Sumber: Survei Aceh (Demos, 2006). http://www.demosindonesia.org/aceh/ 
 
Pengalaman Aceh itu menjadi bukti bahwa keleluasaan publik di tingkat lokal untuk berorganisasi 
secara politik, baik melalui pembentukan partai di tingkat lokal ataupun organisasi politik non-partai, 
justru bisa menjadi saluran yang efektif untuk mengatasi segregasi komunal dan meleburkan sentimen-
sentimen etnisitas, agama, atau kedaearahan. Lebih dari itu, apa yang berlangsung di Aceh juga 
membuktikan bahwa kehadiran partai lokal di sana tidaklah mengganggu format atau sistem pilkada 
yang berlaku secara nasional.  
 
Kesimpulan 
Apa yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan dari pembahasan atas data-data itu?  

1. Masih menguatnya sentimen etnis (daripada agama) dan sentimen “putra daerah” 
mengindikasikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara-bangsa. Jika kondisi ini 
terus berkembang, bukan tidak kecil risiko yang dihadapi Indonesia untuk mengalami 
perpecahan menjadi macam-macam komunitas politik berbasis etnisitas, keagamaan, dan 
“putra daerah”. Potensi konflik akibat sentimen etnisitas dan keagamaan serta perasaan 
kedaerahan merupakan persoalan serius. 

2. Ekspresi keindonesiaan sangat menonjol pada pemilihan umum nasional. Hal ini 
mengindikasikan keberadaan dan keberfungsian komunitas politik nasional. Sekalipun begitu, 
hal ini tidak serta-merta menandakan situasi kewarganegaraan (citizenship) sudah baik.  

3. Munculnya komunitas politik yang meluas juga ditunjukkan oleh keberhasilan kerangka politik 
nasional dalam proses perdamaian di Aceh.  

4. Pengorganisasian demokrasi di tingkat lokal memperlihatkan sumbangan yang positif bagi 
kerangka politik di seluruh daerah. Hal ini lagi-lagi terbukti dari peran penting yang dimainkan 
partai-partai lokal dan kekuatan-kekuatan politik demokratis di Aceh. Sebaliknya, penyelesaian 
kasus konflik Poso dan Maluku tidak seberhasil di Aceh karena absennya kekuatan-kekuatan 
politik di tingkat lokal yang terorganisir secara demokratis. Pendekatan ‘pusat’ dalam kasus 
Poso dan Maluku bahkan bisa membuka permasalahan baru berupa praktik korupsi, serta 
kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis besar maupun faksi-faksi 
dalam aparatus militer di sana. Bagaimanapun, sebagaimana bisa dipetik dari penyelesaian 
kasus Aceh, pembukaan ruang-ruang politik di tingkat lokal harus dilakukan.  

5. Ruang-ruang politik yang tertutup di tingkat lokal justru mudah menjebak orang di dalam kotak-
kotak agama dan etnis serta kedaerahan, dan karena itu mudah pula memicu konflik. Kasus 
Poso dan Maluku adalah contohnya. Memang benar bahwa secara sosiologis masyarakat 
Poso dan Maluku relatif lebih ragam dibanding situasi di Aceh, dan karena itu mungkin orang 
beranggapan proses penyelesaiannya lebih sulit. Akan tetapi, justru di situlah letak 
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persoalannya. Upaya penyelesaian yang sama sekali tidak membuka ruang politik baru di 
tingkat lokal telah mempersulit prosesnya. Proses penyelesaian kasus Aceh membuktikan 
bahwa ruang politik yang lebih terbuka memungkinkan pertautan kepentingan antara 
Pemerintah Indonesia dan GAM. Karena itu, pembukaan ruang-ruang politik di tingkat lokal 
juga akan memungkinkan pertautan kepentingan antar-kelompok etnis dan agama, yang pada 
akhirnya bisa meredam potensi konflik berbasis etnis dan agama sebagaimana yang selama 
ini kerap terjadi.  

 
Masalah yang harus dipecahkan 
Merujuk pada kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan di atas, kami melihat sekurangnya terdapat 
empat persoalan mendesak yang perlu dicari penyelesaiannya. 
 
1. Menonjolnya sentimen etnis dan “putra daerah” (serta agama) dalam praktek politik, 

khususnya di tingkat lokal. Untuk menjawab persoalan ini, kita harus mendorong apresiasi 
terhadap kesetaraan warga negara dan kewarganegaraan, serta membangun kerangka politik 
yang lebih demokratis di tingkat lokal agar bisa mengurangi penggunaan (tepatnya: 
penyalahgunaan) sentimen-sentimen tersebut. Orientasi aktivis pro-demokrasi untuk membangun 
kehidupan asosiasional (civil society) jelas tidak cukup. Pelajaran yang sangat penting dari survei 
kami adalah bahwa aktvis pro-demokrasi harus juga menempatkan fokusnya pada upaya 
membangun kewarganegaraan (citizenship).  

2. Keterbatasan organisasi politik yang demokratis di tingkat lokal. Konflik-konflik di berbagai 
tempat mengindikasikan saluran politik untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan publik 
masih sangat terbatas. Banyak organisasi justru dibangun atas dasar keagamaan dan etnisitas, 
yang bukan saja tidak cukup positif untuk mendorong kesetaraan, tetapi juga mempertajam 
perbedaan antar-kelompok. Karena itu kita harus mendorong dan membuka ruang demokrasi yang 
cukup bagi tumbuhnya organisasi-organisasi yang bukan saja bisa menyalurkan kepentingan 
publik akan tetapi sekaligus mengurangi potensi konflik etnis dan agama di tingkat lokal. 

3. Absennya partai politik lokal dan organisasi demokratis di tingkat lokal. Pengalaman Aceh 
sebenarnya telah memperlihatkan bahwa sistem politik yang yang lebih terbuka dan demokratis di 
tingkat lokal, misalnya dengan memperbolehkan keberadaan partai politik lokal, bukan merupakan 
ancaman terhadap komunitas politik nasional. Demokrasi di tingkat lokal justru bisa menjadi basis 
penting bagi upaya menjalankan demokratisasi yang lebih luas. Kita tidak bisa merancang dan 
melaksanakan demokratisasi hanya dari pusat atau secara nasional. 

4. Membuka blokade kepentingan pusat di tingkat lokal. Selama arena politik lokal diblokade oleh 
kepentingan partai politik yang monopolistik dan sentralistik, serta dipersulitnya calon independen 
dalam pemilihan kepala daerah, maka pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan adalah 
memfasilitasi aksi-bersama sebanyak mungkin organisasi rakyat berorientasi pro-demokrasi untuk 
menuntut reformasi politik dan hak-hak dasar di bidang sosial dan ekonomi. Langkah ini boleh jadi 
akan menciptakan kekuatan dan mengundang perhatian para politisi yang bersimpati, dan tentu 
saja harapannya masyarakat pada umumnya juga ikut berperan di dalam aksi bersama tersebut. 

 
* * * 
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Bab 3 
MENUJU KONSOLIDASI DEMOKRASI ELIT  

 
Dalam Bab 1 laporan ini perubahan situasi demokrasi berdasarkan hasil survei terakhir dibandingkan 
dengan hasil survei 2003/04 telah dipaparkan. Melalui penjelasan di Bab 1 ini pula kita mengetahui 
bahwa aktor-aktor yang berperan dalam proses demokratisasi ternyata sudah semakin terintegrasi 
dengan berbagai perangkat demokrasi yang tersedia. Aktor berpengaruh, yaitu mereka yang 
diidentifikasi oleh para informan kami sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi 
nyata, dan juga sangat menentukan, kelihatannya bertambah banyak yang menggunakan dan 
mempromosikan perangkat-perangkat demokrasi. Pada survei terdahulu, rata-rata hanya 50 persen di 
antara mereka yang cenderung mempromosikan dan menggunakan perangkat demokrasi atau 
sebatas menggunakannya, sementara temuan terakhir kami memperlihatkan kenaikan yang signifikan. 
Menurut para informan kami yang terakhir, 36 persen aktor berpengaruh cenderung menggunakan 
perangkat demokrasi, dan 35 persen lainnya bahkan tidak hanya menggunakan tapi sekaligus 
mempromosikannya.  
 
Di sisi lain, aktor alternatif, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan potensial untuk 
menandingi kekuasaan aktor berpengaruh, juga dianggap memperlihatkan relasi yang semakin baik 
terhadap berbagai perangkat demokrasi yang ada. Ini tentu berbeda dengan hasil survai sebelumnya 
yang memperlihatkan bagaimana aktor pro-demokrasi tidak mempunyai posisi atau relasi yang cukup 
kuat berkaitan dengan perangkat-perangkat demokrasi. Beberapa kemajuan ini juga ditunjukkan 
dengan peningkatan kapasitas yang dimiliki para aktor alternatif atau pro-demokrasi ini. Mereka juga 
makin banyak yang terjun dan terlibat dalam politik formal (go politics). Meski beberapa kelemahan 
masih menjadi persoalan bagi para aktor ini. Penilaian para informan bahkan memperlihatkan kesan 
atau bahkan kesimpulan bahwa baik aktor alternatif dan aktor yang berpengaruh berbondong-bondong 
memanfaatkan dan mempromosikan perangkat-perangkat demokrasi. Penjelasan yang lebih terinci 
dari kiprah aktor alternatif atau aktor pro-demokrasi, dan relasi mereka dengan perangkat demokrasi 
akan di bahas dalam Bab IV.  
 
Bagaimana kita memahami dinamika yang sangat kompleks ini? Sebagian besar kebebasan dan hak-
hak demokratis masih tetap ada. Banyak dari dimensi operasional tatakelola pemerintahan yang 
membaik,  meski berasal dari tingkat yang paling rendah. Beberapa indeks lainnya secara kasarnya 
masih tetap sama tingkatannya seperti dalam survei 2003/04.  Kebanyakan aktor utama, tidak hanya 
aktor alternatif tapi juga aktor dominan, kelihatannya mengikuti basis formal dari “aturan main” (rule of 
the game). Sementara upaya-upaya untuk membangun negara-bangsa (nation-state) berbasis etnis 
telah porak poranda, sebuah negara dengan kerangka politik yang luas sedang berkembang dengan 
ruang yang ekstensif untuk politik lokal. Meskipun demikian,  di luar seluruh pencapain yang luar biasa 
ini, kita telah belajar sebagaimana diuraikan dalam Bab 1, bahwa beberapa dari kebebasan dasar telah 
memburuk, perangkat operasional tatakelola pemerintahan dan keadilan yang membaik beranjak dari 
tingkatan yang sangat rendah, perbaikan perangkat demokrasi lainnya tidak terlalu signifikan atau 
marjinal,  kecuali pemilu. Semua indeks yang berkaitan dengan repersentasi adalah yang terburuk 
diantara perangkat demokrasi, dan yang paling parah adalah kebebasan mendirikan partai politik dan 
mengikuti pemilu (dari 71 menjadi 40, atau 44%). Bahkan dalam wacana publik, ada pendapat kuat 
yang menentang demokrasi, meyakini bahwa demokrasi menyebabkan rendahnya perumbuhan 
ekonomi, dan pada gilirannya mengakibatkan lebih banyak korupsi dan konflik.  
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Melalui bagian demi bagian di dalam bab ini, gambaran umum tadi akan diuraikan secara detil. Kita 
akan melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan kapasitas aktor berpengaruh dalam hubungannya 
dengan proses demokratisasi yang tengah belangsung. 
 
Data kita menunjuk pada lima karateristik utama. Pertama, ada keberlanjutan konsolidasi aktor-aktor 
berpengaruh dan monopolisasi mereka atas kegiatan politik yang terorganisir, khususnya dalam sistem 
representasi. Kedua, kalangan elit telah menjadi lebih besar melampaui kelompok-kelompok yang 
sangat berpengaruh dan sentralisitik yang menopang kekuasaan Soeharto. Mayoritas elit yang 
berpengaruh saat ini diidentifikasi oleh para informan dalam konteks lokal di mana para aktor tersebut 
sebagian besar menata jalannya sendiri melalui politik elektoral, dan bahkan lebih jauh lagi banyak 
kalangan bisnis yang kemudian beralih menjadi politisi. Ketiga,  kalangan aktor berpengaruh  yang 
berorientasi lokal secara politisnya ini ternyata melakukan penyalahgunaan secara ekstensif dalam 
mengeruk sumber-sumber publik. Keempat, terdapat juga perluasan sinisme dan ketidakpercayaan 
yang ekstensif  dalam demokrasi yang sedang berjalan secara aktual. Ini tidak hanya berkembang 
pada sebagian masyarakat secara umum, tapi juga muncul dari kelas menengah terdidik dan liberal, 
dan kalangan elit atas di mana keduanya tidak mampu memenangkan pemilu. Kelima, karenanya tidak 
mengherankan juga munculnya ide yang semakin meluas tentang “demokrasi sekuensi” (sequencing 
democracy) yakni,  perlunya membangun institusi-institusi yang kokoh (dalam arti peraturan dan 
regulasi) terlebih dahulu sebelum kemudian masyarakat terlibat di dalamnya. Bagaimana kita 
membenarkan ini? Apa ciri-ciri utama kalangan aktor berpengaruh dalam konteks demokratisasi?  
 
Kolonisasi Demokrasi 
Pada bagian awal tadi sempat disinggung bahwa aktor-aktor berpengaruh kelihatan sudah 
mengintegrasikan diri mereka dengan sistem yang demokratis. Indikasi pertama diperlihatkan oleh 
relasi mereka terhadap berbagai perangkat demokrasi yang ada. Tak satu pun dari 11 kelompok 
perangkat demokrasi yang cenderung diabaikan oleh para aktor berpengaruh. Para informan kami 
memberikan penilaian bahwa kebanyakan aktor berpengaruh justru bertendensi untuk memanfaatkan 
atau bahkan sekaligus mempromosikan perangkat-perangkat demokrasi. Artinya, para aktor 
berpengaruh memperlihatkan indikasi positif terhadap rule of the games yang ada. 
 
Gambaran ini jelas berbeda cukup menyolok jika kita bandingkan dengan temuan survei kami 
sebelumnya (2003/04). Dulu, kendati terdapat cukup banyak aktor dominan yang cenderung 
menggunakan perangkat-perangkat demokrasi, kelompok yang mayoritas cenderung memanipulasi 
atau mengabaikan perangkat-perangkat demokrasi. Tabel 3.1 berikut ini memperlihatkan perubahan 
relasi aktor berpengaruh terhadap perangkat demokrasi. 
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Tabel 3.1. Relasi aktor berpengaruh terhadap 11 kelompok perangkat demokrasi 
RELASI AKTOR BERPENGARUH TERHADAP PERANGKAT DEMOKRASI 

Menggunakan dan 
Memajukan 

 
Menggunakan  

Memanfaatkan dan 
Menyalahgunakaan  

 

Mengabaikan atau 
Mencari Alternatif 

lain  
 

2003/04* 2007** 2003/04* 2007** 2003/04* 2007** 2003/04* 2007** 
NO KATEGORI PERATURAN 

DAN REGULASI  

(%) (%) (%) (%) 
1 Kesetaraan warganegara  18 44 30 31 35 18 14 6 
2 Hukum internasional 

menyangkkut HAM 10 32 32 40 28 12 17 14 
3 Rule of law dan keadilan  12 32 22 35 41 22 19 9 
4 Hak Sipil dan Politik  15 40 27 34 37 17 15 8 
5 Hak Sosial dan Ekonomi  14 36 28 35 36 18 15 10 
6 Pemilu yang bebas dan 

adil  17 36 35 35 26 23 9 5 
7 Representasi yang baik  7 29 22 39 20 21 5 11 
8 Pemerintah yang 

demokratik dan akuntabel  13 32 25 33 36 24 19 10 
9 Kebebasan media, pers, 

dan akademis  17 36 34 38 31 18 11 8 
10 Partisipasi politik sipil 

tambahan  12 31 33 40 30 17 12 11 
11 Partisipasi langsung 15 33 29 35 35 18 13 13 
 Rata-rata 16 35 33 36 36 19 15 10 
* N= 1.795; **N=1890. Semua angka dalam persen berdasarkan jumlah setiap kategori dari aktor utama dalam setiap survei.  
 
Secara umum, ada perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah aktor berpengaruh yang 
cenderung memanipulasi dan mengabaikan perangkat demokrasi dengan yang memilih untuk 
menggunakan dan memajukan perangkat demokrasi. Bila dijumlahkan, para aktor berpengaruh yang 
menggunakan dan memajukan demokrasi saat ini angkanya mencapai 71 persen. Angka yang jauh 
lebih besar dibanding para aktor yang menyalahgunakan atau mengabaikan perangkat-perangkat 
demokrasi. Dengan gambaran seperti ini memang agaknya sudah tidak tepat lagi apabila kita 
mengatakan bahwa kalangan elit-dominan menghambat demokrasi atau bahkan bersikap anti-
demokrasi, seperti yang mereka perankan khususnya pada era Orde Baru atau pada masa-masa awal 
reformasi. Akan tetapi, data ini tidak serta-merta bisa menjadi dasar untuk mengatakan bahwa 
demokrasi telah menang! Pada tahap ini, yang bisa katakan barulah bahwa demokrasi sudah menjadi 
pilihan umum (common). 
 
Sekalipun memperlihatkan perubahan positif pada level umum, setidaknya ada empat detil yang perlu 
diperhatikan dari tabel di atas. Pertama, data-data itu memperlihatkan kepada kita bahwa kelompok 
perangkat demokrasi yang menyangkut representasi yang baik relatif paling kurang dipromosikan 
(hanya dilakukan oleh 29 persen aktor berpengaruh) dibandingkan dengan perangkat lainnya. Gejala 
yang sama persis bisa kita lihat berdasarkan data survei sebelumnya (7 persen). Baik pada survei 
terakhir maupun sebelumnya, aktor berpengaruh kelihatan sebatas menggunakan perangkat ini 
daripada mempromosikannya. Kedua, perangkat representasi pula yang terlihat cenderung paling 
dimanipulasi dan diabaikan oleh kelompok aktor utama (32 persen). Jika dibandingkan dengan data 
survei sebelumnya, kecenderungan aktor berpengaruh untuk memanipulasi dan mengabaikan 
representasi saat ini juga meningkat. Ketiga, ada tendensi yang cukup kuat di kalangan aktor 
berpengaruh untuk lebih mempromosikan bentuk-bentuk representasi langsung, baik jika dibandingkan 
dengan sikap mereka terhadap perangkat representasi yang baik maupun jika dibandingkan dengan 
hasil survei sebelumnya. Apa yang bisa kita katakan tentang gejala ini adalah bahwa para aktor 
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berpengaruh lebih tertarik memberi ruang representasi dalam bentuk-bentuk yang bersifat kurang 
terorganisir daripada memperbaiki representasi politik yang lebih terorganisasi. Kendati begitu, para 
informan kami menilai kondisi representasi langsung pun tetap saja buruk. Dalam daftar peringkat 
berdasarkan indeks 32 perangkat demokrasi, representasi langsung berada pada peringkat ke-25 (lihat 
bab 1 laporan ini). 
 
Keempat, bagaimanapun, proporsi rata-rata aktor berpengaruh yang cenderung memanipulasi dan 
mengabaikan perangkat demokrasi masih cukup besar (19 dan 10 persen, atau 29 persen dari jumlah 
aktor berpengaruh). Proporsi aktor berpengaruh yang cenderung mencari alternatif di luar perangkat-
perangkat demokrasi juga tidak berkurang secara tajam jika dibandingkan hasil survei sebelumnya, 
yaitu dari 15 persen menjadi 10 persen. Mungkin, hal ini bisa menjadi indikasi yang cukup jelas 
mengenai masih bertahannya kelompok elit-dominan lama di dalam kelompok aktor berpengaruh. 
Meskipun demikian ada baiknya kita menambahkan bahwa sejauh ini ada analisis yang mengatakan 
bahwa prospek demokrasi di Indonesia suram karena adanya perpecahan di kalangan elit.37 Ada juga 
yang menyimpulkan bahwa kalangan elit lama, baik para birokrat, politisi maupun pengusaha, telah 
kembali menguasai dunia politik Indonesia melalui berbagai penyesuaian atau penataan ulang peran 
dan posisi mereka.38 Berbeda dengan analisis atau penjelasan seperti itu, kami melihat indikasi yang 
kuat mengenai gejala monopolisasi politik oleh kelompok oligarkis, baik yang ada di tingkat nasional 
maupun lokal. Riset lain yang dilakukan Gerry van Klinken memperlihatkan bahwa demokratisasi telah 
menyebabkan muncul dan berkembangnya kalangan elit di tingkat lokal, yakni kelompok elit baru 
Indonesia.39  
 
Riset-riset tersebut memperluas dan mendukung hasil temuan Demos. Memang benar bahwa dunia 
politik secara umum masih didominasi oleh kalangan elit. Tapi, merujuk pada survai Demos terakhir, 
kalangan elit ini ternyata lebih luas, dan tidak hanya  terbatas pada elit lama produk Orde Baru. Mereka 
lebih bersifat lokal daripada nasional. Mereka juga tidak terlalu bersifat militeristik dibandingkan dengan 
mereka yang berkuasa pada era Orde Baru. Kalangan elit ini hebatnya lagi, meski bukan berarti tidak 
ada penyalahgunaan atau upaya monopolisasi, lebih memilih melakukan penyesuaian, atau mengikuti 
institusi dan perangkat demokrasi yang baru. Ternyata proses desentralisasi dan otonomi daerah, juga 
pemilu, telah mendorong berbagai seksi dari kalangan elit Indonesia untuk memobilisai dukungan 
politik. Tentu saja,  kalangan elit ini seringkali melakukan mobilisasi dukungan dengan menggunakan 
jaringan klientelistik mereka, akses istimewa mereka dalam mengendalikan sumber-sumber publik, dan 
juga persekutuan mereka dengan kalangan bisnis dan para pemimpin komunal.  Pada titik ini kita bisa 
katakan bahwa kepentingan kelompok-kelompok elit dalam pemilu memegang peranan sangat penting 
dari demokrasi yang sedang berjalan, tapi pada saat bersamaan kiprah mereka menghasilkan 
kemunduran dan kekurangan yang tidak kalah akutnya. Di satu sisi, tanpa adanya dukungan elit,  
                                                
37 Lihat Harold Crouch,  “Democracy prospects in Indonesia”, dalam David Bourchier and John Legge (eds), Democracy in 
Indonesia: 1950s and 1990s (Center for Southeast Asian Studies: Monash University, 1994).  
38 Lihat  misalnya Vedi R. Hadiz, “Reorganizing political power in Indonesia: a reconsideration of so-called ‘democratic 
transitions’”, The Pacific Review, Vol. 16, No.4, 2003, hal. 591-611.  
39 Lihat Gerry van Klinken, “Indonesia’s New Ethnic Elits”, dalam Henk Schulte Nordholt and Irwan Abdullah (eds), 
Indonesia in Serach of Transition (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 67-105; Gerry van Klinken, “Patronage 
democracy in provincial Indonesia” dalam Olle Törnquist et. al,  Rethinking Popular Representation (akan terbit). Karena itu, 
menurut van Klinken, selain penting untuk mengamati perilaku elit di tingkat nasional, ada kebutuhan mendesak untuk 
mengamati bagaimana politik bekerja untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Ini artinya kita tidak cukup hanya 
mengamati mereka yang duduk di puncak kekuasaan, tapi harus meneliti ke tingkat lokal di mana kebanyakan masyarakat 
Indonesia tinggal dan beraktivitas. 
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demokrasi di Indonesia bisa jadi tidak bisa bertahan. Tapi di sisi yang lain, melalui dukungan elit 
ternyata telah menciptakan ruang juga bagi kalangan ”politisi busuk” (rotten politicians) yang 
memakmurkan dan memperkuat peran dan posisi mereka dengan cara korupsi. 
 
Sampai di sini kita bisa katakan bahwa Indonesia bisa jadi mulai mengikuti jalan India sebagai negara 
demokrasi yang paling stabil di Dunia Selatan. Meskipun ada satu perbedaan besar diantara 
keduanya. Di Indonesia, yang kemudian terjadi adalah partai yang monopolistik dan sistem pemilu 
yang tidak melibatkan  kepentingan dan aspirasi utama dari masyarakat pada umumnya. Para elit 
menciptakan berbagai hambatan yang kuat terhadap partisipasi para kandidat independen, dan 
dengan demikian masih menghalangi organisasi popular dan sipil untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
politik yang terorganisir.40 
 
Komposisi dan Kehadian Perluasan Elit Demokratis  
Boleh jadi penjelasan tentang mandegnya upaya perbaikan representasi terletak pada aspek detil yang 
keempat, yaitu bahwa karakter-karakter lama kelompok elit-dominan masih cukup dominan. Artinya, 
situasi di dalam kelompok aktor berpengaruh tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun terjadi 
beberapa perubahan komposisi. Kalau kita tengok data mengenai komposisi aktor berpengaruh, kesan 
itu memang bisa terlihat. 
 
Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan para informan kami, proporsi terbesar dari aktor 
berpengaruh masih merupakan aktor-aktor yang berlatar belakang negara dan organisasi politik, baik 
mereka yang ada di dalam struktur pemerintahan dan birokrasi, maupun para politisi dan anggota 
parlemen. Dua kelompok ini proporsinya mencapai sekitar 70 persen dari keseluruhan aktor 
berpengaruh, meningkat cukup tinggi dibanding komposisi sebelumnya yang tak sampai 60 persen. 
Lihat Tabel 3.2.  
 

Tabel 3.2. Komposisi aktor berpengaruh menurut latar belakang mereka berdasarkan hasil survei 2007 dan 
perbandingan komposisinya menurut hasil survei 2003/04* 

AKTOR BERPENGARUH/ DOMINAN 
NO LATAR BELAKANG 2003/04 

(N=1.795) 
2007 

(N=1.890) 
1 Pemerintan/Birokrasi  40 46 
2 Parpol dan Parlemen (Pusat dan Daerah) 17 23 
3 Kelompok etnis dan keagamaan, dan dewan adat  12 9 
4 Polisi dan Militer, milisi dan para-militer 16 7 
5 Bisnis 12 6 
6 Profesional  - 5 
7 Lainnya 2 5 

* Pada kedua survei, kami meminta informan mengidentifikasi 1-3 aktor yang dianggap paling memiliki kekuatan politik yang nyata dan 
menentukan. Semua angka menunjukkan persentase berbasis jumlah aktor pada setiap survei. 
 
Selain mengabarkan masih bertahannya aktor-aktor berlatar belakang negara dan organisasi politik di 
jajaran aktor berpengaruh, sekurang-kurangnya ada dua pergeseran komposisi yang penting untuk 
diperhatikan. Pertama, dibandingkan dengan hasil survei terdahulu, aktor-aktor yang memiliki kekuatan 
koersif (polisi dan militer, dan juga para milisi), tidak lagi dinilai sebagai aktor yang sangat berpengaruh 
dan menentukan dalam proses politik yang sedang berjalan. Pada survei yang lalu, proporsinya 
mencapai 16 persen dari seluruh aktor dominan yang diidentifikasi informan. Sekarang, proporsinya 
                                                
40 Lihat artikel pendek di Inside Indonesia, 26-4-2008 yang ditulis oleh Olle Törnquist. 
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melorot jauh hingga tinggal 7 persen. Gejala menurunnya peran politik kelompok aktor berlatar 
belakang militer, polisi, dan kelompok-kelompok preman ini bisa saja diartikan sebagai gejala yang 
menggembirakan. Di atas kertas, kondisi ini berpotensi untuk lebih menjamin proses demokratisasi 
berlangsung di atas prinsip-prinsip kebebasan sipil dan politik.  
 
Akan tetapi, seperti telah sepintas disinggung di awal bab ini, aspek-aspek kebebasan sipil dan politik 
sebagai salah satu fundamental demokrasi justru menghadapi persoalan. Secara rata-rata, nilai indeks 
rata-rata dari berbagai perangkat hak-hak sipil dan politik turun dari 56 menjadi 54. Salah satu di 
antara perangkat yang termasuk di dalam aspek hak sipil dan politik ini bahkan menjadi perangkat 
yang menempati peringkat paling buruk dalam daftar perangkat demokrasi. Karena itu, data-data ini 
mau tidak mau merangsang sebuah spekulasi mengenai bagaimana kita menafsirkan data yang 
memperlihatkan turunnya proporsi kelompok aktor berlatar belakang militer dan polisi serta kelompok 
preman dari daftar aktor berpengaruh. Dalam pandangan kami, penurunan proporsi itu lebih 
merupakan gejala fisik. Dalam bentuk yang lain, pengaruh dan peran kelompok ini tetap menentukan 
secara diam-diam melalui pengabaian terhadap perangkat transparasi dan pertanggungjawaban militer 
dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan terhadap publik.  
 
Catatan kedua mengenai data komposisi aktor berpengaruh adalah menyangkut gejala penurunan 
proporsi kelompok aktor berlatar belakang bisnis. Seperti bisa dilihat pada Tabel 3.2 di atas, proporsi 
kelompok bisnis turun dari 12 persen menjadi 6 persen dari seluruh jumlah aktor berpengaruh yang 
diidentifikasi informan. Kita memang tidak memiliki data lain yang cukup memadai untuk mengontrol 
validitas data ini. Meluasnya kelompok-kelompok berpengaruh, dan kenyataan bahwa peningkatan 
peran dan posisi sebagian dari mereka bekerja melalui pemilu dan eksekutif, pada gilirannya, 
berdasarkan data yang ada, menjadikan ruang yang semakin berkurang buat kalangan bisnis. 
Meskipun kalangan bisnis masih sangat berkuasa tapi kelihatannya ada indikasi peningkatan 
ketergantungan kalangan bisnis terhadap praktek-praktek politik yang didominasi para aktor yang 
berlatang belakang pemerintah dan birokrasi, dan juga politisi. Kedua, para aktor dengan latar 
belakang bisnis telah menginfiltrasi atau mengtransformasi dirinya sebagai para praktisi politik  
 
Ketiga, penilaian para informas di berbagai wilayah memperlihatkan komposisi yang serupa dari aktor-
aktor berpengaruh. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, di setiap wilayah, mereka tidak lagi 
terlalu militeristik dibandingkan ciri-ciri mereka pada era Orde Baru. Mereka juga beroperasi baik pada 
tingkat lokal maupun nasional, dan dihela oleh implementasi desentralisasi, termasuk pembagian 
adiministrasi, dan pemilihan kepala daerah, sebagai praktek politik di tingakt lokal.  
 
Akan tetapi, sedikit berbeda dengan sebelumnya, pada survei yang terakhir kami menemukan karakter 
oligarki ini tidak tumbuh di atas monopoli yang amat sempurna. Dulu nyaris tak ada tempat di dalam 
politik yang bisa dimasuki pihak lain kecuali kelompok elit-dominan. Data kami yang sekarang 
memperlihatkan monopoli elit-dominan mengalami inflitrasi yang dilakukan aktor alternatif, misalnya di 
dalam parlemen dan jajaran pemerintahan. Seperti sudah disampaikan di atas, belakangan ini terlihat 
gejala yang amat kuat di kalangan aktor alternatif untuk menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya 
pilihan, termasuk dengan melakukan berbagai aksi politik. Meskipun upaya itu ditempuh dengan cara-
cara representasi langsung, yang sedikit-banyak non-demokratis (kurang terorganisir, jalan-pintas) – 
kita akan mengulasnya lebih detil di Bab 4 nanti – aktor-aktor alternatif nyatanya telah berhasil merebut 
sebagian kecil posisi di parlemen dan eksekutif.  
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Bagaimanapun, monopoli politik aktor berpengaruh masih menonjol. Kesan itulah yang bisa kita 
simpulkan dari keterangan para informan mengenai keberadaan aktor berpengaruh di berbagai wilayah 
dan arena di dalam dunia politik. Menurut para informan, aktor berpengaruh masih bergerak dan aktif – 
lebih kuat dibandingkan aktor alternatif – di hampir semua wilayah dan arena politik: partai politik, 
birokrasi, pemerintahan, bisnis, dan militer/kepolisian. Hanya pada kelompok lobi dan organisasi 
kepentingan dominasi mereka diatasi oleh aktor-aktor alternatif;41 itu pun bukan berarti aktor 
berpengaruh meninggalkan wilayah dan arena itu.  
 
Gejala monopolisasi yang dilakukan aktor berpengaruh juga bisa dibuktikan dengan membandingkan 
temuan survei terakhir dengan survei sebelumnya. Aktivitas aktor berpengaruh kelihatan semakin 
menonjol di partai politik (termasuk parlemen) dan pemerintahan. Peningkatan ini sejalan dengan 
kecenderungan aktor alternatif. Karena itu, kedua tempat ini kelihatannya dianggap paling strategis 
oleh kedua kelompok aktor, baik aktor berpengaruh maupun alternatif. Sebaliknya, aktivitas aktor 
berpengaruh kelihatannya sangat menurun di lingkungan organisasi-organisasi non-profit, juga di 
lingkungan militer dan kepolisian. Data ini konsisten dengan kecenderungan menurunnya kelompok 
berlatar belakang non-organisasi politik dan militer di dalam daftar kelompok aktor berpengaruh. Tabel 
3.3 berikut ini memperlihatkan perbandingan hasil survei terakhir dan sebelumnya mengenai wilayah-
gerakan yang dimasuki dan dipengaruhi oleh para aktor berpengaruh 

 
Tabel 3.3. Wilayah Gerakan Aktor Berpengaruh 

NO WILAYAH GERAKAN AKTOR BERPENGARUH  2003/04(2) 
(%) 

2007(1) 
(%) 

1 Bisnis dan Industri (termasuk industri kecil) 17 13 
2 Unit-unit swadaya nirlaba  25 2 
3 Kelompok-kelompok Lobi  n/a 9 
4 Organisasi-organisasi Kepentingan  n/a 14 
5 Partai Politik (3) 12 22 
6 Pemerintahan terpilih (hasil pemilu) 17 
7 Birokrasi  19 
8 Kehakiman/pengadilan 

12(4) 
3 

9 Militer dan Polisi  9 3 
1 Setiap informan diminta menilai dua wilayah dan arena yang paling penting untuk setiap aktor berpengaruh. 
2 Pada survei sebelumnya kami menggunakan kategori yang sedikit berbeda. 
3 Dalam survei sebelumnya kami menggunakan kategori ”Parlemen”. 
4 Dalam survei sebelumnya kami menggunakan kategori ”Lembaga negara lainnya” di luar ”Militer” dan ”Parlemen”. 
Semua angka persentase berdasarkan jumlah respon yang diberikan informan. Dalam survei 2007, informan diminta 
menilai paling banyak dua pilihan paling penting; pada survei sebelumnya tiga pilihan. 
 
Data ini sekali lagi menegaskan bagaimana upaya dominasi politik masih dilakukan oleh para aktor 
berpengaruh. Meningkatnya kehadiran mereka di parlemen dan pemerintahan boleh jadi merupakan 
respon terhadap upaya-upaya yang dilakukan aktor alternatif untuk menerobos ke kedua tempat itu. 
Boleh jadi dalam rangka kompetisi itu pula kemudian aktor berpengaruh sedikit ”membiarkan” aktor 
alternatif memanfaatkan kelompok-kelompok lobi dan organisasi kepentingan. Dalam konteks 
demokrasi kelembagaan, dua yang disebut terakhir itu memang kalah strategis dibandingkan parlemen 
dan pemerintahan. Sekalipun begitu, seperti terlihat pada Tabel 3.3. tadi, kelompok lobi dan organisasi 

                                                
41 Menurut penilaian informan, kelompok lobi dan organisasi kepentingan merupakan wilayah-gerakan terpenting bagi 
kelompok aktor alternatif. Berdasarkan keseluruhan jawaban informan menyangkut pilihan wilayah-gerakan yang ada, 
kelompok lobi memperoleh 21 persen respon, dan 28 persen untuk organisasi kepentingan. 
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kepentingan pun bukan sama sekali dianggap tidak penting oleh aktor berpengaruh. Karena itu, 
menarik bagi kita untuk mengikuti perkembangan dinamika ini selanjutnya.  
 
Sumber Kekuasaan dan Bagaimana Mereka Menjadikannya Memiliki 
Legitimasi  
Kita ketahui sejak survei putaran pertama ini dilakukan, kekuatan aktor berpengaruh terutama 
bersandar pada tiga hal: koneksi atau jaringan, sumber-sumber ekonomi, dan kekuatan massa, 
termasuk potensi penggunaan kekerasan. Dengan kekuatan jaringan antar-personal, mereka 
membangun aliansi intra-elit yang kuat, termasuk dengan kalangan bisnis, untuk mengeksklusi pihak 
lain dalam politik. Ketergantungan sektor bisnis terhadap politik serta keleluasaan akses terhadap 
sumber-sumber dana publik menghasilkan sumber-sumber pendanaan yang seolah-olah tak terbatas 
bagi berbagai manuver politik mereka. Itu sebabnya aktor berpengaruh juga dengan mudah 
membangun berbagai organisasi untuk menghimpun massa, dan melakukan mobilisasi kapan saja 
diperlukan guna mendukung tujuan-tujuan politik mereka. Di luar ketiga hal pokok tadi, aktor 
berpengaruh tak mengesampingkan sama sekali faktor lain yang tak kalah penting: penguasaan atas 
informasi, termasuk akses terhadap informasi intelijen dan kontrol atas media massa. 
 
Data dari survei terdahulu dengan jelas menggambarkan penguasaan aktor-aktor berpengaruh (atau 
saat itu kami menyebutnya sebagai aktor dominan) atas keempat sumber kekuasaan itu. Menurut 
keterangan para informan, distribusi penguasaan para aktor berpengaruh terhadap keempatnya relatif 
merata dengan aksentuasi pada kekuatan jaringan personal. 
 
Survei kami yang terakhir masih memperlihatkan distribusi yang relatif merata atas keempat sumber 
kekuasaan itu. Perbedaaannya, belakangan terlihat bahwa aktor berpengaruh kini lebih mengandalkan 
kekuatan politik dan massa, termasuk potensi koersi, daripada yang lainnya. Sebanyak 33 persen 
jawaban informan mengenai sumber kekuasaan paling utama dari aktor berpengaruh mengarah pada 
hal itu. Pada survei sebelumnya, angkanya hanya 22 persen. Kekuatan jaringan dan kontak-kontak 
antarpersonal yang dulu mencapai proporsi 38 persen, kini turun menjadi 28 persen. Sumber ekonomi 
dan informasi relatif tidak mengalami perubahan, proporsinya saat ini masing-masing 25 dan 14 
persen, dulu 23 dan 17 persen.42  
 
Data ini mungkin bermanfaat untuk menjelaskan beberapa hal. Pertama, meratanya penguasaan aktor 
berpengaruh terhadap berbagai jenis sumber kekuasaan memperlihatkan potensi yang amat besar 
bagi keberlangsungan monopoli dan praktek oligarki di dalam lembaga-lembaga politik demokrasi yang 
mereka kuasai. Kedua, terancamnya aspek-aspek kebebasan sipil dan politik boleh jadi ada 
hubungannya dengan kecenderungan aktor berpengaruh untuk pertama-tama mengandalkan kekuatan 
politik dan massa, termasuk koersi. Ketiga, sekalipun pembentukan berbagai organisasi untuk 
menghimpun massa termasuk juga sebagai salah satu metode untuk memupuk kekuatan politik, cara-
cara ini kelihatannya lebih dipakai sebagai alat mobilisasi daripada menjadi basis untuk melakukan 
pengorganisasian politik yang demokratis. Karena itu, data ini juga bisa menjadi penjelas terhadap 
gejala stagnasi perbaikan representasi politik.  
 

                                                
42 Data survei terakhir (2007) mengenai sumber kekuasaan aktor berpengaruh bisa dilihat pada Tabel E.5 pada Lampiran 
laporan ini. Untuk data tahun 2003-04, lihat Priyono, dkk., Op. Cit., bagian Lampiran. 
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Menyambung hal yang terakhir itu kami ingin menambahkan bahwa, bagaimanapun, aktor 
berpengaruh kelihatannya telah mengubah pendekatan penguasaan politik mereka dengan cara-cara 
yang – secara formal – lebih demokratis. Data kami mengenai cara-cara mereka meraih kekuasaan 
yang absah mengungkap bahwa para aktor berpengaruh ini memanfaatkan kapasitas mereka untuk 
menjalin kontak dan dialog, baik dengan para politisi dan pemerintahan di berbagai tingkat maupun 
dengan tokoh-tokoh lainnya, serta berkompetisi dalam pemilihan umum. Temuan survei terakhir 
memperlihatkan kecenderungan aktor berpengaruh menempuh cara-cara itu meningkat dibandingkan 
temuan dalam survei sebelumnya.43  
 
Data mengenai sumber kekuasaan yang dimiliki aktor alternatif bukan saja tak bisa menyangkal tiga 
catatan di atas, bahkan justru bisa memperkuat. Kelompok aktor alternatif, baik menurut temuan 
terdahulu dulu maupun yang terakhir, cenderung menonjolkan penguasaan sumber-sumber informasi 
dan pengetahuan daripada yang lainnya. Proporsi sumber informasi dan pengetahuan mencapai 37 
persen (36 persen menurut survei sebelumnya) dari seluruh komposisi sumber kekuasaan aktor 
alternatif. Sebaliknya, berdasarkan penilaian para informan, aktor alternatif cenderung abai pada 
kebutuhan untuk menggalang sumber ekonomi. Pada survei terakhir, keterangan informan kami 
bahkan menyatakan sumber ekonomi aktor alternatif hanya 10 persen dalam komposisi sumber 
kekuasaan mereka. Soal ini dibahas lebih jelas di Bab 4. 
 
Bagaimana dengan transformasi kekuasaan dari para aktor berpengaruh tersebut? Kita tahu bahwa 
sumber kekuasaan adalah potensi, tapi untuk menjadi aktual maka perlu upaya transformasi dari 
sumber-sumber kekuasaan yang mereka miliki. Untuk lebih jelasnya ada baiknya kita melihat tabel 
yang menampilkan cara-cara (metode) yang sering digunakan para aktor berpengaruh untuk 
mentransformasikan sumber-sumber kekuasaan tersebut sebagaimana yang terpampang dalam Tabel 
3.4. di bawah ini. 

 
Tabel 3.4. Cara aktor berpengaruh melakukan transformasi kekuasaan  

 NO CARA TRANSFORMASI 2007 
(%) 

1 Melalui seminar, diskusi, dengar pendapat di wilayah publik 11 
2 Melakukan lobi, kontak, dialog dengan politisi dan pejabat di berbagai tingkatan 17 
3 Membangun jaringan dan koordinasi untuk kegiatan bersama, kekuatan kolektif berbasis massa, dan 

dukungan dari kelompok2 komunitas, dan diskuis dan dengar pendapat di wilayah publik 
7 

4 Melakukan lobi, kontak, dialog dengan tokoh2 berpengaruh/informal 13 
5 Mendemonstrasikan kekuatan kolektif berbasis massa 5 
6 Menciptakan swadaya ekonomi, berbagai kegiatan swakarsa, dan koperasi 2 
7 Memperoleh legitimasi melalui DPR, DPRD, sistem peradilan, dan/atau lembaga eksekutif formal,  12 
8 Menggunakan berbagai kewenangan resmi, koersi, pamer kekuasaan dan kekuatan, serta berbagai 

cara untuk menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat 
7 

9 Menggunakan anggaran negara dan sumber daya lainnya, serta memanfaatkan berbagai peraturan 
demi keuntungan kebijakan pro-pasar dan para pelakunya 

8 
10 Menjalankan patronase dalam berbagai bentuk (termasuk perlakuan khusus pinjaman, bantuan dan 

sumbangan) misalnya kepada kelompok-kelompok sosial, komunitas, organisasi masyarakat sipil 
(termasuk LSM), termasuk juga kepada pengusaha, sanak famili, dan individu lainnya 

5 

11` Mengorganisir dukungan dari kelompok-kelompok komunitas 6 
12 Memperoleh mandat rakyat dan mengikuti pemilu 6 

Angka persentase berdasarkan jumlah respon informan. 
 

                                                
 
43 Lihat Tabel E.6 pada Lampiran laporan ini. Untuk perbandingan, lihat Priyono, dkk, Op. Cit, pada bagian Lampiran. 
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Berdasarkan tabel di atas, dan merujuk pada 3 sumber kekuasaan yang dominan, tampaknya aktor 
berpengaruh dalam mentransformasikan kekuasaannya, lebih banyak bertumpu pada kegiatan lobi, 
kontak dan jaringan (48 persen) meski cara-cara yang lebih formal seperti pemilu dan legitimtasi 
melalui lembaga-lembaga negara juga menjadi pilihan mereka (18 persen). Mengkonfirmasi relasi 
aktor berpengaruh dengan perangkat demokrasi yang semakin baik, maka di sini terlihat bahwa 
kalangan elit saat ini semakin ’civilized’ di dalam kiprah politiknya. Sebaliknya, cara-cara non-
demokrasi seperti kekerasan dan pamer kekuatan, meski masih ada, kelihatannya semakin 
ditinggalkan (8 persen).  
 
Politik-Citra 
Sejauh ini kita mengetahui ada beberapa perubahan kecenderungan aktor berpengaruh. Mereka 
semakin menyesuaikan diri dengan demokrasi secara formal, berkonsentrasi pada penguasaan 
lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, memperbanyak aktivitas dialog dan  membangun jaringan 
dengan berbagai kelompok. Mereka juga lebih sering memanfaatkan basis organisasi. Berbagai 
pergeseran kecenderungan itu terjadi di atas kenyataan yang ada bahwa mereka masih memonopoli 
politik dan mempertahankan karakter oligarkis. 
 
Perubahan kecenderungan perilaku ke arah yang lebih demokratis itu mau tidak mau mengubah pula 
gaya komunikasi politik yang mereka perlihatkan. Isu-isu dan kepentingan yang mereka promosikan 
belakangan ini kelihatannya mulai menyerupai bahasa dan istilah-istilah yang sama dengan apa yang 
biasa dipromosikan sebelumnya oleh para aktivis pro-demokrasi. Aktor berpengaruh sekarang banyak 
berbicara, misalnya, soal hak asasi manusia, demokrasi, dan good governance. Meskipun begitu, jika 
dibandingkan dengan pilihan isu kelompok aktor alternatif, isu-isu tadi masih belum cukup sering 
diperjuangkan oleh aktor berpengaruh. Data kami memperlihatkan isu hak asasi manusia hanya 3 
persen dari keseluruhan tema yang diangkat oleh aktor berpengaruh. Bandingkan dengan proporsi 
wacana HAM yang mencapai 11 persen dalam komposisi isu yang diperjuangkan aktor alternatif. Isu 
demokrasi serta hak-hak sipil dan politik cukup tinggi proporsinya dalam komposisi wacana aktor 
berpengaruh, yaitu 11 persen, akan tetapi masih di bawah kecenderungan yang berlaku di kalangan 
aktor alternatif, yaitu 20 persen. Menyangkut isu good governance dan antikorupsi, perbandingannya 
adalah 12 persen dan 15 persen. 
 
Bagaimanapun, pilihan aktor berpengaruh untuk mengakomodasi berbagai isu tersebut memang 
masuk akal karena mereka perlu memperluas basis monopoli politik mereka ke ruang publik. Dengan 
melulu mengandalkan keunggulan berbagai sumber kekuasaan bukan pilihan yang sesuai lagi dengan 
komitmen untuk menggunakan demokrasi sebagai rule of the game. Maka, semakin banyak isu atau 
kepentingan demokrasi yang mereka angkat, semakin mungkin mereka memperoleh citra yang 
demokratis.  
 
Maka bagi aktor berpengaruh, era demokratisasi sekarang memang mungkin menjadi era politik-citra. 
Tapi tak sekadar politik-citra, inilah politik-citra yang oportunistik. Langkah ini lebih didasarkan atas 
kesadaran bahwa ruang publik perlu direbut untuk mempertahankan monopoli kekuasaan atau oligarki. 
Keterangan dari para informan kami menambahkan penilaian lain bahwa sekalipun aktor berpengaruh 
mempromosikan isu-isu dan kepentingan yang demokratis, mereka – menurut para informan – 
cenderung enggan menyinggung hal yang spesifik. Sebanyak 41 persen dari keseluruhan wacana hak 
asasi menusia yang dilontarkan aktor berpengaruh hanya menyentuh tema-tema yang umum, 
berbanding hanya 19 persen yang diletakkan pada kasus-kasus spesifik pelanggaran hak asasi 
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manusia. Jika dilihat secara umum, aktor berpengaruh cenderung memperjuangkan isu-isu dan 
kepentingan pada tingkatan multi-isu atau -kepentingan. Dalam proyek pencitraan, hal ini tak begitu 
soal karena yang terpenting adalah memperoleh perhatian publik.  

 
Tabel 3.5.  Tipe Isu dan kepentingan yang diperjuangkan Kalangan Aktor Berpengaruh 

Tipe Isu, Kepentingan dan Kebijakan (2) 

Respon (1) Kepentingan dan 
Isu Spesifik  

Kombinasi 
beberapa 

Isu/Kepentingan  
Konsep dan Ide 

Umum  NO Isi Kepentingan, Isu, Platform, 
dan/atau Kebijakan 

(%) (%) 
1 Pembangunan berorientasi ekonomi 32 22 48 30 
2 Good governance, anti-korupsi, rule of law 12 28 44 28 
3 Demokrasi dan hak sipil dan politik (dan isu gender)(3) 11 (1) 28 (61) 40 (21) 32 (18) 
4 Nilai2 agama dan etnis,  moralitas, konflik dan and 

rekonsiliasi konflik  11 27 46 27 
5 Desentralisasi dan otonomi daerah  11 27 45 28 
6 Pelayanan publik, kebutuhan dasar,  jaminan sosial  9 26 46 27 
7 Nationalisme, integrasi, keamanan nasional  6 26 42 32 
8 Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan 3 35 44 21 
9 Hak Asasi Manusia 3 19 40 41 

TOTAL 100 26 45 29 
(1) Mengindikasikan proporsi wacana yang diperjuangkan oleh aktor berpengaruh. Angka persentase didasarkan atas jumlah keseluruhan 
jawaban yang diberikan informan. 
(2) Mengindikasikan proporsi tingkat setiap wacana yang diperjuangkan oleh aktor berpengaruh. Angka persentase didasarkan atas 
seluruh keterangan informan yang menunjuk wacana dimaksud. 
(3) Angka di dalam kurung untuk Gender issues. 
 
Hal lain yang bisa kita lihat dari Tabel 3.5 di atas adalah kecenderungan aktor berpengaruh untuk 
melontarkan wacana mengenai pembangunan ekonomi. Soal good governance dan rule of law serta 
demokrasi, meskipun tidak sebanyak di kalangan aktor alternatif, tergolong sebagai isu-isu yang paling 
diutamakan aktor berpengaruh. Hal ini memperkuat kesan bahwa aktor berpengaruh memang 
berupaya memperlihatkan diri sebagai elemen utama di dalam proses demokratisasi. 
 
Meskipun kalangan aktor berpengaruh menaruh perhatian pada isu-isu pembangunan ekonomi, tapi 
mereka tidak secara terus menerus memperjuangkan untuk isu-isu dan kepentingan masyarakat yang 
lebih aktual, yakni seperti pelayanan publik dan persediaan sembako (bahan pokok seperti beras, gula, 
minyak goreng dan lainnya). Ini mungkin alasan di balik temuan kita mengenai adanya sedikit 
perbaikan dalam aspek sosial-ekonomi. Pilihan aktor berpengaruh untuk berjuang dalam 
pembangunan ekonomi bisa jadi memperbaiki indikator-indiktor ekonomi makro, baik pada tingkat 
nasional maupun lokal. Di tingkat lokal, melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 
maupun spirit tatakelola pemerintahan yang baik, beberapa pemerintah daerah berupaya untuk 
menghasilkan peraturan formal dan regulasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, 
khususnya dalam penyediaan pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian 
beberapa upaya ini hanya berhasil apabila aturan formal dan regulasi selesai diformulasikan. Dalam 
konteks ini kita dapat memahami temuan-temuan yang dibicarakan dalam Bab 1. Di satu sisi, berbagai 
perangkat demokrasi yang berkaitan dengan hak sosial-ekonomi dan budaya membaik, tapi di sisi 
yang lain, kita dapat melihat bahwa kondisi aktual dari aspek-aspek tersebut masih tampak buruk.44 
 

                                                
44 Seperti sudah diungkapkan dalam Bab 1, rata-rata indeks untuk perangkat demokrasi yang berkaitan dengan dengan hak 
sosial-ekonomi dan budaya meningkat dari 37 menjadi 46. 
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Kesan bahwa aktor berpengaruh menjalankan politik-pencitraan semakin jelas dengan menengok data 
lain mengenai metoda yang digunakan aktor berpengaruh untuk menyampaikan isu-isu yang mereka 
perjuangkan. Menurut penilaian para informan, tampil di media massa adalah metoda yang paling 
utama. Kami memang tidak memiliki data pembanding untuk melihat apakah pemanfaatan media oleh 
aktor berpengaruh ini cenderung meningkat atau menurun. Akan tetapi, para aktivis pro-demokrasi 
yang menjadi informan kami memberikan penilaian lebih buruk terhadap akses publik terhadap 
berbagai pandangan dalam media. Nilai indeks untuk perangkat tersebut turun dari 57 menjadi 47.45 
Boleh jadi, inilah indikasi yang menunjukkan peningkatan kecenderungan pemanfaatan media massa 
oleh aktor berpengaruh. 
 
Mobilisasi dan Organisasi 
Metoda lain yang penting adalah memanfaatkan berbagai forum organisasi. Cara yang terakhir ini 
malah bukan saja efektif dalam hal membangun politik-citra, tetapi sekaligus juga efektif dalam hal 
memobilisasi dukungan secara organisasional. Metoda komunikasi berbasis organisasi ini bahkan 
lebih sering digunakan oleh aktor berpengaruh dibanding oleh aktor alternatif. Barangkali dalam rangka 
politik-citra ini pula maka para aktor berpengaruh saat ini lebih cenderung memanfaatkan organisasi-
organisasi sebagai sumber mobilisasi dukungan ketimbang membentuk organisasi yang solid dan 
terintegrasi sebagai basis kekuatan politik.  
 
Para informan kami juga menilai bahwa para aktor berpengaruh lebih sering melakukan mobilisasi 
dukungan melalui ketokohan karismatik dan hubungan klientelisme, daripada membangun sebuah 
organisasi yang mengintegrasikan berbagai organisasi popular. Dibandingkan temuan survei 
sebelumnya, pendekatan organisasional yang dilakukan aktor berpengaruh saat ini sangat drastis 
penurunannya. Pada survei 2003/04 terdapat indikasi yang sangat jelas bahwa aktor dominan 
menganggap penting pembangunan organisasi yang kuat sebagai metode mobilisasi dukungan politik. 
Dari seluruh keterangan informan mengenai metode mobilisasi aktor dominan, 33 persen di antaranya 
menunjuk pada metode organisasional. Pada survei terakhir, angkanya menurun jauh menjadi hanya 
11 persen. Sebaliknya, metode mobilisasi yang mengandalkan pemimpin karaismatik dan popular 
justru mengalami kenaikan yakni dari 14 persen pada suveri terdahulu menjadi 30 persen pada hasil 
survei yang belakangan.  
 
Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini yang bicara mengenai metode mobilisasi aktor berpengaruh 
sebagai berikut : 
 

Table 3.6. Metode Mobilisasi Aktor Dominan  
No METODE MOBILISASI 2003/04 (*) 

(%) 
2007 
(%) 

1 Pemimpin karismatik dan popular 14 30 
2 Klientelisme 26 28 
3 Patronase Alternatif 9 10 
4 Membangun jaringan diantara tokoh independen 15 22 
5 Mempersatukan berbagai organisasi rakyat menjadi organisasi yang lebih umum 33 11 

Presentase berdasarkan respon informan. Tiap informan boleh memilih jawaban maksimal 2 pilihan 
(*) Dalam survei 2003/04, mobilisasi integrasi dari bawah organisasi popular ke dalam organisasi yang lebih umum di bagi 3 yakni, (a) 
mesin politik (16); (b) federasi berbagai organisasi (7); dan organisasi komprehensif (10). 
 
                                                
45 Lihat Tabel 1.1 di Bab 1. 
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Akhirnya, sebelum berhenti sebentar untuk melakukan refleksi, kami ingin menyampaikan temuan lain 
kami menyangkut upaya apa yang dilakukan aktor berpengaruh untuk melakukan pengorganisasian 
masyarakat. Data yang kami peroleh, aktor berpengaruh cenderung melakukan dua hal, yaitu 
memanfaatkan hubungan hirarkis dan menggunakan pendekatan berbasis etnisitas dan keagamaan. 
Di samping itu, mereka juga menggunakan pendekatan atas dasar kesamaan pandangan, latar 
belakang profesi, serta kelompok-kelompok deskriptif (organisasi pemuda, organisasi perempuan).46 
Apa yang diindikasikan dengan data ini adalah bahwa aktor berpengaruh, yang didominasi oleh aktor-
aktor berlatar belakang pemerintahan dan aktivis politik yang terorganisir (organised politics), 
memanfaatkan struktur pemerintahan untuk melakukan pengorganisasian massa. Kesan ini kuat, 
karena kita mengetahui bahwa kecenderungan aktor berpengaruh untuk membangun organisasi yang 
terintegrasi justru memudar belakangan ini. Karena itu, satu-satunya hubungan hirarkis yang ada 
adalah struktur pemerintahan.  
 
Kecenderungan untuk menggunakan pendekatan etnisitas dan keagamaan, serta kelompok deskriptif, 
juga menjadi indikasi kuat bahwa kapasitas organisasional aktor berpengaruh rendah. Kedua metode 
pengorganisasian ini sangat mengandalkan pada segregasi masyarakat yang sudah ada, dan tidak 
menuntut kemampuan pengorganisasian yang tinggi. Menarik pula untuk diperhatikan bahwa 
pendekatan terhadap kelompok-kelompok pemuda atau perempuan, bukanlah sesuatu yang baru, dan 
sudah terbiasa dilakukan oleh struktur pemerintahan di berbagai tingkat. Untuk sebagian, pengalaman 
yang sama berlaku pula pada sejumlah kelompok etnis dan agama. 
 
Konsolidasi Elit tapi Emoh Representasi 
Bagian berikut ini kita akan melihat aspek-aspek selanjutnya dari kapasitas aktor berpengaruh yang 
akan diuraikan berikut ini menggambarkan konsolidasi mereka hampir-hampir tuntas. Setidaknya, 
begitulah kecenderungan pandangan para informan kami. 
 
Aspek pertama menyangkut aliansi yang dibangun aktor berpengaruh. Kami menangkap kesan kuat 
bahwa para aktor berpengaruh tetap menutup pintu dari keterlibatan aktor-aktor ”asing” ke dalam 
persekutuan mereka. Aliansi dibangun di antara mereka sendiri. Sebanyak 28 persen dari seluruh 
jawaban informan kami mengenai aliansi para aktor berpengaruh mengarah pada kelompok politisi dan 
parlemen (pusat dan daerah). Kelompok lain yang menjadi aliansi penting bagi aktor berpengaruh 
adalah orang-orang di pemerintahan dan birokrasi. Sebanyak 21 persen keterangan informan kami 
yang menyebutkan kalangan itu merupakan sekutu para aktor berpengaruh (lihat Tabel 3.7).  
 

Tabel 3.7. Aliansi aktor berpengaruh 
No AKTOR-AKTOR YANG BERALIANSI DENGAN AKTOR BERPENGARUH Respon informan1 

(%) 
1 Partai politik dan Parlemen (pusat dan lokal) 28 
2 Pemerintah/Birokrasi (termasuk badan-badan semi-negara) 21 
3 Kelompok Agama, Etnik, dan Dewan Adat. 13 
4 LSM dan organisasi rakyat  12 
4 Bisnis 10 
5 Akademisi, media, lembaha hukum dan pengadilan 9 
6 Polisi dan Militer, para militer/milisia 6 

1 Semua angka persentase berdasarkan jumlah respon yang diberikan informan. Setiap informan diminta menyebutkan paling banyak 
tiga aliansi untuk setiap aktor berpengaruh. 

                                                
46 Data-data untuk bagian ini bisa dilihat pada Tabel E.10 pada Lampiran laporan ini. 
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Jelas, di samping dengan aktor-aktor pemerintahan, birokrasi, dan parlemen atau partai politik, para 
aktor berpengaruh juga mengajak berbagai kelompok bisnis, profesional, dan kelompok-kelompok 
etnis dan agama, termasuk berbagai kelompok adat. Hal ini menunjukkan bahwa oligarki yang 
dibangun aktor-aktor politik memperoleh topangan kuat dari kelompok bisnis dan kelompok-kelompok 
komunitarian, persis seperti yang kita bayangkan saat melakukan analisis mengenai komposisi 
sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki aktor berpengaruh. Ada simbiosa di antara mereka, saling 
bertukar kepentingan. 
 
Cukup menarik pula memperhatikan penilaian para informan mengenai kecilnya kecenderungan aktor 
berpengaruh untuk melakukan aliansi dengan kelompok militer dan kepolisian, termasuk dengan 
kelompok-kelompok preman. Hanya 6 persen jawaban informan yang mengindikasikan terbentuknya 
persekutuan aktor berpengaruh dan kelompok ini.  Akan tetapi, seperti telah dianalisis pada bagian 
komposisi aktor berpengaruh, data ini belum tentu mengarah pada indikasi berkurangnya keterlibatan 
aktor-aktor dengan potensi koersi ini di dalam politik.  
 
Selanjutnya, aspek kedua yang juga memperkuat monopoli aktor berpengaruh adalah relasi mereka 
terhadap organisasi-organisasi politik yang ada. Penilaian para informan kami memperlihatkan indikasi 
kuat mengenai adanya kecenderungan aktor berpengaruh untuk menjalin relasi yang intens dengan 
partai-partai politik besar. Di antara banyak partai politik yang disebutkan oleh para informan, empat 
yang paling sering muncul adalah Partai Golkar (37 persen), PDIP (16 persen), macam-macam partai 
berbasis massa Islam – di luar PKS (12 persen), dan Partai Demokrat (6 persen). Selain itu, sebanyak 
7 persen jawaban informan mengarah pada berbagai organisasi massa, 6 persen menyebutkan 
berbagai nama partai kecil, dan 3 persen jawaban informan mengindikasikan PKS sebagai partai politik 
yang memiliki relasi intens dengan para aktor berpengaruh.47  
 
Dari data-data itu kita bisa melihat bahwa monopolisasi sangat melibatkan peran partai-partai politik 
yang besar. Di dalamnya terlibat pula elemen-elemen komunitarian yang diwakili oleh partai-partai 
agama, baik yang tegas-tegas berasas agama maupun bukan. Relasi dengan organisasi non-partai 
juga dibangun, dengan berbagai organisasi massa. Akan tetapi, seperti sudah diulas pada bagian 
terdahulu, relasi dengan berbagai organisasi massa itu tidaklah mengindikasikan relasi organisasional, 
tetapi tampaknya lebih bersifat oportunistik untuk keperluan-keperluan mobilisasi massa.  
 
Masih terkait dengan data itu, para informan memberikan informasi mengenai metode mobilisasi 
pendanaan yang dilakukan organisasi-organisasi dan partai politik itu. Informasi ini bermanfaat untuk 
mengetahui lebih jauh struktur kekuatan yang mendukung monopoli aktor berpengaruh. Berdasarkan 
keterangan informan, aktor berpengaruh rupanya cenderung menjalin relasi intens dengan organisasi-
organisasi dan partai politik yang terutama mendapat dukungan dari pemerintah, terutama dalam 
bentuk dana. Selain itu, para aktor membangun hubungan yang erat terhadap organisasi-organisasi 
dan partai politik yang didukung oleh fungsionaris atau kader-kadernya sendiri, selain juga yang 
memperoleh sokongan dari dunia bisnis. Cukup mengejutkan bahwa organisasi dan partai-partai politik 
itu, menurut penilaian informan, tidak memperlihatkan ketergantungan yang besar dari sumbangan 
yang datang dari kandidat-kandidat dalam berbagai tingkat pemilihan umum.48  
 
                                                
47 Lihat Tabel E.12 pada Lampiran laporan ini. 
48 Lihat Tabel E.13 pada Lampiran laporan ini. 
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Dari data-data yang terakhir dibeberkan itu, sekali lagi, kita memperoleh gambaran gamblang 
mengenai lingkaran kekuasaan yang begitu didominasi oleh kelompok-kelompok elit-dominan yang 
sangat solid. Di tangan merekalah monopolisasi atas sistem politik berlangsung melalui penguasaan 
yang menyeluruh atas berbagai aspek. Data kami mengenai kecilnya ketergantungan partai politik dari 
sumbangan kandidat boleh jadi disebabkan oleh sifat sumbangan yang tidak kontinyu dan hanya ada 
pada masa-masa pemilihan umum. Akan tetapi, dari perspektif lain, kita bisa menafsirkan data itu 
sebagai indikasi kuat bahwa para kandidat yang ingin mengikuti pemilihan umum tidak signifikan 
kekuatannya dibanding kekuatan partai politik itu sendiri. Temuan ini mungkin menjadi indikasi awal 
bagi tertutupnya kemungkinan oligarki berkembang menjadi otokrasi. Aktor-aktor berpengaruh yang 
ada di dalam kelompok oligarki kelihatannya lebih nyaman dengan power sharing di antara mereka 
sendiri, sambil menjaga simbiosa dengan kelompok-kelompok bisnis dan komunitarian yang 
mendukung mereka. Di atas semuanya, mempertahankan diri sebagai kelompok oligarkis tidak 
menutup kemungkinan mereka bekerja dalam kerangka demokrasi, melalui praktek-praktek seperti 
yang telah berlangsung selama ini. 
 
Kapasitas dan Strategi untuk Mendekati Institusi Pemerintahan  
Aspek yang terakhir adalah bagaimana aktor berpengaruh menafsirkan fungsi representasi politik 
dalam rangka demokrasi. Untuk memperoleh informasi mengenai hal ini, kami meminta para informan 
untuk melakukan penilaian terhadap manuver-manuver aktor berpengaruh di dalam kerangka 
pemerintahan, termasuk sektor privat, untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Aspek ini kami gali 
juga dalam survei sebelumnya, namun dalam desain pertanyaan yang berbeda. Karena itu, di sini kami 
hanya akan menyajikan temuan kami pada survei yang terakhir. 
 
Dari keterangan para informan kami memperoleh kesan kuat bahwa aktor berpengaruh cenderung 
memanfaatkan lembaga eksekutif (pemerintahan), parlemen, dan birokrasi sebagai jalur mereka 
mencapai tujuan-tujuan politik. Lembaga-lembaga lainnya yang berada di dalam sistem, yaitu lembaga 
peradilan, lembaga-lembaga semi-negara, organisasi-organisasi sipil, sektor bisnis, termasuk juga 
lembaga kemiliteran, praktis tidak diandalkan oleh aktor berpengaruh. Untuk kesekian kalinya kita 
melihat lingkaran yang tak putus di antara unsur-unsur organisasi politik, pemerintah, dan birokrasi. 
Monopoli jelas telah terjadi di bawah kendali ketiga kekuatan politik itu. Lihat Tabel 3.8. 

 
Tabel 3.8. Institusi yang didatangi aktor berpengaruh dalam rangka mencapai tujuan politik 

No INSTITUSI PEMERINTAHAN YANG DIDATANGAI AKTOR BERPENGARUH  Respon informan1 
(%) 

1 Eksekutif (Pemerintah) 34 
2 Legislatif (termasuk DPRD) 26 
3 Birokrasi 15 
4 Pengadilan (termasuk Polisi) 8 
5 Lembaga-lembaga privat (misal, pasar, keluarga) 5 
6 Lembaga semi-negara (misal, Komnas HAM, KPK)  4 
7 Militer  3 
8 Lembaga swadaya (misal,  koperasi) 3 

1 Semua angka persentase berdasarkan jumlah respon yang diberikan informan. Setiap informan diminta menyebutkan paling banyak 
dua institusi setiap aktor berpengaruh. 
 
Data yang kemi peroleh mengenai cara yang dilakukan aktor berpengaruh dalam memanfaatkan 
lembaga-lembaga tersebut memperlihatkan gambaran lebih menarik lagi. Dari berbagai kemungkinan 
yang bisa dipilih, sebanyak 35 persen keterangan informan kami mengarah pada indikasi bahwa aktor 
berpengaruh cenderung melakukan sendiri pemanfaatan lembaga-lembaga itu, tanpa melibatkan 
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pihak-pihak lain sebagai perantara. Data ini jelas mengisyaratkan bahwa dominasi organisasi politik 
dan pemerintahan di kalangan aktor berpengaruh telah memberikan keleluasaan yang amat besar bagi 
mereka untuk memanfaatkan lembaga-lembaga yang mereka kuasai untuk tujuan-tujuan politik yang 
mereka harapkan. Kendati aktor berpengaruh kelihatan masih memanfaatkan berbagai pihak untuk 
menjadi perantara,  16 persen dari seluruh jawaban informan mengindikasikan partai politik-lah yang 
menjadi perantara paling utama. Indikasi lainnya mengarah pada kelompok lobi, organisasi 
kepentingan, dan media massa, masing-masing berdasarkan 9-11 persen keterangan informan. 
Dengan mengingat bahwa aktor-aktor berlatar belakang partai politik dan parlemen merupakan salah 
satu kelompok dominan di kalangan aktor berpengaruh, dominasi mereka sudah sangat jelas terlihat.  
 
Tak ada penafsiran lain yang bisa diberikan terhadap data-data ini kecuali bahwa inilah bukti adanya 
krisis representasi. Demokrasi berjalan di bawah kendali kelompok oligarki yang memonopoli proses-
proses politik. Karena itu, seperti halnya sudah kami sampaikan sejak survei 2003/04, perbaikan 
representasi adalah agenda yang sangat mendesak. Apa mau dikata, melalui Bab 1 kita mengetahui 
bahwa hingga kini kondisi representasi masih buruk. Di bagian awal bab ini, kita mengetahui buruknya 
representasi antara lain terjadi karena pengabaian aktor berpengaruh terhadap aspek ini. Selanjutnya, 
kita juga mengetahui bahwa kerja-kerja politik organisasional mulai berkurang termasuk di kalangan 
aktor berpengaruh. Publik dijadikan sekadar massa dan hanya dipandang berguna saat aktor 
berpengaruh butuh mobilisasi dukungan. Kepentingan publik menjadi mengalami komodifikasi. Di 
tengah-tengah situasi masyarakat yang mulai punya minat terhadap politik dan memahami demokrasi, 
kondisi representasi yang buruk menjadi terang-benderang. Kritik terhadap demokrasi pun 
berdatangan. Maka, elit-dominan di parlemen dan pemerintahan sigap bereaksi: Ya, demokrasi perlu 
dibenahi, dan biarkan kami melakukannya.  
 
Benar, kelihatannya kelompok aktor berpengaruh yang menjelma menjadi oligarki dan mendominasi 
perangkat-perangkat demokrasi memang bisa berbuat apapun terhadap perangkat-perangkat 
demokrasi yang sudah semakin mereka kuasai.  
 
Politik Keteraturan: Skenario Berikutnya? 
Jika demikian gambarannya, maka semakin jelas bahwa kalangan aktor berpengaruh berada dalam 
posisi dominan dalam aktivitas politik yang terorganisir. Ini pun bisa dilihat, sebagaimana sudah 
disinggung sebelumnya, bahwa mereka menguasai wilayah gerakan, dan sekaligus membangun 
aliansi yang saling memperkuat satu sama lain. Merujuk pada informan survei terakhir, ada baiknya 
kita membandingkan wilayah gerakan aktor berpengaruh dan alternatif dalam bergerak di partai politik 
(22 persen dan 14 persen) dan pemerintahan (39 persen dan 23 persen). Sementara itu, jika kita 
membandingkan wilayah gerakan aktor dominan dalam survei terdahulu, maka ada peningkatan 
sebanyak 10 persen dominasi di partai politik (12 persen) dan 13 persen untuk wilayah pemerintahan 
(9 persen).  Dari sini saja sudah kelihatan bagaimana aktor berpengaruh mendominasi dan mengalami 
peningkatan dalam wilayah partai politik dan pemerintahan. Bagaimana dengan aliansi yang mereka 
promosikan selama ini? Sejalan dengan apa yang terjadi di wilayah gerakan, aliansi aktor 
berpengaruh, dalam survei terakhir ini, ada pada parlemen, baik pusat maupun daerah daerah, dan 
partai politik atau politisi (28 persen), dan juga pemerintahan bersama-sama institusi semi-negara (23 
persen). Bandingkan dengan aktor alternatif yang hanya berperan di parlemen dan partai politik (17 
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persen) dan pemerintahan (16 persen). Lagi-lagi data ini semakin mengafirmasi peran dan posisi aktor 
berpengaruh yang dominan dibandingkan aktor alternatif.49 
Sementara itu, seperti sudah diungkapkan, bagaimana sistem representasi politik juga sangat jelas 
berada keadaaan yang buruk. Di luar apa yang terjadi di Aceh, partai politik yang tidak memiliki akar 
organisasi yang kuat, sebagai akibat warisan era Soeharto, hampir-hampir tidak memiliki kesempatan 
atau kemungkinan untuk bisa ikut dalam pemilu. Lagipula, kebanyakan dari isu dan kepentingan yang 
disuarakan oleh sejumlah kalangan, tanpa kekuatan yang memadai, dari organisasi civic dan popular. 
Mereka antara lain berasal dari kalangan profesional, kelas menengah liberal, kaum miskin kota,  
buruh, petani, nelayan, perempuan dan  lainnya, benar-benar berada di luar (excluded) di luar ruang-
ruang politik yang terorginisir. Disamping itu, mereka juga berada di luar cara-cara lobi dan kontak 
personal yang pada dasarnya cara-cara seperti ini akan menghancurkan demokrasi, mempromosikan 
dan mendorong korupsi, klientelisme, nepotisme, dan pelayanan-pelayanan khusus lainnya. 
 
Sampai di sini kita kembali bertanya, apakah dengan demikian seluruh faksi dari kelompok-kelompk elit  
bahagia dan terpuaskan dengan situasi dan kondisi politik sebagaimana telah ditampilkan oleh para 
informan kami? Tentu saja bagi mereka yang dapat memperluas peran dan posisinya masuk ranah 
politik, memenangkan kompetisi dalam pemilu dan pilkada, melakukan berbagai kesepakatan atau 
kontrak dengan berbagai kalangan bisnis, militer, pimpinan eksekutif, dan juga kalangan kelompok 
etnis dan keagamaan yang terkemuka. Tapi sudah pasti tidak semua kalangan elit berada dalam 
keuntungan atau kebahagiaan yang sama. Ada faksi-faksi dalam kelompok elit yang tidak merasa pas 
atau nyaman dengan proses demokratisasi atau proses politik yang sedang berlangsung di Indonesia. 
Secara mudahnya kalangan tersebut adalah; (a) mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki 
kesempatan yang memadai untuk bisa terlibat, atau bahkan memenangkan kontes politik dalam 
pemilu. Mereka bisa datang dari kalangan pejabat, pengusaha, atau para pemimpin organisasi 
masyarakat sipil, baik LSM maupun organisasi rakyat; dan (b) sebagian kalangan kelas menengah 
dalam kelompok elit yang juga memiliki masalah dalam kiprah politik mereka untuk bisa merebut suara 
mayoritas dalam kontes politik pemilu. Sementara itu, kita juga mulai mendengar bagaimana sebagian 
masyarakat kecewa atau bahkan muak dengan proses-proses politik dalam sistem demokrasi kita 
yang sedang berjalan. 
 
Atas dasar itu,  dapat dimengerti apabila wacana mengenai demokrasi yang muncul belakangan ini 
sangat didominasi oleh argumentasi-argumentasi yang berasal dari sebagian elit dominan yang tidak 
terlalu puas dengan situasi politik saat ini. Sebagai contoh, ada ide yang berkembang bahwa 
demokrasi bukanlah tujuan tapi hanya sebuah instrumen, dan karenanya demokrasi bisa dijalankan 
dengan cara-cara yang efisien. Wacana demokrasi seperti ini antara lain secara gamblang 
disampaikan oleh M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI dalam berbagai kesempatan, dan Surya Paloh, 
Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar. Untuk lebih jelasnya simak saja apa yang dikatakan dua 
pejabat tinggi Partai Golkar ini sebagai berikut : 
 

“Demokrasi hanyalah cara, alat, atau proses dan bukan tujuan sehingga bisa dinomorduakan.” (Disampaikan oleh 
Jusuf Kalla dalam pidato politiknya pada penutupan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, 25 November 2007).50  

 

                                                
49 Dalam survei terdahulu, data mengenai aliansi tidak tersedia. 
50 Kompas, 26 November 2007.  
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”Demokrasi bukan tujuan, melainkan sekedar cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Demokrasi tak ada 
gunanya jika tidak ada kesejahteraan.” (Disampaikan oleh Surya Paloh dalam acara ”Silahturahmi Nasional Partai 
Golkar dan PDI-P” di Medan, 20 Juni 2007).51  

 
Terlihat jelas bagaimana ide ini menabrakkan antara demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. 
Demokrasi dianggap sebagai biang masalah atau sandungan atas kondisi ekonomi yang masih buruk 
saat ini di Indonesia. Masyarakat secara umum masih dalam tahap bagaimana kebutuhan dasar 
mereka, dan belum sampai tahap bagaimana berdemokrasi. 52 Meskipun tidak sama persis,  tapi ide 
demokrasi seperti ini pernah begitu kuat pada era Orde Baru dengan slogannya ”Pembangunan 
Ekonomi dan Stabilitas Nasional”. Adanya dukungan dari beberapa akademisi dan intelektual atas ide 
ini memberikan indikasi adanya bukti semakin kuatnya dari ide atau wacana tersebut belakangan hari 
ini.53 
 
Gambaran mengenai kondisi umum demokrasi sebagaimana yang sudah kita tampilkan sebelum ini 
kelihatannya pas atau sesuai dengan kondisi aktual demokrasi Indonesia saat ini. Undang-undang 
Partai Politik yang baru misalnya, ada kesan, dan bahkan indikasi yang kuat adanya upaya-upaya 
untuk mempertahankan monopoli dari kalangan elit dominan. Isi dari undang-undang tersebut bisa saja 
tidak secara eksplisit  menghambat adanya kompetisi politik yang bebas dan adil. Tapi pada saat 
bersamaan, undang-undang tersebut dengan jelas menutup kemungkinan bagi kalangan aktor 
alternatif untuk menggunakan partai politik sebagai satu-satu saluran yang terbuka dalam kerangka 
demokrasi.  
 
Sampai di sini kita sebetulnya bisa melihat sedikitnya ada tiga strategi yang berkembang dan 
mengkhawatirkan dari ide-ide di balik Politik Keteraturan. Yang pertama,  ide atau wacana demokrasi 
seperti ini pada gilirannya akan membatasi, dan juga menghambat kemajuan dari gerakan atau aktor 
pro-demokrasi. Sebaliknya, pada saat bersamaan, wacana demokrasi seperti ini, langsung atau tidak, 
telah memberikan perlindungan buat kalangan elit dominan atau mereka yang memiliki berbagai ’hak-
hak istimewa’ (privileges) yang umumnya ada di Jakarta, dan juga kalangan partai politik besar 
(mapan) yang berbasis massa (misalnya ini terlihat dalam UU Pemilu yang baru). Kemudian kedua, 
wacana demokrasi seperti ini akan membatasi upaya-upaya untuk melawan demokrasi patronase (dan 
juga massa). Bayangkan saja kita membutuhkan terlebih dahulu membangun tatakelola pemerintahan 
yang baik (good governace), pertumbuhan ekonomi, rule of law dan lainnya sebelum kita bisa 
mempromosikan demokrasi (liberal) yang sesungguhnya. Dan ini berkaitan dengan hal yang ketiga,  
siapa yang bisa kita identifikasi akan menjadi kekuatan pendorong untuk memajukan ini semua 
sebelum pada akhirnya demokrasi bisa ditegakkan.  
 
Sudah pasti Indonesia sangat jauh sekali dari Eropa Abad 18 dan 19 yang memiliki sejarah panjang 
dalam mempromosikan demokrasi liberal. Indonesia pun bukan berada dalam alur negara 
                                                
51 Kompas, 21 Juni 2007.  
52 Pandangan ini antara lain disampaikan Hasyim Mujadi, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, yang menyatakan bahwa 
politik demokrasi yang dipraktikkan dalam pilkada tidak seimbang dengan pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang 
demokrasi itu sendiri. Menurut Mujadi, “Rakyat saat ini berpikir bagaimana caranya bisa makan. Rakyat hanya berpikir 
bagaimana mendapatkan sembako. Mereka tidak berpikir bagaimana berdemokrasi secara benar.” Lihat NU Online, 
www.nu.or.id, ”Hasyim Ungkap 4 Alasan Pilkada Langsung Dihapuskan”, Kamis, 13 Maret 2008, 15:20. 
53 Menariknya, atau mungkin ironisnya, pemikiran yang mulai menyalahkan demokrasi seperti ini juga mendapat dukungan 
dari kalangan akademisi dan intelektual. Sebut saja misalnya,  Dr. Amir  Santoso (Pelita, 16 Desember 2007), dan  Radhar 
Panca Dahana (Seputar Indonesia, 19 Desember 2007).  
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pembangunan yang begitu perkasa dalam mempromosikan pembangunan negaranya. Indonesia 
sejauh ini memang tidak memiliki kelas borjuis yang kuat dan independen yang berorientasi pada 
pembangunan. Bisa jadi Indonesia bisa mempromosikan pertumbuhan, seperti yang dijalankan 
Malaysia, tapi dengan mengeluarkan biaya-biaya sosial seperti munculnya bentuk-bentuk otoriterisme 
dengan basis etnis, agama, dan lainnya yang sejenis. 
 
Singkat kata, di satu sisi, sebagian kalangan elit menggunakan demokrasi untuk kemajuan mereka, 
dan juga mempertahankannya,  dan kemudian menjadi kekuatan yang solid dalam demokrasi yang 
baru tumbuh tersebut. Namun di sisi yang lain, ini juga menjadi cara untuk menyalahgunakan aturan-
aturan main yang ada, dan pada gilirannya ini akan menggrogoti dan merusak kepercayaan yang luas 
terhadap demokrasi. Ketidapercayaan ini semakin meluas tidak hanya terjadi di kalangan elit yang 
berjaya dalam proses demokrasi ini, tapi juga berkembang di kalangan banyak kelompok kelas 
menengah dan sebagian besar masyarakat yang begitu muak atas perilaku para ’politisi busuk’ (rotten 
politicians). 
 
Pada akhirnya bisa kita katakan bahwa kemajuan demokrasi di Indonesia pada dasarnya dibangun di 
atas pasir, tidak memiliki atau sangat lemah fondasinya, dan bahkan mungkin akan terkikis dengan 
cepat. Karenanya menjadi hal yang tak terelakkan apabila berbagai kalangan kelompok pro-demokrasi 
harus melakukan berbagai upaya-upaya  alternatif yang akan kita bicarakan dalam Bab 4 berikut ini.  
 

* * * 
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Bab 4 
JALUR PINTAS POPULISME:  
SEBUAH ALTERNATIF? 

 
Survei terdahulu kami (2003/04) telah menunjukkan gambaran gerakan para aktor pro-demokrasi yang 
mengambang dan terpinggirkan namun dengan potensi-potensi yang bisa dikembangkan dalam 
proses demokrasi yang baru tumbuh di Indonesia. Sementara elit dominan bisa dengan segera 
mengonsolidasikan diri untuk memonopoli dan menyalahgunakan perangkat-perangkat demokrasi, 
para aktor pro-demokrasi – dengan segala keterbatasan kapasitas yang dimiliki, utamanya dalam 
penguatan massa di tingkat basis dan penguasaan terhadap ruang-ruang politik penting – tampak 
tersisihkan.  
 
Terpinggirkannya para aktor pro-demokrasi ini ditunjukkan antara lain oleh kecenderungan untuk lebih 
banyak berkutat di ranah masyarakat sipil ketimbang ranah negara maupun bisnis. Selain itu, aktor 
pro-demokrasi juga tidak memiliki sumber kekuasaan yang cukup di dua ranah terakhir itu. Belum lagi 
ada beberapa ciri lain seperti lebih memilih isu-isu yang bersifat tunggal dan spesifik daripada 
mengolah isu, kepentingan, dan agenda yang komprehensif. Mereka umumnya menggunakan 
intervensi wacana publik sebagai jalan utama mendapatkan legitimasi dan kewenangan. Mereka juga 
hampir tidak pernah berupaya mendapatkan mandat rakyat dengan menjadi kelompok yang memiliki 
otoritas di mata publik; kecenderungan pada cara-cara populis, klientelistik, dan jalan pintas tradisional 
lainnya dalam memobilisasi dukungan. Lain daripada itu, mereka lebih memberikan prioritas pada 
demokrasi langsung dan karenanya mengabaikan upaya-upaya penguatan representasi, serta masih 
minimnya perspektif perempuan sebagai agenda bagi perluasan basis.54 Lalu bagaimana kondisi dan 
kapasitas para aktor pro-demokrasi dalam tahun-tahun terakhir?  
 
Dibukanya sumbat politik sejak era reformasi 1999 tak dipungkiri mendapat antusiasme bagi banyak 
orang. Sebagaimana dilihat oleh para informan survei kami yang menilai ketertarikan orang-orang 
untuk terlibat dalam politik cukup tinggi (46 persen). Antusiasme yang juga ditunjukkan oleh kelompok 
perempuan ini55 juga semakin mendapat tempat saat mereka menilai politik yang bukan lagi sekadar 
urusan kaum elit tetapi sebagai ajang perjuangan untuk merebut kekuasaan.  
 
Studi kami pada survei-survei yang lain56 juga menunjukkan pergulatan organisasi-organisasi 
masyarakat sipil yang mulai memasuki ranah politik dan bukan lagi sekadar sebagai lembaga-lembaga 
                                                
54 Masih lemahnya kapasitas para aktor pro-demokrasi yang ditandai dengan kurang dimanfaatkannya sumber-sumber 
kekuasaan di sector ekonomi dan pilihan untuk aktif di wilayah politik menjadi salah satu sebab masih lemahnya kapasitas 
yang dimiliki para aktor pro-demokrasi. Kelemahan ini pada akhirnya berimplikasi pada pilihan strategi yang diambil dengan 
hanya mengandalkan keaktifan mereka di jalur masyarakat sipil. Lebih lanjut tentang gerakan aktor prodem yang 
mengambang dan terpinggirkan dapat dilihat pada A.E. Priyono et all,, Op.Cit., terutama pada Bab V dan VIII. 
55 Berkait dengan ketertarikan minat perempuan pada politik, data kami juga memberikan catatan penting para informan 
kami terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Selain beberapa 
upaya yang telah dilakukan lewat perjuangan kuota perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan peningkatkan 
kesadaran dan kapasitas perempuan itu sendiri, upaya lain yang perlu mendapat perhatian adalah perluasan agenda politik 
sehingga mencakup lebih banyak isu vital bagi kepentingan perempuan.     
56 Salah satu survei Demos adalah mengenai berbagai jenis kegiatan sipil dan gerakan sosial di beberapa wilayah di 
Indonesia yang mentransformasikan diri atau melakukan rekoneksi gerakan, lembaga, maupun organisasi politik pada 
ranah politik formal. Hasil studi ini dapat dilihat pada laporan survei Priyono, AE., dkk., “Kajian tentang Aksi Sipil dan 
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yang mengadvokasi atau meningkatkan kapasitas di ranah masyarakat sipil. Hal ini bisa menjadi 
potensi bagi penguatan demokrasi. 
 
Dibanding hasil survei sebelumnya, survei kali ini  memperlihatkan pada kita adanya beberapa 
perubahan yang dialami pada para aktor pro-demokrasi. Bila dalam survei sebelumnya mereka tampak 
mengambang dan terpinggirkan, maka searah dengan perubahan situasi sosial politik yang sudah dan 
sedang terjadi tampaknya memberi perubahan arah dan strategi yang dipilih oleh para aktor pro-
demokrasi. Beberapa kemajuan pun ditunjukkan dengan peningkatan kapasitas yang dimiliki para 
aktor tersebut. Bila para aktor pro-demokrasi yang sebelumnya tak memiliki posisi yang kuat berkaitan 
dengan perangkat-perangkat demokrasi kini mulai menunjukkan relasi yang kuat. Mereka juga makin 
banyak yang terjun dan terlibat dalam politik formal (go politics). Meski begitu, beberapa kelemahan 
masih menjadi persoalan bagi para aktor ini.  
 
Secara umum temuan kami tentang gerakan aktor pro-demokrasi pada survei kali ini menunjukkan dua 
hal yang utama yakni, (1) makin aktifnya para aktor pro-demokrasi di jalur politik, (2) pilihan para aktor 
pada jalur-pintas populis (populist shortcut) dan kaitanya dengan masalah representasi. Untuk lebih 
jelasnya kita akan bahas pada bagian berikut. 
 
Ketika Jalur Politik Makin Diminati 
Sebagai negara yang usia demokrasinya masih muda, Indonesia selayaknya menjadi lahan yang 
subur bagi para aktornya untuk memberi pilihan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan 
poltik yang dihadapi. Para aktor pro-demokrasinya karenanya memiliki peranan penting sebagai 
penyeimbang bagi peran dan pengaruh yang dimiliki oleh para aktor berpengaruh (elit dominan).  
 
Dalam bab 3 kita telah menunjukkan kiprah para elit dominan yang terkonsolidasi dan memonopoli 
politik. Dalam kondisi seperti ini tentu diperlukan peran aktor alternatif yang mampu memperjuangkan 
pembagian kekuasaan secara lebih seimbang. Peran yang sesungguhnya bisa dimainkan oleh para 
aktor pro-demokrasinya. Lalu bagaimana peran dan kapasitas para aktor demokrasi sebagai aktor 
alternatif saat ini?  
 
Studi terbaru kami melihat beberapa kemajuan yang dicapai para aktor alternatif ini. Kemajuan 
tersebut terutama berkaitan dengan makin aktifnya mereka di jalur politik.57 Di tengah perdebatan 
apakah lembaga-lembaga masyarakat sipil tetap setia dengan perannya di lingkup civil society atau 
terlibat langsung dalam lembaga-lembaga politik saat ini, gairah berpolitik yang diperlihatkan orang-
orang selama masa reformasi juga ternyata ditunjukkan para aktor pro-demokrasinya. Banyak para 
aktivisnya yang mulai masuk dan terlibat dalam politik formal. Selain upaya-upaya individual para aktor 
dengan ikut mencalonkan diri dalam pemilihan baik untuk lembaga-lembaga eksekutif maupun 
                                                                                                                                                  
Gerakan Sosial Menjadi Tindakan Politik” (laporan survei Demos, akan dipublikasikan). Studi tentang transformasi gerakan 
sosial politik ini dapat juga dilihat pada Laporan Eksekutif Terpadu Survei-survei Topikal Demos (2007),  
http://demosindonesia.org/downloads/1199781729_Laporan_Eksekutive_Survei_2007.pdf, atau Olle Tornquist (2007), 
“Problems and Options of Scalling-up and Building Democratic Representation”, dan Olle Törnquist, Kristian Stokke and 
Neil Webster (eds.), (2008), Rethinking Popular Representation.  
57 Kami membagi pilihan aktif di jalur politik pada empat cara; (1) melalui kompetisi electoral seperti mencalonkan diri dalam 
pilkada, (2) non-electoral seperti membangun aliansi antar- organisasi masyarakat sipil untuk penguatan politik, (3) melalui 
dan menggunakan proses-proses formal seperti melakukan tekanan ke DPR atau pejabat eksekutif, serta (4) upaya-upaya 
informal dengan melakukan lobi dengan para politisi. Lihat laporan eksekutif survei topical Demos (2007), op.cit.  
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legislative, beberapa lembaga civil society juga mulai melakukan upaya-upaya politik untuk 
bermetamorfosis menjadi lembaga politik.58  
 
Data survei kami pun menunjukkan, meski masih didominasi dari kalangan NGO atau LSM dan para 
tokoh informal atau kalangan professional, komposisi para aktor pro-demokrasi yang berperan sebagai 
aktor alternatif saat ini juga banyak diisi oleh para anggota dewan dan partai politik serta kalangan 
pemerintahan dan birokrasi. Untuk jelasnya bisa dilihat dalam  tabel 4.1 berikut ini.59  
 

Tabel 4.1. Komposisi aktor alternatif 
No. AKTOR ALTERNATIF Proporsi 

(%) 
1. Pemerintah 10 
2. Polisi, militer 1 
3. Politisi dan parlemen 20 
4. Pengusaha  4 
5. NGO 31 
6. Tokoh informal (tokoh agama/etnis, lembaga adat)  16 
7. Profesional (akademisi, pengacara, jurnalis, dll) 18 

                                Persentase berdasarkan jumlah aktor alternatif yang diidentifikasi informan (N=1.590) 
 
Demikian halnya dengan wilayah aktivitas para aktor alternatif. Dibanding survei kami putaran 
sebelumnya, terjadi peningkatan keaktifan para aktor pro-demokrasi di institusi-institusi pemerintahan 
dan partai politik. Untuk institusi-institusi seperti partai politik, pemerintahan terpilih, birokrasi dan 
lembaga peradilan peningkatannya mencapai hampir 100%. Kita bisa melihatnya dalam  Tabel 4.2 
sebagai berikut. 
 

Tabel 4.2. Wilayah aktivitas aktor alternatif: Perbandingan hasil survei 2003-04 dan 2007 
No WILAYAH AKTIVITAS POLITIK AKTOR ALTERNATIF 2003-04(1) 

(%) 
2007(2) 
(%) 

1. Bisnis dan industri 7 6 
2. Usaha kecil 6 3 
3. Unit swakelola 64 54 
4. Partai politik dan pemerintahan terpilih 12 23 
5. Birokrasi dan lembaga peradilan 7 14 
6. Militer dan polisi 4 2 

                                     (1) Persentase berdasarkan jumlah respon informan. Setiap informan boleh menjawab 5 pilihan. 
                                     (2) Persentase berdasarkan jumlah respon informan. Setiap informan boleh menjawab 3 pilihan. 
 
Kenyataan meningkatnya intensitas kegiatan para aktor alternatif di ranah negara tersebut diperkuat 
dengan peta aliansi yang dibangun dalam upaya-upaya mereka mempengaruhi dinamika dan 
menguasai proses politik. Meski kecenderungan membangun aliansi dengan organisasi-organisasi 
masyarakat sipil masih dominan, para aktor alternatif saat ini juga tampak mulai melihat pentingnya 
membangun aliansi dengan para politisi dan anggota parlemen. Di samping itu aliansi juga dilakukan 
                                                
58 Lihat misalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh POR (Pemberdayaan Otonomi Rakyat) di Kalimantan Barat, KP3R 
(Konsorsium Perluasan Partisipasi Politik Rakyat) di Sulawesi Tenggara, dan partai yang dibentuk dari beberapa kalangan 
organisasi masyarakat sipil, PPR (Partai Perserikatan Rakyat). AE. Priyono, dkk., dalam laporan “Link Project” (2008), 
op.cit.    
59 Identifikasi latarbelakang para aktor alternatif ini didasarkan pada keterangan para informan kami dalam mengidentifikasi 
siapa saja para aktor yang memiliki peranan penting dalam memperjuangkan pembagian kekuasaan yang lebih setara di 
samping aktor lain yang memiliki pengaruh dominan. Bagaimanapun, meski telah berupaya untuk meminimalisir pilihan 
informan untuk tidak lagi didominasi oleh para aktivis NGO, kemungkian bias latarbelakang aktivisme para informan dalam 
memberikan jawaban mungkin saja tidak terhindarkan.     
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dengan para tokoh baik tokoh informal maupun kalangan profesional seperti akademisi, pengacara 
maupun media. Lihat Tabel 4.3.  
 

Tabel 4.3. Aliansi aktor alternatif 2007 
No. ALIANSI AKTOR ALTERNATIF Proporsi 

(%) 
1. Pemerintah 16 
2. Polisi, militer, milisia 2 
3. Politisi dan parlemen 17 
4. Pengusaha  4 
5. NGO 31 
6. Tokoh informal (tokoh agama, etnis, lembaga adat) 13 
7. Profesional (akademisi, pengacara, jurnalis, dll) 17 

                                Persentase berdasarkan jumlah jawaban yang diberikan informan. 
 
Pilihan untuk aktif di jalur politik tampaknya juga berhubungan dengan peningkatan kapasitas para 
aktor alternatif dalam hal relasi dan posisi mereka terhadap perangkat-perangkat demokrasi. 
Perangkat tersebut terutama yang berkaitan dengan jalur-jalur politik seperti pemilu yang bebas dan 
adil, representasi yang berkualitas termasuk soal partai, partisipasi langsung, dan partisipasi politik 
masyarakat sipil.60 Dalam hal ini terjadi peningkatan kapasitas para aktor dibanding temuan kami pada 
survei terdahulu. Bila pada survei kami sebelumnya para aktor pro-demokrasi tampak tidak memiliki 
kekuatan yang cukup dalam mempengaruhi pemajuan beberapa perangkat demokrasi yang penting, 
data kami saat ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peningkatan kapasitas dalam memanfaatkan 
sekaligus memajukan perangkat-perangkat demokrasi dengan posisi yang cukup kuat.  
 

Tabel 4.4. Relasi dan posisi aktor alternatif dalam menggunakan dan memajukan perangkat demokrasi61 
Aktor menggunakan dan 
memajukan perangkat 

demokrasi (%) 
Aktor memiliki posisi kuat 

terhadap perangkat 
demokrasi (%) No. PERANGKAT DEMOKRASI 

2003-04 2007 2003-04 2007 
1. Pemilu yang bebas dan adil 52 63 57 66 
2. Representasi yang berkualitas 35 57 36 64 
3. Partisipasi politik masyarakat sipil 57 64 57 73 
4. Partisipasi langsung 43 63 43 71 

Rata-rata 46 66 44 68 
(1) Persentase berdasarkan jumlah jawaban yang diberikan informan. 
(2) Pada survei 2003-04, pertanyaan mengenai relasi dan posisi dirinci ke dalam 40 perangkat demokrasi. Sedangkan pada survei 2007, 
pertanyaan mengenai relasi dan posisi kelompokkan menjadi 11 jenis perangkat demokrasi. 
 
Peningkatan relasi dan posisi kuat tersebut sesungguhnya bisa jadi bekal para aktor alternatif dalam 
kiprahnya aktif di jalur politik. Kekuatan posisi tersebut juga tidak kalah kurang bila dibandingkan 
dengan relasi dan posisi yang dimiliki oleh para aktor berpengaruh/dominan sebagaimana bisa dilihat 
                                                
60 Sejumlah perangkat yang termasuk dalam partisipasi politik masyarakat sipil adalah (1) partisipasi warga negara di dalam 
organisasi masyarakat yang independen; (2) transparansi, pertanggungjawaban dan praktek demokratis dalam organisasi-
organisasi masyarakat; (3) akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial terhadap kehidupan publik. 
Sementara untuk partisipasi langsung, perangkat-perangkatnya terdiri dari; kontak langsung masyarakat kepada pejabat 
publik, konsultasi pemerintah dengan masyarakat, serta adanya partisipasi publik secara langsung dalam pembuatan 
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan publik.     
61 Opsi jawaban terhadap relasi aktor terdiri dari; menggunakan dan memajukan, menggunakan, menggunakan dan 
menyalahgunakan, serta mengabaikan atau mencari alternatif lain. Tabel diatas hanya menampilkan data terhadap opsi 
jawaban menggunakan dan memajukan. Demikian halnya dengan posisi aktor. Terdapat opsi jawaban kuat dan lemah. 
Data yang ditampilkan hanya posisi kuat aktor.   
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pada Bab 3 laporan ini. Modal tersebut juga dapat dimanfaatkan bila dihubungkan dengan ragam 
pilihan yang bisa dilakukan bila seseorang tertarik untuk terlibat dalam politik. Terhadap pertanyaan ini 
informan kami juga telah memberikan pilihan yang beragam mulai dari membangun blok politik atau 
bergabung dengan partai politik baik di partai besar dan mapan, partai kecil yang berhak mengikuti 
pemilu maupun membangun partai politik baru berbasis local.  
 

Tabel 4.5. Penilaian informan mengeni jalur yang paling tepat untuk terlibat dalam proses politik 
No JALUR YANG DIPILIH UNTUK TERLIBAT DALAM PROSES POLITIK Proporsi 

(%) 
1 Bergabung dengan partai politik nasional yang besar 32 
2 Bergabung dengan partai politik kecil yang berhak mengikuti pemilu 15 
3 Membangun partai politik baru yang berbasis lokal 13 
4 Membangun kekuatan non partai atau blok politik 37 
5 Aktif dalam diskusi politik 3 

                     Persentase berdasarkan jumlah informan (N=876) 
 
Ragam pilihan yang tersebar mulai dari membangun blok politik atau membentuk partai politik baru 
berbasis local tersebut semakin menunjukkan kegairahan para aktor alternatif untuk tidak sekedar 
menjadi aktor yang berada di pinggiran dalam dinamika politik saat ini. Sebagaimana disinggung pada 
bagian awal bab ini, beberapa survei lain yang dilakukan Demos juga telah melihat beberapa upaya 
yang dilakukan oleh para aktor prodem untuk terlibat dalam politik dengan ragam strategi yang diambil. 
Beberapa di antaranya dengan memberikan prioritas pada organisasi popular dan memberi perhatian 
pada jalur-jalur politik tambahan.62  
 
Peningkatan posisi para aktor dan percobaan-percobaan yang telah dilakukan tersebut tampak seperti 
menunjukkan adanya kabar baik bagi perubahan sistem politik yang saat ini tengah berjalan. Benarkah 
demikian? Apakah aktor alternatif benar-benar telah mampu menjadi kekuatan penyeimbang bagi 
dominannya kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki para elit berpengaruh saat ini? Untuk 
mengetahuinya tampaknya kita masih harus bersabar melihat beberapa data berikut ini.  
 
…Namun Memilih Cara Langsung dan Mengabaikan Representasi 
Beberapa perubahan yang telah dan mulai dilakukan para aktor alternatif ini bisa jadi merupakan berita 
baik. Meski, bila dilihat lebih jauh masih diperlukan banyak perubahan menyangkut kapasitas dan 
kehendak politik para aktornya. Kapasitas dan kehendak politik tersebut setidaknya berkait dengan;  
(1) sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki dan (2) transformasinya untuk mendapatkan legitimasi dan 
otoritas politik, (3) isu dan kepentingan yang diperjuangkan, sekaligus (4) metode komunikasi yang 
digunakan, (5) kemampuan memobilisasi dan mengorganisir orang-orang, serta (6) metode 
pengorganisasian yang digunakan, (7) partai dan organisasi politik yang menjadi relasi para aktor, dan 
(8) strategi yang dipilih para aktor dalam sistem politik.  
                                                
62 Berkait dengan menguatnya kapasitas relasi dan posisi para aktor alternatif dengan beberapa insrumen yang 
berhubungan dengan politik, berdasarkan studi kasus kami pada “link project”, setidaknya ada lima strategi yang telah 
dilakukan para aktor pro-demokrasi dan organisasi-organisasi social dalam politik; (1) tetap dalam peranan sebagai 
kelompok penekan sebagaimana dilakukan oleh INSAN di Kota Baru, Kalimantan Selatan dan Forum Warga di Jawa 
Tengah, (2) terlibat dalam proses legislasi termasuk dengan memajukan anggota organisasi menjadi anggota parlemen di 
berbagai tingkatan, (3) memanfaatkan partai politik, (4) mendirikan partai alternatif seperti PPR dan Papernas, serta (5) 
bekerja untuk merebut kekuasaan dengan ikut bertarung dalam memperebutkan jabatan eksekutif di berbagai tingkatan. 
Lihat laporan “link project” (2008), op.cit. juga laporan eksekutif survei tematik Demos (2007). 
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Terhadap kapasitas dan kehendak politik para aktor alternatif tersebut, data-data kami lebih lanjut 
menunjukkan adanya kecenderungan para aktor alternatif memilih jalur langsung dalam sistem politik 
(populist shortcut). Pilihan yang sesungguhnya  menyisakan sejumlah persoalan terutama menyangkut 
masalah representasi. Lebih lanjut kita akan mengurainya satu per satu di bawah ini.   
  
(1) Bertumpu Pada Kekuatan Sosial Tanpa Modal Ekonomi yang Cukup  
Elemen penting berkaitan dengan kapasitas aktor dalam perjuangannya memujudkan demokrasi yang 
bermakna adalah sumber-sumber kekuasaan apa saja yang dimiliki. Dalam hal ini, tak berbeda dengan 
survei kami sebelumnya, para aktor pro-demokrasi saat ini masih banyak berkutat di sumber-sumber 
yang bertumpu pada pengetahuan dan informasi serta kekuatan sosial dan koneksi (tabel 4.6). 
Perhatian mereka untuk lebih memberdayakan sumber-sumber ekonomi dan kekuatan massa masih 
sangat minim bahkan menurun dibanding survei kami sebelumnya.63 Padahal sumber-sumber ini 
diperlukan untuk memperkuat organisasi. Apalagi bagi organisasi politik yang tidak sekadar membutuh 
jaringan dan pengetahuan yang kuat namun juga kecukupan ekonomi dan basis massa yang dapat 
diandalkan.   
 

Tabel 4.6. Sumber kekuasaan aktor alternatif: Perbandingan hasil survei 2003-04 dan 2007 
No. SUMBER KEKUASAAN AKTOR ALTERNATIF  2003/04(1) 

(%) 
2007(2) 
(%) 

1 Sumber-sumber ekonomi 18 10 
2 Kekuatan massa/politik/militer 22 21 
3 Kekuatan sosial dan koneksi 25 32 
4 Pengetahuan, informasi 36 37 

(1) Pada survei 2003-04, pilihan jawaban dirinci menjadi 26 pilihan jawaban. Setiap informan boleh menjawab 5 pilihan. Persentase 
berdasarkan jumlah respon informan. 
(2) Setiap informan boleh menjawab 3 pilihan. Persentase berdasarkan jumlah respon informan.  
 
Minimnya pemberdayaan sumber-sumber ekonomi juga ditunjukkan dengan transformasi sumber-
sumber kekuasaan para aktor yang masih mengandalkan kegiatan-kegiatan seminar dan diskusi dan 
tidak memberi prioritas pada upaya-upaya untuk menciptakan swadaya ekonomi (hanya 4%). 
Agaknya, minimnya upaya penciptaan swadaya ekonomi berhubungan juga dengan minimnya latar 
belakang para aktor alternatif dari kalangan bisnis. Meski begitu, bila bisnis dianggap wilayah yang 
jauh dari jangkauan mereka, masih sedikit pula kesadaran para aktor alternatif untuk 
mentransformasikan sumber kekuatan alternatif sebagai sumber ekonomi penting. Misalnya kapasitas 
kekuatan buruh untuk memblok ekonomi dengan cara melakukan pemogokan massal sebagai 
kekuatan bernegosiasi. Dalam hal ini, upaya mendemonstrasikan kekuatan kolektif berbasis massa 
pun masih minim (7%).   
 
 
 

 
 
 

                                                
63 Sedikit pengecualian bisa diberikan pada beberapa lembaga seperti POR dan Gemawan di Kalimantan Barat. Lembaga-
lembaga tersebut merupakan metamorfosa dari lembaga-lembaga yang pada awalnya memang dimaksudkan untuk 
memperkuat basis ekonomi anggotanya. POR merupakan anakan dari Yayasan Pancur Kasih yang mengembangkan CU 
(Credit Union) sebagai program utama. Demikian halnya dengan Gemawan. Lebih lanjut tentang profil lembaga ini dapat 
dilihat pada laporan “Link Project” (2008).  
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Tabel 4.7. Cara-cara transformasi sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki aktor alternatif 2007 
No CARA-CARA TRANSFORMASI AKTOR ALTERNATIF (%) 

 
1 Melalui aktivitas diskursif seperti seminar dan diskusi  23 
2 Melakukan lobi, kontak, dialog dengan politisi dan pejabat di berbagai tingkatan 14 
3 Membangun jaringan dan koordinasi untuk kegiatan bersama 16 
4 Melakukan lobi, kontak, dialog dengan tokoh-tokoh berpengaruh/informal 12 
5 Mendemonstrasikan kekuatan kolektif berbasis massa 7 
6 Menciptakan swadaya ekonomi, berbagai kegiatan swakarsa, dan koperasi 4 
7 Memperoleh legitimasi melalui DPR, DPRD, sistem peradilan, dan/atau lembaga eksekutif formal 4 
8 Menggunakan berbagai kewenangan resmi, koersi, pamer kekuasaan dan kekuatan, serta berbagai cara 

untuk menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat 1 
9 Menggunakan anggaran negara dan sumber daya lainnya, serta memanfaatkan berbagai peraturan demi 

keuntungan kebijakan pro-pasar dan para pelakunya 1 
10 Menjalankan patronase dalam berbagai bentuk (termasuk perlakuan khusus pinjaman, bantuan dan 

sumbangan) misalnya kepada kelompok-kelompok sosial, komunitas, organisasi masyarakat sipil (termasuk 
LSM), termasuk juga kepada pengusaha, sanak famili, dan individu lainnya 3 

11 Mengorganisir dukungan dari kelompok-kelompok komunitas 11 
12 Memperoleh mandat rakyat atau mengikuti pemilu 3 
13 Mempengaruhi opini publik lewat media massa 0 

Persentase berdasarkan jumlah respon informan. Setiap informan boleh menjawab hingga3 jawaban untuk masing-masing aktor. 
 
Lemahnya penguasaan para aktor alternatif terhadap sumber-sumber ekonomi semakin diperkuat 
dengan kurangnya perhatian para aktor dalam melihat pengembangan ekonomi sebagai isu yang layak 
mereka perjuangkan. Dalam hal ini, kapasitas para aktor alternatif dalam membidik isu tampak 
tertinggal dibanding para elit dominan. Para elit dominan bahkan tampak jauh melangkah dengan 
mengutamakan isu-isu yang bersifat kombinasi dari berbagai isu dan kepentingan sebagai isu yang 
mereka perjuangkan (lihat Tabel 4.8 di bawah). 
 

Tabel 4.8. Isu dan kepentingan yang diperjuangkan para aktor 2007 
Aktor berpengaruh (%) Aktor alternatif (%) 

No. ISU DAN KEPENTINGAN YANG 
DIPERJUANGKAN Respon Isu spesifik Isu 

kombinasi Isu umum Respon Isu spesifik Isu 
kombinasi Isu umum 

1. Pelayanan publik, kebutuhan dasar, 
keamanan sosial 9 26 46 27 6 35 31 33 

2. Nilai-nilai agama dan adat, moral, 
resolusi konflik 11 27 46 27 12 40 29 31 

3. Demokrasi dan hak-hak sipil politik 11 28 40 32 20 28 36 36 
4. Ekonomi dan pembangunan 32 22 48 30 17 32 35 33 
5. Pembangunan berkelanjutan dan 

lingkungan 3 35 44 21 4 39 41 20 
6. Good governance, anti korupsi, rule of 

law 12 28 44 28 15 27 41 32 
7. Hak asasi manusia 3 19 40 41 11 35 38 27 
8. Nasionalisme, integrasi, keamanan 

nasional 6 26 42 32 2 30 33 36 
9. Desentralisasi dan otonomi daerah 11 27 45 28 5 38 46 16 
10. Kesetaraan gender 1 61 21 18 7 55 29 16 

Total 100 26 45 29 100 34 36 30 
Persentase berdasarkan jumlah respon informan. 
 
(2) Pilihan Isu yang Kurang Strategis 
Masih berkaitan dengan isu-isu yang diperjuangkan para aktor, meski terjadi sedikit peningkatan para 
aktor pro-demokrasi dibanding temuan kami pada survei sebelumnya dengan tidak terkonsentrasinya 
mereka pada isu-isu yang bersifat tunggal dan spesifik, tidaklah mengherankan bila para aktor pro-
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demokrasi memiliki konsentrasi yang cukup tinggi di isu-isu  besar menyangkut demokrasi dan hak-hak 
sipil politik (20%), good governance dan anti korupsi (15%), dan HAM (11%). Isu-isu yang 
sesungguhnya juga menjadi konsentrasi para elit dominan saat ini. Menjadi agak disayangkan karena 
ternyata tak banyak dari para aktor pro-demokrasi yang memperhatikan isu-isu yang bersentuhan 
langsung dengan orang banyak dan dalam beberapa hal bersifat lokal seperti pelayanan publik, 
kebutuhan pokok, jaminan sosial, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan maupun soal-soal 
otonomi lokal dan desentralisasi (masing-masing hanya berkisar antara 4-6%).  
 
Padahal, isu-isu tersebut bisa menjadi strategi alternatif bagi para aktor prodem dalam melawan 
dominasi para elit dominan berpengaruh. Ketidakcermatan terhadap pilihan isu dan metode 
komunikasi yang dipilih –dengan hanya mengandalkan kegiatan akademik seperti menulis buku dan 
artikel serta seminar—(Tabel 4.9) juga berdampak pada kalah bersaingnya para aktor alternatif dalam 
hal penguasaan terhadap media dan kontak dengan berbagai organisasi dibandingkan dengan para 
elit dominan saat ini.  

 
Tabel 4.9. Metode komunikasi aktor atas isu dan kepentingan yang mereka perjuangkan 2007 

NO METODE KOMUNIKASI 
AKTOR 

BERPENGARUH 
(%) 

AKTOR 
ALTERNATIF  

(%) 
1 Menulis buku dan artikel  6 18 
2 Tampil di media (radio, TV, internet, acara budaya) 29 19 
3 Menghadiri, menjadi pembicara di acara-acara seminar  19 23 
4 Melalui kontak pribadi dan jaringan  19 18 
5 Melalui pertemuan dan kontak dengan berbagai organisasi 26 22  Persentase berdasarkan jumlah respon informan. Setiap informan boleh menjawab hingga2 jawaban untuk masing -masing aktor. 

 
(3) Metode Pengorganisasian yang Terbatas 
Pada saat bersamaan, apabila kita melihat lagi upaya-upaya transformasi para aktor alternatif terhadap 
sumber-sumber kekuasaan yang mereka miliki (lihat Tabel 4.7 di atas), ternyata kelemahan kapasitas 
para aktor alternatif ini mereka alihkan pada  kecenderungan upaya-upaya populisme64 yang 
ditunjukkan dengan cara memperluas agenda dengan melakukan lobi dan kontak dengan para pejabat 
dan politisi serta tokoh-tokoh berpengaruh (masing-masing 14 dan 12 persen). Upaya-upaya yang 
sesungguhnya menjadi persoalan tersendiri. Hal tersebut terutama jika dikaitkan dengan upaya untuk 
memperoleh mandat rakyat dengan mengikuti pemilu atau memperoleh legitimasi melalui lembaga-
lembaga pemerintahan yang ternyata tidak mendapat antusiasme yang cukup (masing-masing hanya 
sekitar 3-4%) meski mereka juga berupaya membangun jaringan dan koordinasi bersama, serta 
pengorganisasian di tingkat massa. Artinya, upaya-upaya populisme yang dilakukan para aktor 
alternatif ini terbukti tidak mendapat legitimasi massa yang berarti.   
 
Arah pilihan strategi yang lebih populis namun mengandung sejumlah persoalan tersebut tampaknya 
berkaitan dengan sejumlah kapasitas dan kehendak politik para aktor alternatif lainnya yang harus 
dicermati. Benar bahwa telah terjadi peningkatan kapasitas para aktor berkaitan dengan kemampuan 
memobilisasi dan mengorganisir orang-orang dibanding hasil survei kami sebelumnya. Peningkatan 
                                                
64 Populisme di sini terutama bukan merujuk pada strategi para aktor dalam memperluas keterlibatan mereka dengan 
massa namun lebih pada cara-cara para aktor alternatif menggunakan cara-cara langsung dalam system politik (partisipasi 
perwakilan langsung/direct participation). Seperti menghubungi para tokoh berpengaruh dan lembaga-lembaga publik 
pemerintahan secara langsung dan mengklaim bahwa mereka merupakan representasi dari masyarakat yang diwakilinya. 
Lihat Olle (2008), Rethinking Popular Representation, op.cit  
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kapasitas para aktor tersebut tampak sejalan dengan metode-metode yang sering digunakan oleh 
kaum populis seperti melalui ketokohan karismatik dan merakyat, patronase alternatif, serta 
membangun jaringan diantara para tokoh independen (lihat Tabel 4.11).  
 

Tabel 4.11. Metode mobilisasi aktor alternatif 2004 dan 2007 
No. METODE MOBILISASI AKTOR ALTERNATIF 2003-04 

(%) 
2007 
(%) 

1 Ketokohan karismatik dan merakyat 16 21 
2 Hubungan patron-klien 18 9 
3 Patronase alternatif 15 20 
4 Membangun jaringan diantara tokoh 24 35 
5 Menyatukan berbagai organisasi rakyat menjadi org. yang lebih umum 27 15 

(1) Persentase berdasarkan jumlah respon informan.  
(2) Pada survei 2003-04, pilihan jawaban diperinci hingga 7 jawaban. Namun setiap informan hanya memilih 3 dari 7 jawaban yang 
tersedia. Sedangkan pada survei 2007, terdapat 5 pilihan jawaban di mana setiap informan boleh menjawab hingga 2 jawaban untuk 
masing-masing aktor. 
 
Meski begitu, peningkatan kapasitas tersebut menjadi tidak terlalu berarti bila ternyata dalam hal 
mempersatukan berbagai organisasi di tingkat basis menjadi organisasi lebih umum mengalami 
penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengorganisir para aktor prodem itu sendiri 
masih lemah. Kelemahan yang diperkuat dengan kenyataan bahwa dalam metode 
pengorganisasiannya mereka lebih bertumpu pada menghimpun orang-orang yang memiliki visi dan 
kepentingan yang sama (35%) atau atas dasar kesamaan agama/etnis (17%) dibanding karena 
kesamaan sektor dan profesi (12%) atau struktur dan tingkatan yang berbeda (9%) dan kesamaan 
asal-usul dan tempat tinggal (5%). 
 

Tabel 4.12. Metode Pengorganisasian Aktor Alternatif 2007  
No. METODE ORGANISASI AKTOR ALTERNATIF (%) 
1 Deskriptif 11 
2 Etnis, agama, dan kekerabatan 17 
3 Asal usul dan tempat tinggal 5 
4 Hubungan di level hirarkis 9 
5 Sektor, profesi 12 
6 Visi, ide, kepentingan 35 
7 Jaringan personal 11 

Persentase berdasarkan jumlah respon informan.  
 
Masih lemahnya kapasitas para aktor alternatif dalam pengorganisasian politik juga ditunjukkan 
dengan pilihan mereka saat berhubungan dengan organisasi politik yang dianggap penting. Mereka 
misalnya, lebih memilih jalan aman dengan bergabung dengan partai-partai nasional besar. Padahal 
kita tahu bahwa partai-partai besar dalam banyak hal bersifat lebih mengkooptasi ketimbang 
membangun partai alternatif di tingkat basis, dan juga bersifat lokal atau mengintegrasikan berbagai 
organisasi sebagai basis dukungan.65  
 
Terhadap pilihan ini, survei kami lebih jauh melihat saat partai politik menjadi aliansi utama para aktor 
alternatif dalam aktifitas politik, mereka cenderung memilih partai-partai besar yang telah mapan 
                                                
65 Hal itu bisa dilihat pada banyak terpentalnya para aktor pro-dem saat ikut mencalonkan diri pada pilkada –untuk 
menyebut salah satu contoh—karena selain tak memiliki sumber-sumber kekuasaan yang cukup mereka juga tampak tidak 
mempersiapkan organisasi sebagai mesin politik dan basis dukungan yang cukup. Kiprah dan pembelajaran para aktor 
prodem saat ikut bertarung dalam pilkada dapat dilihat pada laporan hasil studi kami pada pilkada di kabupaten Serdang-
Bedagai, Manggarai, dan Belitung. Anton Prajasto dkk, (2007), juga laporan eksekutif survei topikal Demos (2007), op.cit.  
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(Golkar 15%, PDIP 9%, PAN, PPP, PKB 12%) dan hanya 5% yang memilih partai-partai kecil dan 
alternatif. Hal ini tampaknya berkait dengan aliansi taktis para aktor alternatif. Sama halnya dengan 
kecenderungan mereka untuk lebih memilih bergabung dengan partai nasional yang besar (32%) 
ketimbang bergabung dengan partai kecil (15%) atau membentuk partai baru dan bersifat lokal (13%) 
ketika ditanya tentang jalur yang paling tepat dipilih bila seseorang tertarik untuk terlibat dalam politik 
(lihat Tabel 4.5 di atas). 
 

Tabel 4.13. Aliansi utama partai politik bagi aktor alternatif (2007) 
No. PARTAI POLITIK (%) 
1. Golkar 15 
2. PDIP 9 
3. Hanura, PPRN 1 
4. Demokrat 2 
5. PKS 5 
6. PAN, PPP, PKB 12 
7. Partai-partai kecil 5 
8. Partai alternatif (PPR, PRD, Papernas) 5 

                                    Persentase berdasarkan jumlah respon informan.  
 
Masih lemahnya metode pengorganisasian para aktor alternatif ini pada akhirnya memberi alasan bagi 
para aktor untuk memilih cara-cara yang bersifat populis dengan pilihan jalur langsung dalam politik. 
Hal itu ditunjukkan dengan data kami yang berkaitan dengan strategi pilihan aktor alternatif dalam 
politik. Terhadap institusi-institusi pengelola66 mana saja masing-masing aktor cenderung melakukan 
kontak, searah dengan makin aktifnya para aktor prodem di jalur politik, data kami menunjukkan bahwa  
kecenderungan utamanya adalah legislatif dan pemerintah (masing-masing 28%) menyusul lembaga 
peradilan, semi pemerintahan, dan organisasi mandiri (self manage unit) (masing-masing 10%) dan 
birokrasi (7%).  
 
Persoalan krusial muncul saat pertanyaan dengan cara bagaimana para aktor pro-demokrasi 
menghubungi institusi-institusi pengelola tersebut dimunculkan. Data kami menunjukkan bahwa 
banyak aktor yang menempuh jalur secara langsung sebagai cara prioritas ketika mereka 
berhubungan dengan institusi-institusi pengelola tersebut (28%). Meski, beberapa juga menggunakan 
NGO atau LSM, kalangan ahli, dan kelompok lobi, sebagai media perantara (11-14%) namun menjadi 
catatan penting saat partai politik (7%) dan organisasi kepentingan (5%) menjadi alternatif paling 
kemudian. Bahkan saat pada para aktor memerlukan diri untuk berhubungan dengan para anggota 
dewan pun, partai politik memegang peranan yang sangat minim (9%).  

                                                
66 Yang kami maksud dengan institusi pengelola di sini adalah sejumlah institusi tertentu yang terutama dimaksudkan untuk 
mengelola persoalan-persoalan yang umum dihadapi oleh banyak orang. Masuk dalan institusi ini iantaranya badan 
pemerintahan baik eksekutif maupun legislative, birokrasi, peradilan, lembaga semi Negara seperti KOMNAS HAM, KPU, 
dll, juga koperasi dan lembaga-lembaga unit swadaya. 
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Tabel 4.10. Strategi yang digunakan para aktor alternatif dalam sistem politik 
INSTITUSI PERANTARA (%) 

NO. 
INSTITUSI 

PENGELOLA 
URUSAN 
BERSAMA 

SECARA 
LANGSUNG 

(%) LSM Organisasi 
rakyat 

Para ahli 
termasuk 
media 

Tokoh 
populer 

Tokoh 
panutan 

Kelompok 
panutan 

Kelompok 
kewargaan 

Partai 
politik 

Kelompok 
kepentingan 

Kelompok 
lobi 

1. Peradilan 
(termasuk 
polisi) 

27 18 8 16 3 3 2 1 4 3 13 
2. Eksekutif 

(pemerintah) 28 13 9 14 4 4 3 1 8 5 11 
3. Legislatif 

(mis. DPRD) 28 14 10 13 3 3 3 1 9 5 11 
4. Birokrasi 30 9 8 13 5 5 4 3 8 6 9 
5. Militer 31 11 6 8 3 4 5 2 9 10 11 
6. Lembaga 

semi Negara 
(Komnas 
HAM, KPK, 
dll) 

28 17 9 12 5 4 5 2 5 3 10 

7. Organisasi 
mandiri (mis. 
koperasi) 

29 14 10 11 5 5 5 2 5 4 10 
8. Institusi 

pengelola 
urusan 
privat/swasta 
(pasar, 
keluarga) 

28 12 9 11 6 6 5 3 7 5 8 

Rata-rata 28 14 9 13 4 4 3 2 7 5 11 
(1) Persentase berdasarkan jumlah respon informan. 
(2) Informan boleh menjawab paling banyak dua institusi pengelola urusan bersama, serta paling banyak tiga cara menghubungi institusi-
institusi tersebut secara langsung maupun melalui institusi perantara. 
 
Gambaran ini menunjukkan bahwa meski para aktor pro-demokrasi telah memilih jalur-jalur politik 
sebagai pilihan, mereka lebih senang menggunakan cara-cara langsung dan meminggirkan partai 
politik atau organisasi kepentingan. Partisipasi secara langsung yang dilakukan oleh para aktor pro-
demokrasi ini bisa jadi bersifat sangat individual dan informal, yang justru merupakan persoalan bagi 
demokrasi dan penguatan representasi lebih jauh. Hal tersebut dapat dilihat pada masih buruknya 
kondisi perangkat demokrasi yang berkaitan dengan partisipasi langsung seperti; akses dan kontak 
langsung masyarakat terhadap layanan publik, konsultasi pemerintah terhadap publik, dan pemberian 
fasilitas pada partisipasi langsung dalam pembuatan dan penerapan kebijakan publik, sebagaimana 
telah kami ulas pada bab awal laporan ini.67  
 
Data-data yang memperlihatkan bahwa para aktor alternatif lebih memilih jalur langsung dalam politik 
tersebut tampaknya menunjukkan upaya pelarian para aktor pro-demokrasi dari persoalan kebuntuan 
mereka dalam mengimbangi kekuatan yang telah dimonopoli para elit dominan. Bagaimanapun upaya 
tersebut sesungguhnya bukan menyelesaikan masalah namun justru menimbulkan masalah baru. 
Dengan memilih jalur langsung dalam politik para aktor alternatif ini tidak memberi solusi bagi 
persoalan representasi yang sesungguhnya menjadi akar masalah masih timpangnya bangunan 
demokrasi yang tengah berjalan saat ini.  
                                                
67 Lihat Bab I laporan ini. Sayangnya kami tak memiliki data terperinci mengenai bentuk-bentuk representasi demokrasi 
langsung yang berhubungan dengan beragam lembaga-lembaga eksekutif publik seperti lembaga-lembaga demokratik 
untuk participatory budgeting.  
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Persoalan menyangkut representasi tampaknya memang masih menjadi persoalan besar bagi para 
aktor pro-demokrasi. Alih-alih memberi pilihan alternatif terhadap proses demokrasi yang dalam 
banyak hal terlanjur dikuasai elit dominan sebagaimana telah kami perlihatkan pada bab-bab 
sebelumnya, para aktor pro-demokrasi tampaknya ikut kecenderungan  yang tengah terjadi. Dengan 
hanya mengandalkan sumber daya sosial dan informasi serta kelemahan menghubungkan 
kepentingan organisasi-organisasi popular berbasis massa dengan lembaga-lembaga civil society 
yang menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi para aktor pro-demokrasi, membuat mereka 
seperti tak berdaya dan dalam beberapa hal justru larut pada kondisi lembaga yang bersifat top down, 
berpegang erat pada klientilisme, dan menjadi aktor-aktor populis yang lebih memilih jalur langsung 
dalam politik untuk memangkas persoalan menyangkut representasi.68  
 
Adanya krisis representasi dalam proses demokrasi yang saat ini tengah berlangsung juga ditunjukkan 
oleh data kami yang lain. Seiring dengan antusiasme yang ditunjukkan masyarakat terhadap politik, 
kami juga ingin melihat lembaga-lembaga mana saja yang mendapat kepercayaan masyarakat dalam 
mengadukan urusan-urusan publik.69 Terhadap pertanyaan tersebut data kami menunjukkan bahwa 
lembaga yang paling sering menjadi tempat masyarakat untuk mengadukan masalah-masalah publik 
adalah media dan kelompok-kelompok penekan/lobi (32%) disusul LSM dan tokoh-tokoh informal 
(28%) baru kemudian pejabat eksekutif birokrasi, lembaga penegak hukum(16%). Sebagai institusi 
politik penting, partai politik dan anggota parlemen tampaknya masih belum mendapat kepercayaan 
penuh dari masyarakat (14%). Menjadi catatan juga bahwa pemanfaatan organisasi kepentingan di 
tingkat basis yang sejatinya bisa menjadi bagian lembaga representasi justru berada pada urutan 
paling akhir (hanya 4%).  

 
Tabel 4.14. Lembaga Pengaduan Publik 

No. NAMA LEMBAGA (%) 
 

1. Media, kelompok penekan dan lobi 32 
2. LSM, tokoh-tokoh informal 28 
3. Pejabat pemerintahan, birokrasi, aparat penegak hokum 16 
4. Partai politik, politisi, parlemen 14 
5. Lembaga semi negara (Komnas HAM, KPK, Ombudsman, dll) 6 
6. Kelompok kepentingan 4 

                                              Persentase berdasarkan jumlah respon informan.  
 
Fenomena ini sesungguhnya makin menunjukkan krisis representasi yang akut. Kepercayaan kepada 
LSM, kelompok-kelompok komunal, tokoh-tokoh informal melampaui lembaga-lembaga reprensentasi 
yang sesungguhnya memegang peranan penting seperti organisasi kepentingan di tingkat basis, partai 
politik, dan para pejabat baik di tingkat eksekutif dan legislative. Rendahnya kepercayaan masyarakat 
pada lembaga-lembaga representasi ini menjadi agak mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan 
                                                
68 Tak beranjaknya masalah aktor pro dem pada persoalan representasi ini sesungguhnya masih berporos pada soal yang 
sama. Masih tercerai berainya organisasi massa dengan banyaknya ragam isu dan kepentingan yang dimiliki para 
organisasi-organsasi tersebut (termasuk di dalamnya kepentingan donor) membuat organisasi-organisasi populernya 
terfragmentasi dengan berbagai isu dan kepentingan, sementara lembaga civil societynya justru mengambang dan tidak 
berbasis. Hal tersebut diperparah dengan minimnya sumber daya ekonomi politik yang dimiliki para aktor (Executive Report 
Demos 2004). Lihat juga Olle Tornquist op.cit., 
69 Data tentang ini masih didasarkan pada penilaian para informan kami terhadap lembaga-lembaga public yang biasanya 
menjadi tempat keluhan masyarakat. Kami tidak melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap masyarakat yang dimaksud 
sebagaimana misalnya pernah dilakukan John Harris (2005 dan 2008) yang membagi masyarakat menjadi kelas menengah 
dan kelas bawah dalam peneletiannya atas persoalan partisipasi dan representasi masyarakat miskin kota di India.   
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fenomena yang terjadi di beberapa negara seperti India dan Brazil.70 Di negara-negara yang proses 
demokrasinya juga terus mengalami tumbuh kembang tersebut beberapa upaya alternatif terhadap 
partisipasi politik masyarakat dilakukan.71 Lalu adakah solusi terhadap persoalan krisis representasi di 
Indonesia kini?  
 
Potensi Bagi Perbaikan Lembaga-lembaga Representasi 
Krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga representasi tersebut –yang bisa jadi disebabkan 
karena belum optimalnya partai politik dan perangkat-perangkat yang berkaitan dengan representasi-- 
sesungguhnya memberi potensi bagi pembentukan organisasi yang lebih independen di Indonesia. 
Betapapun buruknya partai politik, kita tidak bisa mengabaikannya. Bersama-sama dengan organisasi-
organisasi lobi dan kepentingan, partai politik memainkan peran dan fungsi penting dalam politik. 
Lembaga-lembaga ini sesungguhnya juga masih memiliki potensi untuk dibenahi.  
 
Benar bahwa partisipasi politik bisa dilakukan lewat berbagai cara baik melalui lembaga-lembaga 
representasi maupun secara langsung. Cara yang terakhir ini bisa jadi tidak efektif karena seluruh 
orang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung. Selain bisa meminggirkan warga yang tidak 
mampu menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini diperlukan lembaga-lembaga representasi yang 
berfungsi sebagai media bagi orang-orang yang tidak memiliki cukup kapasitas untuk melakukan 
partisipasi langsung. Tambahan lagi, bagaimanapun, lembaga-lembaga politik berfungsi sebagai 
saluran yang menghubungkan antara institusi-institusi negara dengan rakyatnya. Partisipasi langsung 
akan memotong keterkaitan dua entitas ini. Bahkan dalam kasus partisipasi langsung pun tetap 
diperlukan institusi yang memfasilitasi aspirasi rakyat dengan institusi politik yang dituju karena tidak 
pernah ada partisipasi yang berdiri sendiri dan murni bersifat langsung.72  
 
Sebagai agen perubahan, karenanya, tak selayaknya para aktor pro-demokrasi mengabaikan 
persoalan-persoalan yang berkait dengan representasi. Sebagaimana kita memaknai demokrasi 
sebagai sebuah sistem politik yang mensyaratkan adanya kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan 
publik yang berbasis kesetaraan politik maka diperlukan lembaga-lembaga representasi yang mampu 
menjalankan fungsi kontrol tersebut. 
 
Perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga 
representasi. Beberapa telah mulai dilakukan. Sebagaimana ditunjukkan pada studi-studi kami yang 
melihat beberapa gerakan yang dilakukan aktor pro-demokrasi dalam upaya memperbaiki representasi 

                                                
70 Lihat misalnya John Harris (2005), Political Participation, Representation, and The Urban Poor, Findings From Research 
in Delhi, dan.juga IDS working paper (2007), Peter P. Houtzager, et.all, Associations and The Exercise of Citizenship in 
New Democracies Evidence From Sao Paulo and Mexico City. 
71 Di India terutama New Delhi, partai politik dan para tokoh masyarakat berperan penting menjadi media bagi penyaluran 
masalah yang dihadapi masyarakat --terutama kelas bawahnya-- karena seringkali mereka tidak punya kapasitas yang 
cukup untuk berhadapan langsung dengan pemerintah. Sementara kelas menengahnya lebih memilih cara-cara langsung 
ke pemerintah atau mengambil jalur hukum. Cara-cara langsung juga banyak dipakai masyarakat di Sao Paulo, Brazil, 
namun cara ini memberi alternatif bagi terbentuknya lembaga-lembaga representasi tambahan seperti participatory 
budgeting, dewan khusus kesehatan, dll. Lihat John Harris (2008), “Compromised Democracy: Observation on Popular 
Democratis Representation from Urban India”, dalam Olle et.all. (2008), Rethingking Popular Representation, op.cit., 
72 Ulasan tentang bentuk-bentuk representasi dan kritik atasnya termasuk soal partisipasi langsung lihat Olle (2008) op.cit.  
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popular.73 Lebih jauh perihal rekayasa penguatan representasi juga akan kami ulas pada bab 
berikutnya.        
 
Kesimpulan dan Persoalan yang Masih Tersisa 
Dari gambaran di atas terdapat beberapa peluang bagi para aktor pro-demokrasi:    
• Adanya situasi demokratisasi yang lebih baik; dibuktikan dengan antusiasme dan keterlibatan 

orang-orang pada politik (termasuk kelompok-kelompok perempuan). Politik juga dipahami 
tidak sekadar urusan kaum elit tetapi sebagai ajang perjuangan untuk merebut kekuasaan, 
dan juga kontrol publik. 

• Sebagai aktor alternatif yang memperjuangkan kesetaraan politik diantara para elit dominan, 
para aktor prodemnya juga mulai banyak yang terjun ke politik formal (go politics); selain, 
mereka juga memiliki relasi yang kuat dengan perangkat-perangkat demokrasi. Sebuah 
fenomena yang mengindikasikan bahwa mereka tampak tidak lagi terlalu terpinggirkan dalam 
arena politik sebagaimana tergambar pada survei sebelumnya. 

 
Namun beberapa persoalan masih harus dipecahkan: 
• Makin aktifnya aktor pro-demokrasi di jalur-jalur politik formal nyatanya lebih banyak ditempuh 

secara langsung (bersifat individual dan informal) dan mengeyampingkan lembaga-lembaga 
representasi seperti partai politik dan organisasi kepentingan. Pada saat bersamaan, data 
kami tentang partisipasi langsung (akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan 
publik, konsultasi pemerintah terhadap publik, dan pemberian fasilitas pada partisipasi 
langsung dalam pembuatan dan penerapan kebijakan publik) ternyata masih berada pada 
kondisi yang buruk. Hal yang sesungguhnya menunjukkan masih adanya persoalan pada 
pilihan strategi yang diambil oleh para aktor pro-demokrasi. Alih-alih melakukan penguatan 
representasi mereka lebih memilih mengambil jalur pintas yang dirasa lebih populis (populist 
shortcut).     

• Pilihan strategi yang diambil (populist shotcut) tampaknya berkaitan dengan kapasitas yang 
dimiliki para aktor prodem yang masih banyak keterbatasan. Data kami tentang kapasitas 
aktor pro-demokrasi memberi catatan penting; masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi 
para aktor pro-demokrasi terutama dalam metode pengorganisasian politik (termasuk di 
dalamnya pemenuhan sumber-sumber ekonomi dan penguatan massa di tingkat basis) 

• Masih lemahnya metode pengorganisasian dan penggalangan massa dengan lebih bertumpu 
pada penggalangan kelompok-kelompok yang memiliki visi dan kepentingan yang sama dan 
kesamaan asal-usul etnisitas dan keagamaan serta kelemahan kemampuan untuk 
mambangun basis massa yang luas memperlihatkan ciri para aktor alternatif yang masih 
mengambang dan belum mampu menjadi tempat untuk penggalangan dan perluasan 
kepentingan-kepentingan masyarakat secara lebih luas. 

• Kuatnya indikasi pilihan demokrasi langsung bagi para aktor pro-demokrasi hendaknya juga 
dibarengi dengan penguatan pada lembaga-lembaga representasi. Benar bahwa partai politik 

                                                
73 Beberapa contoh dapat dilihat pada upaya-upaya menghubungkan organisasi popular dan asosiasi masyarakat sipil pada 
aktivitas politik seperti yang dilakukan oleh Forum Persatuan Petani dan Nelayan Batang (FP2NB) di Batang Jawa Tengah, 
Konsorsium Perluasan Partisipasi Politik Rakyat (KP3R) di Kendari, Muna, dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, 
Badan Pekerja Persiapan Pembangunan Organisasi Politik Kerakyatan (BP3OPK)-Walhi, dll, lebih jauh tentang upaya 
perbaikan representasi popular ini lihat Laporan Eksekutif Survei Topikal Demos (2007) dan link project, op.cit. 
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dan beberapa lembaga representasi saat ini belum menjalankan fungsinya, tetapi hal ini justru 
merupakan peluang dan tantangan bagi perbaikan sistem demokratisasi di Indonesia   

• Tantangan akan kebutuhan pengorganisasian politik yang lebih baik semakin dibutuhkan 
melihat besarnya antusiasme orang-orang terhadap politik meskipun kepercayaan publik pada 
lembaga-lembaga representasi masih sangat lemah.  Sebuah potensi bagi pembentukan 
organisasi yang sesungguhnya juga harus dimaksimalkan oleh gerakan demokrasi di 
Indonesia. 

 
* * * 
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Bab 5 
MEREKAYASA REPRESENTASI? 

 
Beberapa bab awal laporan ini telah menunjukkan pada kita bahwa kondisi representasi politik dalam 
proses demokrasi di Indonesia ternyata masih problematis. Buruknya perangkat-perangkat yang 
berkaitan dengan representasi juga diperlihatkan oleh penilaian para informan kami yang 
menempatkan representasi masuk ke dalam 11 perangkat demokrasi dengan kondisi terburuk.  
 
Beberapa perangkat demokrasi yang merujuk pada representasi politik berkaitan dengan kinerja 
kepartaian seperti; adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai serta respon dan tanggung 
jawab partai dan para kandidat kepada konstituennya, kemampuan partai politik dan atau para 
kandidat untuk memperjuangkan isu-isu vital dan kepentingan publik, kemampuan partai dan para 
kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan, independensi partai politik dan para 
kandidat dalam pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung, serta kebebasan 
mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), 
merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan.  
 
Demikian juga perangkat lainnya yang berhubungan dengan representasi seperti; akses dan partisipasi 
yang luas dari semua kelompok sosial –termasuk kelompok-kelompok marjinal– terhadap kegiatan 
publik, serta partisipasi langsung (akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik; 
konsultasi pemerintah terhadap publik, serta jika mungkin pemberian fasilitas pada partisipasi langsung 
dalam pembuatan dan penerapan kebijakan publik). Lebih jelas bisa kita lihat dalam Tabel 5.1 berikut 
ini.  
 

Tabel. 5.1. Perangkat Demokrasi dengan Peringkat 11 Terendah* 
No. PERANGKAT-PERANGKAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDORONG DEMOKRATISASI Indeks 

2007 
1 Transparansi dan pertanggungjawaban militer dan polisi terhadap pemerintah terpilih dan terhadap publik 35 
2 Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk memperjuangkan isu-isu vital dan kepentingan 

publik 
36 

3 Independensi pemerintah dari pihak asing (kecuali berkenaan dengan pemberlakukan konvensi PBB dan 
hukum internasional lainnya). 

36 

4 Adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai serta respon dan tanggung jawab partai dan para 
kandidat kepada konstituennya 

38 

5 Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial –termasuk kelompok-kelompok marjinal– 
terhadap kegiatan publik 

38 

6 Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan 38 
7 Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman, dan kejahatan yang 

terorganisir. 
39 

8 Partisipasi langsung (akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik; konsultasi 
pemerintah terhadap publik, serta jika mungkin pemberian fasilitas pada partisipasi langsung dalam 
pembuatan dan penerapan kebijakan publik) 

40 

9 Independensi partai politik dan para kandidat dalam pemilu dari politik uang dan kepentingan yang 
terselubung 

40 

10 Tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance)  40 
11 Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon 

independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan 
40 

* Perangkat yang diberi huruf miring (italic) adalah perangkat-perangkat yang berkaitan dengan representasi. 
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Kondisi seperti ini sebetulnya dapat kita pahami ketika sistem politik – termasuk partai politik, kelompok 
kepentingan dan lobi – dimonopoli oleh para aktor berpengaruh. Sementara para aktor alternatif, 
sekalipun telah mendekatkan jarak mereka terhadap sistem, ternyata masih mengandalkan bentuk-
bentuk partisipasi langsung daripada berupaya untuk membangun representasi demokratis melalui 
pengorganisasian politik. Akibatnya, kedekatan jarak antara aktor alternatif dengan sistem politik ini 
tidak serta-merta membawa perbaikan bagi kondisi representasi. 
 
Walaupun demikian, di luar dari data-data yang dihasilkan dan dianalisa berdasarkan survei nasional, 
terdapat beberapa gejala yang mulai marak di kalangan demokrat untuk memperbaiki representasi. 
Kita mengidentifikasi tiga kelompok yang melakukan upaya-upaya politik yang paling menonjol, dan  
diantaranya telah menjadi studi kasus dalam penelitian yang terpisah dari survei yang sekarang.74 
Yang pertama adalah, kelompok pengusung rekayasa kelembagaan atau rekayasa elitis (elitist 
crafting) yang dilakukan untuk memperbaiki atau memperkuat lembaga-lembaga demokratis, seperti 
parlemen, sistem kepartaian dan sistem pemilu. Kita bisa menyebutkan yang masuk dalam kelompok 
ini misalnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh NDI, NIMD dan International IDEA melalui 
pendampingan partai (party assistance) dan studi banding antar partai dari berbagai negara. 
 
Kedua, adalah kelompok pengusung reformasi partai dari dalam, yaitu dengan memasuki maupun 
dengan membentuk partai alternatif yang kebanyakan dilakukan dari atas (secara top-down). Dalam 
melakukan upaya tersebut, sebagian kalangan demokrat memadukannya dengan pengorganisasian 
massa, baik dengan cara-cara yang populis maupun kerja-kerja alternatif. Sebagian contoh dari 
kelompok ini seperti yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko dengan memasuki Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP), serta pendirian partai alternatif Partai Persatuan Pembebasan Nasional 
(Papernas) dan Partai Perserikatan Rakyat (PPR). 
 
Sedangkan yang ketiga adalah, kelompok yang berupaya membangun lembaga perwakilan langsung 
yang berhubungan dengan organ atau komisi tertentu di lembaga pemerintahan, seperti melalui 
participatory budgeting atau pembentukan forum-forum warga yang politis. Termasuk juga dalam 
kelompok terakhir ini adalah para aktivis dan organisasi sipil yang melakukan self-representation 
melalui serikat tani, serikat buruh dan lain-lain, serta membuat kontrak politik dan/atau berdialog 
dengan pemerintah setempat, dan sejenisnya.  
 
Lebih lanjut bab ini akan mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai upaya yang telah 
dilakukan oleh kalangan demokrat tersebut. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari setiap cara yang 
telah dilakukan? Bagaimana pengaruhnya sejauh ini dalam mewujudkan representasi popular? 
 
Memperbaiki atau Sekadar Memoles? 
Tidak dapat disangkal bahwa perubahan aturan perundangan diperlukan dalam kerangka memperbaiki 
sistem politik, diantaranya melalui perubahan sistem kepartaian. Pengaruhnya bisa menjadi sangat 
signifikan, sebagaimana yang terjadi ketika sistem multipartai mulai diberlakukan melalui UU No. 
2/1999. Saat itu sistem kepartaian yang baru diharapkan dapat mengurangi dominasi elit-elit 
berpengaruh warisan rezim Orde Baru terhadap partai, dan juga sistem politik secara keseluruhan. 
                                                
74 Ada dua riset yang terkait, yakni 1) Link Project, riset yang mempelajari berbagai upaya para aktivis untuk mengaitkan 
gerakan sosial mereka dengan proses politik; serta 2) Riset pribadi Olle Tornquist yang mempelajari bagaimana berbagai 
organisasi dan gerakan pro-demokrasi berusaha untuk memperluas gerakannya dalam tiga dimensi, yakni isu, 
konstituen/basis dan geografis. 
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Sayangnya, atau lebih tepatnya ironisnya, apa yang kemudian terjadi justru sebaliknya. Partai-partai 
muncul bagaikan industri, di mana orang-orang kuat yang memiliki modal (akses terhadap sumber 
saya ekonomi dan non-ekonomi) menguasai ‘bursa’ partai dan beradaptasi dengan perubahan sistem. 
Ini memang sangat ironis, mengingat sistem multipartai pada awalnya diperjuangkan oleh para aktivis 
pro-demokrasi, namun ternyata pada akhirnya tidak dapat digunakan untuk membangun demokrasi 
yang lebih bermakna. Sampai di sini pertanyaannya kemudian, mengapa hal ini bisa terjadi?  
 
Secara sederhana kita bisa mengatakan dan sekaligus membuktikan bahwa upaya untuk 
mempromosikan demokrasi yang lebih bermakna dengan hanya mengandalkan rekayasa (crafting) 
kelembagaan demokrasi ternyata tidaklah memadai. Ada satu hal penting yang selama ini terabaikan 
pada saat banyak pihak  mengajukan maupun memperjuangkan perbaikan sistem. Pada kenyataannya 
upaya-upaya untuk memperbaiki sistem pemilihan ataupun kepartaian tidaklah semata-mata mengenai 
hal-hal yang teknis seperti jumlah partai atau mekanisme pemilu. Memperbaiki sistem pemilu dan 
kepartaian, pada hakikatnya adalah salah satu upaya untuk memperbaiki relasi kekuasaan yang 
selama ini timpang atau didominasi oleh kelompok berpengaruh tertentu. 
 
Kita seharusnya menyadari bahwa berbagai institusi dan aktor memiliki kapasitas untuk menggunakan 
dan memajukan, maupun mengabaikan dan membelokkan, perangkat-perangkat yang seharusnya 
bermanfaat bagi perbaikan dan kemajuan demokrasi. Namun terbatasnya kapasitas beberapa institusi, 
terlebih lagi kapasitas rakyat kebanyakan untuk menggunakan dan memajukannya, maka berbagai 
institusi demokrasi itu pun pada akhirnya lebih dimonopoli oleh kalangan elit. Dengan demikian, 
sekalipun rekayasa kelembagaan bukan hal langkah yang keliru, tapi kapasitas sebagian institusi dan 
rakyat secara keseluruhan kelihatannya lebih mendesak untuk diperbaiki dan dikembangkan secara 
berkesinambungan dalam rangka menciptakan representasi kerakyatan yang lebih baik. 
 
Kita seharusnya sejak awal sudah harus menyadari bahwa upaya-upaya “rekayasa” ini secara 
prosedural-formal akan tetap akan melibatkan orang-orang di parlemen maupun pemerintahan, yang 
masih dikuasai oleh aktor-aktor berpengaruh. Bahkan dalam beberapa kasus, para ahli yang dilibatkan 
dalam perumusan perubahan justru menjadi bagian dari kekuatan lobi dan legitimasi mereka. Kita tidak 
bisa menutup mata bahwa pihak-pihak yang berwenang juga memiliki kepentingan terhadap isi atau 
content dari rekayasa tersebut. Sehingga, ‘merumuskan dan mengajukan’ tidak cukup tanpa disertai 
upaya-upaya lain yang dapat mendukung terlaksananya perubahan. Di antaranya, strategi untuk 
memobilisasi (mendapat dukungan ataupun melibatkan) para aktor-aktor alternatif penting, serta 
menekankan substansi perubahan pada kepentingan untuk memperbaiki relasi kekuasaan. Yang harus 
bersama-sama disadari, tujuan utama perbaikan dan perubahan tersebut adalah upaya 
demonopolisasi sistem dan membuka peluang lebih banyak bagi kekuatan politik alternatif.  
 
Dalam hal ini, partai politik lokal yang sudah diterapkan di Aceh sebenarnya dapat dijadikan pelajaran 
berharga mengenai peluang pengorganisasian politik di tingkat lokal. Pengalaman Aceh sejauh ini 
tidak menyebabkan separatisme atau konflik etnis dan agama yang mengkhawatirkan. Sebaliknya, 
pengorganisasian politik demokratik di tingkat lokal justru dapat mendukung proses perdamaian dan 
pembangunan komunitas politik di Indonesia, sebagaimana telah dibahas dalam Bab 2.  
 
Dengan demikian, daripada terpaku pada perdebatan mengenai jumlah partai, bagi kami pendirian 
partai lokal mungkin bisa menjadi salah satu alternatif, walaupun banyak hal terkait yang memerlukan 
diskusi lebih lanjut. Tapi masalahnya, kemungkinan-kemungkinan seperti ini saja sama sekali, atau 
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minimal belum dipertimbangkan oleh para pengusung rekayasa kelembagaan. Perkembangan terakhir 
justru memperlihatkan kecenderungan yang berlawanan (kalau tidak mau disebut inkonsisten) dengan 
semangat multipartai. Yaitu berusaha membatasi, mengurangi atau “merasionalisasi” jumlah partai 
melalui pengetatan syarat pendirian dan electoral threshold,75 sembari memoles atau 
menyempurnakan partai-partai yang sudah ada.  
 
Padahal membatasi jumlah partai sama dengan memperkecil peluang bagi munculnya kekuatan politik 
alternatif. Tentu kita pun tahu bahwa yang paling berkepentingan dengan penyederhanaan jumlah 
partai politik adalah partai-partai besar dan yang berkuasa. Hal ini langsung maupun tidak, merupakan 
cara untuk meminimalisir jumlah pesaing atau kompetitor mereka. Argumen yang diajukan adalah 
untuk menciptakan “Tertib Politik”, atau “Politik Keteraturan”. Artinya  politik yang lebih stabil, 
sederhana dan murah, sebagaimana telah dibahas dalam Bab 3. Namun yang mengejutkan, ketika 
gagasan seperti ini ternyata didukung oleh sebagian kalangan demokrat dan akademisi yang sudah 
sangat jengah terhadap perilaku partai-partai yang jumlahnya sangat banyak – tapi minim kinerja – itu. 
Argumen mereka juga menguat ketika survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional (TI) 
menunjukkan penuruan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. 
 
Upaya untuk menyempurnakan partai yang sudah ada saja – tanpa melihat kemungkinan partai baru 
sebagai kekuatan alternatif – semakin terlihat jelas ketika kelompok pengusung rekayasa kelembagaan 
fokus bergiat pada pengembangan pelatihan bagi para politisi dan partai politik (party assistance). 
Pelatihan ini ditujukan agar partai-partai lebih efektif menjalankan fungsinya. Walaupun perbaikan 
kinerja partai merupakan hal yang penting, pendekatan yang dilakukan lebih bersifat manajerial 
daripada memperkuat partai di tingkat akar rumput. Memang, tidak ada satupun di antara para 
pengusung rekayasa kelembagaan yang menyukai dominasi tokoh atau partai tertentu dalam sistem 
politik. Masalahnya perhatian dan titik berat mereka tidak terletak pada ‘popular control’ (kontrol 
masyarakat), melainkan melalui cara yang elitis yakni dengan kembali menyerahkan perbaikan kinerja 
tersebut kepada aktor-aktor di dalam partai. 
 
Selain melalui sistem kepartaian, representasi juga coba diperbaiki melalui penerapan sistem 
presidensialisme yang lebih murni76 melalui pemilihan langsung–mulai dari presiden sampai kepala 
daerah (pilkada). Namun melihat proses yang telah berlangsung sejak tahun 2005, belum tampak 
tanda-tanda keberhasilan demonopolisasi elit dominan. Ini diindikasikan oleh beberapa hal. Pertama, 
partai politik tetap menjadi aktor penentu yang menguasai proses penyaringan kandidat; Kedua, 
karena berbagai persyaratan, termasuk untuk mengambil hati para elit partai, hanya orang-orang yang 
berpengaruh atau memiliki akses kekuasaan ekonomi dan politik lah yang bisa menjadi kandidat.77 
                                                
75 Dalam UU baru yang akan disahkan, syarat pendirian partai diperketat dengan memberlakukan kepengurusan partai: 1) 
60% dari seluruh propinsi; 2) 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari 
jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Syarat ini tentu saja berat bagi partai-
partai alternatif yang akan dibangun oleh para aktivis yang notabene memiliki keterbatasan dari segi pendanaan dan 
fasilitas. 
76 Sampai dengan pemerintahan Megawati, presiden dipilih oleh MPR. Sedangkan Yudhoyono dan Kalla dipilih melalui 
pemilihan langsung, sehingga presiden tidak lagi berada di bawah kekuasaan parlemen, dan dengan demikian memiliki 
legitimasi lebih kuat, termasuk tidak dapat diberhentikan oleh parlemen sebelum masa jabatannya selesai. Selain alasan 
konsistensi, penguatan sistem presidensial ini juga diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik, sebagai bagian dari 
semangat “politics of order” yang dibahas oleh Bab 3. 
77 Contoh sederhana dapat kita lihat dari para tokoh yang mendominasi Pemilihan Presiden dan anggota DPD di tahun 
2004, seperti para purnawirawan TNI (Agum Gumelar, SBY, Wiranto), tokoh Orde Baru (Jusuf Kalla, Hamzah Haz, 
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Padahal pemilihan langsung seharusnya bisa membuka ruang lebih luas bagi munculnya aktor 
alternatif dan perluasan partisipasi masyarakat. 
 
Ketiga, threshold sebesar 3 sampai dengan 6,5 persen78 dari jumlah penduduk sebagai syarat jumlah 
dukungan bagi calon perseorangan.79 Sebagai upaya untuk mengurangi dominasi partai dalam pilkada, 
keberlanjutan dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini patut disambut dengan baik. Namun syarat 
seperti ini tidaklah realistis untuk memunculkan pemimpin alternatif dari bawah. Jumlah ini terlalu 
besar, dan waktu yang memungkinkan pengumpulan tanda tangan juga terlalu pendek. Rasa-rasanya 
kita hanya akan melihat pada orang-orang yang berpengaruh serta telah memiliki sumber daya yang 
mapan yang dapat memenuhi persyaratan tersebut.  
 
Sebagai konsekuensi lainnya, metode ini juga akan menyita sebagian besar tenaga dan waktu KPUD 
ketika melakukan verifikasi. Padahal jika dibandingkan dengan pengalaman negara lain, tidak ada 
yang menetapkan syarat untuk calon perseorangan sebesar ini.80 Sehingga, sekalipun perumusan 
aturan untuk calon perseorangan belum final, untuk sementara kita dapat menyimpulkan bahwa upaya 
untuk mendorong diberlakukannya calon perseorangan pun belum cukup. 
 
Keempat, praktek politik yang dangkal (shallow politics), berwujud tapi keropos, akibat pemilihan 
langsung yang tidak diimbangi oleh tawaran program dan kepentingan yang jelas dari para kandidat.81 
Tujuan awal pemilihan langsung adalah untuk mendekatkan jarak antara kandidat dengan para pemilih 
dan konstituen. Namun pada kenyataannya, yang terjadi justru menguatnya praktek politik patronase di 
tingkat lokal, seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Makassar dan Ternate.82 

                                                                                                                                                  
Siswono). Sedangkan dalam pilkada, mengambil kecenderungan kuat selama tahun 2005-2006, kandidat didominasi 
incumbent sebesar 30%. 
78 Kompas, 6 Maret 2008. 
79 Terdapat dua istilah di tengah wacana yang berkembang. Yang pertama adalah “calon perseorangan”, dan yang kedua 
adalah “calon independen.” Perbedaan mendasar terletak dari sudut pandang. Walaupun keduanya sama-sama mengacu 
pada kandidat yang mencalonkan diri tidak melalui proses partai, tetapi pada konsep “perseorangan” latar belakang 
kandidat tidak dipersoalkan. Sedangkan pada konsep “independen” secara tegas mengacu pada kandidat dengan latar 
belakang non-partai. Sementara penulis sendiri, cenderung menggunakan konsep “calon perseorangan” daripada “calon 
independen.” Hal ini berdasarkan kritisme apakah dibukanya calon perseorangan akan secara otomatis membuka peluang 
bagi aktor alternatif. Karena peluang yang sama juga bisa dimanfaatkan oleh para elit dominan, baik di tingkat lokal maupun 
nasional. Apalagi jika di saat yang sama, para aktivis yang memperjuangkan demokratisasi serta rakyat kebanyakan belum 
dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk memanfaatkan peluang tersebut. 
80 Di beberapa negara seperti Albania, Inggris (London) dan Bulgaria, dukungan yang diperlukan untuk kandidat walikota 
berkisar antara, masing-masing150, 330 dan 500 tanda tangan atau sepertiga dari jumlah pemilih. Sedangkan untuk 
kandidat gubernur, Amerika Serikat untuk negara bagian Illinois, Alabama dan Missouri, dibutuhkan tanda tangan berkisar 1 
hingga 5 persen. Namun, persentase ini didasarkan atas jumlah pemilih, bukan jumlah penduduk. Di Kanada dan Afrika 
Selatan, bahkan hanya mensyaratkan 50-100 tanda tangan pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Di Aceh 
sendiri, jumlah dukungan yang ditetapkan untuk pemilihan bupati,walikota dan gubernur adalah 3% dari jumlah penduduk 
yang tersebar di minimal 50 persen dari jumlah wilayah pemerintahan yang berada satu tingkat di bawahnya. Sumber: Data 
Litbang Cetro. 
81 Berdasarkan pengamatan umum terhadap proses pilkada sejak pertangahan 2006 hingga kini, hampir tidak ada kandidat 
yang menawarkan program konkrit dalam kampanyenya. Kebanyakan mereka membawa isu kedaerahan (putra daerah), 
menggunakan identitas etnis, agama, bahkan kekerabatan sebagai “rasionalisasi”/latar belakang pilihan. 
82 Konflik di kedua daerah tersebut disebabkan oleh sengketa Pilkada Gubernur di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. 
Diawali oleh ketidakpuasan salah satu calon terhadap kekalahannya, terjadilah pengerahan massa yang berhasil memaksa 
lembaga penyelenggaran (KPU Daerah maupun Pusat) untuk mengeluarkan kebijakan yang diinginkan. Masalah justru 
menjadi semakin rumit karena konflik merembet padakedua lembaga tersebut, bahkan Mahkamah Agung dan Kementrian 
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Bagaimanapun, yang ingin disampaikan dalam bab ini adalah bukan untuk menentang upaya rekayasa 
kelembagaan yang telah dilakukan selama ini. Kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas 
utama kita sesungguhnya bukanlah terletak pada memoles atau merombak sistem pemilihan dan 
kepartaian saja. Yang lebih mendasar adalah membuka peluang dan meningkatkan kapasitas 
masyarakat yang lemah, yang selama ini terpinggirkan dalam proses politik, agar dapat mengorganisir 
dirinya untuk terlibat lebih jauh di dalam proses politik. Sekali lagi, pengalaman Aceh dapat menjadi 
contoh dimana pengorganisasian rakyat dan organisasi berbasis kepentingan harus didahulukan,83 
sehingga pemilihan langsung dapat dimanfaatkan secara optimal.  
 
Bergabung, Mengambil Alih, dan Membangun Partai 
Upaya-upaya untuk memperbaiki partai dari dalam, dengan memasuki atau membangun partai 
alternatif, dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengorganisasian di tingkat politik. 
Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi agregasi isu dan kepentingan serta membangun kerjasama di 
antara berbagai kelompok masyarakat yang lebih luas. Lebih maju dari pengusung rekayasa 
kelembagaan, para demokrat dalam kelompok ini memiliki perspektif tentang perubahan relasi 
kekuasaan.  
 
Mereka sadar bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun kekuatan mayoritas yang dapat 
memenangkan pemilu. Namun, setidaknya dari kasus-kasus yang kami teliti, para demokrat 
menempuh cara yang berbeda-beda. Misalkan, masuknya Budiman Sudjatmiko ke PDIP, yang juga 
dilakukan oleh berbagai asosiasi sipil dan gerakan sosial sebagai diaspora.84 Lalu, percobaan kecil 
yang dilakukan oleh Pemberdayaan Otonomi Rakyat (POR) Pancur Kasih untuk mengambil alih 
kepengurusan PNBK di tingkat lokal.85 Selain itu, Papernas yang mencoba menggunakan ideologi 
Kiri86 dan membangun organisasi nasional –daripada organisasi yang menyebar di tingkat lokal–  untuk 
menyatukan sekelompok orang-orang, organisasi serta massa kritis. Dan PPR, yang mencoba untuk 
membangun partai di atas gerakan sosial yang ada – dengan basis utama gerakan agraria – ditambah 
beberapa LSM yang berorientasi lebih popular. PPR bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi politik 
yang lebih berakar, di mana organisasi rakyat dan LSM dapat berpartisipasi dalam kebijakan partai, 
termasuk mengajukan kandidat mereka. 
 
                                                                                                                                                  
Dalam Negeri. Khususnya sengketa Pilkada Maluku Utara, hingga tulisan ini dibuat, konflik belum berakhir. Massa 
pendukung mendatangi Jakarta dan terdapat kemungkinan bahwa kasus ini akan dibawa (diselesaikan) di tingkat presiden. 
83 Prioritas pada pengornasisasian juga mencakupi peningkatan kualitas dari keterwakilan organisasi itu sendiri. Kita tidak 
dapat menyangkal bahwa beberapa organisasi berbasis kepentingan termasuk Serikat Buruh pun bisa terjebak dalam 
elitisme, di mana para pimpinan organisasi mendominasi pengambilan keputusan, serta kontak-kontak personal lebih 
diandalkan daripada ikatan keanggotaan. 
84 Diaspora dilakukan oleh para aktivis yang diteliti dalam Studi Kasus Link Project. Proses memasuki partai-partai juga 
menjadi gejala umum yang dilakukan oleh para mantan aktivis 98 (aktivis yang telah bekerja sejak tahun 1990-an serta 
terlibat aktif dalam gerakan penurunan Soeharto). 
85 POR-Pancur Kasih yang berbasis di propinsi Kalimantan Barat telah mengambil alih kepengurusan DPC Kabupaten 
Sekadau. 
86 Yang dimaksud dengan ideologi Kiri di sini adalah ideologi yang dekat dengan Marxisme. Papernas sendiri dapat 
dikatakan sebagai kelanjutan dari Partai Oposisi Rakyat (Popor), partai baru yang didirikan untuk menyiasati stigma 
komunis pada PRD. Namun belakangan, Papernas menghadapi represi di berbagai daerah karena stigma yang sama. 
Karena itulah, kabarnya kelompok yang sama kemudian membentuk partai baru lagi, yakni Partai Persatuan Bangsa 
Indonesia (PPBI) yang diketuai oleh Dominggus, Ketua FNPBI. Namun keduanya tidak ada yang lolos verifikasi 
administrasi yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM. 
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Dari pengalaman masing-masing, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, semua 
upaya yang telah disebutkan di atas tidak dapat menghindari adanya fragmentasi politik. Terutama 
ketika sampai pada tahap untuk menggalang dukungan suara. Seringkali basis yang dianggap sebagai 
konstituen adalah kelompok atau wilayah yang sama, sehingga terjadi perebutan claim atas basis.87 
Sedangkan untuk para demokrat yang melakukan diaspora, perpecahan ini bisa terjadi di kalangan 
demokrat/organisasi pro-demokrasi, yang timbul dari perselisihan dan kecurigaan atas motivasi 
memasuki partai tertentu, terutama ketakutan akan diintervensi atau dikooptasi oleh partai. 
Perpecahan dan kecurigaan juga terjadi di dalam partai yang mereka masuki, karena dianggap 
sebagai “orang luar” (outgroup) atau faksi yang berbeda.  
 
Dalam pengalaman Filipina dan India, perpecahan yang terjadi di kalangan CSO, NGO dan Organisasi 
Rakyat menyebabkan kekacauan (disunity) dan kerentanan. Bahkan di Filipina, perpecahan di antara 
kelompok Maois berubah menjadi konflik kekerasan. Dalam beberapa kasus, memang hal ini tidak 
dapat dihindari. Tapi tentu saja kita berharap untuk kasus Indonesia, hal seperti ini tidak terjadi.  
 
Kedua, terdapat kecenderungan bahwa sebagian terpaku pada kelompoknya sendiri, dan tidak 
berupaya untuk merumuskan isu atau kepentingan yang lebih luas sebagai partai politik. Hal tersebut 
dapat dilihat misalnya, Papernas yang didominasi oleh aktivis PRD, dan PPR yang didominasi oleh isu 
agraria.88 Padahal, dengan sistem kepartaian seperti sekarang yang hanya mengakui partai nasional, 
mereka menghadapi tantangan untuk bisa menggalang dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. 
Dan kelompok masyarakat yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kelompok-kelompok garapan 
mereka saja, yang sudah “setengah jadi” dan memiliki kesadaran lebih tinggi tentang partisipasi politik. 
Lain daripada itu, mereka harus memperluas basis konstituen, termasuk kelompok-kelompok 
masyarakat yang lemah di luar garapan mereka.  
 
Ketiga, resiko untuk tersesat, atau terjebak dalam kultur politik para elit. Resiko ini  terutama dihadapi 
oleh para demokrat yang melakukan diaspora, karena mereka tidak memiliki posisi tawar yang 
memadai. Bahkan, mereka terkadang dihadapkan pada pilihan ‘setia kepada partai’, atau kepada basis 
atau dampingan mereka sebelumnya. Cara untuk menanggulangi masalah ini, mungkin, di antaranya 
adalah dengan membangun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas antara kader/aktivis yang 
bekerja di dalam partai dominan dengan organisasi asal mereka. Namun tentu saja, hal ini tidak hanya 
berlaku bagi para demokrat yang bergabung ke dalam partai, melainkan juga bagi mereka yang 
membangun partai-partai alternatif. Hal ini menunjukkan, sekali lagi, betapa pentingnya melakukan 
pengorganisasian politik yang matang. 
 

                                                
87 Misalkan pada pilkada Serdang Bedagai, terjadi pertarungan antara basis ORI (pendukung Sukirman, yang juga 
berselisih dengan BITRA, organisasi Sukirman) dan PP (pendukung Purba). Keduanya sama-sama organisasi yang telah 
berakar-rumput. Padahal sebagaimana ditunjukkan oleh Bab 4, sumber kekuasaan aktor alternatif berasal dari kekuatan 
massa yang terbatas. Tentu akan semakin buruk apabila ternyata massa yang terbatas itu masih harus terpecah lagi dalam 
berbagai organisasi/partai politik. 
88 Dominasi atau pengutamaan isu agraria pada PPR tidak semerta-merta menunjukkan ideologi PPR. Sebaliknya, mereka 
sepertinya masih berusaha untuk menemukan ideologi yang sesungguhnya. PPR agak mengambang dalam basis ideologi 
dan keorganisasian agar dapat menangani seluruh tugas mencakupi koordinasi, administrasi dan membangun mesin politik 
alternatif bagi CSO, gerakan sosial dan organisasi rakyat. PPR lebih banyak disokong oleh organisasi rakyat. Karena itu 
dasar pemikiran dan kepentingan PPR cenderung untuk lebih spesifik dan bersifat lokal, sementara rumusan agenda yang 
lebih luas belum berhasil dirumuskan. 
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Keempat, masih terkait dengan pengorganisiran politik, pengalaman Papernas dan PPR sejauh ini 
menunjukkan lemahnya strategi dalam membangun pendanaan partai dan mesin politik yang efektif. 
Ini mungkin menjadi alasan bagi kelompok yang melakukan diaspora. Tetapi, kendala yang sama 
ternyata juga dialami oleh kelompok yang mengambil alih partai di tingkat lokal. Yang terakhir ini, 
menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya terlepas dari bayang-bayang intervensi 
kepengurusan pusat – yang masih dikuasai oleh elit dominan. Cara ini memang tidak memerlukan 
biaya sebanyak yang diperlukan untuk mendirikan partai baru. Namun mereka tetap akan menghadapi 
tantangan dalam pendanaan kegiatan partai, selain juga harus menghadapi kenyataan bahwa mesin 
politik yang mereka rebut pun ternyata juga belum sepenuhnya matang atau sudah mapan. 
 
Kelima, sepertinya belum ada diantara upaya-upaya ini yang memiliki strategi untuk mengatasi 
masalah representasi dengan segala kompleksitasnya. Misalkan, bagaimana memadukan kerja-kerja 
politik dengan pemberdayaan/advokasi, melembagakan partisipasi langsung, merumuskan basis kerja 
partai dari prinsip-prinsip yang umum dengan mempertimbangkan kepentingan berbasis kelas, dan 
sebagainya, termasuk untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, daripada sekadar mengajukan 
dan menyokong tokoh/pemimpin yang popular tertentu. 
 
Sejarah menunjukkan bahwa usaha para demokrat untuk menampilkan pemimpin yang populer 
seringkali berakhir buruk, sebagaimana yang terjadi pada kasus Estrada di Filipina maupun Hugo 
Chavez di Venezuela. Para aktivis justru menjadi subordinat dari Estrada dan Chavez. Tidak banyak 
tanda-tanda yang menunjukkan bahwa para aktivis berusaha belajar dari peristiwa ini. Walaupun 
sebenarnya terdapat tradisi lama di Indonesia sejak perang kemerdekaan, di mana tokoh kuat di 
tingkat lokal – termasuk di kalangan pemuda radikal – bertindak layaknya ujung tombak para pemimpin 
populer bersama para pengikutnya. Para aktivis itu gagal membangun organisasi popular yang mandiri 
dan akuntabel. Yang menarik, ini juga merupakan tradisi segelintir elit atau pimpinan kelompok 
komunis yang berusaha untuk mengubah relasi kekuasaan melalui gerakan 30 September 1965.89 
 
Partisipasi Langsung: Memangkas Prosedur, tapi Tidak Otomatis 
Demokratis 
Wacana lain yang berkembang, adalah membentuk lembaga representasi yang membuka adanya 
partisipasi langsung terhadap lembaga-lembaga (atau bagian dari lembaga) pemerintah daripada 
membangun representasi politik (dalam bentuk partai atau organisasi politik lainnya). Contohnya 
adalah, lewat participatory budgeting, kontrak politik, dialog, dan sebagainya. Upaya ini antara lain 
dilakukan oleh Forum Warga di Jawa Tengah, FAKTA (Forum Warga Kota) di Jakarta, ATMA 
(Advokasi dan Transformasi Masyarakat) di Solo, Jawa Tengah, dan Urban Poor Consortium (UPC) di 
Jakarta. Mereka tidak berorientasi pada pengorganisasian politik, melainkan cenderung memfasilitasi 
mekanisme atau prosedur komunikasi secara formal antara pemerintah dengan masyarakat tentang 
isu-isu yang lebih spesifik, tergantung dari lembaga pemerintah yang mana ”perwakilan” tersebut 
diadakan.  
 

                                                
89 Seperti yang terjadi ketika para pimpinan PKI menjadi sub dari Sukarno dengan membentuk Dewan Revolusi. Baca John 
Roosa, Pretext for MassMurder. The September 30th Movement and Soeharto’s Coup D’Etat in Indonesia, Wisconsin: The 
University of Wisconsin Press, 2006. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya ini memiliki berbagai kelebihan, seperti keterlibatan lebih langsung 
masyarakat bawah, lebih memanfaatkan ruang lokal yang accessable, sifat wadah yang lebih terbuka, 
non-partisan, plural (majemuk) serta liberal. Wadah seperti ini juga dibangun di atas isu-isu atau 
permasalahan yang lebih konkret, seperti kinerja pemerintahan lokal, isu KKN, dan sebagainya. Hal-
hal inilah yang diharapkan mampu mencegah terjadinya distorsi representasi, serta berpotensi untuk 
melibatkan gerakan atau organisasi di luar partai (non-partai). Dengan wadah ini pula, diharapkan 
kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, termasuk perempuan akan lebih tertarik untuk 
terlibat. 
 
Bagaimanapun upaya-upaya tersebut pada nyatanya gagal memperbaiki perangkat-perangkat yang 
berkaitan dengan representasi secara umum. Berdasarkan data spesifik mengenai partisipasi langsung 
warga negara terlihat jelas angka yang muncul ternyata buruk (indeks 40). Lebih jauh lagi, hal ini 
berkaitan dengan sedikitnya kepedulian tentang bagaimana memobilisasi (menggalang dukungan) dan 
melibatkan seluruh warga/masyarakat. Selain itu upaya ini juga mengabaikan isu tentang relasi 
kekuasaan. Misalkan, sejak awal wadah ini lebih difasilitasi dari atas, daripada dirumuskan bersama-
sama oleh masyarakat yang bersangkutan.90 
 
Selain itu, karena lebih menekankan pada peran individual, maka bukannya tidak terdapat resiko 
bahwa wadah tersebut tetap berpotensi untuk dikuasai oleh segelintir orang, komunitas, atau kelompok 
masyarakat tertentu, yang akan membawa wadah ini pada kepentingan yang ‘segelintir’ pula. Seperti 
yang terjadi pada Forum Warga yang didominasi oleh komunitas muslim NU, atau Baileo yang fokus 
pada komunitas adat. Hal seperti ini jangan tergesa-gesa kemudian dilihat sepenuhnya negatif. Dalam 
artian, misalnya, jika wadah tersebut dikuasai oleh kelompok pejuang HAM, maka isu-isu di luar HAM 
akan terabaikan. Jika mayoritas warga adalah muslim atau suku adat tertentu, maka kepentingan 
warga non-muslim atau selain suku yang bersangkutan beresiko diabaikan jika yang mereka 
perjuangkan bukanlah hak-hak kesetaraan sipil, melainkan perlakuan khusus/istimewa bagi komunitas 
tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa wadah perwakilan langsung tidak menjamin pluralitas 
dalam arti yang sebenar-benarnya, bahwa siapapun bisa menggunakan wadah ini, terlepas dari latar 
belakang atau status mereka. 
 
Di luar wadah-wadah representasi langsung yang disebutkan di atas, terdapat pula representasi 
langsung yang dibawa oleh organisasi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh serikat buruh, serikat 
tani, ormas keagamaan, dan lain-lain. Seperti yang juga dialami oleh wadah representasi langsung 
yang memiliki kecenderungan untuk membatasi isu, kelompok representasi yang terakhir ini juga 
memiliki resiko untuk terisolasi dari gerakan atau kepentingan kelompok lain masyarakat.    
 
Selain itu, bentuk representasi langsung lainnya adalah kontrak politik terhadap anggota parlemen atau 
pemerintah. Hal ini biasanya dilakukan oleh komunitas adat atau keagamaan. Itu sebabnya isu-isu 
yang muncul dalam bentuk representasi ini biasanya lebih spesifik, seperti tuntutan hak-hak atas tanah 

                                                
90 Benar bahwa kebanyakan bentuk demokratis dari representasi langsung alternatif diperkenalkan dari atas, sebagaimana 
yang dilakukan di Porto Alegre maupun State Planning Board di Kerala – tetapi hal ini merupakan hasil dari 
pengorganisasian rakyat (popular) yang panjang dan berliku sampai berhasil memenangkan pemilihan umum. Kemudian, 
barulah mereka bisa menerapkan dari atas, cara yang sama secara konsisten. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di 
Indonesia, di mana inisiatif tersebut berasal dari aktivis NGO tanpa didahului oleh pengorganisasian dari bawah. Ironisnya, 
indikasi inisiatif dari atas ini semakin diperkuat dengan diadakannya partisipasi langsung sebagai bagian dari politik 
deliberatif yang diajukan oleh lembaga donor seperti Ford Foundation atau World Bank.  
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ulayat atau penerapan syariat Islam. Belakangan, cara-cara ini juga dilakukan oleh kalangan demokrat 
yang tidak berbasis adat atau agama menjelang pilkada. 
 
Kelemahan utama dari kontrak politik seperti ini adalah, ketergantungan yang lebih berat pada aktor 
berpengaruh (kandidat, politisi partai atau pemerintah) daripada sebaliknya (organisasi yang 
menawarkan kontrak politik). Sehingga memungkinkan terdapatnya berbagai jenis kontrak politik yang 
dibuat satu aktor dengan beberapa organisasi masyarakat, baik pro-demokrasi maupun tidak.91 Hal ini 
menunjukkan bahwa, dengan cara seperti ini, CSO belum memiliki posisi tawar yang kuat. Padahal 
tanpa posisi tawar yang kuat, ditambah dengan pelembagaan representasi yang lemah, tidak ada yang 
dapat mengawasi keberlanjutan kontrak politik tersebut, misalkan, kontrak kandidat baik sebelum 
maupun sesudah pemilu. 
 
Pada akhirnya, yang ingin kami tekankan tentang representasi langsung adalah perlunya menjadikan 
upaya-upaya itu berlangsung di dalam framework politik demokratis yang lebih luas. Beberapa 
perbaikan masih dibutuhkan untuk memfasilitasi secara politik lembaga representasi yang dimaksud. 
Tidak cukup memperbaiki representasi dengan hanya mewadahi mekanisme komunikasi antara warga 
dengan pemerintah, atau membatasi gerakan di tingkat komunitas. Representasi sejatinya memiliki 
agenda yang bisa mencakupi banyak pihak serta kepentingan yang lebih luas. Karena dengan cara ini 
kita bisa mengharapkan munculnya kekuatan politik alternatif.  
 
Kesimpulan dan Rekomendasi 
Walaupun situasi representasi masih buruk, kita dapat sedikit berlega hati atas beberapa kemajuan 
yang terjadi. Hal ini merupakan dampak dari beberapa upaya perbaikan representasi yang dilakukan 
oleh kalangan demokrat yang terdiri dari; 1) rekayasa kelembagaan melalui perubahan aturan-
perundangan; 2) reformasi partai; serta 3) pelembagaan partisipasi langsung. Sayangnya, upaya-
upaya-upaya di atas tidak didasarkan pada pengembangan kapasitas masyarakat awam, maupun 
pembangunan kedaulatan rakyat melalui pengorganisasian yang rapi. Sehingga konstituen pun masih 
tertinggal di belakang, sementara ketiga eksperimentasi tersebut pun tidak luput dari berbagai 
kelemahan. 
 
Kelemahan utama rekayasa kelembagaan terletak pada pendekatannya yang elitis. Ia menyerahkan 
perubahan (kembali) kepada elit, termasuk elit partai, yang dalam hal ini justru menjadi bagian dari 
permasalahan. Selain itu, metode ini juga tidak memiliki perspektif tentang relasi dan kepentingan 
kekuasaan, sehingga tidak memiliki tujuan untuk melakukan demonopolisasi elit. Akibatnya, 
kecenderungan rekayasa kelembagaan lebih pada memoles lembaga atau sistem yang sudah ada, 
serta meningkatkan kapasitas aktor yang notabene merupakan elit dominan, tanpa berusaha untuk 
membangun kapasitas politik dari masyarakat lemah. 
 
Mereka melakukan monopolisasi sistem politik, terutama politik kepartaian. Untuk itu, mereka 
melakukan beragam cara, seperti melalui lobi, pendekatan ke kelompok-kelompok kepentingan, dan 
bahkan melalui kerjasama dengan lembaga internasional. Hanya saja, yang ditawarkan sebagai solusi 
selama ini lebih terletak pada memperbaiki institusi demokrasi yang ada, terutama partai politik. 
Sedangkan kenyataan bahwa institusi tersebut dimonopoli oleh elit, belum menjadi perhatian serius. 
                                                
91 Seperti yang terjadi pada pilkada Jakarta, di mana UPC dan Fakta memiliki kontrak politik masing-masing dengan 
kandidat yang berbeda. 
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Sementara itu, kelemahan reformasi partai terletak pada beberapa hal, seperti 1) ketidakmampuan 
metode ini untuk mengatasi masalah fragmentasi di kalangan aktivis demokrasi; 2) tidak adanya rantai 
mandat yang jelas antara kader/aktivis yang masuk ke dalam partai dengan basisnya, atau antara 
partai dengan organisasi-organisasi pendukungnya; 3) pengorganisasian politik yang tidak matang, 
dalam hal perekrutan, pembiayaan, perluasan basis, maupun sebagai mesin politik dalam pemilu. 
Sehingga partai-partai alternatif yang baru dibangun belum memadai untuk berkompetisi dengan 
partai-partai dominan. 
 
Upaya lain yang dilakukan lewat pelembagakan partisipasi langsung juga memiliki beberapa 
kelemahan yang cukup mendasar. Kelemahan itu berupa kecenderungan untuk menerima (taken for 
granted) relasi kekuasaan yang sudah ada, terutama bagi pihak-pihak yang mengadakan kontrak 
politik dengan elit. Selain itu, penekanan pada proses deliberatif dan partisipasi individu belum 
memberikan bentuk demokratis yang jelas di dalam forum itu sendiri. Tidak ada yang keliru dengan 
representasi langsung dari berbagai kelompok kepentingan atau komunitas tertentu. Hanya saja, 
dalam rangka membangun demokrasi, bentuk-bentuk partisipasi langsung seperti ini harus 
dilembagakan dengan baik agar beberapa prinsip menjadi jelas. Yaitu, siapa saja yang dilibatkan, apa 
saja hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait, mekanisme pertanggungjawaban forum/wadah, serta 
isu-isu kesetaraan –bukan keistimewaan– apa saja yang diperjuangkan. 
 
Dengan demikian, sekalipun upaya-upaya di atas mengukir prestasinya tersendiri, kita harus mengakui 
bahwa eksperimentasi tersebut tidaklah cukup untuk memecahkan masalah utama dalam representasi, 
yakni, demonopolisasi elit. Penguatan representasi baru bisa berhasil hanya bila relasi kekuasaan 
diubah, di mana monopoli elit dominan terhadap sistem politik harus diruntuhkan terlebih dahulu. 
Kontrol popular yang demokratis juga harus terus difasilitasi dengan inovasi dan kreativitas baru, agar 
dapat mengatasi berbagai kelemahan atas eksperimentasi yang telah dilakukan. Jika tidak, maka 
demokrasi yang dibangun akan menjadi rapuh.  
 
Melihat gambaran tersebut, kami merekomendasikan beberapa prinsip yang perlu ditekankan untuk 
kerja-kerja penguatan representasi berikutnya: 
1) Menanamkan kerangka (framework) mengenai “relasi kekuasaan”. Bahwa apapun yang dilakukan, 

sudah seharusnya mengacu pada upaya untuk memperbaiki relasi kekuasaan (demonopolisasi 
elit). 

2) Tidak meninggalkan konstituen, dengan mengikat rantai mandat yang lebih jelas antara 
aktivis/kader dengan konstituen atau basis organisasi. 

3) Merancang strategi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang mandiri (self-sufficient), serta 
pengorganisasian politik (political organizing) yang kuat. 

4) Mencoba untuk merangkul dan mencakup kepentingan lebih banyak orang, termasuk masyarakat di 
luar konsitituen melalui perumusan isu yang dapat mencakupi kepentingan yang lebih luas, 
khususnya perumusan ideologi empirik bagi pendirian partai alternatif.  

 
* * * 
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Bab 6 
KESIMPULAN 

 
Satu Dekade Reformasi: Demokrasi yang Tertatih-tatih 
Perjalanan demokratisasi di Indonesia telah berlangsung selama satu dasawarsa sejak tumbangnya 
Soeharto pada 1998. Bagaimanakah kita menilai neraca perjalanan selama satu dekade itu? Dalam 
aspek-aspek apa sajakah terjadi kemajuan, tetapi juga di manakah kemacetan dan kemunduran masih 
berlangsung? 
 
Temuan mutakhir survei Demos (2007) kali ini menunjukkan ada perbaikan situasi demokrasi, 
khususnya berkenaan dengan sudah bekerjanya sistem demokrasi sebagai kerangka kerja politik 
negara. Kesan umum dan makro memperlihatkan dengan jelas bahwa perkembangan demokratisasi di 
Indonesia selama satu dekade terakhir telah menghasilkan perangkat-perangkat perundangan/regulasi 
formal serta berbagai norma dan pranata informal yang semakin lama semakin bersifat mendukung 
terhadap sistem politik demokratis. Praktek demokrasi sudah mulai menjadi kelaziman dalam 
penyelenggaraan kekuasaan. Bahasa politik tidak banyak lagi mengenal leksikon otoritarian. Pun 
dalam kehidupan publik pada umumnya, sistem demokrasi sudah semakin diterima secara luas.  
 
Singkatnya, demokrasi telah menjadi sistem yang cukup berfungsi sebagai kerangka kerja politik yang 
berlaku di seluruh negeri, menggantikan sistem politik otoritarian. Menurut titik-pandang optimistik 
seperti ini kita berada pada situasi point of no return. Sedikit demi sedikit, perkembangan demi 
perkembangan bergerak menuju kemajuan. Setelah hak-hak sipil dan politik mengalami perbaikan 
dramatis pada tahun-tahun pertama demokratisasi, sekarang kita juga mencatat beberapa pencapaian 
lain. Ini terutama berkaitan dengan praktek manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat-
perangkat mengenai tata pemerintahan demokratik menunjukkan perbaikan-perbaikan penting. Lebih 
dari 900 informan kami mencatat perbaikan-perbaikan itu meliputi kinerja pemberantasan korupsi, 
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, ketundukan pejabat pemerintah di depan hukum, 
penegakan rule of law, serta kapasitas untuk melawan kejahatan terorganisir. Haruslah dicatat bahwa 
perbaikan menyangkut perangkat-perangkat ini amatlah signifikan mengingat pada dua putaran riset 
kami sebelumnya (2003-2004 dan 2004-2005), perangkat-perangkat tersebut dianggap memiliki kinerja 
sangat buruk. Begitu buruknya saat itu sehingga menjadi faktor penting terjadinya defisit demokrasi. 
Sekarang, dengan membaiknya perangkat-perangkat menyangkut kinerja pemerintahan, jurang defisit 
demokrasi sudah mulai berkurang. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah defisit demokrasi benar-
benar sudah berakhir? 
 
Pada kenyataannya, tidaklah demikian. Survei kami yang terakhir menggambarkan beberapa cerita 
terinci yang lain. Pada kenyataannya proses demokratisasi di Indonesia masih menghadapi hambatan 
di sana-sini, dan bahkan sebagian di antaranya bersifat fundamental. Untuk lebih jelasnya ada baiknya 
kita simak beberapa catatan kritis berikut ini. 
 
Pertama, demokratisasi memang pernah memberi harapan bahwa perubahan bisa dikerjakan melalui 
partisipasi politik yang luas. Setelah sepuluh tahun berjalan, sayangnya, kini masyarakat kebanyakan 
sebagaimana dinilai oleh para informan kami tampaknya cenderung memahami politik secara sinis. 
Ada sinisme terhadap politik yang dipahami sebagai praktek perebutan kekuasaan elitis, dunia penuh 
manipulasi, atau sekadar jalur karir untuk mobilitas vertikal secara cepat guna memperoleh kekuasaan 
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dan kekayaan. Jumlah mereka yang memahami politik dengan citra negatif ini sangatlah tingginya 
(sekitar 80%), dibandingkan mereka yang melihatnya secara lebih positif sebagai kontrol publik atas 
kekuasaan (14%). Tanggapan seperti ini mungkin memang berkaitan dengan kenyataan bahwa 
selama ini politik di Indonesia memang dikuasai oleh kalangan elit, dan bahwa praktek politik elitis tidak 
pernah benar-benar menarik perhatian orang kebanyakan. Dengan kata lain, mereka tampaknya 
merindukan jenis politik yang lebih relevan dengan persoalan-persoalan riel yang lebih dekat dengan 
kehidupan mereka sehari-hari. 
 
Kedua, persis pada kenyataan inilah, pada sisi yang lain,  para aktor pro-demokrasi tampaknya harus 
memberikan perhatian yang lebih besar untuk memenuhi harapan publik itu. Ini berkaitan dengan 
kenyataan bahwa upaya perbaikan perangkat-perangkat demokrasi menyangkut pemenuhan hak-hak 
sosial dan ekonomi – perangkat-perangkat yang diasumsikan memiliki relevansi tinggi dengan 
problem-problem riel kehidupan masyarakat – masih jauh dari memadai. Memang ada cukup bukti 
tentang berbagai upaya perbaikan pada perangkat-perangkat ini– perlindungan atas hak anak, hak 
memperoleh pekerjaan, jaminan sosial dan kebutuhan pokok, hak atas pendidikan dasar. Tetapi 
perbaikan-perbaikan itu tetap saja tidak cukup signifikan, apalagi mengingat kenyataan bahwa krisis 
ekononomi yang terus berlanjut hingga sekarang bahkan mulai menimbulkan banyak kasus malnutrisi 
dan kelaparan di mana-mana. Dengan kata lain, untuk membuat demokrasi menjadi bermakna, salah 
satu agenda yang harus dilakukan adalah bagaimana membuatnya sebagai cara yang fungsional 
untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Harus diakui bahwa upaya ini mengandung banyak 
kesulitan dan komplikasi. Bukan saja karena secara makro Indonesia sedang terbelit oleh apa yang 
disebut sebagai “krisis ekonomi jilid kedua” yang dinilai oleh para ekonom kritis lebih parah 
dibandingkan krisis moneter 1997, tetapi juga karena banyak kebijakan negara di bidang ekonomi 
semakin berorientasi neoliberal yang lebih banyak hanya melayani pasar dan modal besar 
dibandingkan yang pro-rakyat, atau pro-kalangan miskin. 
 
Ketiga, proses pembangunan infrastruktur demokrasi masih jauh dari selesai. Institusionalisasi  
demokrasi belum menyentuh semua aspek, sementara perangkat-perangkat informal – kebiasaan, 
adat, nilai, norma – ternyata tidak melawan arus demokratisasi. Karena itu, ketimbang mengatakan 
demokrasi telah gagal dan tidak cocok untuk Indonesia, proses yang sudah berlangsung harus terus 
dilanjutkan, perlu mendapatkan lebih banyak pendalaman, dan inilah makna sesungguhnya dari 
konsolidasi demokrasi. Namun demikian, apa yang membuat situasi menjadi paradoksal adalah bahwa 
dewasa ini kalangan elit dominan justru sedang melakukan “konsolidasi demokrasi oligarkis” – suatu 
gejala yang ditandai oleh praktek politics of order  atau politik keteraturan, dan menjadikan demokrasi 
formal semakin tertutup bagi partisipasi popular.  
 
Keempat, meskipun demokrasi telah semakin berfungsi menjadi sistem dan kerangka politik, tetapi 
representasi masih menjadi masalah paling kronis. Tiga dimensi representasi, yakni representasi politik 
berbasis-partai, representasi kepentingan berbasis asosiasi sipil dan gerakan sosial, serta partisipasi 
langsung, belum mengalami perbaikan substansial. Selama ketiga dimensi representasi itu masih tidak 
dijadikan agenda utama demokratisasi politik, tampaknya demokrasi Indonesia masih akan tetap 
dimonopoli oleh kepentingan-kepentingan oligarkis kaum elit. Setidaknya, gejala inilah yang 
dicerminkan dengan jelas melalui sistem kepartaian Indonesia saat ini. 
 
Kelima, ancaman terhadap aspek fundamental demokrasi tak hanya terlihat dari merosotnya beberapa 
jenis kebebasan sipil, misalnya kebebasan beragama, serta kebebasan berbicara dan berserikat. 
Indeks mengenai perangkat kebebasan membentuk partai baik di tingkat nasional atau lokal bahkan 
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melorot tajam dari 71 menjadi 40, melemparkannya dari peringkat ketiga ke peringkat ke-22. Aspek 
lain yang tak kalah fundamentalnya adalah mengenai kemandirian negara dari campur tangan dan 
kepentingan asing. Kondisi mengenai perangkat ini, yang dahulu berada dalam situasi yang buruk, 
sekarang pun masih pula memperlihatkan stagnasi – sebuah situasi yang semakin mengkhawatirkan di 
tengah-tengah makin gencarnya intervensi modal global yang bahkan mulai menyusup ke tingkat lokal.  
 
Keenam, benar bahwa aktor-aktor berpengaruh makin terintegrasi ke dalam sistem demokrasi, dan 
peranan mereka untuk memanfaatkan serta memajukan perangkat-perangkat demokrasi juga semakin 
signifikan, didukung oleh mesin politik kepartaian dan sumber ekonomi yang kuat – buah dari nexus 
jalinan kepentingan ekonomi dan politik warisan rezim sebelumnya. Tetapi di pihak lain, kapasitas 
aktor-aktor alternatif masih sangat tidak memadai untuk melakukan terobosan dekolonisasi dan 
demonopolisasi sistem politik dari cengkeraman elit oligarkis, dengan hanya mengandalkan massa 
yang terserak-serak, tanpa dukungan sumber kekuasaaan ekonomi yang cukup, marginal secara 
politik, dan di antara sesama mereka sendiri masih terfragmentasi. 
 
Demikianlah, setelah satu dasawarsa demokratisasi di Indonesia menampakkan kemajuan, pada 
kenyataannya di sana-sini prosesnya memperlihatkan beberapa stagnasi dan kemerosotan. Beberapa 
fundamental demokrasi justru terus mengidap situasi kronis tanpa perhatian, dan karena itu sifatnya 
menjadi nir-kemajuan. Salah satu yang paling kronis adalah menyangkut perangkat-perangkat 
representasi. Sementara itu, banyak agenda institusionalisasi demokrasi belum tergarap maksimal, 
menjadikannya seolah-olah berada dalam informalitas dan ketakpastian. Di pihak lain para aktor pro-
demokrasi belum juga berhasil melakukan peningkatan kapasitas untuk pekerjaan besar 
demonopolisasi oligarki, di tengah-tengah makin terintegrasinya aktor-aktor berpengaruh ke dalam 
sistem politik. Alhasil, kesimpulan umum yang bisa ditarik dari semua gejala di atas adalah, bahwa 
meskipun demokrasi Indonesia sudah bekerja, tetapi jalannya masih terseok-seok, tertatih-tatih... 
 
Komunitas Politik Nasional: Di Bawah Bayang-bayang Komunalisme 
Lokal? 
Data riset kami menegaskan bahwa suatu kerangka politik nasional bagi demokratisasi sesungguhnya 
telah cukup tersedia dan berfungsi di Indonesia. Bahkan kerangka tersebut telah cukup berhasil 
memberikan solusi efektif bagi konflik di Aceh sehingga wilayah ini berhasil dipertahankan sebagai 
bagian integral Indonesia. Dengan kata lain, demokrasi cukup bermanfaat untuk menangani konflik-
konflik separatis sebesar yang terjadi dalam kasus Aceh. Meskipun belum cukup tuntas memberikan 
hasil yang sama efektifnya untuk kasus-kasus konflik lain yang bernuansa etnis dan agama seperti 
dalam kasus di Ambon dan Poso, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa demokrasi telah gagal. Data 
kami memperlihatkan bahwa dalam kasus-kasus terakhir itu demokrasi masih terlalu sedikit diterapkan 
sebagai solusi.  
 
Kerangka politik nasional demokratisasi ditemukan misalnya pada identifikasi diri masyarakat ketika 
mengikuti pemilu nasional. Ada tiga jenis identifikasi yang cukup tinggi (34%) menyebut diri mereka 
sebagai warga negara Indonesia, dengan variasi pada identifikasi yang berbasiskan orientasi partai 
yang dipilihnya (24%), dan pada identifikasi kelas (8%). Gambaran keseluruhan mengenai tiga jenis 
identifikasi utama ini sudah menunjukkan adanya basis identitas nasional bagi komunitas politik 
demokrasi di dalam masyarakat bangsa Indonesia. 
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Namun demikian, sebuah catatan perlu diberikan di sini. Ketika informan diminta menilai bagaimana 
masyarakat pada umumnya memilih identifikasi diri mereka dalam beberapa konteks politik lokal, 
ternyata bayangan kuat komunalisme lokal sangat jelas terlihat. Dalam situasi lokal khusus seperti 
pilkada, misalnya, 51% informan menilai masyarakat cenderung mengidentifikasi diri sebagai 
penduduk lokal, 23% lainnya menilai masyarakat memilih identifikasi sebagai anggota komunitas 
etnis/suku. Identifikasi etnis menjadi makin kuat ketika terjadi situasi-situasi konfliktual di tingkat lokal, 
ditandai dengan 36% informan menilai masyarakat memilih jenis identifikasi tersebut, juga dalam isu 
pemekaran pemerintahan daerah (26%).  
 
Sementara itu, identifikasi sebagai anggota komunitas agama, tidak seperti diduga, ternyata hanya 
cenderung menguat dalam momen-momen konflik lokal,92 ditandai dengan penilaian informan bahwa 
12% masyarakat memilih jenis identifikasi tersebut. Ini berbeda dalam momen pilkada (hanya 4%) atau 
pemekaran wilayah (1%).93 Namun tetap saja, dalam momen-momen konflik lokal, jenis pilihan 
identifikasi agama masih jauh lebih kecil dibandingkan yang berbasiskan etnis (36%), atau bahkan 
yang berbasiskan kelas (22%).  
 
Sentimen-sentimen komunalisme lokal, terutama yang berbasis etnis, baik yang berimpit dengan 
persaingan agama maupun kelas, tampaknya masih akan membayang-bayangi bekerjanya kerangka 
politik demokratis di tingkat lokal. Apalagi, seperti ditunjukkan oleh beberapa studi mengenai politik 
lokal (Nordholt, 2004; Sidel, 2004; Klinken, 2006), di tengah-tengah masih lemahnya kekuatan politik 
sipil lokal yang berorientasi demokratis, komunitas-komunitas politik lokal, termasuk aktor-aktor partai 
politik, seringkali terjatuh dalam berbagai praktek politik patronase dan patrimonialisme yang tertutup 
dan eksklusioner. 
 
Inilah alasan struktural yang menjelaskan pentingnya membuka ruang-ruang baru politik demokratis 
dengan kerangka politik nasional di tingkat lokal. Sekali lagi, mengambil pelajaran dari Aceh, suatu 
kerangka politik nasional yang demokratis merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menanggulangi 
konflik-konflik lokal. Membiarkan konflik-konflik lokal terus tertutup tanpa intervensi demokratis yang 
bersifat nasional hanya akan membuka jalan bagi munculnya komunalisme berbasis politik identitas.  
 
Yang masih menjadi masalah adalah belum cukup banyak muncul organisasi politik lokal dengan 
orientasi demokratis yang terbuka, yang bersifat lintas etnis, lintas-agama, dan lintas kelas. Masih 
sangat terbatas lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan 
masyarakat di tingkat lokal. Banyak organisasi sipil yang berbasis etnis dan agama tidak cukup 
membela kesetaraan dan persamaan hak. Karena itu, harus ada cara untuk memajukan dan membuka 
ruang-ruang yang lebih luas bagi munculnya organisasi-organisasi politik demokratis yang mampu 
bekerja untuk menyalurkan kepentingan masyarakat dan selanjutnya mereduksi konflik-konflik etnis 
dan agama di tingkat lokal.  
 
Di luar semua itu haruslah dipahami, dewasa ini politik lokal menjadi kian penting menyusul gelombang 
desentralisasi dan otonimisasi daerah. Tetapi proses ini sesungguhnya berlangsung bersamaan 
                                                
92 Beberapa ilustrasi mengenai konflik lokal antara lain muncul dalam bentuk bentrokan antara kelompok-kelompok 
masyarakat karena perebutan lahan atau akses ekonomi; perkelahian penduduk antar kampung; ketegangan antara para 
pengikut patron-patron politik yang satu dengan yang lain, termasuk pengikut partai, konflik petani dan pengusaha dalam 
perampasan lahan, dan lain-lain. 
93 Yang dimaksudkan di sini adalah pemecahan daerah, baik di tingkat kabupaten atau provinsi, yang dituntut kelompok-
kelompok penduduk untuk memiliki pemerintahan sendiri. 
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dengan globalisasi yang juga semakin melanda Indonesia. Dalam konteks itu, kini saatnya kerangka 
kerja politik demokratis harus diuji di tingkat sub-negara dalam latar struktural baru “lokalisasi politik,” 
yakni ketika politik menjadi sesuatu yang “globally/locally constructed.”  
 
Dalam latar globalisasi dan munculnya apa yang disebut “politik baru,” ruang politik lokal menjadi arena 
yang terbuka bagi kompetisi antara kekuatan-kekuatan ekonomi pada tingkat global serta kekuatan-
kekuatan sosial-politik yang berbasis pada identitas lokal dan politik identitas. Kekuatan modal 
seringkali tak segan-segan melakukan persekutuan busuk dengan kepentingan komunal yang berbasis 
politik identitas. Globalisasi neoliberal juga hanya berkepentingan untuk ekspansi ekonomi global di 
tingkat lokal, dan menjadikan politik lokal bersimbiosis dengan agenda privatisasi – dan karena itu juga 
penggerogotan ruang-ruang publik.  
 
Dalam kedua konteks itu, bagaimanakah mengerjakan pendalaman demokratisasi pada tingkat lokal? 
Bagaimana memajukan demokratisasi lokal berbasis citizenship-politics, justru ketika kebangsaan dan 
kewarganegaraan nasional seakan-akan menjadi tidak relevan di bawah lokalisasi politik, sekaligus 
globalisasi ekonomi? Inilah tantangan-tantangan baru yang – sayang sekali – belum bisa dipetakan 
masalahnya melalui riset ini.  
 
Konsolidasi Demokrasi Oligarkis – Menuju Politics of Order 
Seperti disebutkan di bagian awal, salah satu fundamen demokrasi yang masih sangat rapuh di 
Indonesia adalah representasi politik. Mengapa ini terjadi? Data riset kami memperlihatkan kenyataan 
bahwa perangkat-perangkat representasi politik, khususnya partai-partai politik, ternyata  lebih banyak 
dimanfaatkan oleh aktor-aktor berpengaruh daripada oleh aktor-aktor alternatif pro-demokrasi. Jika 
data ini dikaitkan dengan data lain bahwa partai-partai politik tidak benar-benar mencerminkan aspirasi 
masyarakat, dan bahwa perebutan kekuasaan melalui partai-partai dianggap masih pula bergelimang 
politik uang, kita bisa menarik korelasi bahwa buruknya sistem representasi politik sangat berkaitan 
dengan kolonisasi aktor-aktor berpengaruh terhadap sistem politik secara keseluruhan.  
 
Kenyataan bahwa sistem representasi politik berada dalam situasi kritis ditunjukkan pula oleh 
pandangan masyarakat – sebagaimana diungkapkan dari penilaian para informan kami – bahwa politik 
merupakan urusan kaum elit (29%) untuk perebutan kekuasaan (54%). Di bawah persepsi umum 
seperti ini kita lalu bisa mengerti mengapa lembaga legislatif hasil pemilu lebih sering dianggap 
sebagai ajang pertarungan elit politik ketimbang sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bagaimana ini 
terjadi? Ada apa dengan sistem representasi politik di Indonesia? 
 
Untuk memahami fenomena ini, data survei kami memberikan gambaran yang lebih luas mengenai 
faktor-faktor penyebabnya. Pertama, kelompok perangkat representasi adalah yang paling sering 
diabaikan oleh aktor-aktor pro-demokrasi. Alih-alih berusaha memperbaikinya, mereka justru lebih 
suka mencari alternatif jalan pintas. Kedua, meskipun perangkat-perangkat representasi secara luas 
cukup dimanfaatkan baik oleh aktor-aktor alternatif maupun aktor-aktor berpengaruh, tetapi inilah 
perangkat-perangkat yang paling sering tidak dipromosikan oleh para penggunanya. Kedua faktor 
inilah yang menjelaskan mengapa dari 11 perangkat demokrasi yang kinerjanya dinilai paling buruk, 7 
di antaranya berkenaan dengan aspek-aspek representasi. 
 
Ketiga, buruknya representasi tampaknya menjadi lingkaran setan bagi munculnya akibat lain bahwa 
kelompok-kelompok elit berpengaruh yang menguasai lembaga-lembaga politik formal muncul menjadi 
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kekuatan yang paling tidak bisa dikontrol. Mereka pada gilirannya berubah menjadi kekuatan oligarkis 
yang begitu powerful. Dengan kata lain, sistem representasi yang buruk adalah produk demokrasi 
elitis, produk dari sebuah sistem yang memelihara dan memajukan kekuasaan oligarkis. Tetapi, 
apakah sebagai sebuah blok politik mereka sungguh-sungguh menjdi kekuatan anti-demokratik? 
 
Benar, sebagian kalangan elit berpengaruh yang ada sekarang berasal dari kelompok-kelompok elit 
lama yang sentralistik dan berkerumun di tingkat nasional. Tetapi, data kami memperlihatkan dengan 
jelas terjadinya perluasan kaum elit hingga ke tingkat lokal. Politik lokal akhirnya memiliki banyak 
pemain: sebagian adalah elit Orde Baru yang “pulang kampung” untuk mencari mainan baru di daerah 
asalnya; sebagian lainnya terdiri dari unsur-unsur elit lokal lama yang masih bisa bertahan sejak 
jatuhnya Soeharto; sebagian lain sisanya adalah elit-elit lokal baru yang bermunculan karena proses 
desentralisasi politik. Hampir semua mereka mempertaruhkan eksistensinya melalui sistem demokrasi, 
tapi khususnya untuk menguasai sumber-sumber kekuasaan negara di tingkat lokal. Kenyataan bahwa 
mereka bertahan dengan sistem demokrasi, tidak bisa membuat kita berkesimpulkan secara hitam-
putih bahwa mereka adalah kekuatan anti-demokrasi. Ini karena mereka justru muncul dari sistem 
demokrasi, beradaptasi di dalamnya, dan secara lihai memanfaatkannya untuk memajukan 
kepentingan-kepentingan mereka sendiri.  
 
Di bawah suasana politik elit yang kompleks seperti itu, kita memang sesekali mendengar kabar baik 
bahwa sebagian kelompok elit berpengaruh berusaha untuk merombak hubungan-hubungan 
kekuasaan. Kendati demikian mereka memilih cara menguasai sistem politik lebih dulu sebelum benar-
benar melancarkan agenda itu. Inilah yang memunculkan fenomena demokrasi oligarkis, yakni 
monopolisasi kaum elit atas sistem politik. Bagi beberapa kalangan elit lain – terutama dari mereka 
yang tersingkir dari rezim yang sekarang, yang kalah pemilu, juga dari beberapa lingkaran kelas 
menengah lama yang tak lagi bisa merapat ke negara – gejala demokrasi oligarkis itu dianggap 
mengancam Indonesia. Mereka lalu mulai meneriakkan slogan-slogan anti demokrasi, 
menganggapnya sebagai sistem politik yang mahal, tidak efisien, dan mengidap bahaya politik 
identitas. Memang, sebagian kecaman mereka itu, benar adanya. Tetapi yang sesungguhnya harus 
mereka kecam adalah oligarkinya, bukan demokrasinya.  
 
Menghadapi situasi seperti itu, muncul reaksi balik kaum elit yang bercokol di dalam sistem. Mereka 
kini melancarkan agenda yang bisa disebut sebagai “politik keteraturan” (politics of order) untuk 
menjadikan demokrasi lebih efisien. Pada saat yang bersamaan mereka membuat sistem representasi 
menjadi semakin tertutup bagi partisipasi popular.  

(1) Elit dominan oligarkis melakukan konsolidasi melalui diproduksinya banyak ketentuan legal untuk 
membatasi kompetisi politik dari luar sistem. Paket baru undang-undang politik 2008 
membuktikan menguatnya kecenderungan ini. 

(2) Elit berpengaruh semakin menghindar dari jenis mobilisasi dukungan melalui pengintegrasian diri 
dengan organisasi popular – dari 33% (2003/2004) menjadi hanya 11% (2007); mereka kini 
memilih untuk lebih memanfaatkan dukungan tokoh-tokoh informal karismatik melalui populisme 
dan klientelisme.  

(3) Mereka juga lebih sering melakukan praktek politik aliansi dengan elit birokrasi dan 
pemerintahan – inilah konsolidasi intra-state-elits.  

(4) Data mengenai berkurangnya partisipasi kalangan elit dari dunia bisnis tampaknya harus 
ditafsirkan sebaliknya – mereka justru semakin bermetamorfose menjadi aktor-aktor politik yang 
dominan, berintegrasi ke dalam sistem demokrasi oligarkis.  
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Politik demokrasi elitis dijalankan dengan serangkaian cara seperti itu. Politics of order menciptakan 
sistem representasi yang mencegah partisipasi dari bawah. Kalangan elit berpengaruh kini semakin 
yakin bahwa sebelum demokrasi benar-benar dijalankan secara penuh dan membuka seluas-luasnya 
pintu bagi dukungan partipasi kerakyatan, yang lebih penting ditegakkan terlebih dahulu adalah rule of 
law dan tertib-politik. Tampaknya mereka menjalankan apa yang disebut sequencing of demokrasi 
(sekuensi demokrasi) yakni pilihan untuk menjalankan demokrasi secara bertahap, sedikit demi sedikit, 
melalui penataan kelembagaan, good governance, dan stabilisasi politik. 
 
Gagasan ini memang tampak menggemakan kembali argumen-argumen Huntingtonian pada tahun 
1960an mengenai modernisasi dan stabilisasi sistem politik post-patrimonialism. Tetapi, jika benar 
harus ada lebih dulu rule of law dan stabilitas politik sebelum adanya demokrasi, maka pertanyaannya: 
siapakah yang dianggap paling memiliki hak untuk menjalankannya? Mereka sendirilah yang 
menganggap diri paling berhak. Dan untuk itulah mereka melakukan konsolidasi demokrasi oligarkis – 
istilah lain untuk stabilisasi sistem politik.  
 
Aktor Alternatif dalam Kecenderungan Jalan Pintas Populis 
Setelah menunjukkan berbagai kecenderungan yang diperlihatkan oleh praktek politik kalangan aktor 
berpengaruh, dengan suatu kesimpulan kuat mengenai munculnya kembali karakter-karkater lama 
mereka sebagai elit dominan oligarkis, dan yang sekarang sedang melakukan politik pintu tertutup dari 
partisipasi popular, kini saatnya kita melihat bagaimanakah halnya dengan praktek politik kalangan 
aktor alternatif. Secara umum kita akan memperlihatkan lebih dahulu perbandingan kapasitas di antara 
mereka, dengan gambaran sebagai berikut. 
 
Aktor-aktor berpengaruh, yang secara tradisional berkonsentrasi di wilayah negara, mulai merambah 
dan menggarap sektor-aktor masyarakat sipil – wilayah yang selama ini menjadi domain utama aktor-
aktor pro-demokrasi. Aktor-aktor berpengaruh juga menguasai organised politics, ditopang oleh 
infrastruktur kepartaian nasional yang sentralistik, didukung oleh sumber ekonomi yang kuat, dan 
menguasai hampir semua media untuk komunikasi politik. Berbeda dengan itu aktor-aktor alternatif 
pro-demokrasi hanya mengandalkan dukungan massa yang terpencar-pencar, hampir tidak memiliki 
sumber kekuasaan ekonomi, dan hanya melakukan komunikasi politik di kalangan mereka sendiri 
melalui forum-forum yang terbatas.  
 
Aktor-aktor alternatif berasal dari para aktivis sipil NGO/CSO, dengan aliansi di kalangan tokoh-tokoh 
informal lokal, aktivis media massa dan praktisi hukum (secara keseluruhan mencapai jumlah hingga 
61%). Model pengorganisasi gerakan mereka umumnya masih menggunakan gabungan cara-cara 
mobilisasi melalui tokoh-tokoh populer/karismatik, klientelisme, serta patronase alternatif (secara 
keseluruhan berjumlah 50%), dibandingkan melalui pembangunan jaringan (35%), dan integrasi 
organisasi spesifik popular ke dalam konfederasi yang lebih umum (15%). Sebagaimana yang juga 
disimpulkan dalam survei terdahulu, dengan karakter seperti itu, mereka hanya bisa berperan untuk 
sekadar menjadi kelompok-kelompok lobi dan perantara antara kepentingan masyarakat dan lembaga-
lembaga politik. 
 
Sekarang keadaan relatif telah berubah. Ada gejala bahwa, sejalan dengan mulai tertariknya 
masyarakat untuk berkiprah dalam politik, aktor-aktor alternatif mulai menganggap penting 
mengerjakan agenda-agenda politik, masuk ke domain negara, dan mencoba mentransformasikan 
kegiatan sipil mereka menjadi tindakan yang bermakna secara politik. Dengan munculnya perhatian 
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untuk terlibat lebih jauh ke dalam politik, sekarang mulai muncul perhatian bahwa ada keperluan untuk 
membangun basis-basis politik di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, mereka tidak lagi 
berkonsentrasi penuh pada aktivisme sipil, tetapi mulai melihat pentingnya pemajuan kegiatan politik 
yang berbasis pada gerakan sosial. Sekali lagi data ini memperlihatkan bahwa mereka mulai bergeser 
menjadi lebih politis ketimbang sebelumnya, atau dengan kata lain mereka sedang berusaha untuk 
membuat banyak proyek politik ketimbang sebelumnya. Tetapi bagaimanakah hasilnya? 
 
Dengan sedikit pemetaan tentang situasi yang mereka hadapi, kita melihat bahwa mereka ternyata 
malah cenderung memilih jalan populisme, yakni politik mengatasnamakan rakyat untuk masuk ke 
lembaga-lembaga pengambilan keputusan dengan mengabaikan saluran-saluran representasi politik. 
Jalan populis ini masih dilakukan dengan cara memanfaatkan dukungan tokoh-tokoh informal 
karismatik melalui cara-cara patronase. Selama beberapa tahun terakhir, kecenderungan untuk 
memanfaatkan tokoh-tokoh karismatik ini justru mengalami peningkatan. Alih-alih mengerjakan agenda 
untuk melakukan upaya-upaya penguatan representasi dengan membangun basis popular yang luas 
bagi gerakan mereka, mereka malah melakukan jalan pintas untuk membuat tekanan langsung kepada 
lembaga-lembaga pengambil-keputusan dengan mengatasnamakan kepentingangan rakyat. Inilah 
gambaran mengenai jalan pintas populis itu. Mengapa kecenderungan ini terjadi? 
 
Tampaknya kita harus mencari penyebabnya pada penyebab-penyebab struktural yang mereka 
hadapi, sebagai berikut. Pertama, mereka ternyata masih mengandalkan sumber kekuasaan dan 
legitimasinya pada pengetahuan dan informasi dengan peningkatan yang cukup tinggi. Perhatian pada 
penguatan sumber ekonomi dan dukungan massa masih saja kecil, dan bahkan cenderung menurun 
dibandingkan yang kami temukan dalam survei sebelumnya. Kedua, dalam hal pembangunan isu, 
mereka juga masih cenderung berkonsentrasi pada gagasan-gagasan umum dan abstrak yang 
menjadi diskursus umum gerakan masyarakat sipil, seperti HAM, demokrasi, pembangunan ekonomi, 
good governance, dan anti korupsi. Isu-isu spesifik yang bersifat lokal, serta yang bersentuhan 
langsung dengan kepentingan riel masyarakat, masih belum cukup diolah sebagai agenda setting yang 
kongkret untuk penggalangan kekuatan sosial. Padahal isu-isu spesifik dan kongkret mempunyai 
political appeal yang jauh lebih berpotensi untuk menarik dukungan luas. Ini berkaitan dengan 
kenyataan berikutnya menyangkut kemampuan mobilisasi dan pengorganisian gerakan. 
 
Ketiga, dalam hal mobilisasi, mereka belum memiliki cukup kemampuan untuk mambangun basis 
massa yang luas. Pada kenyataannya, metode pengorganisian mereka lebih bertumpu pada 
penggalangan kelompok-kelompok yang memiliki visi dan kepentingan yang sama, untuk sebagian 
bahkan mengandalkan kesamaan asal-usul etnisitas dan keagamaan. Sebaliknya, hanya sedikit yang 
berkonsentrasi untuk membangun basis sosial berdasarkan kepentingan sektoral, dan perluasannya. 
Semua ciri ini memperlihatkan bahwa mereka masih merupakan kelompok-kelompok gerakan sosial 
yang eksklusioner, dan belum mampu menjadi tempat untuk penggalangan dan perluasan 
kepentingan-kepentingan masyarakat secara lebih luas. 
 
Keempat, menyangkut saluran yang dipakai dalam berbagai kegiatan advokasi, mereka lebih banyak 
menggunakan saluran legislatif dan pemerintahan.Tapi, bagaimanakah mereka menempuh cara untuk 
berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut? Kecenderungan kuat yang terlihat adalah bahwa 
mereka ternyata tidak tertarik untuk memanfaatkan partai politik. Mereka lebih percaya pada media 
perantara non-partai, seperti LSM atau NGO, kalangan ahli, atau kelompok lobi. Absennya partai 
politik, juga organisasi-organisasi kepentingan, untuk dimanfaatkan sebagai saluran untuk 
menyampaikan aspirasi mereka ke lembaga-lembaga legislatif dan pemerintahan, tampaknya 
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merupakan indikasi bahwa mereka lebih memilih partisipasi langsung ketimbang melalui representasi. 
Gejala ini bukan saja memperlihatkan kenyataan tentang ketidakpercayaan mereka pada partai-partai 
politik, tetapi juga – sekali lagi – adanya krisis representasi. 
 
Tampaknya mereka malah menghindar dari usaha untuk menanggulangi krisis. Apa yang mereka 
lakukan justru malah hanya memanfaatkan tokoh-tokoh popular atau para perantara lobbyist, 
ketimbang membangun kapasitas organisasional di kalangan mereka untuk memperkuat posisi tawar. 
Dengan kata lain, partisipasi langsung yang mereka kerjakan tidak didasarkan pada pembangunan 
representasi berbasis organisasi kepentingan yang kuat. Dengan mengandalkan diri pada kontak-
kontak perantara dan lobbyist, maka bentuk partisipasi langsung mereka sesungguhnya lebih bersifat 
individual dan informal – menuju jalan populis seperti yang sudah digambarkan di atas.  
 
Pelbagai Rekayasa Penguatan Representasi: Sebuah Evaluasi 
Upaya-upaya untuk melakukan perbaikan representasi bukannya tidak pernah dikerjakan. Setidaknya 
kita mengenal tiga cara yang sejauh ini sudah pernah atau sedang ditempuh oleh berbagai kelompok 
atau aktor-aktor alternatif berorientasi pro-demokrasi.  
 
Pertama, adalah rekayasa elitis, khususnya yang terkonsentrasi pada upaya-upaya untuk memperbaiki 
partai politik dan sistem kepartaian. Ini setidaknya pernah dilakukan oleh serangkaian upaya 
pembaruan undang-undang partai politik, misalnya yang disponsori oleh NDI, ke arah sistem multi 
partai. Pada kenyataannya, perubahan sistem kepartaian melalui rekayasa kelembagaan dan 
pembaruan perundangan, dan yang ditempuh sekadar melalui mekanisme legislasi, terbukti tidaklah 
cukup. Sistem multi partai yang berhasil diciptakan pada hasil akhirnya ternyata hanya dimanfaatkan 
oleh kalangan elit berpengaruh, sementara rekayasa ini tidak membawa pengaruh berarti pada 
terjadinya perubahan hubungan-hubungan kekuasaan.  
 
Benar bahwa dengan munculnya sistem multi partai, terjadi pula liberalisasi dan pluralisasi politik yang 
luas, namun peluang ini tidak serta merta menjamin aktor-aktor pro-demokrasi memanfaatkan secara 
maksimal perubahan yang terjadi, karena mereka tidak memiliki cukup kapasitas organisasional, juga 
lemahnya sumberdaya, untuk terlibat. Dengan kata lain, rekayasa pembaruan sistem kepartaian yang 
terjadi di Indonesia, tidak memiliki kontribusi langsung pada munculnya agenda untuk demonopolisasi 
elit dan perubahan hubungan-hubungan kekuasaan yang mendasarinya. Dengan demikian, dalam 
analisis terakhir, kita bisa mengatakan bahwa pembaruan sistem kepartaian melalui rekayasa 
kelembagaan dan perundangan, tidaklah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan yang 
sesungguhnya bagi penguatan aktor-aktor pro-demokrasi untuk menguasai sistem politik. 
 
Ini yang terjadi pada rekayasa elitis dalam pembaruan sistem kepartaian, begitu pula yang terjadi 
dalam rekayasa untuk pilkada. Dengan tidak mempertimbangkan pentingnya penguatan kelompok-
kelompok organisasi politik demokratik lokal, pilkada pada akhirnya justru hanya menjadi lahan subur 
bagi munculnya para bos lokal dan kekuatan-kekuatan komunal lokal untuk saling berebut kekuasaan, 
dan pada gilirannya justru hanya menjadikan politik lokal dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan anti-
demokratik.  
 
Kedua, upaya perbaikan representasi dilakukan dengan cara masuk ke dalam partai dan melakukan 
reformasi dari dalam, atau membangun partai baru dengan membangun basis konstituen yang 
dirancang secara sengaja. Upaya yang dilakukan oleh beberapa aktivis pro-demokrasi yang sejauh ini 
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bekerja pada basis-basis gerakan CSO/NGO maupun gerakan sosial untuk masuk ke dalam partai-
partai besar adalah contoh dari cara pertama. Persoalannya, apakah mereka berhasil melakukan 
reformasi dari dalam? Apakah partai-partai yang bersangkutan cukup kondusif untuk terjadinya 
reformasi internal? Apakah para aktivis itu memiliki sumberdaya yang cukup untuk membuat rekayasa 
reformasi-dari-dalam itu terjadi dengan dukungan konstituen tradisionalnya? Banyak bukti 
memperlihatkan bahwa alih-alih membawa perubahan yang berarti bagi terjadinya pembaruan dan 
reformasi di dalam partai-partai yang diinfiltrasinya, mereka justru larut ke dalam mekanisme oligarkis. 
Atau, paling sial, para aktivis itu malah dicurigai, baik oleh para elit partai yang bersangkutan; juga oleh 
sesama aktivis yang memilih bertahan untuk bekerja di luar partai manapun. Di sini masalah 
fragmentasi sesama aktivis gerakan pro-demokrasi mencuat kembali. Bukan saling pengertian dan 
kooperasi yang akhirnya terjadi, tetapi semakin tajamnya kecurigaan dan konflik. 
 
Sebenarnya masalah fragmentasi ini pula yang mempersulit situasi ketika dicoba cara perbaikan 
representasi melalui pembangunan partai baru. Bukan hanya mereka yang berupaya membangun 
partai baru itu menghadapi masalah internal berupa masih sangat sedikitnya sumberdaya serta 
lemahnya basis popular yang terorganisir, tetapi ketika partai-partai baru itu benar-benar berhasil 
dibangun mereka menghadapi pula persaingan klaim dalam membangun basis-basis konstituen. Tidak 
jarang perselisihan terjadi antara mereka dengan organisasi-organisasi gerakan sosial yang basis 
konstituennya merasa direbut oleh partai-partai baru itu. 
 
Ketiga, upaya lain untuk perbaikan representasi adalah dengan cara membentuk lembaga representasi 
yang memungkinkan terjadinya partisipasi langsung yang bersifat spesifik terhadap lembaga-lembaga 
pemerintah. Berbeda dengan dua cara perbaikan representasi yang dijelaskan sebelumnya, cara 
ketiga ini melihat penguatan representasi dari perspektif yang “kurang politis,” artinya tidak berorientasi 
pada pengorganisasian politik, dan dengan kata lain melakukan pembangunan representasi non-politis 
untuk mewakili kepentingan-kepentingan spesifik masyarakat. Dalam banyak kasus, wadah-wadah 
partisipasi langsung memang lebih menarik perhatian masyarakat bawah karena isu-isu kongkret 
sehari-hari yang dipilihnya; di samping lebih terbuka, lebih lokal, dan lebih non-partisan secara politik. 
Tetapi, sebagaimana terbukti dalam kasus-kasus lain di tempat-tempat lain, wadah-wadah partisipasi 
langsung tidak memiliki kerangka representasi jelas dan mengidap banyak kemungkinan untuk hanya 
melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan yang ada. 
 
Sampai sejauh ini, banyak problematik bisa diidentifikasi dalam berbagai cara perbaikan representasi, 
baik melalui rekayasa kelembagaan dan legislasi yang bersifat elitis, melalui cara reformasi kepartaian 
serta pembangunan partai baru, maupun melalui pelembagaan partisipasi langsung masyarakat, 
misalnya dalam bentuk forum-forum warga yang jauh lebih bersifat non-politis. Problematik utama yang 
dihadapi ketiga cara perbaikan representasi itu adalah berkaitan dengan masalah lemahnya dukungan 
organisasi popular, fragmentasi di kalangan gerakan organisasi sipil dan pro-demokrasi, serta 
diabaikannya agenda untuk perubahan hubungan-hubungan kekuasaan. Ini membuat upaya-upaya 
perbaikan menjadi semakin sulit. 
 
Masih adakah kemungkinan untuk keluar dari jalan buntu ini? Jika ada skenario untuk 
mengembangkan eksperimen-eksperimen penguatan representasi alternatif, seperti apakah kiranya 
bentuk-bentuk pelembagaannya? Pada Bab 7 kita akan mengulas masalah ini sebagai rekomendasi 
yang mungkin dikerjakan. 

* * * 
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Bab 7 
REKOMENDASI 

 
BLOK-BLOK POLITIK DEMOKRATIK 

 
Setelah satu dasawarsa, proses politik demokratisasi Indonesia ternyata telah menciptakan paradoks-
paradoksnya sendiri!  
 
Muncul dari gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim otoritarian Soeharto, Indonesia 
memang telah menjadi negara “demokrasi baru” terbesar di dunia. Akan tetapi, tidak seperti yang 
dibayangkan sebelumnya, sistem politik Indonesia kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh segmen-
segmen oligarkis dari kalangan elite. Mereka juga menyebar ke tingkat lokal, melakukan konsolidasi 
demokrasi elitis, menjadikan sistem representasi tertutup dari partisipasi popular, dan mulai 
menjalankan apa yang bisa disebut sebagai “politik keteraturan.”  
 
Benar bahwa standar instrumen-instrumen demokrasi yang berkaitan dengan tatakelola pemerintahan 
telah mengalami perbaikan, kendatipun dari peringkat yang rendah. Tetapi instrumen-instrumen hak-
hak sipil dan politik yang lima tahun lalu mengalami peningkatan, kini mengalami kemerosotan, di 
sana-sini bahkan kemunduran, dan karena itu berada di bawah ancaman.  
 
Benar pula bahwa beberapa instrumen demokrasi yang berkaitan dengan pemajuan hak-hak sosial-
ekonomi mengalami perbaikan, tetapi hal ini terjadi di tengah-tengah situasi ekonomi makro yang terus 
merosot dan ketika negara makin disubordinasikan oleh pasar bebas dan globalisasi ekonomi 
neoliberal. 
 
Bagaimanakah memecahkan paradoks-paradoks  seperti ini? Apakah situasinya sudah begitu gelap, 
tanpa harapan? 
 
Harapan itu sesungguhnya masih ada, peluangnya pun juga masih luas. Selama lima tahun terakhir ini 
masyarakat ternyata memiliki minat yang semakin tinggi terhadap politik. Setelah diapungkan sebagai 
massa-mengambang yang dimasabodohkan dan dibodoh-bodohkan selama tiga dasawarsa, 
munculnya minat politik yang tinggi itu menjadi pertanda baik tentang tumbuhnya basis pendukung 
yang luas untuk pembaharuan politik. Mereka juga bisa belajar dengan sangat cepat, mencatat dengan 
cermat peristiwa politik sehar-hari, dan menjadi sangat kritis terhadap dunia politik – dengan 
mengatakan bahwa politik dimonopoli kaum elite untuk saling berebut kekuasaan.  
 
Minat yang tinggi terhadap politik, disertai kritisisme yang tajam itu, jelas merupakan buah dari 
meluasnya kesadaran publik mengenai kebebasan sipil dan politik. Mereka kini memiliki kebebasan itu, 
dan ingin menggunakannya. Tapi sayangnya, mereka juga sudah semakin kehilangan kepercayaan 
pada partai-partai politik. Partai-partai dianggap bergelimang politik-uang, tidak benar-benar 
mencerminkan aspirasi kerakyatan, tidak terbukti menjadi pembela kepentingan-kepentingan vital 
masyarakat, serta dianggap tidak cukup accountable terhadap konstituennya. 
 
Singkatnya, ada massa-politik baru yang sedang menunggu. Peluang ini sebetulnya juga sedang 
dicoba dimanfaatkan oleh aktor-aktor gerakan pro-demokrasi untuk membangun basis sosial dan 
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politiknya. Memang ada berbagai upaya ke arah itu. Beberapa eksperimen telah dilakukan oleh banyak 
organisasi sipil dan NGO untuk go politics, di mana mereka memberi tekanan pada pekerjaan 
membuat linkage antara aksi-aksi sipil ke arah gerakan politik, khususnya yang berbasis pada gerakan 
sosial.  
 
Kita juga menyaksikan berbagai eksperimen mereka dalam proses politik elektoral, misalnya melalui 
keterlibatan dalam pilkada. Dalam eksperimen yang terakhir ini, mereka bersentuhan langsung dengan 
praktek politik kepartaian di tingkat lokal. Yang juga signifikan adalah eksperimen lain yang mereka 
kerjakan untuk benar-benar secara sadar mentransformasikan diri menjadi partai politik alternatif, baik 
dengan basis lokal maupun nasional. Singkatnya, sudah ada eksperimentasi agar aksi-aksi sipil dan 
gerakan sosial bisa mempunyai efek dan akibat-akibat politik yang bermakna, khususnya bagi 
terjadinya perubahan pada struktur-struktur hubungan-kekuasaan (power relation).  
 
Kendatipun demikian, tetap haruslah dikatakan bahwa eksperimen-eksperimen ini masih sangat 
terbatas dampaknya, hanya berlangsung di beberapa jenis isu, dan belum terkonsolidasi dalam skala 
yang luas.  
 
Tapi bukan hanya itu kelemahan yang harus mereka tanggulangi. Mereka juga menghadapi masalah 
internal yang rumit. Mereka misalnya tidak cukup mampu mengorganisasi diri sebagai gerakan 
bersama. Mereka masih terpencar-pencar dalam berbagai basis isu; terfragmentasi di kalangan 
sesama mereka; dan mengalami kesulitan teknis yang luar biasa untuk menggalang konsolidasi 
nasional dalam cakupan geografis negeri kepulauan yang amat luas (tapi di sana-sini dengan 
infrastruktur yang masih sangat terbelakang) – membentang dalam skala hemisferik seluas Eropa 
Selatan hingga Eropa Utara. 
 
Hanya dengan basis lokal yang kuat dan linkage nasional yang luas, kita bisa memastikan kembali 
arah perjalanan demokratisasi Indonesia, membuatnya lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi lebih 
banyak orang, dan merebutnya kembali dari monopoli kalangan elite oligarkis. 
 
Ke arah agenda seperti itulah seharusnya proyek demokratisasi Indonesia harus diarahkan. Kini kita 
semakin meyakini bahwa untuk memantapkan perjalanan demokrasi Indonesia pada dekade kedua 
pasca reformasi, penguatan representasi kerakyatan – mencakup tiga dimensinya, yakni: representasi 
politik berbasis partai, representasi kepentingan berbasis kegiatan sipil dan gerakan sosial, serta 
partisipasi langsung berbasis komunitas-komunitas kewargaan – harus menjadi prioritas utamanya. 
Namun penguatan representasi popular itu rupanya harus didasarkan kembali pada dua basisnya yang 
utama, yakni pada komunitas-komunitas politik demokratik di tingkat nasional, dan gerakan politik lokal 
untuk pemajuan representasi yang berbasis isu dan kepentingan kerakyatan. 
 
Tetapi dalam situasi ketiadaan inisiatif untuk eksperimen kongkret, penting kiranya membangun 
kekuatan-kekuatan riel di tengah-tengah, untuk menjembatani, secara vertikal antara gerakan 
kerakyatan dan organised politics, dan secara horisontal antara antara gerakan sosial dan gerakan 
politik sipil; serta yang bisa menjembatani pula antara kekuatan-kekuatan lokal dan nasional. 
Dengan pertimbangan seperti itulah, kami merekomendasikan pembentukan blok-blok politik 
demokratik. Gagasan tentang pembentukan blok-blok politik demokratik ini secara spesifik didasarkan 
pada beberapa argumen berikut ini. 
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1. Blok Politik Demokratik sebagai Eksperimen Penguatan Representasi Popular 
Ada beberapa problem yang melatarbelakangi munculnya gagasan pembentukan Blok Politik 
Demokratik, antara lain: 

(1) Sistem representasi politik mengalami malfungsi karena lembaga-lembaga demokrasi dikuasai 
kalangan elite dominan   

(2) Serangkaian paket undang-undang politik yang baru saja disahkan, khususnya Undang-undang 
Partai Politik dan Undang-undang Pemilu, memperlihatkan sekali lagi berbagai upaya elite 
politik di parlemen mempersulit pembentukan partai-partai baru, dengan berbagai persyaratan 
yang tidak masuk akal dan diskriminatif 

(3) Kecenderungan jalan pintas populis yang dikerjakan aktor-aktor alternatif berorientasi pro-
demokrasi sangat-sangat tidak relevan dengan kebutuhan untuk perbaikan representasi 
popular. 

(4) Upaya-upaya penguatan representasi yang dilakukan selama ini belum menyentuh agenda 
untuk perubahan hubungan kekuasaan  

 
Blok Politik Demokratik dimaksudkan untuk membangun bentuk-bentuk representasi alternatif, yakni 
representasi berbasis kepentingan kerakyatan. 
 
2. Blok Politik Demokratik sebagai Solusi untuk Defragmentasi Gerakan Pro-Demokrasi 
Blok politik demokratik memang bukan satu-satunya jawaban untuk menanggulangi problem 
demokratisasi yang rapuh. Tetapi sertidaknya gagasan ini dimaksudkan untuk memecahkan salah satu 
problem krusialnya, yakni fragmentasi gerakan pro-demokrasi. 
 
Dengan blok politik demokratik, kita bisa menggalang energi kolektif untuk konsolidasi dan koordinasi 
gerakan-gerakan pro-demokrasi yang sejauh ini terpecah-pecah, bukan saja karena perbedaan fokus 
gerakan di antara sesama mereka, tetapi juga karena tiadanya jaringan yang kuat di antara gerakan di 
tempat yang satu dengan gerakan di tempat yang lain. 
 
Blok politik demokratik juga dimaksudkan sebagai jembatan antara berbagai aktor reformis di tingkat 
organised politics dengan aktor-aktor yang bekerja di tingkat gerakan sosial dan organisasi-organisasi 
sipil. 
 
3. Momentum Pembentukan Blok Politik Demokratik: Peluang dan Basis Dukungan Sosial 
Meski menghadapi tantangan berat, ada peluang untuk membangun basis sosial yang luas bagi 
gerakan penguatan representasi popular. Peluang itu bisa menjadi potensi dukungan sosial yang luas, 
dari berbagai sektor masyarakat yang memiliki minat besar terhadap politik, tetapi sangat kritis 
terhadap praktek politik aktual, yakni praktek politik elitis.  
 
Dalam situasi seperti itu, kita perlu memetakan sektor-sektor sosial mana saja yang sudah mengalami 
tahap “politisasi” semacam itu, juga mengklasifikasikannya sesuai dengan tiga bentuk representasi: 
representasi politik, representasi kepentingan, atau representasi kewargaan. Sektor-sektor massa 
politik baru yang sedang menunggu itu memerlukan bentuk-bentuk pengorganisasian yang kuat, solid, 
terbuka, inklusif, dan partisipatif. 
Blok politik demokratik adalah institusionalisasi yang dibayangkan bisa dikerjakan di tengah-tengah 
momentum seperti itu. 
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4. Agenda-agenda Pokok Blok Politik Demokratik 
Ada lima agenda inheren di dalam upaya pembangunan Blok Politik Demokratik  
 
Pertama, blok-blok politik demokratik dimaksudkan untuk melindungi demokratisasi berbasis HAM – 
termasuk hak-hak sipil dan politik serta bentuk-bentuk representasi politik yang lebih demokratis – dari 
skenario politics of order kalangan elit dominan melalui konsolidasi demokrasi oligarkisnya. 
 
Kedua, blok-blok politik demokratik dimaksudkan untuk memajukan pemerintahan lokal yang 
partisipatoris, termasuk participatory budgeting, dan participatory sustainable planning. 
 
Ketiga, blok-blok politik demokratik berkepentingan untuk memajukan partisipasi perempuan, juga 
mempromosikan perspektif-dan-isu-perempuan, dalam masalah-masalah politik. 
 
Keempat, blok politik demokratik berkepentingan pula untuk memajukan berbagai bentuk pakta sosial, 
khususnya dalam rangka:  
(i) melawan hubungan simbiosis penuh-kepentingan antara negara, bisnis, dan komunalisme;  
(ii) memajukan pembangunan ekonomi yang memiliki wawasan tentang pertanggungjawaban sosial 

keberkelanjutan lingkungan;  
(iii) membuka jalan bagi munculnya sistem representasi berbasis kepentingan dari bawah, 

khususnya untuk melawan agenda-agenda korporatisme dari atas. 
 
Kelima, secara khusus pembentukan blok-blok politik demokratik dimaksudkan pula sebagai langkah-
langkah kongkret demonopolisasi sistem representasi dan sistem kepartaian yang semakin lama 
semakin tertutup. 
(i) untuk membuka peluang terciptanya sistem representasi popular – sebagai alternatif terhadap 

sistem representasi elitis yang berlaku sekarang 
(ii) untuk memperluas peluang membangun partai politik dari bawah, dari konteks lokal 
(iii) untuk membuka peluang lebih luas bagi representasi kepentingan berbasis (gerakan) sosial 
(iv) untuk membuka partisipasi luas perempuan dan perspektif-perempuan dalam politik 
(v) untuk memajukan hak-hak ekonomi dan sosial 
(vi) untuk memajukan pakta-pakta sosial, dalam rangka menjamin terselenggaranya hak 

memperoleh pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan lingkungan, sekaligus pertumbuhan 
ekonomi. 

 
Institusionalisasi Blok Politik Demokratik di Tingkat Nasional & Lokal 
Blok-blok politik demokratik bisa muncul di tingkat lokal maupun nasional. Jika blok politik demokratik 
di tingkat nasional didasarkan pada gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, dan tema-tema yang bersifat 
general-universal, maka blok-blok politik demokratik di tingkat lokal dibayangkan merupakan 
implementasi dari visi general-universal tersebut.  
 
Blok-blok politik demokratik di tingkat lokal pada kenyataannya merupakan respons otentik terhadap 
problem-problem demokrasi di tingkat lokal, dan karena itu tema, isu, platform, dan strateginya harus 
merupakan solusi kontekstual terhadap problem-problem lokal. 
 
Kita juga membayangkan bahwa eksperimen pembentukan blok-blok politik lokal tidak hanya 
dikonsetrasikan untuk penguatan representasi politik berbasis kepartaian, walaupun wilayah ini 
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sungguh amat penting dan strategis. Pembangunan representasi yang tidak berbasis partai untuk 
memajukan isu dan kepentingan, serta untuk memajukan bentuk-bentuk partisipasi kewargaan, juga 
menjadi wilayah pekerjaan lain yang penting digarap pula oleh blok-blok politik demokratik di tingkat 
lokal. 
 
Hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kita perlu memetakan jalan yang harus ditempuh oleh 
setiap eksperimentasi blok politik demokratik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Peta jalan ini 
penting untuk menentukan di manakah agenda pembentukan blok politik demokratik harus dimulai 
atau dihentikan, dalam situasi seperti apakah ia harus dikerjakan, dengan agenda seperti apa, dan 
dengan struktur yang bagaimana.  
 
 
 

* * * 
 


