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Prolog

“Gizi Bagi Demokrasi”

emokrasi sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. 

Bung Hatta, bahkan pernah mengatakan bahwa Dperwujudan demokrasi dapat dilihat dalam dinamika 

kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Artinya, demokrasi 

pun ternyata punya akar yang kuat dalam struktur sosial 

masyarakat di Indonesia. Demokrasi yang kita kenal sekarang 

adalah demokrasi yang bersumber dari negara-negara Barat. 

Demokrasi yang berakar pada semangat liberal, yang menjunjung 

tinggi kebebasan dan pengakuan hak-hak individu. Dalam 

konteks ini, pengambilan keputusan didasarkan pada kehendak 

mayoritas, tanpa memandang perbedaan-perbedaan status sosial 

dan ekonomi. 

Perjalanan demokrasi di negara-negara Barat telah 

berlangsung hampir 3 (tiga) abad lamanya. Berawal dari 

perlawanan terhadap kekuasaan monarki yang sewenang-

wenang, demokrasi lahir dengan semangat mendobrak relasi 

kekuasaan yang tradisional-patrimonial dan berupaya 

mewujudkan kesederajatan dalam hubungan rakyat dan 

penguasa. Legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber dari atas 

layaknya pada model teokrasi, tapi berakar dari bawah, dari 

mandat yang diberikan rakyat. Karena itu, siapa pun yang 
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memegang tampuk kekuasaan harus mendengar dan mewujud-

kan suara rakyat bila ingin kekuasaannya diakui. Vox populi vox dei, 

demikian semboyan para pejuang demokrasi. Suara rakyat adalah 

suara Tuhan. Bila penguasa mengabaikan suara rakyat, niscaya 

kekuasaannya tidak akan langgeng karena ia akan kehilangan 

kepercayaan rakyat, dan hilanglah mandat yang dipegangnya.

Demokrasi ala Barat juga memperkenalkan prosedur 

terbuka untuk memilih figur yang layak menjadi penguasa. 

Prosedur ini dikenal dengan sebutan pemilihan, yang 

berlangsung di level nasional (pemilihan umum) atau di level 

lokal (pemilihan lokal). Apa pun lingkupnya, pemilihan 

merupakan proses seleksi dan kompetisi bagi para elit untuk 

meraih mandat rakyat. Prosedur inilah yang membedakan 

demokrasi dari sistem pemerintahan lain.

Praktik demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak awal 

kemerdekaan sebenarnya telah mengadopsi semangat itu. 

Bahkan lebih dari itu, nilai-nilai kebebasan ala Barat dipadukan 

dengan nilai-nilai budaya lokal yang menampakan karakteristik 

khas demokrasi ala Indonesia. Kuatnya pengaruh budaya lokal 

merefleksikan nuansa kepemimpinan patrimonial dalam praktik 

demokrasi di Indonesia. Demokrasi prosedural sukses 

dipraktikan melalui pemilihan umum sejak tahun 1955 hingga 

2004, meski selama 32 tahun pemilihan umum sempat tereduksi 

sekedar mekanisme formal untuk melegitimasi penguasa. 

Pemilihan Umum 1999 menjadi awal baru dalam praktik 

demokrasi prosedural di Indonesia. Era multipartai dimulai lagi, 

dengan semangat baru untuk mencari figur alternatif selain para 

aktor yang telah mapan dalam lingkaran rezim Orde Baru. Partai-
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partai politik baru bermunculan “merayakan” kebebasan yang 

dibawa oleh reformasi. Pemilihan Umum 1999 memang 

memunculkan pemerintahan baru yang diisi oleh figur-figur 

reformis, tapi periode 5 (lima) tahun berikutnya ternyata tidak 

semulus yang diharapkan. Alih-alih memulihkan krisis moneter 

dan krisis kepercayaan masyarakat, para elit justru sibuk 

berkonflik, berlomba “mencicipi” bagian dari kekuasaan. 

Periode awal transisi demokrasi pascareformasi diisi 

dengan konflik elit yang tidak berkesudahan. Di level lokal, 

daerah sibuk menerjemahkan otonomi daerah. Ketiadaan 

hubungan hirarkhis antara provinsi dan kabupaten/kota 

mengubah praktik otonomi daerah yang semula top-down menjadi 

sangat longgar. Ada kebebasan yang sangat luas bagi daerah 

untuk berkreasi, bahkan juga memunculkan egosentrisme daerah 

yang sangat kuat. 

Demokrasi menjadi dalih untuk menjustifikasi praktik-

praktik anarkhis dan kekerasan atas nama kebebasan. Padahal, 

demokrasi sendiri sangat menghormati keberagaman dan 

menjunjung tinggi penghargaan pada jatidiri tiap inidividu. 

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama periode awal 

reformasi inilah yang kemudian memunculkan keraguan 

terhadap demokrasi. 

Sekalipun berakar dalam kehidupan sosial masyarakat 

Indonesia, reduksi demokrasi selama 3 (tiga) dekade lebih telah 

menyebabkan praktik demokrasi menjadi sangat formal. 

Reformasi seolah menjadi awal reinkarnasi demokrasi dalam 

praktik kenegaraan di Indonesia. Layaknya bayi yang baru lahir, 

demokrasi tidak serta merta tumbuh cepat. Untuk berkembang, 

Prolog: "Gizi Bagi Demokrasi"
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demokrasi perlu gizi dan perawatan yang memadai. Kedua hal 

inilah yang ingin disiapkan pada 5 (lima) tahun periode kedua 

transisi demokrasi.

Pemilu 2004 menjadi awal pembelajaran demokrasi. Di  

tengah skeptisisme publik akibat pengalaman 5 tahun 

sebelumnya yang tidak membawa perbaikan kesejahteraan secara 

signifikan, Pemilu 2004 punya beban berat untuk memulihkan 

kembali kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Pemilihan 

presdien secara langsung yang pertama digelar untuk 

membuktikan kesungguhan rezim untuk menerapkan demokrasi 

substantif dalam praktik kenegaraan. Meski demikian, nuansa 

primordial masih mewarnai wacana yang berkembang seputar 

Pemilu dan Pilpres 2004. Isu-isu lama, seperti dikotomi sipil-

militer, orientasi figur dalam perilaku pemilih, dan formalisme 

pemilu masih mewarnai, sekalipun mulai berkembang sikap 

kritis dalam menilai kinerja pemerintahan sebelumnya.

Pemilihan presiden secara langsung diikuti dengan 

penerapan sistem pemilihan langsung dalam pemilihan kepala 

daerah. Sistem ini pertama kali diterapkan di Indonesia, hingga 

wajar bila kesan canggung dan trial and error masih mewarnai 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung 

selama periode 2005-2006. Ternyata, sekalipun pemilihan kepala 

desa secara langsung sudah dipraktikan jauh sebelum Indonesia 

merdeka, toh para aktor politik tidak siap untuk kalah dalam 

event politik lokal ini. Maka, tidaklah mengherankan bila banyak 

pilkada langsung yang diidamkan akan menghasilkan figur 

pemimpin daerah yang kapabel justru berakhir di ruang sidang. 

Di beberapa daerah, pengadilan jalanan juga terjadi untuk 
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menunjukkan ketidakpuasan para pendukung tatkala sang 

“jago” kalah bertarung. Aksi pengrusakan fasilitas publik dan 

perilaku anarkhis lain masih mewarnai pesta demokrasi lokal ini.

Kedewasaan politik menjadi prakondisi yang diperlukan 

untuk mewujudkan pertumbuhan demokrasi yang berkualitas. 

Tanpa kedewasaan politik, demokrasi akan mengalami peng-

kerdilan. Untuk itu, pertumbuhan demokrasi perlu didukung 

dengan gizi yang memadai agar para elit dan massa memiliki 

kesadaran dan kedewasaan politik dalam berpartisipasi. Gizi ini 

hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan politik, suatu proses 

pembelajaran agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara. Partisipasi publik tidak hanya diperlukan 

saat pemilu atau pilkada, tapi lebih penting lagi adalah dalam 

pengambilan keputusan sehari-hari. Demokrasi adalah soal 

membuka akses bagi publik untuk menentukan masa depannya, 

memilih alternatif keputusan untuk menyelesaikan persoalan 

yang dihadapi. Pemahaman akan makna demokrasi inilah yang 

perlu ditanamkan melalui pendidikan politik agar ada kontrol 

sosial yang berkesinambungan terhadap jalannya pemerintahan.

Demokrasi tidak berakhir setelah pemimpin baru terpilih 

melalui pemilu atau pilkada. Kedua event ini hanyalah awal dari 

perjalanan panjang yang menentukan masa depan rakyat, apakah 

menuju kesejahteraan atau menuju kesengsaraan. Pemilu dan 

pilkada bukanlah kontrak kosong yang memungkinkan penguasa 

bertindak seenaknya dalam mengambil kebijakan. Sekalipun 

mandat sudah diberikan, rakyat tetap harus dilibatkan dalam 

pengambilan kebijakan. Inilah inti dari pelembagaan demokrasi. 

Partisipasi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang akan 
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menentukan dinamika perpolitikan, termasuk di level lokal. 

Karena itu, pembenahan dalam seluruh aspek, baik struktur, 

kultur, maupun aktor akan sangat menentukan arah per-

tumbuhan demokrasi dan dinamika perpolitikan lokal.

Tulisan-tulisan dalam buku ini memotret bagaimana 

demokrasi dipahami, diinterpretasi, dan dipraktikan dalam 

kehidupan perpolitikan di Indonesia, khususnya dalam level 

lokal. Banyak permasalahan yang masih menjadi tantangan 

untuk segera diatasi, namun tidak sedikit pula good practices 

yang lahir membangkitkan optimisme akan pelembagaan 

demokrasi.

*  *  *
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Bagian  1

Pemilu dan Pilpres





1 - 1

Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2004:

Awal Pembelajaran Demokrasi

Pemilu 2004 di Tengah Skeptisisme Publik

enyelenggaraan pemilu selalu punya makna penting bagi 

perjalanan politik suatu negara. Dalam berbagai literatur PIlmu Politik, pemilu memainkan peran penting sebagai: 

(1) suatu bentuk usaha perubahan secara damai; (2) pemilu 

menjadi arena kontestasi dan kompetisi berbagai kekuatan politik 

secara adil; serta (3) dengan pemilu maka ada upaya membuat 

jarak antara lembaga dengan rakyat menjadi dekat. Masyarakat 

dapat berkomunikasi dengan lembaga. Mengingat peran penting 

pemilu, maka tidaklah mengherankan jika penyelenggaraan 

pemilu selalu disertai dengan harapan akan perbaikan relasi 

kekuasaan dan kepemimpinan politik. 

Harapan ini terus menyertai penyelenggaraan pemilu di 

Indonesia, baik pada masa Orde Baru, maupun pada era 

reformasi. Ekspektasi publik akan perbaikan kualitas anggota 

parlemen semakin besar karena pada kenyataannya, para wakil 

rakyat yang terpilih hasil Pemilu 1999 tidak menunjukkan kinerja 

yang memuaskan. Demikian pula penguatan hak dan 

kewenangan DPR dan DPRD pada era reformasi lebih banyak 
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digunakan untuk kepentingan pertarungan kekuasaan 

dibandingkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pada level pemerintahan, terjadi kekecewaan yang meluas 

terhadap pemerintah hasil Pemilu 1999 karena pemerintah dinilai 

tidak memiliki agenda yang jelas untuk keluar dari krisis, 

kepemimpinan yang lemah dan mengakibatkan berkembangnya 

apatisme politik publik, praktik korupsi di kalangan birokrasi 

yang meluas, penegakan hukum yang lemah, serta implementasi 

otonomi daerah yang tidak produktif bagi kemerataan 

kemakmuran dan keadilan. 

Hasil Pemilu 1999 yang dinilai sebagai pemilu yang 

demokratis, ternyata tidak menghasilkan aparat pemerintah 

maupun politisi yang akuntabel. Belajar dari pengalaman 

terdahulu, agar masyarakat tidak lagi memilih “kucing dalam 

karung”, maka sistem dan mekanisme Pemilu 2004 diubah 

menjadi sistem proporsional semi terbuka. Dalam sistem ini, 

partai politik peserta pemilu menyusun daftar calon anggota DPR 

dan DPRD dengan preferensi urutan, namun pemilih diharuskan 

memilih tanda gambar partai politik atau tanda gambar dan nama 

calon. Jika pilihan pada nama calon tanpa disertai tanda gambar 

maka suara dinyatakan tidak sah. Tetapi, pilihan pada tanda 

gambar tanpa nama calon adalah sah. Calon yang memperoleh 

dukungan suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 

atau lebih, akan menjadi anggota dewan. Kelebihan dukungan 

suara pada calon anggota menjadi milik partai politik. Partai 

politik menentukan sendiri calon yang dikehendaki untuk 

menjadi calon anggota dewan berdasarkan dukungan suara yang 

dihimpun dari tanda gambar dan kelebihan suara yang diperoleh. 
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Mekanisme semacam itu sebenarnya tetap menempatkan 

partai politik sebagai penentu untuk mendudukan seseorang 

sebagai calon anggota dewan. Padahal, perubahan sistem pemilu 

menjadi proporsional semi terbuka dimaksudkan agar pemilih 

dapat menentukan wakilnya secara bebas tanpa intervensi pihak 

manapun. Tapi, kenyataannya, partai politik masih berperan 

dominan dalam penentuan anggota dewan, sehingga terkesan 

ada keengganan di kalangan partai politik untuk melepaskan 

kekuasaan tersebut sepenuhnya pada masyarakat untuk 

menentukan anggota dewan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilu 2004 lalu relatif lebih 

demokratis dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya meski 

tidak terlepas dari berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya. 

Pemilu 2004 membawa pengaruh positif bagi perkembangan 

demokrasi yang ditandai dengan meluasnya kebebasan, sistem 

multipartai yang kompetitif, dan penerapan sistem pemilihan 

langsung. Namun, perubahan yang terjadi masih bergerak pada 

level pola tata politik dan pemerintahan secara prosedural, bukan 

pada struktur sosial-politik secara transformatif menuju 

konsolidasi demokrasi. 

Struktur elit, misalnya, tampak terfragmentasi tanpa diikat 

oleh visi bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang 

lebih baik. Elit lebih banyak saling bertarung memperebutkan 

kekuasaan ketimbang membangun kepemimpinan transformatif 

yang memperjuangkan perubahan nasib rakyat. Paradigma 

kekuasaan dan kekayaan masih lebih sering dimunculkan sebagai 

basis legitimasi politik dibandingkan paradigma pertanggung-

jawaban (akuntabilitas).
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Dalam level infrastruktur, partai politik, militer, dan 

birokrasi belum mampu berperan dalam konsolidasi demokrasi. 

Partai politik yang seharusnya berperan sebagai oposisi ke arah 

pembaharuan, justru lebih banyak melakukan obral janji, 

mobilisasi massa, dan dijadikan sebagai kendaraan politik oleh 

para politisi yang saling berebut kekuasaan. Jarang ada partai 

politik yang memiliki platform (visi, misi, dan program kerja) 

yang jelas dan operasional dalam mengatasi krisis kebangsaan 

yang sedang kita alami. Demikian pula dalam hal demiliterisasi, 

proses ini tampaknya tidak didukung oleh komitmen elit politik 

untuk membangun kontrol sipil atas militer. Para elit politik justru 

memanfaatkan militer sebagai alat untuk mempertahankan 

kekuasaan dengan dalih stabilitas. Birokrasi pun tumbuh sebagai 

institusi yang inefisien dan sarat dengan kasus-kasus korupsi, 

kolusi, dan nepotisme.  

Kerentanan demokrasi bukan hanya terjadi dalam level 

institusi negara, tapi juga di level masyarakat. Secara horisontal, 

kondisi multikultural masyarakat Indonesia sangat rentan 

dengan munculnya konflik. Ruang publik memang menghadir-

kan wacana dan gerakan demokratisasi yang semakin beragam, 

namun pemanfaatan ruang publik pun tidak terlepas dari 

pertarungan kepentingan para elit yang didukung oleh kekuatan 

kapital. Kekuatan kapital menjadi salah satu faktor utama dalam 

menghadirkan, mendefinisikan, dan mempertahankan suatu 

wacana.

Terlepas dari skeptisime publik yang timbul sebagai 

akumulasi dari kekecewaan terhadap hasil Pemilu 1999, masih 

tersisa harapan akan perbaikan kehidupan berdemokrasi pasca-

Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia

6



Pemilu 2004. Setidaknya melalui perubahan sistem dan 

mekanisme pemilihan langsung, termasuk untuk memilih 

presiden dan wakil presiden, jarak antara wakil dengan terwakil 

akan lebih pendek. 

Evaluasi Pemilu 2004

alam tataran yang paling minimal, pemilu merupakan Dmekanisme politik untuk mengubah suara rakyat menjadi 

wakil rakyat. Pemilu diharapkan mampu menghasilkan wakil 

rakyat yang merepresentasikan suara rakyat. Pemerintah yang 

dihasilkan juga harus menjadi pemerintah yang terpercaya dan 

mampu menjalankan pemerintahan secara akuntabel. Oleh 

karena itu, dalam standar normal, isu keterwakilan, kepercayaan, 

dan pertanggungjawaban merupakan indikator utama dalam 

menilai keberhasilan pemilu. Pemilu yang distortif adalah pemilu 

yang tidak memenuhi indikator ini.

Karena itu, dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 

2004, kita harus berpatokan pada indikator-indikator tersebut. 

Dengan demikian, keberhasilan Pemilu 2004 harus didasarkan 

pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pemilu 2004 telah menjamin terciptanya lembaga 

perwakilan rakyat yang representatif, baik secara geografis 

maupun secara fungsional ?

2. Apakah Pemilu 2004 telah menjadi pemilu yang bermakna 

(meaningful) serta membangun pemerintahan yang 

bertanggungjawab (accountable) ?

3. Apakah Pemilu 2004 telah mampu memfasilitasi 

terbentuknya pemerintahan yang efektif dan stabil serta 
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menjadi media manajemen konflik antarkepentingan yang 

bertarung?

4. Apakah Pemilu 2004 dapat diakses oleh siapa pun dan 

diselenggarakan secara mudah dan murah (feasible) ? 

Jawaban terhadap keempat pertanyaan tersebut akan 

memberikan gambaran sejauhmana Pemilu 2004 telah berperan ke 

arah pelembagaan demokrasi di Indonesia. Regulasi dan sistem 

pemilu menjadi prasyarat awal bagi terbentuknya parlemen yang 

berpengaruh pada formasi dan pengambilan kebijakan 

pemerintah. Karenanya, kepastian hukum yang mendasari 

penyelenggaraan pemilu akan berkorelasi dengan legitimasi hasil 

pemilu. Namun, pada kenyataannya, implementasi regulasi 

Pemilu 2004 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah untuk 

diselesaikan, terutama yang menyangkut pembelajaran politik 

bagi rakyat. Pertama, sistem pemilihan semi terbuka ternyata 

masih membuka peluang bagi partai politik untuk menentukan 

siapa yang akan duduk di parlemen. Sekalipun rakyat memilih 

nama-nama calon wakilnya, namun jika jumlah suara yang 

diperoleh kurang dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) maka yang 

terpilih sebagai anggota legislatif adalah calon di nomor urut awal. 

Permasalahannya, ketentuan ini ternyata tidak disosialisasikan 

sehingga menimbulkan anggapan bahwa suara rakyat telah 

dimanipulasi. Adanya anggapan semacam ini dapat menyurutkan 

semangat rakyat untuk ikut dalam pemilihan presiden.

Kedua, ketentuan dalam UU Pemilu cenderung mendua. 

Di satu sisi, rakyat diberi hak untuk memilih wakilnya secara 

langsung, namun di sisi lain, partai politik seolah enggan untuk 
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kehilangan hak prerogatifnya dalam menentukan calon anggota 

legislatif. Karenanya, sekalipun rakyat tidak mencoblos nama 

salah seorang caleg dan hanya mencoblos lambang partai, maka 

suara tersebut dinyatakan sah. Ketentuan semacam ini 

menimbulkan kesan seolah-olah ada keraguan bahwa rakyat 

mampu memahami tata cara pemberian suara secara sah sehingga 

perlu ada dispensasi bagi partai untuk “menyelamatkan” suara 

rakyat.

Ketiga, pola kampanye masih didominasi oleh pengerahan 

massa dan pertunjukan hiburan yang dikemas dalam jargon 

“pesta demokrasi”. Isu kampanye dikemas dengan politik jargon 

yang diwarnai kekerasan bahasa. Pilihan kata yang dilontarkan 

ketika kampanye hanya menjadi instrumen untuk membangkit-

kan emosi massa, bukan rasionalitas massa. Pesan-pesan yang 

disampaikan dalam kampanye cenderung mengeksploitasi 

kegagalan pemerintahan sekarang tanpa menawarkan langkah 

strategis dan riil untuk mengubah kondisi yang ada. 

Keempat, muncul kesadaran politik baru di kalangan 

masyarakat untuk mulai bersikap kritis terhadap janji-janji yang 

ditawarkan partai dan kandidat. Fenomena peningkatan raihan 

suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, 

mengindikasikan adanya keinginan masyarakat untuk mencari 

figur alternatif. Artinya, rakyat mulai berani mengekspresikan 

penilaiannya terhadap kinerja pemerintahan yang dianggap gagal 

membawa perubahan. Meski penilaian ini cenderung berorientasi 

pragmatis, namun ada logika di balik pilihan tersebut, karena 

masyarakat melihat bahwa partai atau kandidat tersebut telah 

melakukan kerja nyata dalam kehidupan sehari-hari.
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Dalam jangka panjang, rasionalitas pragmatis di balik 

perilaku pemilih dapat menjadi bumerang apabila pilihan jatuh 

pada partai yang hanya mengandalkan kharisma figur tertentu 

dan tidak memiliki kejelasan platform sebagai landasan kerjanya. 

Padahal, kesalahan dalam memilih akan berkonsekuensi pada 

lima tahun masa pemerintahan. 

Kelima, peningkatan peran media massa sebagai salah satu 

kekuatan politik dalam membentuk opini publik. Media massa 

sangat berperan dalam mengkonstruksi isu dan makna dari isu-

isu tersebut. Kemunculan figur SBY, misalnya, tidak terlepas dari 

peran media yang mencitrakan sosok SBY sebagai figur yang 

“teraniaya” selama pemerintahan Megawati. Pencitraan semacam 

ini sangat mudah menumbuhkan rasa simpati publik dan 

akhirnya berbuah pada peningkatan popularitas SBY. 

Di satu sisi, ada dampak positif dengan meningkatkan 

peran media massa karena masyarakat dapat mengakses 

informasi yang lebih bervariasi. Di sisi lain, pemanfaatan media 

massa juga dapat berdampak pada kesenjangan karena hanya 

partai atau kandidat yang memiliki kapital dan akses yang besar 

yang dapat memanfaatkan media secara optimal. Hal ini dapat 

mengarah pada pergeseran kedaulatan dari tangan rakyat pada 

kedaulatan media. Media dapat menekan partai politik untuk 

mengubah preferensinya terhadap figur kandidat tertentu, isu, 

bahkan keputusan politik. Jika peran ini hanya diorientasikan 

pada pencapaian tujuan-tujuan parsial maka akan membahaya-

kan bagi pelembagaan demokrasi.
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Menuju Pelembagaan Demokrasi

alam konteks perkembangan politik di Indonesia sekarang 

ini, pemilu tidak bisa dilihat dari indikator tersebut. Pemilu D
bukan hanya harus dilihat sebagai mekanisme politik yang 

memungkinkan membangun pemerintahan yang representatif, 

terpercaya, dan akuntabel, tetapi Pemilu 2004 juga harus dilihat 

sebagai awal penting proses transisi menuju konsolidasi 

(pelembagaan) demokrasi. Dengan kata lain, sejauhmana Pemilu 

2004 mampu menjamin dan mengindikasikan kesepakatan semua 

pihak untuk menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya aturan 

main dalam relasi kekuasaan.

Legitimasi demokrasi meliputi dua tingkatan, pertama, 

keyakinan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang 

terbaik yang memungkinkan (atau setidaknya bukan yang paling 

jelek). Kedua, keyakinan pada demokrasi bukan sebagai bentuk 

pemerintahan ideal tetapi sebagai pilihan yang lebih disukai 

dibandingkan sistem lain yang pernah dicoba.  Kedua penilaian 

ini terutama terbentuk sebagai hasil pengalaman pribadi setiap 

individu dalam mempraktikan demokrasi. Karenanya, salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan legitimasi demokrasi di 

kalangan individu adalah tersedianya ruang partisipasi yang luas. 

Melalui partisipasi dalam pembuatan keputusan, rakyat dapat 

secara kontinyu mempertahankan sikap responsif pemerintah 

terhadap preferensi rakyat. 

Peluang partisipasi ini secara konkret difasilitasi melalui 

pemilu yang pada hakikatnya adalah mekanisme untuk memper-

baharui kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan. Sebagai suatu bentuk kontrak sosial, 
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pemilu memuat perjanjian antara rakyat dengan mereka yang 

diberi mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kontrak 

ini dibuat dengan pemenang pemilu (partai maupun presiden 

terpilih) sebagai bukti bahwa program-programnya sesuai dengan 

aspirasi rakyat. Ketika seseorang memberikan suaranya pada 

salah satu partai atau kandidat, maka hakikatnya suara tersebut 

menjadi simbol persetujuan rakyat terhadap program-program 

partai atau kandidat yang bersangkutan.

Sebagai konsekuensi dari kontrak sosial yang baru tersebut, 

maka akan terbentuk pemerintahan baru yang terdiri dari mereka 

yang terpilih dalam pemilu. Pemerintahan baru inilah yang 

kemudian akan bekerja sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati dalam pemilu. Sebagai suatu kontrak, idealnya rakyat 

telah mengetahui isi dari kontrak tersebut sehingga bersedia 

mengikatkan diri dengan pihak lainnya. Karenanya, transparansi 

selama proses pemilu menjadi nilai prinsipil yang tidak mungkin 

diabaikan. Kejelasan ideologi, tujuan, program, serta cara partai 

politik atau kandidat melaksanakan program tersebut untuk 

mencapai tujuan menjadi elemen-elemen penting yang harus 

diketahui selama proses kampanye berlangsung. Melalui 

kampanye yang transparan dan rasional, maka rakyat akan benar-

benar tahu siapa yang akan dipilihnya dalam bilik suara nanti. 

Rotasi kekuasaan yang tercermin dari terbentuknya 

pemerintahan baru akan membawa harapan baru bagi rakyat, 

yakni harapan bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan lebih 

berpihak pada rakyat sebagai-mana telah disepakati dalam 

kontrak sosial. Karena didasari oleh suatu kontrak, maka 

asumsinya kedua belah pihak saling percaya sehingga 
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terbentuknya pemerintahan baru ini akan memperoleh legitimasi 

politik dalam bentuk kepercayaan sebagian besar rakyat. 

Legitimasi politik ini diperlukan selama masa pemerintahannya 

untuk menjalankan program-program yang telah disepakati 

dalam kontrak. Di sisi lain, legitimasi politik yang diperoleh akan 

menjadi dasar yang kuat untuk membangkitkan dukungan dan 

komitmen seluruh komponen negara dan masyarakat.

Dengan demikian, Pemilu 2004 hanyalah salah satu simpul 

dalam merajut demokrasi di Indonesia. Simpul ini diperlukan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat yang memiliki 

kewibawaan di hadapan rakyatnya dan mampu menegakkan 

hukum untuk memelihara ketertiban. Melalui kepemimpinan 

yang legitim, maka komitmen dan visi bersama ke arah 

perubahan dapat direalisasikan. 

Konsolidasi demokrasi di Indonesia membutuhkan 

kontrak sosial elit, pelembagaan nilai-nilai demokrasi, 

pembaharuan kepartaian dan pemilu, demiliterisasi, reformasi 

birokrasi, memperkuat desentralisasi, transformasi budaya 

politik, dan seterusnya. Kesemua prasyarat ini merupakan 

simpul-simpul demokrasi yang saling terjalin untuk memperkuat 

demokrasi. Pemilu legislatif dan pemilihan presiden seyogyanya 

menjadi salah satu simpul strategis untuk memperbaharui 

kontrak sosial yang berorientasi pada semangat reformasi, 

termasuk di dalamnya melahirkan kepemimpinan transformatif. 

Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang kuat, 

dalam arti memiliki legalitas dan legitimasi politik dari rakyat 

sehingga mampu mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia atas 

dasar visi bersama.  
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Dengan demikian, pemilu seharusnya tidak menjadi akhir 

dari proses pembelajaran demokrasi, namun sebaliknya menjadi 

awal untuk melakukan perubahan struktur dan praktik 

bernegara dan bermasyarakat ke arah yang lebih demokratis. 

Lebih dari itu, pembelajaran politik diperlukan dalam kerangka 

pelembagaan demokrasi sehingga di masa mendatang, 

pemerintahan baru dan kepemimpinan baru hasil Pemilu 2004 

adalah pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat.

*  *  *
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Evaluasi Pemilu Legislatif 

menuju Pemilu Eksekutif

emilu merupakan gerbang ke arah pelembagaan 

demokrasi karena pada dasarnya pemilu merupakan Parena transaksi antara rakyat dengan partai politik untuk 

membangun kontrak politik yang baru. Kontrak politik ini akan 

menjadi dasar untuk menempatkan demokrasi sebagai satu-

satunya aturan main dalam kehidupan bernegara. Karenanya, 

pemilu legislatif yang kemarin telah dilalui rakyat Indonesia 

hanyalah salah satu tahap menuju terbentuknya konfigurasi 

politik baru sebagai pelaksana kontrak politik. Tahapan 

berikutnya adalah memilih presiden dan wakil presiden yang 

akan memimpin pemerintahan sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati tersebut.

Pemilu 2004 punya arti penting dalam proses pelembagaan 

demokrasi, baik secara prosedural maupun substantif. Secara 

prosedural, demokrasi merupakan mekanisme kelembagaan 

untuk memilih para pemimpin politik melalui persaingan yang 

jujur dan adil. Sementara secara substantif, pelembagaan 

demokrasi menghendaki adanya aturan main yang tegas untuk 

meminimalkan kecurangan-kecurangan dalam persaingan 
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perebutan kekuasaan. Untuk mewujudkan tatanan politik yang 

demokratis tersebut, diperlukan proses yang panjang, khususnya 

yang menyangkut pendidikan politik bagi para aktor yang 

terlibat, baik rakyat, politisi, partai politik maupun media.

Karenanya, evaluasi terhadap pemilu legislatif yang telah 

dilaksanakan harus dilakukan agar kita dapat belajar dari 

kekurangan yang masih terjadi dan kemudian memperbaikinya 

dalam pelaksanaan pemilihan presiden 5 Juli mendatang.

Evaluasi Pemilu Legislatif

elaksanaan pemilu legislatif 5 April yang lalu, membawa Psejumlah perubahan penting dalam desain demokrasi di 

Indonesia. Secara administratif, KPU sebagai pelaksana pemilu 

telah bersikap independen dan netral, meskipun masih banyak 

kekurangan yang harus diperbaiki dalam kinerjanya, terutama 

menyangkut masalah logistik dan penerapan sistem teknologi 

informasi dalam penghitungan suara. Sementara secara 

substantif, sistem pemilihan proporsional terbuka yang sekarang 

diterapkan memberikan hak politik yang lebih luas bagi rakyat 

untuk menentukan figur-figur mana yang dinilai layak sebagai 

wakilnya di parlemen. 

Namun demikian, pemilu legislatif juga masih menyisakan 

sejumlah hal yang perlu diperbaiki terutama yang menyangkut 

pembelajaran politik bagi rakyat. Pertama, sistem pemilihan 

terbuka ternyata masih membuka peluang bagi partai politik 

untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. 

Sekalipun rakyat memilih nama-nama calon wakilnya, namun 

jika jumlah suara yang diperoleh kurang dari Bilangan Pembagi 

Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia

16



Pemilih (BPP) maka yang terpilih sebagai anggota legislatif 

adalah calon di nomor urut awal. Permasalahannya, ketentuan ini 

ternyata tidak disosialisasikan sehingga menimbulkan anggapan 

bahwa suara rakyat telah dimanipulasi. Adanya anggapan 

semacam ini dapat menyurutkan semangat rakyat untuk ikut 

dalam pemilihan presiden.

Kedua, ketentuan dalam UU Pemilu cenderung mendua. Di 

satu sisi, rakyat diberi hak untuk memilih wakilnya secara 

langsung, namun di sisi lain, partai politik seolah enggan untuk 

kehilangan hak prerogatifnya dalam menentukan calon anggota 

legislatif. Karenanya, sekalipun rakyat tidak mencoblos nama 

salah seorang caleg dan hanya mencoblos lambang partai, maka 

suara tersebut dinyatakan sah. Ketentuan semacam ini 

menimbulkan kesan seolah-olah ada keraguan bahwa rakyat 

mampu memahami tata cara pemberian suara secara sah sehingga 

perlu ada dispensasi bagi partai untuk “menyelamatkan” suara 

rakyat. 

Ketiga, pola kampanye masih didominasi oleh pengerahan 

massa dan pertunjukan hiburan yang dikemas dalam jargon 

“pesta demokrasi”. Isu kampanye dikemas dengan politik jargon 

yang diwarnai kekerasan bahasa. Pilihan kata yang dilontarkan 

ketika kampanye hanya menjadi instrumen untuk membangkit-

kan emosi massa, bukan rasionalitas massa. Pesan-pesan yang 

disampaikan dalam kampanye cenderung mengeksploitasi 

kegagalan pemerintahan sekarang tanpa menawarkan langkah 

strategis dan riil untuk mengubah kondisi yang ada. 

Keempat, muncul kesadaran politik baru di kalangan 

masyarakat untuk mulai bersikap kritis terhadap janji-janji yang 
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ditawarkan partai dan kandidat. Fenomena peningkatan raihan 

suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, 

mengindikasikan adanya keinginan masyarakat untuk mencari 

figur alternatif. Artinya, rakyat mulai berani mengekspresikan 

penilaiannya terhadap kinerja pemerintahan yang dianggap gagal 

membawa perubahan. Meski penilaian ini cenderung berorientasi 

pragmatis, namun ada logika di balik pilihan tersebut, karena 

masyarakat melihat bahwa partai atau kandidat tersebut telah 

melakukan kerja nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam jangka panjang, rasionalitas pragmatis di balik 

perilaku pemilih dapat menjadi bumerang apabila pilihan jatuh 

pada partai yang hanya mengandalkan kharisma figur tertentu 

dan tidak memiliki kejelasan platform sebagai landasan kerjanya. 

Padahal, kesalahan dalam memilih akan berkonsekuensi pada 

lima tahun masa pemerintahan. 

Kelima, peningkatan peran media massa sebagai salah satu 

kekuatan politik dalam membentuk opini publik. Media massa 

sangat berperan dalam mengkonstruksi isu dan makna dari isu-

isu tersebut. Kemunculan figur SBY, misalnya, tidak terlepas dari 

peran media yang mencitrakan sosok SBY sebagai figur yang 

“teraniaya” selama pemerintahan Megawati. Pencitraan 

semacam ini sangat mudah menumbuhkan rasa simpati publik 

dan akhirnya berbuah pada peningkatan popularitas SBY.

Di satu sisi, ada dampak positif dengan meningkatkan 

peran media massa karena masyarakat dapat mengakses 

informasi yang lebih bervariasi. Di sisi lain, pemanfaatan media 

massa juga dapat berdampak pada kesenjangan karena hanya 

partai atau kandidat yang memiliki kapital dan akses yang besar 
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yang dapat memanfaatkan media secara optimal. Hal ini dapat 

mengarah pada pergeseran kedaulatan dari tangan rakyat pada 

kedaulatan media. Media dapat menekan partai politik untuk 

mengubah preferensinya terhadap figur kandidat tertentu, isu, 

bahkan keputusan politik. Jika peran ini hanya diorientasikan 

pada pencapaian tujuan-tujuan parsial maka akan membahaya-

kan bagi pelembagaan demokrasi.

Antisipasi Pemilihan Presiden dan Wapres

asil pemilu legislatif masih menempatkan partai-partai Hbesar sebagai peraih suara mayoritas. Hal ini sudah dapat 

diduga mengingat partai-partai tersebut telah memiliki jaringan 

yang mapan dan konsolidasi internal yang lebih mantap 

dibandingkan partai-partai baru. Namun fenomena menguatnya 

partai alternatif, seperti PKS dan Partai Demokrat, mengindikasi-

kan bahwa perilaku pemilih mulai dipengaruhi oleh opini publik 

yang berkembang di media massa dan oleh aksi konkret yang 

dilakukan oleh partai untuk meraih simpati publik. Karenanya, 

kemungkinan pemilihan presiden dan wapres nanti juga akan 

lebih banyak dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut.

Sistem pemilihan langsung yang diterapkan dalam 

pemilihan presiden dan wapres akan mengarah pada perilaku 

pemilih yang terfokus pada figur pasangan kandidat. Faktor 

ideologis atau politik aliran tidak akan terlampau berperan 

mengingat pasangan kandidat merupakan perpaduan dari 

partai-partai yang secara ideologis tidak terlampau jauh 

berseberangan. Koalisi partai yang terbentuk lebih mengarah 

pada koalisi pragmatis dan bukan koalisi ideologis. Dasar 
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pertimbangan koalisi tersebut lebih berorientasi pada 

penguasaan dan akumulasi basis kekuatan politik yang dimiliki 

masing-masing kandidat. 

Pilihan masyarakat pada tanggal 5 Juli nanti cenderung 

lebih banyak ditentukan oleh faktor popularitas pasangan 

kandidat, artinya sejauhmana pasangan kandidat tersebut dikenal 

oleh masyarakat dan bagaimana pencitraan pasangan tersebut di 

mata publik. Karenanya, salah satu faktor yang berperan besar 

dalam pemenangan pasangan kandidat adalah strategi pemasaran 

(marketing strategy) yang diterapkan masing-masing tim sukses. 

Keberhasilan untuk meraih dukungan publik akan ditentukan 

oleh bagaimana strategi menciptakan dan mempertahankan citra 

kandidat sehingga menimbulkan simpati publik.

Sekalipun perilaku pemilih tampaknya lebih banyak 

ditentukan oleh pencitraan figur kandidat, namun dukungan 

partai di parlemen akan sangat diperlukan untuk menunjang 

kinerja pemerintahan. Hal inilah yang menghubungkan pemilu 

legislatif dengan pemilihan presiden. Sekalipun presiden terpilih 

akan memiliki legitimasi politik yang kuat dari rakyat, namun ia 

tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan parlemen 

dalam pembuatan kebijakan. Karena itu, konsolidasi antara 

kandidat dengan partainya tetap diperlukan sebagai dasar bagi 

hubungan kerja eksekutif – legislatif yang sehat.

Satu hal yang mesti dipersiapkan menjelang pemilihan 

presiden nanti adalah bagaimana merancang model kampanye 

yang memberikan pencerahan politik. Politik jargon dalam 

kampanye pemilu legislatif sudah harus diubah dalam pemilihan 

presiden. Pencitraan terhadap figur bisa saja menjadi strategi 
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dominan namun tetap harus diimbangi oleh sosialisasi program 

dan visi kandidat. Hal ini perlu dilakukan agar kampanye tidak 

mengarah pada pengkultusan individu yang mengarah pada 

dukungan “buta” dari massanya. 

Pemilu seyogyanya dapat menjadi sarana pembelajaran 

politik untuk menumbuhkan budaya kritis. Rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan harus mulai bersikap kritis terhadap 

program-program yang ditawarkan kandidat. Track record 

kandidat juga menjadi faktor lain yang harus dipertimbangkan 

ketika memberikan suara. Partai politik harus mulai merancang 

model kampanye yang realistis dan bukan hanya berorientasi 

pada pencapaian kekuasaan. Model dialogis melalui debat 

publik atau diskusi interaktif dapat memperluas ruang publik 

agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai 

untuk menentukan pilihan. Pemanfaatan media massa dalam 

kampanye juga harus diimbangi oleh kontrol dan aturan main 

yang menjamin persaingan yang adil di antara para kandidat.

*  *  *
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1 - 3

Distorsi Pemaknaan dalam Wacana Sipil – 
Militer Menjelang Pemilihan Presiden

acana mengenai dikotomi sipil-militer seakan-akan 

mencapai puncaknya dalam bursa pemilihan calon Wpresiden nanti. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari 

kemunculan dua figur (mantan) perwira militer, Wiranto dan 

Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai calon kuat. Meskipun 

keduanya bukan lagi militer aktif, namun tetap saja keduanya 

dianggap mewakili institusi dan nilai-nilai militer yang 

berseberangan dengan calon-calon lain yang berlatar belakang 

sipil, seperti Amien Rais, Megawati, dan Gus Dur.

Wacana dikotomi sipil-militer senantiasa dikaitkan dengan 

isu demokratisasi. Ada anggapan bahwa duduknya figur militer 

sebagai penguasa merupakan ancaman bagi demokratisasi, 

khususnya bagi negara yang sedang berada dalam tahap 

pelembagaan demokrasi seperti Indonesia. Secara teoretis, salah 

satu prasyarat bagi pelembagaan demokrasi adalah perubahan 

peran politik militer. Dalam praktiknya, persyaratan itu tidaklah 

mudah direalisasikan karena bagaimana pun juga pertarungan 

untuk memperoleh kekuasaan sangat ditentukan oleh negosiasi 

antarelit. 
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Konfigurasi kekuasaan Indonesia pasca-Suharto masih 

didominasi oleh lapisan militer yang memungkinkan institusi 

dan figur militer tetap memainkan peran politik penting, meski 

dalam lingkup yang semakin terbatas. Fungsi institusi politik 

masih mengandalkan pada negosiasi antara elit sipil dan militer. 

Sehingga wajarlah jika calon presiden dari kalangan sipil masih 

merasa perlu mempertimbangkan wapres dari figur militer. Ini 

bukanlah indikasi bahwa politisi sipil tidak percaya diri, tapi 

konfigurasi politik Indonesia memang masih menempatkan 

militer dalam posisi yang strategis. 

Secara historis, peran militer tidak dapat begitu saja 

dilupakan terutama dalam perjuangan panjang merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan. Bahkan peran politik militer 

dapat dilacak jauh sampai masa kerajaan nusantara, misalnya 

dalam kolaborasi Ken Arok dengan Kebo Ijo untuk mengguling-

kan kekuasaan Tunggul Ametung. Konteks kesejarahan inilah 

yang membedakan kelahiran dan perkembangan militer di 

Indonesia. Pada awal perkembangannya di Eropa, misalnya, 

militer dibentuk dari orang-orang yang sengaja dilatih sebagai 

prajurit upahan yang tugasnya semata-mata mengamankan 

kekuasaan raja. Para prajurit ini dilatih di tempat khusus yang 

terpisah dari masyarakat umum, yang disebut dengan barak. 

Sementara masyarakat umum lebih banyak dipersiapkan sebagai 

kelompok yang terdidik sehingga nantinya dapat mewujudkan 

keadaban (civility).

Perbedaan perlakuan tersebut memunculkan prilaku yang 

berbeda di antara keduanya. Kaum sipil ditempatkan sebagai 

lapisan masyarakat yang lebih menyukai cara-cara persuasi dan 
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negosiasi dalam memperjuangkan kepentingan politik mereka. 

Sementara militer cenderung menyelesaikan persoalan dengan 

unjuk kekuatan dan praktik represif lainnya. Karena itu, peran 

militer dalam politik kemudian ditempatkan sebagai antitesis 

bagi demokrasi. 

Wacana sipil-militer di Indonesia seharusnya dikaitkan 

dengan konteks kultural dalam relasi kekuasaan yang menempat-

kan sipil dan militer sebagai kekuatan politik yang senantiasa 

berdampingan. Militer manunggal dengan sipil karena militer 

berasal dari sipil. Kelahiran TNI misalnya, berbeda dengan 

angkatan bersenjata di negara-negara lain yang sengaja dibentuk 

dan dilatih untuk berperang. TNI lahir dari masyarakat, bahkan 

awalnya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, 

bukan untuk berperang. Karenanya, tidak mengherankan bila 

kalangan yang menginginkan militer tetap berperan secara politik 

bukan hanya dari kalangan militer tapi juga dari kalangan sipil 

dengan argumen bahwa militer dapat memunculkan figur 

pemimpin yang kuat, tegas, dan disiplin. 

Signifikansi peran politik militer semakin memperoleh 

legitimasinya selama era Orde Baru yang menempatkan stabilitas 

sebagai faktor kunci untuk menyukseskan pertumbuhan 

ekonomi. Kegagalan pemerintahan sipil sepanjang dekade 1950-

1960-an membuka peluang bagi munculnya dominasi militer. 

Militer kemudian membentuk partai politik dan mengisi lembaga 

perwakilan melalui jalur Fraksi TNI/Polri demi memelihara 

stabilitas nasional.  

Upaya mengubah konteks kultural ini melalui reposisi dan 

redefinisi peran politik militer tidak membawa perubahan yang 
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signifikan karena hanya mencakup ruang lingkup perannya tapi 

tidak substansinya. Jabatan-jabatan strategis yang berkaitan 

dengan pertahanan dan keamanan masih dipegang oleh mereka 

yang berlatar belakang militer, bahkan juga untuk jabatan 

Menteri Dalam Negeri. Sementara meluasnya konflik di daerah-

daerah pascatransisi menjadi justifikasi bagi militer untuk 

mengambil peran, baik dalam pengambilan keputusan maupun 

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang terbukti dari 

gagalnya rencana penghapusan Komando Daerah Militer 

(Kodam) yang malah semakin bertambah, seperti di Aceh, 

Maluku, dan (mungkin) Kalimantan Timur.

Kontestasi Wacana Sipil-Militer

ertarungan wacana sipil-militer di Indonesia berlangsung Pdalam konteks kultural yang telah mapan selama jangka 

waktu yang panjang. Konteks kultural inilah yang membentuk 

persepsi elit maupun masyarakat tentang karakter militer dan 

sipil. Namun justru stereotip inilah yang kemudian dijadikan 

sebagai argumen utama oleh masing-masing pihak yang pro dan 

kontra terhadap figur capres dari militer. Kalangan yang pro 

berargumen bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang 

kuat karena terbukti bahwa pemerintahan sipil tidak mampu 

menyelesaikan krisis di Indonesia. Sebaliknya, kalangan yang 

kontra melandaskan argumennya pada pengalaman traumatis di 

era Orde Baru di mana militerisme menjadi karakter utama dalam 

berjalannya institusi negara. 

Menariknya, perdebatan ini kemudian dikembangkan 

melalui dimensi kekuasaan dan dimensi kapital. Dalam dimensi 
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kekuasaan, wacana dikotomi sedikit demi sedikit mulai bergeser 

pada orientasi kapabilitas figur. Negosiasi antar elit sipil dan 

militer yang kemudian memunculkan pasangan capres dan 

cawapres kombinasi dari keduanya mengindikasikan keinginan 

elit politik untuk menunjukkan bahwa antara sipil dan militer 

dapat saling melengkapi. Dalam tahap pelembagaan demokrasi, 

militer sebagai kekuatan politik dapat bermitra dengan sipil 

untuk menegakan reformasi. Citra militer yang selama ini 

digambarkan represif dan suka kekerasan, mulai diubah dengan 

memunculkan figur-figur elit militer yang simpatik, kalem, 

bahkan suka menyanyi untuk menunjukkan bahwa figur militer 

pun bisa bersikap halus. 

Upaya pencitraan ini kemudian didukung dengan 

penggunaan dimensi kapital melalui publikasi di media massa. 

Dalam era sekarang, media tidak selalu dipolitisasi tapi juga bisa 

memolitisasi fenomena sosial. Pemberitaan tentang kasus-kasus 

teror bom, konflik, dan kerusuhan dapat digunakan untuk 

memperkuat argumen militer masih diperlukan. Sebaliknya 

pemberitaan dan tayangan televisi tentang perilaku kekerasan 

yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa dan kasus 

penganiayaan di STPDN juga dapat mendukung argumen bahwa 

praktik militerisme sangat tidak manusiawi dan karenanya segala 

yang berbau militer dapat membahayakan demokrasi. Padahal 

institusi kepolisian sekarang ini telah menjadi bagian dari institusi 

sipil, namun masih dikelola layaknya organisasi militer dengan 

struktur komando yang ketat.

Media massa seringkali “tergelincir” dalam membangun 

wacana politik sehingga yang lebih banyak dimuat adalah kiprah 
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para jenderal yang berpolitik, padahal seringkali kiprah tersebut 

tidak pada tempatnya. Pernyataan Panglima TNI bahwa anggota 

TNI tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004 

sebenarnya bukan domain militer, tapi harus diputuskan oleh 

politisi sipil dalam bentuk UU. Militer dapat menyampaikan 

aspirasinya itu melalui Fraksi TNI/Polri yang turut dilibatkan 

dalam pembuatan kebijakan. 

Kontestasi wacana menjadi hal yang lumrah dalam proses 

politik yang demokratis. Namun, menjadi hal yang berbahaya 

jika argumen-argumennya disusun atas dasar kepentingan 

politik semata, bukan atas dasar rasionalitas yang logis. 

Akibatnya, kesan yang terbentuk melalui penggunaan dimensi 

kekuasaan dan kapital tersebut adalah manipulasi kenyataan 

politik, seolah-olah pemerintah sipil memang lemah, politisi sipil 

tidak dapat dipercaya, militer masih diperlukan untuk mengatasi 

kekacauan yang timbul akibat lemahnya pemerintahan sipil.

Dikotomi sipil-militer tidak dapat dipahami sebatas 

stereotip karakter figur-figurnya, tapi harus dikaitkan dengan 

konteks yang melatarbelakanginya. Harus ada pemisahan antara 

institusi/sistem dengan aktor. Yang berbahaya bagi demokrasi 

adalah militerisme, bukan militernya. Praktik militerisme bahkan 

juga diterapkan di kalangan sipil dalam bentuk berbagai satuan 

tugas yang dimiliki sejumlah partai politik; penerapan pola 

militeristik dalam institusi pendidikan dan birokrasi dengan dalih 

untuk membentuk kedisiplinan; dan penggunaan pendekatan 

kekerasan oleh kepolisian negara ketika menghadapi aksi 

demonstrasi mahasiswa. 
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Argumen yang mengidentikkan pemimpin yang kuat 

dengan figur militer juga tidak cukup didukung alasan logis. 

Pemimpin yang kuat dapat lahir dari kalangan sipil maupun 

militer. Demikian pula argumentasi yang mengaitkan kegagalan 

pemerintah sipil mewujudkan rasa aman dengan urgensi 

pemimpin dari kalangan militer, tidak dipahami dalam konteks 

yang seharunya. Upaya menciptakan stabilitas keamanan adalah 

bagian dari deskripsi kerja militer sehingga perlu didukung oleh 

kapabilitas yang memadai dari militer sebagai institusi. 

Karenanya, kegagalan untuk mewujudkan rasa aman bukan 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sipil. 

Dengan demikian, ada banyak hal yang lebih substantif 

yang seharusnya mulai dibahas menjelang pemilihan presiden 

nanti. Kita jangan sampai terjebak dalam politisasi wacana 

dikotomi sipil-militer. Wacana ini cukup krusial dalam perjalanan 

demokratisasi di Indonesia, namun hendaknya dimaknai sebagai 

peringatan bahwa kita perlu mulai meredefinisikan hubungan 

sipil-militer yang sesuai dengan konteks kultural kita.

*  *  *
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1 - 4

Pemilihan Presiden :

Sebuah Simpul dalam Merajut 
Demokrasi Indonesia

eandainya demokrasi digambarkan sebagai sehelai kain, 

maka ia tidak terbentuk dengan sendirinya tapi harus Sdirajut dengan banyak simpul yang saling bertaut dan 

memperkuat kain tersebut. Pekerjaan merajut simpul-simpul serat 

menjadi sehelai kain inilah yang disebut dengan demokratisasi. 

Dalam berbagai kajian, demokratisasi digambarkan sebagai 

langkah awal menuju terlembaganya demokrasi sebagai satu-

satunya aturan main dalam praktik pemerintahan. Pelembagaan 

demokrasi tidak akan terwujud jika simpul-simpul pembentuk-

nya tidak saling bertaut atau dipertautkan dengan erat. 

Pemilihan umum merupakan salah satu prosedur yang 

digunakan untuk mewujudkan demokrasi. Dalam pandangan 

para pendukung Schumpeterian, pemilu bahkan menjadi esensi 

demokrasi. Tentu saja, pemilu yang dimaksud adalah pemilu 

yang partisipatif, kompetitif, serta menjamin tersedianya 

kebebasan sipil dan politik. Secara prosedural, ketiga hal pokok 

tersebut dilembagakan dalam pemilu dan lembaga perwakilan. 

Pemilu menjadi arena kompetisi untuk menentukan pejabat-
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pejabat publik di eksekutif maupun legislatif. Karenanya, dalam 

pandangan prosedural, pemilu legislatif dan pemilihan presiden 

memiliki arti yang sangat penting bagi perjalanan demokrasi di 

Indonesia.

Akan tetapi, pandangan ini harus dikritisi agar kita tidak 

terjebak dalam pragmatisme demokrasi prosedural yang 

seringkali justru mempersempit ruang partisipasi publik secara 

substantif. Gegap gempita arak-arakan massa dalam kampanye 

mungkin saja menunjukkan perluasan partisipasi massa, namun 

partisipasi yang terjadi lebih dalam kerangka mobilisasi. 

Keikutsertaan rakyat secara masif justru dimanfaatkan oleh elit-

elit politik untuk menunjukkan basis massa dan kekuatan kapital 

yang dimilikinya. 

Pengaruh kapital menjadi relevan dalam melihat kompetisi 

politik Pemilu 2004, baik dalam pemilu legislatif maupun 

pemilihan presiden. Di satu sisi, mekanisme pemilihan langsung 

memang memberikan peran yang lebih besar bagi rakyat untuk 

memilih, namun kondisi struktural sosial-ekonomi yang diwarnai 

oleh kesenjangan justru membatasi pilihan-pilihan politik rakyat. 

Pilihan politik rakyat dipengaruhi dan ditentukan oleh kekuatan 

modal dalam memunculkan isu-isu dan membangun pencitraan 

diri kandidat.

Berbeda dengan pemilu legislatif, pemilihan presiden 

lebih terfokus pada penonjolan figur kandidat sehingga elemen 

citra diri (brand image) menjadi salah satu faktor penting dalam 

meraih dukungan suara. Di samping elemen jaringan (network) 

dan konstituen (constituent), citra diri menjadi elemen yang 

paling rentan akan manipulasi dan rekayasa melalui kekuatan 
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modal. Karenanya, asumsi tentang keterkaitan antara kapital 

dengan demokratisasi menjadi relevan untuk dicermati dalam 

pemilihan presiden 5 Juli nanti.

Sebagai salah satu bentuk transformasi politik, pemilihan 

presiden merupakan awal bagi perubahan struktur elit 

pemerintah (governing elites). Tujuan akhir yang ingin dicapai dari 

proses pemilihan presiden yang demokratis adalah membentuk 

pemerintahan yang akuntabel dan memiliki legitimasi di mata 

publik. Pertanyaannya adalah, dalam struktur sosial-politik yang 

didominasi elit, mampukah pemilihan presiden melahirkan 

praktik pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap rakyat 

sebagai pemberi mandat ?

Demokrasi dan Pemilihan Presiden

emokrasi mungkin merupakan salah satu wacana paling Dkontroversial selama lebih dari seabad terakhir. Perdebatan 

tentang demokrasi justru semakin mendorong berkembangnya 

kajian-kajian tentang demokrasi dan demokratisasi. Para 

pendukung demokrasi berargumen bahwa demokrasi memak-

simalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri (self determination) 

di mana setiap individu hidup di bawah aturan hukum yang 

dibuatnya sendiri. Demokrasi selanjutnya akan mendorong 

otonomi moral, yakni kemampuan setiap warga negara membuat 

pilihan-pilihan normatif dan karenanya pada tingkat yang paling 

mendalam, demokrasi mendorong kemampuan untuk 

memerintah sendiri (self governing). Robert Dahl dan Larry 

Diamond menegaskan bahwa demokrasi diyakini mampu 

menyediakan kemungkinan terbaik bagi terwujudnya akunta-
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bilitas dan sikap responsif penguasa terhadap tuntutan rakyat 

sehingga tata kepemerintahan menjadi lebih bertanggung jawab.

Asumsi-asumsi itulah yang mendasari munculnya 

legitimasi demokrasi yang meliputi dua tingkatan. Pertama, 

keyakinan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang 

terbaik yang memungkinkan (atau setidaknya bukan yang paling 

jelek). Kedua, keyakinan pada demokrasi bukan sebagai bentuk 

pemerintahan ideal tetapi sebagai pilihan yang lebih disukai 

dibandingkan sistem lain yang pernah dicoba. Kedua penilaian 

ini terutama terbentuk sebagai hasil pengalaman pribadi setiap 

individu dalam mempraktikan demokrasi. Karenanya, salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan legitimasi demokrasi di 

kalangan individu adalah tersedianya ruang partisipasi yang luas. 

Melalui partisipasi dalam pembuatan keputusan, rakyat dapat 

secara kontinyu mempertahankan sikap responsif pemerintah 

terhadap preferensi rakyat. 

Peluang partisipasi ini secara konkret difasilitasi melalui 

pemilu yang pada hakikatnya adalah mekanisme untuk 

memperbaharui kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan. Sebagai suatu bentuk kontrak 

sosial, pemilu memuat perjanjian antara rakyat dengan mereka 

yang diberi mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 

Kontrak ini dibuat dengan  pemenang pemilu (partai maupun 

presiden terpilih) sebagai bukti bahwa program-programnya 

sesuai dengan aspirasi rakyat. Ketika seseorang memberikan 

suaranya pada salah satu partai atau kandidat, maka hakikatnya 

suara tersebut menjadi simbol persetujuan rakyat terhadap 

program-program partai atau kandidat yang bersangkutan.
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Sebagai konsekuensi dari kontrak sosial yang baru 

tersebut, maka akan terbentuk pemerintahan baru yang terdiri 

dari mereka yang terpilih dalam pemilu. Pemerintahan baru 

inilah yang kemudian akan bekerja sesuai dengan kontrak yang 

telah disepakati dalam pemilu. Sebagai suatu kontrak, idealnya 

rakyat telah mengetahui isi dari kontrak tersebut sehingga 

bersedia mengikatkan diri dengan pihak lainnya. Karenanya, 

transparansi selama proses pemilu menjadi nilai prinsipil yang 

tidak mungkin diabaikan. Kejelasan ideologi, tujuan, program, 

serta cara partai politik atau kandidat melaksanakan program 

tersebut untuk mencapai tujuan menjadi elemen-elemen penting 

yang harus diketahui selama proses kampanye berlangsung. 

Melalui kampanye yang transparan dan rasional, maka rakyat 

akan benar-benar tahu siapa yang akan dipilihnya dalam bilik 

suara nanti. 

Rotasi kekuasaan yang tercermin dari terbentuknya 

pemerintahan baru akan membawa harapan baru bagi rakyat, 

yakni harapan bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan lebih 

berpihak pada rakyat sebagaimana telah disepakati dalam 

kontrak sosial. Karena didasari oleh suatu kontrak, maka 

asumsinya kedua belah pihak saling percaya sehingga 

terbentuknya pemerintahan baru ini akan memperoleh legitimasi 

politik dalam bentuk kepercayaan sebagian besar rakyat. 

Legitimasi politik ini diperlukan selama masa pemerintahannya 

untuk menjalankan program-program yang telah disepakati 

dalam kontrak. Di sisi lain, legitimasi politik yang diperoleh akan 

menjadi dasar yang kuat untuk membangkitkan dukungan dan 

komitmen seluruh komponen negara dan masyarakat.
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Dengan demikian, pemilihan presiden hanyalah salah satu 

simpul dalam merajut demokrasi di Indonesia. Simpul ini 

diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat yang 

memiliki kewibawaan di hadapan rakyatnya dan mampu 

menegak-kan hukum untuk memelihara ketertiban. Melalui 

kepemimpinan yang legitim, maka komitmen dan visi bersama 

ke arah perubahan dapat direalisasikan. 

Masa Depan Demokrasi Indonesia

idak dapat dipungkiri bahwa pemilu legislatif 5 April 2004 Tlalu relatif lebih demokratis dibandingkan pemilu-pemilu 

sebelum-nya meski tidak terlepas dari berbagai kelemahan 

dalam pelaksanaannya. Pemilu 2004 membawa pengaruh positif 

bagi perkembangan demokrasi yang ditandai dengan meluasnya 

kebebasan, sistem multipartai yang kompetitif, dan penerapan 

sistem pemilihan langsung. Namun, perubahan yang terjadi 

masih bergerak pada level pola tata politik dan pemerintahan 

secara prosedural, bukan pada struktur sosial-politik secara 

transformatif menuju konsolidasi demokrasi. 

Struktur elit, misalnya, tampak terfragmentasi tanpa diikat 

oleh visi bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang 

lebih baik. Elit lebih banyak saling bertarung memperebutkan 

kekuasaan ketimbang membangun kepemimpinan transformatif 

yang memperjuangkan perubahan nasib rakyat. Paradigma 

kekuasaan dan kekayaan masih lebih sering dimunculkan 

sebagai basis legitimasi politik dibandingkan paradigma 

pertanggungjawaban (akuntabilitas).
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Dalam level infrastruktur, partai politik, militer, dan 

birokrasi belum mampu berperan dalam konsolidasi demokrasi. 

Partai politik yang seharusnya berperan sebagai oposisi ke arah 

pembaharuan, justru lebih banyak melakukan obral janji, 

mobilisasi massa, dan dijadikan sebagai kendaraan politik oleh 

para politisi yang saling berebut kekuasaan. Jarang ada partai 

politik yang memiliki platform (visi, misi, dan program kerja) 

yang jelas dan operasional dalam mengatasi krisis kebangsaan 

yang sedang kita alami. Demikian pula dalam hal demiliterisasi, 

proses ini tampaknya tidak didukung oleh komitmen elit politik 

untuk membangun kontrol sipil atas militer. Para elit politik 

justru memanfaatkan militer sebagai alat untuk mempertahan-

kan kekuasaan dengan dalih stabilitas. Birokrasi pun tumbuh 

sebagai institusi yang inefisien dan sarat dengan kasus-kasus 

korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

Kerentanan demokrasi bukan hanya terjadi dalam level 

institusi negara, tapi juga di level masyarakat. Secara horisontal, 

kondisi multikultural masyarakat Indonesia sangat rentan dengan 

munculnya konflik. Ruang publik memang menghadirkan 

wacana dan gerakan demokratisasi yang semakin beragam, 

namun pemanfaatan ruang publik pun tidak terlepas dari 

pertarungan kepentingan para elit yang didukung oleh kekuatan 

kapital. Kekuatan kapital menjadi salah satu faktor utama dalam 

menghadirkan, mendefinisikan, dan mempertahankan suatu 

wacana. 

Konsolidasi demokrasi di Indonesia membutuhkan 

kontrak sosial elit, pelembagaan nilai-nilai demokrasi, 

pembaharuan kepartaian dan pemilu, demiliterisasi, reformasi 
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birokrasi, memperkuat desentralisasi, transformasi budaya 

politik, dan seterusnya. Kesemua prasyarat ini merupakan 

simpul-simpul demokrasi yang saling terjalin untuk memperkuat 

demokrasi. Pemilu legislatif dan pemilihan presiden seyogyanya 

menjadi salah satu simpul strategis untuk memperbaharui 

kontrak sosial yang berorientasi pada semangat reformasi, 

termasuk di dalamnya melahirkan kepemimpinan transformatif. 

Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang kuat, 

dalam arti memiliki legalitas dan legitimasi politik dari rakyat 

sehingga mampu mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia atas 

dasar visi bersama. Karenanya, kejelasan visi dari para calon 

presiden menjadi prasyarat mutlak yang harus diketahui oleh 

masyarakat. 

Dengan demikian, pemilu seharusnya tidak menjadi akhir 

dari proses pembelajaran demokrasi, namun sebaliknya menjadi 

awal untuk melakukan perubahan struktur dan praktik 

bernegara dan bermasyarakat ke arah yang lebih demokratis. 

Desain hubungan elit dan massa lebih diarahkan pada pola 

interaksi yang transaksionis dan bukan instruksionis. Harus 

tersedia ruang publik yang membuka peluang bagi seluruh pihak 

untuk menguji validitas klaim yang diajukan pihak lain. Oleh 

karena itu, perlu ada pembelajaran politik dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sehingga mampu bersikap kritis 

dalam memilih calon-calon presiden. Masyarakat perlu 

diberdayakan agar mampu memanfaatkan ruang publik 

sehingga wacana yang berkembang di ruang publik bukan hanya 

wacana yang berorientasi pada kepentingan elit dan pemilik 

kapital, tapi wacana yang memang bersumber pada kepentingan 
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rakyat. Lebih dari itu, pembelajaran politik diperlukan dalam 

kerangka pelembagaan demokrasi sehingga di masa mendatang, 

pemerintahan baru dan kepemimpinan baru hasil Pemilu 2004 

adalah pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat.

Memperkuat Kontrol Sipil 

untington menawarkan pembaharuan hubungan sipil-Hmiliter bagi negara-negara transisi. Menurutnya, dominasi 

militer yang telah mengakar dapat diminimalkan melalui kontrol 

dari kalangan sipil. Demokratisasi telah membuka ruang yang 

lebih luas bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang otonom dan 

kritis yang dapat menjadi penyeimbang bagi kekuatan militer.

Pada intinya, kontrol sipil atas militer berbicara mengenai 

pembagian ruang kebijakan, mana yang menjadi hak/wewenang 

sipil dan mana yang menjadi domain (wilayah) militer. Sipil yang 

dipandang mewakili nilai-nilai demokrasi berhak untuk 

merumuskan kebijakan tentang peran yang harus dilakukan 

militer. Sementara militer, karena kedudukannya sebagai 

instrumen negara, hanya boleh melaksanakan kebijakan yang 

telah dirumuskan oleh institusi sipil melalui proses politik yang 

konstitusional. 

Konsekuensinya, sipil harus mulai mempersiapkan diri 

agar memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun 

kebijakan yang menyangkut masalah pertahanan dan keamanan. 

Kebijakan hankam tidak harus selalu diserahkan pada mereka 

yang berlatar belakang militer karena dalam tataran substantif, 

yang harus diwujudkan adalah bagaimana kebijakan hankam 
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tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan dan rasa 

aman pada publik. Perkembangan kajian tentang hankam dapat 

dipelajari bukan hanya oleh kalangan militer tapi juga sipil.

Redefinisi domain sipil dan militer ini harus dirumuskan 

secara konstitusional sehingga memiliki legalitas dan legitimasi 

yang kuat. Dominasi militer yang telah mengakar tidak akan 

mudah dihilangkan, kecuali jika ada kerangka model hubungan 

sipil-militer yang jelas sehingga satu sama lain tidak saling 

mengintervensi wilayah kewenangannya. Mestinya negosiasi elit 

sipil-militer tidak sebatas mencari pasangan capres dan wapres 

tapi juga mendiskusikan model hubungan sipil-militer yang 

dapat memperkuat pelembagaan demokrasi.

*  *  *
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Bagian 2

Dinamika Pilkada Langsung





2 - 1

Walikota Depok Dilantik: 

Akhir atau Awal Berdemokrasi ?

enjadi yang pertama dalam melaksanakan sesuatu 

memang berat. Selain karena tidak ada contoh 

sebelumnya yang dapat menjadi acuan, tanggung M
jawab moral menjadi lebih berat karena seolah-olah baik-

buruknya kejadian di masa mendatang ditentukan oleh yang 

pertama tersebut. Beban ini sepertinya tertanggung di pundak 

para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Depok. 

Sebagai pilkada langsung pertama di Jawa Barat, perhatian dan 

harapan banyak pihak seolah tertumpah pada pilkada ini. 

Namun, harapan tersebut agaknya sedikit “menyimpang” dari 

kenyataan yang terjadi. 

Pilkada Depok yang semula diprediksi akan berlangsung 

lancar dan damai, justru berujung pada sengketa di pengadilan 

yang kemudian memunculkan kontroversi tersendiri. Alih-alih 

menjadi contoh pelaksanaan pilkada yang luber jurdil, pilkada 

Depok pada akhirnya menjadi bukti kelemahan peraturan 

perundang-undangan yang disusun dengan tergesa-gesa.

Namun, terlepas dari kontroversi yang terjadi di seputar 

pelaksanaan dan sengketa pilkada Depok, ada banyak pelajaran 
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berharga yang dapat diambil dari pilkada pertama di Jawa Barat 

ini. Pengalaman pilkada Depok menjadi guru terbaik bahwa 

praktik demokrasi seringkali tidak seindah yang dibayangkan. 

Demokrasi dan desentralisasi seringkali dipersepsi seperti obat 

yang dapat serta merta menyembuhkan “penyakit-penyakit” 

dalam praktik pemerintahan. Padahal, demokrasi dan 

desentralisasi sesungguhnya hanyalah alat (tools), sedangkan 

hasil dari penggunaan alat ini sangat ditentukan oleh sistem dan 

pelaku yang menggunakannya. 

Dalam konteks ini, pilkada Depok menunjukkan bahwa 

faktor teknis yang tampaknya sepele dapat menjadi pemicu bagi 

munculnya sengketa berkepanjangan, yang pada gilirannya 

memunculkan krisis legitimasi terhadap pemerintahan yang 

terbentuk melalui pemilihan tersebut. Sengketa pilkada Depok 

bermula dari kelalaian dalam pendataan jumlah pemilih yang 

kemudian berujung pada ketidakpuasan atas hasil perhitungan 

suara. Pendataan jumlah pemilih seolah bersifat teknis, tapi 

implikasi yang ditimbulkan menjadi politis karena data pemilih 

ternyata menjadi faktor penentu kemenangan pasangan calon.

Di sisi lain, pada praktiknya, mekanisme politik dan 

mekanisme hukum seringkali tidak berjalan seiring. Mekanisme 

hukum yang seyogianya menjadi media penyelesaian konflik, 

seringkali “dipolitisasi”, sehingga menjadi pemicu konflik yang 

lebih luas. Idealnya, mekanisme hukum menjadi “pintu” terakhir 

untuk mencari keadilan manakala terjadi penyimpangan dalam 

mekanisme politik. Kepemimpinan Kepala Daerah tidak hanya 

didasarkan pada legitimasi politik yang diperoleh dari jumlah 

suara pemilihnya, namun juga didasarkan pada legitimasi 
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normatif dalam bentuk pengesahan pasangan terpilih sesuai 

dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam peraturan 

perundang-undangan.

Keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

akan tergantung pada seberapa besar kepemimpinan pasangan 

Kepala Daerah dan wakilnya memperoleh legitimasi, baik secara 

politik maupun secara normatif. Legitimasi mencerminkan 

pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap figur 

pemimpin yang baru, sekaligus merupakan modal awal bagi 

pasangan terpilih untuk mulai merealisasikan janji-janji masa 

kampanyenya. Di sinilah pelantikan kepala daerah menjadi 

momen yang bermakna penting, bukan sekedar acara seremonial.

Makna Pelantikan

engesahan dan pelantikan calon terpilih merupakan bagian Ppenting dari akhir rangkaian proses pilkada. Prosesi ini 

akan memperkuat legitimasi rakyat di daerah yang telah memilih 

pasangan calon Kepala Daerah dan wakilnya. 

Sesuai pasal 109 UU 32/2004 dan pasal 109 dan 110 PP No. 

6/2005, proses ini dimulai dengan pembuatan berita acara 

penetapan pasangan calon terpilih oleh KPUD, yang kemudian 

disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya, melalui gubernur hasil 

ini disampaikan pada Mendagri untuk mendapat pengesahan. 

Sekilas proses ini merupakan tahapan formalitas. Justru 

sebaliknya, pengesahan akan menentukan start efektif pasangan 

calon terpilih memimpin daerah, sekaligus menjalankan roda 

pemerintahan daerah. 
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Mengapa dalam kasus pilkada Depok Pemerintah Pusat 

harus ekstra hati-hati dan tepat dalam mengesahkan calon 

terpilih? Terdapat tiga alasan penting yang perlu menjadi 

pertimbangan (Sobari, 2005). Pertama, pilkada merupakan bagian 

pembelajaran demokrasi. Demokrasi bukan lagi sekadar 

persoalan menyangkut tujuan dan asal kekuasaan yang 

berhubungan dengan eksistensi rakyat. Demokrasi adalah 

metode. Dalam konteks ini pilkada adalah sebuah metode 

rekrutmen politik untuk mengisi jabatan publik melalui cara-cara 

kompetitif. Dalam kaitan ini pengesahan hasil pilkada oleh 

Depdagri berkonsekuensi besar, yaitu berdampak pada upaya 

membangun metode demokrasi yang tengah giat dikembangkan 

di Indonesia. Secara konkret, ini menentukan kepercayaan publik 

terhadap metode pemilihan langsung di kemudian hari.

Kedua, pengesahan berkaitan dengan penguatan institusi 

dan keberlanjutan pemerintah daerah. Pengesahan pasangan 

terpilih merupakan pengakuan pusat terhadap institusi 

pemerintah daerah. Sesuai prinsip desentralisasi, pemerintah 

pusat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan 

pemerintahan pada daerah. 

Karena itu, pengesahan secara otomatis merupakan bagian 

dari tanda mulai berfungsinya pelaksanaan pemerintahan 

daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat lokal. Selain itu, 

pengesahan merupakan jaminan dukungan pemerintah atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketiga, pengesahan merupakan bagian dari solusi konflik. 

Terutama terkait hasil-hasil pilkada yang memunculkan 

sengketa, pengesahan menjadi salah satu harapan penyelesaian, 
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selain melalui Mahkamah Agung sesuai UU 32 Tahun 2004 dan 

PP 6 Tahun 2005. 

Artinya, Depdagri harus memanfaatkan seluruh informasi 

dalam berita acara yang dibuat KPUD, yang juga merupakan 

dasar pembuatan usul pengangkatan dari DPRD kepada 

Mendagri. Selain itu, Depdagri harus memanfaatkan rentang 

waktu 30 hari setelah pengajuan pengesahan dari DPRD, untuk 

benar-benar memverifikasi hasil pilkada. Sehingga, keputusan 

pengesahan pasangan terpilih benar-benar bisa dipertanggung-

jawabkan pada publik. 

Jadi, tiga dimensi pengesahan ini menegaskan urgensi 

peran Pemerintah Pusat dalam pilkada, terutama bagi yang 

prosesnya diwarnai sengketa. Peran Pemerintah Pusat, selain 

dibutuhkan sebagai alat legalisasi, juga untuk memperkuat 

metode demokrasi yang dibangun, serta meminimalkan risiko 

konflik dan mendinamisasi sistem politik daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah 

otomatis memainkan peran yang sama penting dalam prosesi 

pelantikan Walikota Depok. Prosesi pelantikan ini menjadi alat 

untuk memberikan legitimasi normatif terhadap keabsahan 

kepemimpinan yang baru di daerah. Melalui legitimasi normatif 

ini, diharapkan kepemimpinan yang baru memiliki dasar 

legalitas untuk mulai merealisasikan program kerjanya. Harus 

diingat bahwa pilkada merupakan “pintu gerbang” menuju 

pemerintahan yang lebih baik dan bertanggungjawab, bukan 

akhir dari proses demokrasi di tingkat lokal. Setelah pilkada usai, 

masih panjang perjalanan yang harus ditempuh daerah untuk 

mencapai kesejahteraan rakyat.
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Momentum Rekonsiliasi

emokrasi dan desentralisasi hanyalah salahsatu alat (tools) 

untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan rakyat D
sebagai tujuan bernegara. Karena itu, pelantikan harus dimaknai 

sebagai awal untuk mulai berkarya, mulai memberi pelayanan 

yang lebih baik terhadap rakyat dan jangan dimaknai sebagai 

bentuk akhir kemenangan dari suatu kelompok dalam pilkada 

Depok. Kalah-menang dalam suatu pertarungan kekuasaan 

adalah hal yang biasa. Namun, akan menjadi luar biasa baiknya, 

bila “kekalahan” dalam pilkada ditindaklanjuti dengan 

membentuk sikap yang kritis sebagai bentuk kontrol terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan yang baru.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, secara bertahap, elit 

dan massa di Kota Depok khususnya dan Jawa Barat umumnya, 

harus sudah membiasakan diri dengan iklim demokrasi di mana 

perbedaan-perbedaan dan proses hukum merupakan hal yang 

niscaya. Artinya, pilkada harus diikuti dengan pelembagaan nilai-

nilai demokrasi, sehingga seluruh “pemain”, baik elit maupun 

massa, tunduk pada proses hukum yang disepakati bersama 

sebagai aturan main dalam praktik politik dan pemerintahan. 

Pelantikan walikota juga merupakan momentum awal 

bagi elit dan massa di Depok untuk melakukan rekonsiliasi dan 

membentuk konsensus baru dalam rangka memasuki babak baru 

bermasyarakat dan berpemerintahan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi dan hukum. Bila ini dipahami bersama, mudah-

mudahan upaya mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan 

keadilan sosial (social and prosperity justice) dapat segera 

diwujudkan dan dimulai dari tingkat lokal. *  *  *
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Mencermati PP Pilkada Langsung         

dan Prospek Pilkada Langsung                   

di Kabupaten Sukabumi

ndang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah telah ditetapkan lebih dari tiga Ubulan, namun sosialisasi substansi UU ini tampaknya 

belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Sekalipun isinya 

mencakup ruang lingkup yang cukup luas menyangkut 

pemerintahan daerah, perbincangan mengenai UU ini lebih 

banyak dikaitkan dengan Pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung. Dari 240 pasal, sebanyak 64 pasal memuat pengaturan 

mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Selain jumlah pasal yang banyak, materi pengaturan 

pilkada langsung dalam UU ini terkesan sudah bersifat teknis. 

Meskipun demikian, pelaksanaan pilkada masih tetap diliputi 

ketidakpastian mengingat sedikitnya jangka waktu yang tersedia 

untuk mempersiapkan keseluruhan tahapan pilkada. Hal ini 

berkaitan dengan lambatnya penetapan PP tentang pilkada. 

Keterlambatan penetapan PP mengakibatkan daerah-daerah 

yang akan melaksanakan pilkada tidak berani mengambil 

2 - 2
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inisiatif untuk memulai tahapannya. Sekalipun beberapa tahapan 

tidak perlu menunggu penetapan PP, tetapi tetap riskan untuk 

dilaksanakan. Kekhawatiran ini muncul karena masih ada 

kemungkinan pelaksanaan yang tidak bersesuaian dengan yang 

semestinya. 

PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah baru disahkan pertengahan Februari lalu, sehingga 

pelaksanaan pilkada baru dapat dimulai pada awal Maret. 

Artinya, hanya tersedia masa pilkada selama 120 hari (4 bulan). 

Jangka waktu yang terkesan singkat untuk sebuah pesta 

demokrasi krusial di daerah. 

Persoalannya adalah apakah masa sesingkat itu akan 

dapat mendorong pelaksanaan pilkada yang demokratis, 

partisipatif dan berkualitas?

Mekanisme Pilkada Langsung

erdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang BPemerintahan Daerah, pemilihan pasangan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung. 

Ketentuan ini merupakan penjabaran sekaligus penafsiran dari 

bunyi pasal 18 ayat (4) UUD 1945, bahwa “Gubernur, Bupati dan 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. 

Interpretasi terhadap klausul “secara demokratis” itulah yang 

kemudian mendasari penerapan sistem pemilihan langsung, 

sekaligus untuk menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan 

Presiden di tingkat Pusat.
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Selanjutnya dalam pasal-pasal berikutnya diatur mengenai 

tahapan pilkada langsung yang secara umum terbagi ke dalam 2 

(dua) tahapan, yakni :

1. Masa Persiapan

a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai 

berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPU mengenai berakhirnya 

masa jabatan Kepala Daerah

c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata 

cara dan jadwal tahapan pilkada

d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS

e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau oleh KPUD

2. Tahap Pelaksanaan

a. Penetapan daftar pemilih

b. Pendaftaran dan penetapan calon, meliputi : (i) pendaftaran; 

(ii) penelitian; (iii) melengkapi syarat; (iv) penelitian ulang; 

(v) pengumuman pasangan masing-masing.

c. Persiapan pelaksanaan kampanye

d. Kampanye

e. Persiapan pelaksanaan pemungutan suara

f. Pemungutan suara

g. Penghitunagn suara

h. Penetapan pasangan calon terpilih

i. Pengusulan pasangan calon terpilih

j. Pengesahan

k. Pelantikan

l. Kemungkinan adanya masalah/sengketa

Bagian 2: Dinamika Pilkada Langsung

49



Keseluruhan tahapan ini diperkirakan memerlukan waktu 

selama 180 (seratus delapan puluh) hari, sehingga jika pilkada 

langsung dilaksanakan pada bulan Juni, masa persiapan 

seharusnya telah dimulai sejak bulan Januari. Namun, karena PP 

Pilkada baru ditetapkan pada bulan Februari, tentu saja perkiraan 

waktu selama 180 hari perlu disesuaikan sehingga keseluruhan 

tahapan bisa dilaksanakan.

Secara substantif, mekanisme pelaksanaan pilkada 

langsung juga memancing perdebatan mengenai kadar 

demokratisasinya. Salah satu ketentuan yang dipandang kurang 

demokratis adalah keharusan pasangan calon kepala daerah dan 

wakil daerah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik. Ketentuan ini dipandang meminimalkan munculnya 

calon independen dari kalangan masyarakat, sehingga dianggap 

berpeluang melestarikan oligarkhi partai politik dalam rekrutmen 

pejabat politik di daerah. Apalagi jika dikaitkan dengan batasan 

bahwa hanya partai politik atau koalisi partai yang memiliki 

sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari 

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah 

yang bersangkutan yang dapat mengajukan pasangan calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adanya klausul ini 

dianggap semakin menguatkan dominasi partai-partai besar 

dalam menentukan kepala daerah, dan selanjutnya kebijakan di 

daerah.

Dengan demikian, berbicara mengenai pilkada langsung 

yang demokratis bukan sekedar menyangkut mekanisme 

pelaksanaan, baik langkah-langkah maupun jangka waktu 

pelaksanaan, tapi juga substansi dari pengaturan mekanisme 
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tersebut. Kita hendaknya tidak terjebak dalam demokrasi elektoral 

yang semata mengandalkan prosedur pemilihan sebagai indikator 

demokrasi, tapi juga mulai belajar menerapkan demokrasi 

normatif dengan mulai memperhatikan pelembagaan nilai-nilai 

demokrasi dalam dinamika politik lokal. 

Tantangan Demokrasi Lokal

alam perjalanan transisi demokrasi, proses rekrutmen elit Dberperan penting. Pilkada sebagai salah satu bentuk 

rekrutmen elit menjadi langkah awal yang menentukan bagi 

keberlanjutan pembaharuan tata kepemerintahan. Pemilihan 

kepala daerah merupakan salah satu indikator dalam melihat 

nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam masyarakat lokal. 

Seligman  mengatakan bahwa proses pengisian peran-peran 

politik bermakna ganda karena di satu sisi, proses ini menyangkut 

transformasi peran-peran nonpolitik warga yang berasal dari 

berbagai subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-

peran politik. Sementara di sisi lain, proses ini juga menyangkut 

seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia. 

Dengan demikian, melalui proses ini warga dari berbagai 

subkultur yang berbeda, dari kalangan etnis, agama, kelas, 

maupun status sosial tertentu mempunyai peluang untuk ikut 

serta berperan dalam sistem politik. 

Pemilihan kepala daerah juga merupakan indikator yang 

penting untuk melihat perubahan dalam sebuah masyarakat 

politik.  Proses pemilihan kepala daerah dapat mengungkapkan 

1

2

1 L.G. Seligman. “Elite Recruitmen and Political Development”, Journal of Politics, Agustus 1964.
2 Cornelis Lay. “Rekrutmen Elit Politik”, Prisma No. 4, April – Mei 1997, hal. 21.
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proses pertumbuhan infrastruktur politik, derajat politisasi, serta 

partisipasi politik masyarakat. Alasan ini memperoleh relevansinya 

dalam mengkaji dan menganalisis fenomena pemilihan kepala 

daerah di masa transisi, seperti halnya di Indonesia.

Makna pilkada menjadi lebih penting dikaitkan dengan 

konteks demokratisasi di Indonesia. Pilkada secara langsung 

baru pertama kali diterapkan, sehingga wajar jika harapan besar 

diarahkan pada proses ini. Penerapan sistem pilkada yang baru 

ini mengundang rasa ingin tahu yang sangat mendalam bagi 

masyarakat umum karena mereka yang menjadi aktor dalam 

menentukan siapa yang akan mereka pilih sebagai pemimpinnya 

selama lima tahun ke depan. 

Momentum pilkada secara langsung adalah merupakan 

proses pembelajaran politik masyarakat di daerah. Konteks 

pembelajaran politik ini meliputi beberapa hal . Pertama, pilkada 

secara langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengarti-

kulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap 

politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin 

diwujudkannya. Dengan cara demikian maka kedaulatan rakyat 

akan betul-betul terwujud.

Kedua, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk 

mendefinisi-kan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. 

Dengan demikian, akan tumbuh keberanian dan kemandirian 

untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, 

sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggungjawabkan. 

Kemandirian ini dengan sendirinya juga meminimalkan 

3

3 Hendi Hendrar Prihadi. “Masa Depan Demokrasi Lokal”, dalam Suara Merdeka, 5 Januari 2005.
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kecenderungan praktik mobilisasi massa yang dilakukan oleh 

partai-partai politik.

Ketiga, rakyat juga dituntut kedewasaan politiknya. Mereka 

harus siap secara mental untuk menerima perbedaan pilihan 

politik di antara mereka sendiri. Dalam pilkada langsung jarak 

emosi antara figur calon dan massa pemilihnya sangat dekat. Hal 

ini akan memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap 

masing-masing calon. Selain itu, masyarakat juga merasakan 

kepentingannya secara riil pada aras lokal. Akibatnya kadar dan 

rasa kepemilikan (sense of belonging) serta keterlibatannya terhadap 

agenda masing-masing calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut 

dikhawatirkan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik 

horizontal.

Kecenderungan munculnya tingkat fanatisme yang 

berlebihan terhadap salah satu calon sangat kuat, mengingat 

kultur paternalisme masih dominan dalam masyarakat. 

Kecenderungan ini bisa kita lihat dari sikap politik yang lebih 

mengedepankan figur daripada visi, misi, dan program yang 

ditawarkan.

Dalam kondisi yang demikian maka mereka akan 

kehilangan rasionalitasnya dalam menentukan pilihan. 

Pertimbangan rasional menjadi nihil dan tereduksi oleh 

munculnya faktor-faktor emosional. Solidaritas yang muncul 

dengan dasar pijakan kedekatan emosi biasanya akan mengubur 

kadar kritisisme di masing-masing individu.

Di tengah sistem dan kultur politik yang bersifat 

paternalistik, maka proses pilkada langsung tidak dapat menjadi 
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jaminan bagi perubahan kualitas demokrasi. Masa depan 

demokrasi di tingkat lokal boleh jadi tidak akan mengalami 

perubahan. Karena demokrasi tidak hanya ditentukan oleh 

seberapa besar partisipasi masyarakat juga kualitas partisipasi itu 

sendiri dalam menentukan pejabat pemerintah baik di tingkat 

lokal, regional, maupun nasional. Semakin besar dan baik kualitas 

partisipasi masyarakat, maka kelangsungan demokrasi akan 

semakin baik pula. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil dan 

rendahnya kualitas partisipasi masyarakat maka semakin rendah 

kadar demokrasinya.

Format demokrasi pada aras lokal meniscayakan adanya 

derajat kualitas partisipasi masyarakat yang baik. Keterlibatan 

mereka dalam momentum pilkada langsung menjadi landasan 

dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak 

akan kokoh manakala kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. 

Karena itu, proses demokratisasi yang sejatinya menegakkan 

kedaulatan rakyat menjadi semu dan hanya menjadi ajang 

rekayasa bagi mesin-mesin politik tertentu.

Penguatan demokrasi lokal tidak akan tercipta manakala 

masyarakat hanya dijadikan objek politik dan konstituen yang 

pasif. Hal ini perlu ditegaskan guna menegakkan makna demokrasi 

itu sendiri. Dengan cara ini demokrasi akan lebih cepat meresap ke 

bawah dan dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat yang 

secara formal berada pada hierarkhi sistem politik yang paling 

rendah. Selain itu juga akan mengikis demokrasi yang bersifat elitis 

dan menumbuhkan demokrasi yang berjalan secara egaliter, 

sehingga proses demokratisasi akan lebih mengakar dan 

terlembagakan secara horizontal di tengah masyarakat.
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Prakondisi Kualitatif Pilkada yang Demokratis

eberapa hal yang perlu dikaji secara kritis, khususnya 

terhadap materi yang termuat dalam PP Pilkada Langsung, B
antara lain sebagai berikut :

a. Bagi daerah-daerah yang akan melangsungkan pilkada 

langsung pada bulan Juni 2005, jangka waktu persiapan 

menjadi lebih sempit karena hingga bulan Februari, PP ini 

belum disosialisasikan secara menyeluruh, sedangkan KPUD 

dituntut untuk segera membuat peraturan pelaksana pilkada 

langsung. Setidaknya ada 18 peraturan pelaksana yang mesti 

disiapkan KPUD, antara lain menyangkut jadwal dan tahapan 

pilkada; pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; tata cara 

pengajuan calon; tata cara pendaftaran pemantau pilkada; dll. 

Selain itu, KPUD juga harus mempersiapkan rincian angaran 

pelaksanaan pilkada, sehingga otomatis, beban pelaksanaan 

pilkada sebagian besar berada di tangan KPUD. Padahal, 

KPUD yang ditugasi memberikan supervisi dan bimbingan 

teknis pun masih terbentuk pada masalah pendanaan bagi 

kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, perlu dicari suatu solusi yang bersifat 

antisipatif bagi daerah-daerah yang dalam waktu dekat ini 

(bulan Juni 2005) akan melaksanakan pilkada agar beban kerja 

tidak sepenuhnya terpusat pada KPUD, misalnya dengan 

melibatkan Pemerintah Daerah/perguruan tinggi/LSM sebagai 

mitra kerja bagi KPU untuk memfasilitasi pelaksanan bimtek 

pilkada di daerah-daerah.

b. Hubungan antara KPU-DPRD-KPUD juga tampaknya masih 

berpotensi menimbulkan konflik, khususnya terkait dengan 
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penafsiran yang berbeda tentang keharusan KPUD ber-

tanggungjawab pada DPRD, dan bukan pada KPU seperti pada 

Pemilu 2004 lalu. Perlu ada upaya sosialisasi secara intensif bagi 

seluruh stakeholders (Pemda, DPRD, KPUD, dan komponen 

masyarakat) agar ada kesamaan pemahaman mengenai 

ketentuan ini, sehingga tidak memunculkan masalah di 

kemudian hari yang dapat melemahkan legitimasi politik 

pasangan calon yang terpilih. Sosialisasi ini dapat menjadi 

media untuk menjelaskan peran dan fungsi masing-masing 

lembaga terkait, sehingga masyarakat bisa menilai seberapa 

jauh pilkada secara langsung mampu menjamin aspirasi publik.

c. Dalam hal teknis, masih terdapat sejumlah pengaturan yang 

memerlukan penjelasan lebih lanjut, misalnya menyangkut 

kriteria/persyaratan bagi calon pemilih. Dalam konteks 

kependudukan, mobilitas penduduk merupakan suatu hal 

yang tidak bisa dicegah atau dibatasi, sementara dengan 

padatnya agenda penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah 

yang saling berdekatan, mutasi pemilih antarwilayah 

mungkin terjadi. Bahkan yang dikhawatirkan, tidak tertutup 

kemungkinan ada upaya sistematis berupa mobilisasi calon 

pemilih demi kepentingan pasangan calon tertentu jika 

kriterianya tidak jelas. Sekalipun ada klausul bahwa calon 

pemilih harus memiliki KTP daerah ybs, namun sudah 

menjadi rahasia umum bahwa seseorang bisa saja memiliki 

dua bahkan lebih KTP, sehingga duplikasi calon pemilih perlu 

diantisipasi melalui validasi pendataan penduduk secara 

aktual, sehingga kekeliruan seperti pada Pemilu 2004 lalu, 

tidak terulang lagi.
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d. Dalam hal substansi, pelaksanaan pilkada langsung juga 

masih rentan dengan potensi berkembangnya praktik-praktik 

non-demokratis, antara lain melalui celah proses pengajuan 

calon yang masih didominasi oleh parpol sehingga cenderung 

mempersempit munculnya calon perorangan. Sekalipun ada 

klausul bahwa parpol wajib membuka kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi bakal calon perorangan yang memenuhi 

syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon, 

namun keputusan akhir tetap berada di tangan parpol karena 

pencalonan pasangan harus dilampiri dengan surat 

persetujuan dari Pimpinan Parpol yang bersangkutan. 

Perlu ada upaya untuk mensiasati dominasi parpol dengan 

melakukan pendidikan politik, misalnya dengan membangun 

wacana publik tentang isu kampanye pasangan calon atau 

dengan memuat track record para pasangan calon, sebagai 

bahan informasi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. 

Peran pers lokal akan sangat berguna dalam menyediakan 

ruang publik bagi berkembangnya wacana pilkada.

e. Model kampanye masih menekankan pada model kampanye 

monologis, meskipun dari sisi medianya sudah lebih beragam. 

Model kampanye dialogis yang dimungkinkan melalui media 

pertemuan terbatas dan debat terbuka antarcalon masih 

terkesan lebih banyak ditujukan bagi massa pendukung 

pasangan calon tersebut, bukan untuk mempengaruhi massa 

nonpendukung. Hal ini bisa jadi kontraproduktif bagi 

pertumbuhan demokrasi karena pada dasarnya kampanye 

adalah untuk mengubah preferensi calon pemilih, sehingga 

seharusnya lebih ditujukan pada massa yang masih 
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“mengambang”. Klausul yang mengharuskan peserta rapat 

terbatas/rapat umum membawa atribut (nomor urut dan foto 

pasangan calon) dapat mengarah pada motif show of force atau 

mobilisasi massa, bukan pada pencerahan politik seperti 

diharapkan.

Pada akhirnya, pilkada hendaknya dikembalikan pada 

perannya yang mendasar sebagai media pendidikan politik, 

sehingga seluruh kekuatan prodemokrasi sudah seharusnya 

bermain di level masyarakat umum untuk mengimbangi segala 

kemungkinan bentuk propaganda yang tidak sehat, yang 

memungkinkan terbentuknya opini dan persepsi yang salah 

tentang makna politik dan juga tentang personalitas pasangan 

calon yang akan dipilih. Dengan demikian, masyarakat dapat 

betul-betul menjaga obyektivitasnya di dalam menelaah dan 

menerima segala informasi politik yang berjalan secara cepat. 

Dengan langkah semacam ini, maka potensi penyimpangan dan 

kecurangan demokrasi dapat diminimalisasi, meski tidak 

sepenuhnya bisa dihilangkan. 

Prospek Pilkada Langsung di Kabupaten Sukabumi

tandar yang paling baku tentang pemilihan yang demokratis Sdan berkualitas terletak pada sejauhmana sistem pemilihan 

yang dianut memberi ruang bagi munculnya partisipasi pemilih. 

Tentunya partisipasi yang dimaksud bukan hanya sekedar 

pemilih datang ke TPS dan mempergunakan hak pilihnya. Lebih 

dari itu adalah sejauh mana pemilih dilibatkan dalam setiap 

tahapan pemilihan. Jaminan bagi hadirnya partisipasi masyarakat 
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dalam pilkada telah termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan 

PP No. 6 Tahun 2005, setidaknya ruang partisipasi ini ada pada 

pembentukan panwas pilkada, pembentukan petugas PPK, PPS, 

dan KPPS, proses rekrutmen calon pemerintah daerah oleh partai 

politik, verifikasi calon pemerintah daerah di KPU, dan 

pemantauan.

Hanya saja kendala waktu yang mepet berpotensi 

mengurangi kadar partisipasi tersebut. Salah satunya adalah 

sempitnya waktu bagi pemilih untuk mengenali lebih detail bakal 

calon pemimpin daerah mereka, khususnya dalam hal track 

record para bakal calon. Padahal, salah satu faktor dorongan 

pemilih ke TPS karena adanya calon pemimpin yang mereka 

kenal secara baik.

Kesempatan pemilih untuk mengenali, menilai, memberi 

respons awal terhadap calon pemerintah daerah yang disodorkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan 

ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005. 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 59 ayat (4) dinyatakan bahwa 

dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau 

gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan 

masyarakat. Ayat ini didukung oleh pasal 60 ayat (1) bahwa KPU 

berkewajiban menerima masukan dari masyarakat terhadap 

persyaratan pasangan calon. Pasal 61 ayat (2) mengatur waktu 

pengumuman tersebut setidaknya 7 (tujuh) hari. Penilaiann 

masyarakat tersebut bahkan telah ditetapkan sejak proses 

penjaringan para calon oleh partai politik.

Hal yang sama juga akan terjadi pada proses pembentukan 

PPS, PPK dan KPPS. Padahal, jika berkaca dari pengalaman 
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pemilu 2004 yang lalu, proses pembentukan anggota PPK, PPS 

dan KPPS yang teburu-buru mengakibatkan tingkat 

independensinya menjadi rendah. Memilih kembali petugas yang 

lama juga berpotensi menimbulkan masalah, baik dalam hal 

independensinya maupun kemungkinan penolakan dari mantan 

anggota PPK, PPS, dan KPPS yang merasa kurang terperhatikan 

kesejahteraannya ketika Pemilu 2004 lalu.  

Pemangkasan jadwal pilkada juga akan dapat berdampak 

pada waktu proses pengusulan ulang calon oleh partai politik 

yang calon pertamanya dinyatakan gugur oleh KPUD. Salah satu 

faktor pilkada dapat ditunda karena salah satu pasangan calon 

berhalangan tetap baik di putaran kampanye atau pada tahapan 

pemungutan suara (pasal 63 ayat (3) dan pasal 64 ayat (1). Masa 

penundaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Dengan 

jangka waktu pelaksanaan yang sangat sempit, durasi masa 

penundaan kemungkinan besar akan dikurangi, sementara 

kondisi politik lokal belum tentu cukup kondusif untuk 

mempertahankan stabilitas pra, selama, dan pascapenundaan 

tersebut. Ketidakpuasan massa pendukung dapat mengarah pada 

timbulnya konflik berkepanjangan yang pada gilirannya akan 

mempersulit rekonsiliasi pascapemilihan.

Mengingat sejumlah potensi konflik yang mungkin muncul 

pra, selama, dan pascapilkada, setidaknya ada 2 (dua) skenario 

yang bisa diterapkan menjelang pilkada di Kabupaten Sukabumi. 

Pertama, adalah menunda pelaksanaan pilkada agar tersedia 

cukup waktu bagi KPUD untuk mempersiapkan pelaksanaan 

pilkada, dan terutama bagi masyarakat untuk mengenal dan 

mencermati track record para bakal calon. Kedua, adalah tetap 
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meneruskan proses pilkada sebagaimana termaktub dalam PP 

No. 6 Tahun 2005, tetapi disertai dengan sejumlah langkah 

antisipatif untuk mencegah timbulnya konflik elit yang kemudian 

meluas menjadi konflik antarmassa pendukung. Langkah 

antisipatif yang dimaksud antara lain dengan membangun 

sinergitas antara KPUD dengan seluruh komponen masyarakat 

daerah, sehingga KPUD tidak menjadi single fighter dalam 

pelaksanaan pilkada serta merancang dan mensosialisasikan 

mekanisme resolusi konflik, agar masyarakat siap menerima apa 

pun hasil pilkada tersebut.

Pada akhirnya, apa pun alternatif yang dipilih, perlu tetap 

mempertimbangkan dampak dan resiko (cost) yang ditimbulkan 

dari pilihan tersebut. Khususnya, dampak yang nantinya akan 

berkaitan dengan kelangsungan pelayanan publik di daerah. 

Jangan sampai konflik dalam pilkada menyebabkan kevakuman 

dalam pelayanan publik.

*  *  *
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2 - 3

Peranan Panwas dalam Mengurangi dan 
Menyelesaikan Konflik Pilkada

ilkada langsung merupakan proses politik yang 

melibatkan partisipasi publik dalam jumlah besar, Pmelibatkan banyak aktor dengan beragam kepentingan, 

serta melibatkan berbagai strategi untuk meraih sebanyak 

mungkin dukungan agar dapat memenangkan jabatan politik 

tertinggi di daerah. Dengan kata lain, pilkada merupakan 

pertarungan politik yang berlangsung dalam arena yang 

serbakompleks, sehingga wajar jika dalam upaya meraih 

kemenangan berpotensi memicu konflik bahkan kekerasan politik.

Pilkada berbeda dengan pemilihan presiden/wapres 

karena figur pilkada merupakan figur yang dikenal dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat daerah. Kedekatan emosional 

elit lokal dengan massa lebih mudah menimbulkan konflik. Di 

sisi lain, jika kita melihat pada karakteristik budaya politik di 

Indonesia pada umumnya masih menggambarkan karakteristik 

hubungan elit dan massa yang diwarnai nuansa patrimonial. 

Konsekuensinya, massa lebih bercitra sebagai supporters 

(pendukung) dibandingkan sebagai voters (pemilih) yang 

mengetahui dan memahami hak dan kewajiban politiknya.
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Sebagai supporters, kedekatan emosional sangat tinggi dan 

massa siap memberikan dukungan dalam bentuk apapun sebagai 

cerminan dari keberpihakan terhadap sang calon. Loyalitas yang 

dibentuk cenderung bersifat sentimental, emosional, irasional 

yang berfokus pada kecenderungan pengkultusan pada sosok 

kandidat. Karena itulah, potensi konflik menjadi semakin besar 

manakala supporters dari kandidat yang berbeda bertemu dalam 

ruang-ruang kampanye atau manakala sang kandidat kalah, 

maka loyalitas supporters akan dengan mudah dimanipulasi 

untuk memunculkan ketidakpuasan, demonstrasi, bahkan 

akhirnya agresivitas dan perilaku kekerasan yang merugikan 

kepentingan umum.

Potensi konflik dalam pilkada tidak hanya bersifat manifes 

(nyata) yang mewujud dalam bentuk-bentuk perkelahian 

antarmassa pendukung, tetapi juga konflik-konflik laten 

(terselubung) yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan 

= Loyalitas-Sentimental

Emosional-Irrasional

= Kultus

= Pengabdian

= Hierarki

=  Dukungan

= Wali

= Mobilisasi

= Marah

= 

Kalkulasi

= Rasional

= Pertimbangan

= Transaksi

= Kesetaraan

= Pertanggungjawaban

= Mandataris

= Partisipasi

= Melawan

= 

SUPPORTERS VOTERS

Tabel 2.3.1.
KARAKTERISTIK PEMILIH PILKADA

Sumber : Eep Saefulloh Fatah, 2005
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pendukung terhadap kekalahan calonnya atau ketidak-

mengertian pendukung terhadap aturan main dalam pilkada. 

Konflik laten ini dapat mengarah pada melemahnya legitimasi 

calon terpilih bahkan tidak mustahil memunculkan konflik 

berkepanjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terdapat problem serius pada pilkada yang jika diabaikan 

bisa memicu perdebatan panjang dan berlarut-larut. Jika saja ada 

calon Kepala Daerah berijasah palsu atau terbukti money politics, 

apakah secara realitas bisa dibatalkan? Apakah sarana 

hukumnya memadai ? Ini bukan perkara yang ringan, sebab bisa 

memicu konflik di daerah pada pelaksanaan pilkada. Seorang 

calon kepala daerah/wakilnya bisa batal karena tiga macam 

tindak pidana yaitu money politik, menerima dana kampanye 

terlarang, dan tindak pidana yang menyakibatkan syaratnya 

batal. Ketiganya, mempersyaratkan adanya putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. Bila hal ini terjadi, bagaimana 

pengaruhnya dengan penetapan kepala daerah? Justru, di dalam 

pengadilan pidana (yang berakibat calon batal) muncul masalah 

yaitu sampai kapan diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap 

yang berpengaruh terhadap batalnya calon. 

Kasus pilkada Depok bisa menjadi salahsatu contoh 

konkret benturan antara dimensi hukum dan politik dalam 

pilkada. Hasil pemungutan suara yang kemudian ditetapkan 

melalui SK KPUD Depok Nomor 17/2005 tanggal 6 Juli 2005 

menetapkan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun 

Wirasaputra sebagai pemenang dengan perolehan 232.610 suara. 

Namun, hasil ini kemudian digugat oleh pasangan calon Badrul 

Kamal-Syihabuddin Ahmad yang melaporkan terjadinya dugaan 
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penyimpangan pada validasi data pemilih oleh KPUD Depok. 

Akhirnya, keputusan Pengadilan Tinggi Jabar memutuskan 

menetapkan hasil suara yang benar adalah 269.551 suara untuk 

pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad, sedangkan 

pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra mendapat-

kan 204.828 suara. Keputusan ini tentu saja mengundang reaksi 

ketidakpuasan dari para pendukung pasangan Nur Mahmudi 

Ismail-Yuyun Wirasaputra yang menganggap proses peradilan 

tersebut telah menegasikan kedaulatan rakyat. Kasus tersebut 

menjadi “pengalaman pahit” yang menunjukkan bahwa masih 

ada celah konflik yang selama ini belum diperhitungkan 

solusinya. 

Panwas dapat berperan penting dalam pilkada, tidak 

hanya untuk mengawasi jalannya kompetisi politik tersebut, 

tetapi juga untuk meminimalkan potensi konflik yang mungkin 

timbul. Namun, tampak-nya fungsi ke arah penanganan konflik 

tidak terlampau mengemuka dalam pelaksanaan tugas Panwas. 

Sekalipun PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah serta perubahannya dalam PP No. 17 Tahun 2005 

memungkinkan Panwas untuk memberikan keputusan yang 

final dan mengikat terhadap sengketa pilkada yang tidak bersifat 

pidana (pasal 112 ayat 1 huruf c PP No. 6 Tahun 2005). Karena itu, 

perlu ada kejelasan mengenai batasan peran Panwas dalam 

mengurangi dan menyelesaikan konflik pilkada, termasuk pula 

sejauhmana Panwas dapat berperan untuk mencegah munculnya 

konflik yang berkepanjangan menyangkut hasil pilkada.
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Langkah-langkah Identifikasi Potensi Konflik dalam Pilkada

erdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi penyebab 

timbulnya konflik dalam pilkada, baik menyangkut T
masalah sistem maupun dalam praktik penyelenggaraan 

pilkada. Beberapa penyebab konflik dalam pilkada, antara lain :

a. Desain dan filosofi sistem pilkada langsung yang sentralistis 

membuka peluang intervensi pusat j konflik kepentingan 

pusat vs kepentingan daerah

b. Dualisme ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 

Tahun 2005 j misal: mekanisme hubungan KPUD dan DPRD, 

kewenangan KPUD, penentuan kemenangan calon pilkada, dll.

c. Misinterpretasi esensi pilkada j pilkada bukan pemilu.

d. Pembagian daerah pemilihan j terkait dengan perebutan basis 

massa.

e. Politisasi simbol-simbol primordial j misalnya melalui 

mobilisasi etnik, pemunculan isu putra daerah, dll.

f. Pertarungan kepentingan antarelit lokal j penguasaan kapital 

memungkinkan konflik di level elit turun ke level massa yang 

mewujud dalam bentuk bentrokan antarmassa pendukung.

Salahsatu atau akumulasi dari faktor-faktor tersebut dapat 

memicu munculnya konflik pilkada, sehingga identifikasi 

terhadap potensi konflik perlu dilakukan baik pada masa 

sebelum, selama, dan setelah pilkada. Titik-titik rawan konflik 

dalam pilkada tersebut antara lain :

a. Sebelum Pilkada :

=Proses penjaringan calon kepala daerah/wakil kepala 

daerah oleh parpol atau gabungan parpol, jika mekanisme 

di dalamnya tidak berjalan.
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=

daerah sebagai peserta oleh KPUD, jika prosedur dan hasil 

penelitian calon kepala daerah/wakil kepala daerah 

mendapat reaksi dari kelompok pendukung calon yang 

dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

b. Selama Pilkada :

=Kampanye, selama 14 hari memerlukan penanganan 

pengamanan guna menjaga kondisi keamanan dan 

ketertiban yang memungkin-kan berjalannya kampanye 

secara damai, terhindar dari bentrokan para pendukung.

=Money politics yang mengundang reaksi publik.

=Reaksi sosial jika terdapat kecenderungan pelanggaran 

terhadap netralitas birokrasi.

=Saat pemungutan suara dan penghitungan suara, apabila 

terjadi kecurangan oleh pihak manapun.

c. Setelah Pilkada :

=Saat penetapan hasil penghitungan suara oleh KPUD, juga 

saat pengesahan oleh DPRD dan waktu pelantikan.

Selanjutnya, hasil identifikasi terhadap potensi konflik 

yang timbul pada keseluruhan tahapan pilkada dipetakan secara 

konkret dalam bentuk-bentuk konflik yang mungkin muncul, 

baik yang bersifat laten maupun manifes. Bentuk-bentuk konflik 

dalam pilkada langsung meliputi:

a. Bentrokan antarmassa pendukung.

b. Bentrokan antara aparat dengan massa pendukung.

c. Kekerasan politik intimidasi untuk memilih salah satu calon.

d. Black campaign pembunuhan karakter salah satu calon dengan 

mengungkapkan isu tanpa fakta.

Proses penetapan calon kepala daerah/wakil kepala 
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e. Penolakan hasil pilkada akibat ketidakpuasan salah satu 

pihak.

Berbagai konflik yang mungkin timbul sebelum, selama, 

maupun setelah pilkada berlangsung memerlukan mekanisme 

penanganan yang tidak berlarut-larut dan dapat hasilnya dapat 

diterima sebagai konsensus bersama. Karena itu, perlu ada 

manajemen konflik sebagai mekanisme antisipasi bagi pencegahan 

maupun penyelesaian konflik. Manajemen konflik dimaksudkan 

bukan untuk menghilangkan konflik, tapi mengelola konflik 

sehingga tidak mengarah menjadi destruktif. Dan Panwaslah yang 

seharusnya bisa berperan lebih banyak dalam manajemen konflik 

ini karena memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau 

memproses lebih lanjut sengketa yang muncul. 

Peran Panwas dalam Pilkada

engaturan mengenai peran Panwas dalam pilkada termuat Pdalam pasal 108 PP No. 6 Tahun 2005, yang menyatakan 

bahwa Panitia Pengawas pemilihan kepala daerah mempunyai 

tugas dan wewenang :

a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.

b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-

undangan.

c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan 

pemilihan.

d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan 

kepada instansi yang berwenang.

e. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada 

semua tingkatan.
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Selanjutnya, ditegaskan bahwa Panwas berkewajiban:

a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif.

c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran 

kepada pihak yang berwenang.

d. Menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan 

tugas pada akhir masa tugas.

Dalam hal pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, uraian tugas dan hubungan kerja antara panitia 

pengawas provinsi, kabupaten/kota dan panitia pengawas 

kecamatan diatur oleh panitia pengawas provinsi. Dalam hal 

pengawasan pemilihan Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/Wakil 

Walikota, uraian tugas dan hubungan kerja antara panitia 

pengawas kabupaten/kota dan panitia pengawas kecamatan 

diatur oleh panitia pengawas kabupaten/kota.

Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak 

mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas 

pemilihan. Dalam hal laporan yang bersifat sengketa 

mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan 

kepada aparat penyidik.

Panitia pengawas pemilihan memantau perkembangan 

kasus yang diteruskannya kepada Kepolisian Daerah. Laporan 

yang mengandung unsur pidana yang telah memperoleh 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, 

ditindak-lanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD.
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Panwas pemilihan menyelesaikan sengketa dilakukan 

melalui tahapan:

a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan 

musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut, pengawas 

pemilihan membuat keputusan.

c. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa paling lambat 14 (empat belas) hari 

sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan. Penyidikan 

terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak 

pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dilakukan 

sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Penyidikan atas tindak pidana diselesaikan dalam waktu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari ketentuan normatif dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut, tampaknya Panwas dibekali oleh 

pasal-pasal yang cukup kuat untuk menjamin agar Panwas 

benar-benar dapat melaksanakan fungsi pengawasannya dengan 

sebaik mungkin. Namun, dalam praktiknya, peran Panwas tidak 

hanya ditentukan oleh ketersediaan peraturan hukum, karena 

Panwas pun masih menghadapi sejumlah faktor penghambat, 

seperti : 

1. Jadwal waktu Pilkada tidak sama untuk setiap daerah. 

2. Panwas Pemilu 2004 baik pusat maupun daerah telah bubar 

pada 20 November 2004, sedangkan Pilkada baru mulai 

diselenggarakan pada bulan Juni 2005. 

3. Undang-undang tentang Pemerintah Daerah tersebut 

mengandung banyak pasal, yaitu 227 pasal. Di antaranya, 
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pasal 56-119 memuat tentang Pilkada. Namun, hanya satu 

pasal yaitu pasal 57 yang langsung menyebut adanya Panwas 

Pilkada. 

4. Di lapangan, masalah pengawasan pemilu selama ini 

terbentur pada kurangnya anggota Panwas di tingkat 

kecamatan sehingga tidak dapat mengawasi langsung di TPS-

TPS, Panwas yang dibentuk DPRD tentunya tidak berjenjang 

sehingga kendali dari tingkat atasannya tidak dapat 

dilakukan. 

5. Di DPRD sendiri siapa yang berwenang membentuk? Apakah 

tim seragam di seluruh DPRD di Indonesia? Pada pemilu yang 

lalu, Panwas daerah diangkat oleh Panwas Pemilu di atasnya 

dengan mekanisme fit and proper test dengan syarat utama soal 

independensi serta kemampuannya. Bagaimana DPRD akan 

merekrut pengawas pilkada akan sangat berpengaruh 

terhadap kinerja dan independesi panwas pilkada itu 

nantinya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah DPRD akan 

merekrut orang-orang independen ataukah yang berafiliasi 

kepada partainya? Mekanisme apa yang nantinya akan 

dipakai DPRD untuk merekrut anggota panwas pilkada.

6. Potensi-potensi penyimpangan akan jauh lebih sulit diatasi 

jika kita melihat pada jebakan berikutnya dari pilkada yaitu 

jika pengawasan pemilu tidak beres dan tidak independen.

7. Masalah-masalah di daerah baik kekuasaan DPRD, maupun 

eksekutif pasti berlainan antara daerah satu dengan daerah 

lainnya. Conflict of interest di daerah pasti tinggi yang akan 

menyulitkan pengawasan.
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Permasalahan-permasalahan di atas menjadi “pekerjaan 

rumah” yang harus segera dicari solusinya agar Panwas benar-

benar dapat berfungsi secara independen, sehingga kewenangan 

Panwas yang termuat dalam UU maupun PP tidak sekedar 

menjadi 'macan kertas'.

Optimalisasi Peran Panwas dalam Manajemen Konflik Pilkada

anajemen konflik mensyaratkan adanya sinergitas di Mantara seluruh aktor yang terlibat penanganan konflik. 

Artinya, pencegahan dan penyelesaian konflik pilkada tidak 

hanya menjadi tanggungjawab Panwas. Dalam manajemen 

konflik, setidaknya Panwas  memiliki 4 (empat) peran, yakni : 

1. Sebagai koordinator yang menerima dan menindaklanjuti 

laporan-laporan penyimpangan, termasuk mengkoordinasi-

kan hubungan kerja di antara pengawas di berbagai level. 

2. Sebagai fasilitator yang memfasilitasi penyelesaian sengketa 

pilkada, baik yang bersifat sengketa pidana maupun non-

pidana. Panwas dapat merekomendasikan penyelesaian lewat 

jalur litigasi untuk sengketa pidana.

3. Sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang 

bersengketa.

4. Sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa 

pilkada yang bersifat nonpidana, di mana keputusan yang 

diambil Panwas bersifat final dan mengikat.

Jika dilihat sepintas, peran Panwas seolah-olah baru terasa 

ketika pilkada telah mendekati fase-fase terakhir. Padahal, tidak 

demikian, karena Panwas juga dapat berperan sejak awal melalui 
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deteksi dini (early warning) potensi penyimpangan yang mungkin 

terjadi. 

Dalam kasus Pilkada Depok, misalnya, Panwas Depok 

menyatakan sudah mengetahui bahwa KPUD menggunakan 

validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru, padahal hal tersebut 

dilarang oleh UU. Bahkan Panwas menyatakan bahwa KPUD 

turut mengajak Panwas berkonsultasi sebelum memutuskan 

untuk membuka validasi, hanya saja saat itu Panwas tidak pernah 

memberi masukan apalagi saran untuk melakukan validasi . 

Melihat kasus tersebut, timbul kesan bahwa kewenangan Panwas 

justru tereduksi hanya sekedar memberi masukan atau saran 

pada KPUD, padahal jelas-jelas apa yang akan dilakukan KPUD 

merupakan pelanggaran terhadap UU. Seandainya Panwas lebih 

tegas menyatakan melarang KPUD tidak boleh menggunakan 

DPT baru, mungkin Pilkada Depok tidak akan berakhir menjadi 

drama di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. 

Berkaca dari kasus tersebut, di kemudian hari, Panwas 

perlu mempersiapkan sistem deteksi dini yang komprehensif, 

mencakup pemetaan potensi penyimpangan, identifikasi konflik, 

alternatif solusinya, serta tata hubungan kerja yang jelas dengan 

pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada, 

misalnya KPUD, Kepolisian, partai-partai politik, DPRD, dan 

komponen masyarakat lainnya. Keanggotaan Panwas yang 

meliputi berbagai unsur masyarakat sebenarnya menjadi faktor 

pendukung untuk menjalin kerjasama yang sinergis dalam 

sistem deteksi dini tersebut, meskipun tetap harus diimbangi 

4

4Baca hasil wawancara Kepala Bidang Pengawasan Panwas Depok (Yoyo Effendy) dengan 
wartawan yang dimuat di Tempo Interaktif 2 Juli 2005.
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dengan mekanisme rekrutmen yang menjamin independensi 

kinerja Panwas. Dengan ketersediaan sistem deteksi dini, 

diharapkan potensi penyimpangan yang terjadi bisa dieliminasi 

dengan segera, sehingga tidak mengarah pada timbulnya konflik 

yang lebih besar dan berkepanjangan, baik konflik di level elit, 

massa, maupun antara elit dengan massa.

*  *  *
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2 - 4

Gugat - Menggugat Hasil Pilkada

da fenomena menarik yang perlu dicermati pasca-

pilkada langsung di sejumlah daerah di Indonesia. 

Fenomena tersebut adalah maraknya gugatan sengketa A
pilkada yang diajukan pasangan calon yang kalah dalam pilkada. 

Di satu sisi, hal ini bisa jadi mengindikasikan bangkitnya 

kesadaran hukum untuk menyelesaikan ketidakpuasan melalui 

jalur yustisi. Namun, yang lebih menarik untuk diamati adalah 

motivasi di balik munculnya gugatan tersebut. Maraknya gugatan 

yang diajukan, di sisi lain, juga mengindikasikan ketidaksiapan 

elit untuk kalah dalam pilkada langsung. Apalagi sempat beredar 

rumor bahwa gugatan tersebut telah dipersiapkan sebelum hasil 

akhir pilkada disahkan. Bila rumor ini benar, betapa disayangkan 

proses berdemokrasi yang baru dimulai, telah dikotori oleh 

manipulasi yustisi untuk kepentingan sekelompok orang.

Secara konstitusional, tindakan menggugat hasil pilkada 

dimungkinkan oleh aturan, namun hendaknya mekanisme hukum 

ini dipandang sebagai suatu bentuk resolusi konflik yang baru 

digunakan bila benar-benar terjadi indikasi penyimpangan dalam 

proses pilkada, baik itu dalam tahap persiapan, pelaksanaan, 

penghitungan suara, maupun dalam penetapan hasil pilkada. 
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Karena kedudukannya sebagai mekanisme resolusi konflik, 

hendaknya penyelesaian sengketa pilkada melalui jalur hukum 

tidak lalu menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan yang 

justru membawa dampak langsung terhadap kelangsungan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jika melihat kecenderungan dewasa ini dengan makin 

banyaknya kasus sengketa pilkada yang diajukan ke pengadilan, 

tampaknya mekanisme hukum telah beralih fungsi menjadi arena 

pertarungan antarelit untuk menyelesaikan ketidakpuasan atas 

hasil pilkada. Kondisi ini tentu bukanlah pertanda baik bagi 

perjalanan transisi demokrasi di level lokal karena akan 

menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat bahwa ternyata 

pemilihan langsung justru melahirkan ketidakpastian, yang pada 

gilirannya akan semakin membuat masyarakat bersikap apatis 

terhadap pemerintah. 

Konsensus Elit

emokrasi bukanlah ramuan mujarab untuk mengobati Dsegala penyakit. Layaknya mata uang yang memiliki dua 

sisi, demokrasi juga memiliki efek samping yang bisa jadi tidak 

menguntungkan bagi banyak pihak. Demikian pula dalam 

perjalanan transisi demokrasi di Indonesia yang baru berjalan 

kurang dari satu dekade ini. Dalam setiap perjalanan 

berdemokrasi tidak selalu berlangsung mulus, tetapi akan selalu 

ada resiko-resiko yang muncul. Berdemokrasi adalah suatu 

pilihan, bukan suatu jaminan bahwa segalanya akan berjalan lebih 

mudah dan lebih baik. Karena itu, menerapkan demokrasi 
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(termasuk juga dalam pilkada langsung), juga berarti siap 

menanggung segala resiko yang muncul. 

Tantangan yang relatif berat untuk dihadapi pascapilkada 

langsung tampaknya adalah kesiapan untuk menerima 

kekalahan, apalagi bila kekalahan itu sangat tipis atau terjadi di 

luar dugaan. Harapan besar untuk memperoleh kekuasaan dan 

menjadi pejabat politik di daerah memang sangat menggiurkan 

dan kegagalan untuk merealisasikan harapan tersebut bisa jadi 

sangat menyakitkan. Apalagi biaya untuk ikut dalam pilkada 

terhitung sangat besar, sehingga dapat dimaklumi bila banyak 

pihak yang tidak siap menerima kekalahan dengan lapang dada. 

Di balik semua itu, ketidaksiapan elit untuk menerima 

kekalahan dalam pilkada juga mengindikasikan ketidaksiapan 

elit untuk berdemokrasi. Padahal, dalam model budaya politik 

kita yang cenderung paternalistik, peran elit sangat menentukan 

bagi kelangsungan pelembagaan demokrasi di level lokal. 

Karena itu, konflik yang terjadi di lingkup elit dapat dengan 

mudah menyebar dan menimbulkan konflik horisontal di level 

massa pendukung. 

Demokratisasi mensyaratkan adanya dukungan budaya 

setempat yang toleran dan akomodatif, sehingga hasil yang 

dicapai melalui proses demokrasi tidak dapat dengan mudah 

dibatalkan oleh sekelompok orang, dengan cara apa pun, baik 

melalui jalur konstitusional (melalui lembaga peradilan) maupun 

inskonstitusional (misalnya melalui kudeta). Larry Diamond 

dalam bukunya Developing Democracy (2003) menegaskan bahwa 

tidak boleh ada aktor atau kelompok yang mempunyai klaim veto 
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terhadap tindakan pembuat keputusan yang sudah terpilih secara 

demokratis. Prakondisi ini menunjukkan bahwa para aktor yang 

terlibat dalam pertarungan politik yang demokratis seharusnya 

memiliki sikap untuk siap kalah dan siap menang terhadap apa 

pun hasil pilkada. Apalagi bila hasil tersebut telah disahkan oleh 

lembaga yang disepakati bersama sebagai 'wasit' dalam 

pertarungan itu. Bila hasil yang dicapai dalam proses demokrasi 

saja sudah diragukan bahkan dipersengketakan, maka yang 

muncul adalah klaim veto dari sekelompok elit terhadap elit 

lainnya. Klaim veto yang jelas-jelas lebih berorientasi pada 

perebutan kekuasaan, bukan pada kemaslahatan masyarakat.

Mengapa demikian ? Karena jelas, sengketa pilkada akan 

melahirkan konflik berkepanjangan yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan jalannya pemerintahan. Apalagi bila kemudian 

keputusan Pengadilan Tinggi kemudian direspon dengan kasasi 

ke Mahkamah Agung, sudah pasti yang terjadi adalah kevakuman 

pengambil kebijakan di daerah. Fakta yang terjadi sekarang ini 

justru menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan, 

karena meskipun hasil pilkada masih disengketakan dan kepala 

daerah masih dijabat pejabat sementara, toh roda kehidupan 

ekonomi terus berjalan tanpa gangguan. Sesungguhnya ini 

kenyataan yang mengenaskan dan seharusnya menjadi perhatian 

bagi para elit, betapa senjangnya kepentingan elit dengan 

kepentingan massa. Manakala elit berebut kekuasaan di panggung 

politik, masyarakat malah sibuk berjuang mempertahankan hidup 

di tengah himpitan krisis ekonomi berkepanjangan.
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Tiada Suara yang Sia-sia

ilkada langsung semestinya menjadi momentum awal untuk 

mengembalikan kepedulian elit terhadap massa, apalagi P
melalui pemilihan langsung, hubungan kepala daerah dengan 

masyarakat menjadi semakin dekat. Elit seharusnya dapat 

memanfaatkan momentum pilkada untuk meraih simpati 

masyarakat dan menumbuhkan konsolidasi demokrasi. Burton, 

Gunther dan Higley (1992) menyatakan bahwa konsensus elit 

akan mendorong stabilisasi dan institusionalisasi, yang kemudian 

mendukung penciptaan demokrasi yang terkonsolidasi. 

Konsensus yang dibangun di antara elit-elit tidak sekedar 

dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan atau mengakhiri 

konflik di antara mereka, tetapi juga menjadi bagian dari proses 

pelembagaan demokrasi. Suatu proses pembelajaran agar 

demokrasi benar-benar diyakini sebagai the only game in town, 

satu-satunya aturan main yang dipercaya. Sebaliknya, bila elit 

terus berkonflik maka yang terjadi adalah polarisasi politik elit 

dan massa. Dengan kata lain, yang terjadi pascapilkada langsung 

justru adalah semakin lebarnya jurang kesenjangan kepentingan 

elit dan massa.

Bercermin dari pengalaman pelaksanaan sejumlah pilkada 

di Jawa Barat, ternyata tidak ada satu pasangan pun yang menang 

mutlak melebihi pasangan calon lainnya. Artinya, pasangan calon 

yang menjadi pemenang sesungguhnya tidak dapat mengklaim 

memperoleh dukungan mutlak, sebaliknya pasangan yang kalah 

pun seharusnya tidak perlu merasa terpuruk karena selisih suara 

yang diperoleh tidak terlampau jauh. Apalagi jika dianalisis dari 

sisi perilaku pemilih yang belum sepenuhnya tergolong pemilih 
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rasional, besaran raihan suara ini belum tentu berkorelasi dengan 

kesadaran berpolitik yang tinggi. Selisih dalam perolehan suara 

sesungguhnya merupakan simbol keinginan masyarakat akan 

adanya perubahan signifikan dalam pola penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, yang bisa jadi termanifestasi secara 

sederhana dengan cara memilih figur alternatif. 

Tapi, bagi calon terpilih, keinginan masyarakat akan 

adanya perubahan itulah yang seharusnya menjadi mandat yang 

dijunjung tinggi dan direalisasikan selama periode kepemerin-

tahannya. Tidak adanya pasangan calon yang memenangkan 

suara mutlak dalam pilkada seharusnya menjadi rambu-rambu 

bagi mereka yang terpilih agar tidak semena-mena dalam 

menjalankan mandat yang diberikan rakyat. Sebaliknya, bagi 

pasangan yang kalah, persentase raihan suara yang mereka 

peroleh dapat menjadi amunisi untuk memperkuat bargaining 

position dalam bernegosiasi dan membentuk konsensus dengan 

pejabat terpilih.

Tentu saja negosiasi dan konsensus yang diharapkan 

terbentuk pascapilkada bukanlah konsensus yang elite-oriented 

untuk semata-mata bagi-bagi 'kue kekuasaan', tapi konsensus 

yang juga mengakomodasi mandat konstituen yang memilih 

pasangan calon yang kalah. Demokrasi yang ingin dibangun 

pascapilkada bukanlah demokrasi yang hanya memperjuangkan 

kepentingan konstituen yang mendukung calon yang menang, 

tapi juga kepentingan konstituen yang mendukung calon yang 

kalah. Dengan demikian, tidak ada suara yang hilang dan sia-sia 

dalam pilkada langsung. Justru di sinilah para pasangan calon 

yang tidak terpilih dituntut untuk memperjuangkan aspirasi 
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rakyat yang telah memberikan suara kepada mereka. Calon yang 

kalah tidak perlu frustasi atau buru-buru mengajukan gugatan ke 

pengadilan, tapi bisa memanfaatkan suara yang diperoleh untuk 

berperan sebagai oposisi yang loyal terhadap pemerintahan yang 

terbentuk pascapilkada. Meskipun tidak memegang tampuk 

kekuasaan, bukan berarti tidak dapat berperan bagi perbaikan 

jalannya pemerintahan daerah. 

Demokrasi memang dibangun di atas prosedur-prosedur 

formal, atas tatanan suatu perundang-undangan namun di atas 

segalanya itu seyogianya demokrasi dibangun di atas kesadaran 

dan kesiapan stakeholders untuk siap kalah dan siap menang. 

Artinya, dalam berdemokrasi mestinya terbangun pranata-

pranata demokratis pula.

Sungguh ideal manakala usai suatu proses pemilihan 

pemimpin politik, dalam hal ini pilkada, pihak yang kalah segera 

mengucapkan selamat kepada pemenang karena dengan cara 

demikian sebetulnya elit politik telah berkontribusi besar untuk 

rekonsiliasi rakyat pascapilkada.

*  *  *
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Bagian 3

Dinamika Politik Lokal





3 - 1

Pelembagaan Demokrasi Lokal untuk 

Keberlanjutan Pemerintahan Daerah

Pengantar

aradigma tata kelola pemerintahan yang berkembang 

dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari konteks 

demokratisasi yang semakin menguat. Sebagai suatu P
sistem, demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik untuk 

mengelola kepemerintahan karena sistem ini memungkinkan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan 

publik, sehingga legitimasi dan stabilitas pemerintahan lebih 

dapat dipertahankan. Namun, di sisi lain, demokratisasi juga 

membawa banyak perubahan dalam relasi kekuasaan, baik di 

level nasional maupun lokal juga antar aktor yang terlibat dalam 

pertarungan kekuasaan tersebut. Relasi kekuasaan yang 

demokratis menghendaki adanya kesetaraan dalam hubungan 

antara penguasa/pemimpin dengan rakyatnya karena hakikatnya 

rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam suatu wilayah.

Hampir semua konsep tentang demokratisasi meng-

gambarkan proses menuju demokrasi sebagai perjalanan yang 

panjang melalui sejumlah tahapan, yang pada dasarnya meliputi 
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tahap jatuhnya rezim; liberalisasi; lahirnya aturan main baru; dan 

tahap konsolidasi (pelembagaan aturan main yang baru). Pada 

tahap terakhir dari demokratisasi, harus terjadi pelembagaan 

(internalisasi) nilai-nilai dan praktik demokrasi dalam seluruh 

elemen negara. Dengan kata lain ada kesepakatan di antara 

seluruh stakeholders bahwa demokrasi merupakan satu-satunya 

jalan yang terbaik dalam menyelenggarakan pemerintahan 

(democracy as the only game in town). 

Namun sebelum sampai ke tahapan ini, transisi menuju 

demokrasi juga menghadapi tantangan untuk kembali ke rezim 

non-demokratis manakala terjadi kebekuan demokrasi (frozen 

democracy) . Kondisi ini terjadi sebagai akibat reformasi tidak 

mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat yang mampu 

melakukan perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi 

yang mendasar sesuai dengan tuntutan reformasi. Pemerintahan 

yang lemah (weak state atau soft state) ini maksudnya adalah 

pemerintahan yang tidak memiliki kewibawaan di hadapan 

rakyatnya dan tidak mampu menegakkan hukum untuk 

memelihara ketertiban. Penegakan hukum tidak berjalan karena 

pemerintah tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi dan 

pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau. 

Kondisi di atas tidak hanya terjadi pada level nasional tapi 

juga di daerah.  Penyerahan kewenangan yang lebih luas kepada 

daerah ternyata hanya sampai pada otonomi pemerintah daerah 

dan bukan otonomi daerah (pemerintah dan masyarakat daerah). 

Keadaan seperti ini mengarah pada dominasi kekuasaan oleh elit 

5

5 Georg Sorensen. Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang 
sedang Berubah. (Edisi Terjemahan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
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lokal. Akses kepada sumber-sumber daerah dikuasai oleh elit 

atau politisi lokal yang rentan dengan korupsi, kolusi, dan 

penyalahgunaan wewenang.

Demikian pula dalam proses pembuatan kebijakan di 

daerah, didominasi oleh elit lokal, baik di lembaga legislatif 

maupun eksekutif. Institusi negara pada akhirnya tidak dapat 

mengontrol dominasi elit lokal karena pola hubungan pusat dan 

daerah yang bersifat fungsional sehingga ketika ada kebijakan 

daerah yang bertentangan dengan pedoman dari pusat, 

pemerintah pusat tidak mampu membatalkan kebijakan 

tersebut.

Fenomena seperti ini terjadi sebagai akibat dari penerapan 

desentralisasi yang mengabaikan partisipasi masyarakat dalam 

proses pemerintahan dan dinamika politik lokal. Desentralisasi 

tanpa demokratisasi tampaknya cenderung menghasilkan 

otonomi pemerintah, dan bukan otonomi masyarakat di daerah . 

Konsekuensinya, dinamika politik lokal tidak menjadi proses 

politik yang mendorong terciptanya iklim kondusif bagi 

demokratisasi. Demokrasi tidak berkembang dan tidak menjadi 

bagian dari budaya politik. Berbagai kasus tentang pengerahan 

massa dalam proses pemilihan kepala daerah, praktik politik 

uang dalam pengambilan keputusan publik, pengerahan massa 

untuk menentang kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa 

belum terjadi pelembagaan demokrasi dalam perilaku politik elit 

dan massa.

6

6 T.A. Legowo. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten sebagai Wujud Demokrasi 
Lokal”. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Pemilihan Langsung Kepala Daerah 
Kota/Kabupaten sebagai Wujud Demokrasi Lokal, diselenggarakan oleh ADEKSI berkerja sama 
dengan Konrad Adenaur Stiftung, Jakarta, 21 – 22 Januari 2003.
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Konteks budaya paternalistik yang masih kental mewarnai 

budaya politik di Indonesia maupun di Jawa Barat ternyata masih 

mendominasi pola relasi kekuasaan. Akibatnya, praktik 

demokrasi seringkali tidak diimbangi dengan pertumbuhan 

demokrasi secara substantif. Instrumen demokrasi yang ada, 

seperti partai politik, pers dan media massa, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi masyarakat, dan DPRD belum memiliki 

kapasitas memadai untuk menjalankan fungsinya baik dalam 

sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, maupun 

fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Alih-alih 

menjadi agen dalam pelembagaan demokrasi, partai politik 

misalnya, lebih banyak berfungsi sebagai “kendaraan politik” 

untuk kepentingan calon yang mengikuti kompetisi pilkada 

langsung. Demikian pula media massa, ormas, dan LSM masih 

sering dikooptasi oleh kepentingan sekelompok orang dan bukan 

berperan sebagai instrumen pemberdayaan politik dan 

pendidikan kewargaan bagi masyarakat.

Dalam konteks lokal, arus demokratisasi diterjemahkan 

dalam paradigma desentralisasi yang pada dasarnya, bertujuan 

membangun partisipasi masyarakat dan mengundang 

keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, 

implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan. Secara 

politik, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi. 

Dengan desentralisasi, pemerintah lebih dekat dengan rakyat, 

sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan 

keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. 

Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah 
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swakelola dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan 

social capital dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

mereka hadapi. Dengan pranata yang telah internalized, 

mekanisme penyelesaian mereka pandang lebih efektif, efisien 

dan adil. Sedangkan secara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat 

mencegah eksploitasi Pusat terhadap daerah, menumbuhkan 

inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk 

lebih produktif. Secara administratif akan mampu meningkatkan 

kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, peng-

organisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung-

jawaban publik.

Untuk itu, desentralisasi memberikan ruang yang lebih 

luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur 

pemerintahan-nya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem 

desentralisasi. Tetapi, pelaksanaan sistem ini mendapatkan 

tantangan yang cukup besar. Kendala-kendala tersebut di 

antaranya adalah: (1) mindset atau mentalitas aparat birokrasi 

yang belum berubah; (2) hubungan antara institusi pusat dengan 

daerah; (3) sumber daya manusia yang terbatas; (4) pertarungan 

kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, 

penguasaan aset dan adanya semacam gejala powershift syndrom 

yang menghinggapi aparat pemerintah; (5) keinginan pemerintah 

untuk menjadikan desa sebagai unit politik di samping unit sosial 

budaya di mana desa memiliki tatanan sosial budaya yang 

otonom; serta (6) praktik-praktik pemerintahan yang inovatif juga 

masih sangat bergantung pada figur pemimpin dan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan. Permasalahan-permasalahan 

tersebut menunjukkan belum adanya pelembagaan demokrasi 
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yang bersifat sistemik. Aturan main yang dibuat masih banyak 

yang belum dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. 

Kondisi ini tentunya perlu segera diantisipasi agar dalam 20 tahun 

ke depan Jawa Barat tidak terjebak dalam pola trial and error untuk 

mencari model relasi kekuasaan yang demokratis. 

Pelembagaan dalam Konteks Politik Lokal

onsep pelembagaan (institutionalization) semula dikenal Kdalam kajian-kajian sosiologi. Secara sosiologis, 

pelembagaan diartikan suatu proses yang dilewati oleh suatu 

norma yang baru untuk menjadi bagian dari lembaga 

kemasyarakatan. Artinya, sampai norma itu dikenal, diakui, 

dihargai, dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Proses pelembagaan terdiri dari penetapan norma-norma 

yang pasti yang menentukan posisi status dan fungsi peranan 

untuk perilaku, juga mencakup penggantian perilaku spontan 

atau eksperimental dengan perilaku yang diharapkan, dipolakan, 

teratur, dan dapat diramalkan.

Pelembagaan dalam konteks politik lokal menyangkut 

sistem politik demokratis yang bekerja pada tingkat lokal atau 

daerah. Dalam konteks ini, institusi-institusi yang membentuk 

politik lokal itu terdiri paling kurang lima institusi politik, yakni 

pada lingkungan pemerintahan adalah pemerintah daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); pada lingkungan 

kemasyarakatan adalah partai politik dan kelompok kepentingan; 

dan media massa yang memainkan peran sebagai komunikator 

untuk kedua tataran institusi politik itu, maupun sebagai kontrol 

atas mereka. Jika politik lokal adalah pengorganisasian 

Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia

90



keberadaan lembaga-lembaga politik tersebut dan kerjasama 

yang terjalin di antara mereka, maka kemampuan politik lokal 

dapat dimengerti sebagai kesanggupan lembaga-lembaga politik 

itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan 

melakukan langkah-langkah efektif yang terus-menerus demi 

tercapai-nya tujuan bersama mereka. 

Dalam pengorganisasian seperti itu tercakup pula 

hubungan yang saling mempengaruhi antara satu lembaga dan 

lembaga-lembaga yang lain. Dalam kaitan itu, institusi-institusi 

politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat 

kelembagaan supaya dapat menjalankan peran dan fungsi 

masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik 

lokal. Karena itu, kelengkapan kelembagaan institusi-institusi ini 

bersifat kontributif terhadap kemampuan politik lokal. Output 

dari kemampuan politik lokal tergambarkan pada sejauhmana 

politik lokal itu sanggup merealisasikan apa yang secara klasik 

dirumuskan sebagai extratctive capability, regulative capability, 

distributive capability, symbolic capability, dan responsive capability.

Extratctive capability adalah kemampuan sistem politik 

mengelola sumber-sumber material dan manusia dari lingkungan 

domestik maupun international. Regulative capability adalah 

kemampuan sistem politik dalam mengontrol atau mengendali-

kan perilaku individu atau kelompok. Distributive capability 

menunjuk pada alokasi atau distribusi berbagai jenis barang, jasa, 

nilai, status, dan kesempatan dari lingkungan sistem politik 

kepada individu atau kelompok di masyarakat. Symbolic capability 

menunjukkan pada efektivitas mengalirnya simbol-simbol dari 

sistem politik ke dalam masyarakat atau dunia internasional. 
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Responsive capability berkaitan dengan daya tanggap terhadap 

tekanan maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan internal 

maupun eksternal . 

Dengan demikian, pelembagaan demokrasi dalam konteks 

politik lokal lebih mengarah pada upaya optimalisasi 

keberfungsian institusi-institusi demokrasi, baik yang berada 

pada level suprastruktur maupun infrastruktur politik. Namun, 

upaya ini perlu pula mengantisipasi kelemahan-kelembahan 

dalam model demokrasi perwakilan yang selama ini diterapkan. 

Permasalahan utama yang umumnya terjadi dalam penerapan 

model demokrasi perwakilan adalah adanya kecenderungan 

reduksi terhadap makna demokrasi itu sendiri, misalnya dalam 

bentuk formalisasi partisipasi publik dalam proses politik, 

pemerintahan, dan hukum. Partisipasi hanya diwadahi sebatas 

mengundang kehadiran fisik komponen masyarakat, tetapi 

substansi aspirasinya belum tentu dimuat dalam suatu kebijakan. 

Sebaliknya, mekanisme partisipasi yang digagas pun cenderung 

memberi ruang partisipasi pada tahapan yang tidak terlampau 

krusial, misalnya pada tahap akhir pembuatan kebijakan, 

sehingga masyarakat hanya tinggal menyetujui atau melaksana-

kan kebijakan tersebut. Akibatnya, tidak sedikit kebijakan publik 

yang secara substansial tidak selaras, bahkan bertentangan 

dengan aspirasi, kehendak, serta situasi dan kondisi sosial 

masyarakatnya. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, 

diperlukan upaya sistematis untuk memberdayakan masyarakat, 

sehingga mampu bertindak rasional dalam relasi kekuasaan.

7

7Gabriel A. Almond G.B. Powell Jr., Compartive Politics: A Development Approach (Boston: Little 
Brown and Co., 1966) 195-205.
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Pelembagaan Demokrasi Lokal dan Keberlanjutan 

Pemerintahan Daerah

elembagaan praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang 

baik setidaknya mensyaratkan adanya analisis terhadap P
lingkungan eksternal dan lingkungan internal sebagai sumber 

perubahan yang perlu segera diantisipasi. Dalam rangka 

antisipasi ini, peran kepemimpinan (leadership) menjadi sangat 

penting untuk merancang arah perubahan serta merumuskan 

sistem, kebijakan, dan program untuk mendukung visi perubahan 

tersebut. Namun, perlu diingat bahwa kepemimpinan saja tidak 

akan memadai untuk melembagakan perubahan tersebut karena 

pelembagaan mensyaratkan adanya kontinuitas dan stabilitas. 

Sedangkan, kepemimpinan seringkali tidak selalu menjamin 

tercapainya kontinuitas dan stabilitas karena terbatas oleh waktu 

(periode), faktor-faktor alamiah (usia, kesehatan, dll), serta 

karakter personalitas figur yang bersangkutan (misalnya dedikasi, 

komitmen, loyalitas, kebutuhan akan aktualisasi diri, dll). 

Sementara bila dikaitkan dengan keberlanjutan pemerintahan 

daerah, stabilitas dan kontinuitas tidak hanya ditentukan oleh 

kepemimpinan yang kuat (strong leaderhip) tapi juga sistem yang 

mapan (established system).

Kemapanan suatu sistem, termasuk sistem tata kelola 

pemerintahan daerah ditentukan dari kemampuan untuk 

beradaptasi, kompleksitas, otonomi, serta keterpaduan di antara 

berbagai struktur dan fungsi yang ada baik dalam lingkungan 

pemerintah daerah maupun di luar lingkungan pemerintah 

daerah. Keempat karakter ini akan tercapai manakala berbagai 

perubahan telah terlembaga dalam struktur dan kultur. Dimensi 
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struktur mencakup pelembagaan sistem dan prosedur, kapasitas 

fiskal, serta sumberdaya manusia sebagai penggerak perubahan. 

Sementara dimensi kultur mencakup pelembagaan nilai dan 

kepercayaan sebagai acuan untuk mengarahkan perubahan. 

Sistem dan prosedur dilembagakan melalui standarisasi 

dalam mekanisme/prosedur dan manajemen/pengelolaan fungsi-

fungsi pemerintah daerah. Kapasitas fiskal merupakan faktor 

yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan 

daerah, yang mencakup optimalisasi sumber-sumber pendapatan 

dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Faktor sumberdaya 

manusia menyangkut kualitas sumberdaya manusia yang 

menjadi aparat birokrasi di Jawa Barat (kompetensi, kinerja, dan 

perencanaan kebutuhan aparat) serta sumberdaya manusia pada 

umumnya (tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterberdayaan). 

Sementara faktor budaya setempat menyangkut nilai-nilai 

(values) dan keyakinan (belief) yang dianut oleh masyarakat 

setempat yang melandasi tata kehidupan bermasyarakat dan 

berpemerintahan. 

Keempat faktor inilah yang akan menjadi pisau analisis 

untuk menilai sejauhmana praktik tata kelola pemerintahan yang 

baik dapat tetap berkesinambungan di Jawa Barat. Kontinuitas 

ini akan bertahan manakala terdapat pelembagaan yang sistemik, 

bukan personalistik. Pelembagaan sistemik adalah proses 

dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai yang 

baku dan stabil (Huntington, 2003 : 16). 

Secara sederhana, kerangka analisis tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut:
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Komitmen seorang pemimpin memang diperlukan untuk 

menga-wali suatu perubahan, tapi pembaharuan tidak mungkin 

terus bergantung pada satu atau dua figur reformis. Karena itu, 

pelembagaan demokrasi menjadi isu strategis untuk diwacanakan, 

apalagi dalam konteks pilkada langsung saat ini di mana figur 

pemimpin bisa jadi mudah berganti sehingga berpengaruh 

terhadap stabilitas dan kontinuitas pemerintahan, kecuali bila 

pembaharuan tersebut telah terlembaga dalam suatu sistem. 

Untuk men-capai kondisi ini, pembaharuan dalam struktur dan 

kultur politik menjadi hal yang strategis dilakukan dalam rentang 

waktu 20 tahun ke depan.

Dalam kaitannya dengan penciptaan sistem demokrasi 

yang mapan, maka terlebih dahulu harus diidentifikasikan aspek-

aspek mana saja yang perlu diprioritaskan untuk ditangani. 

Salahsatu metode yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan pengukuran kualitas tata kelola pemerintahan, 

misalnya dengan menggunakan Indeks Governance. Indeks ini 
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SDM NILAI KEYAKINAN

KEMAPANAN SISTEM
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Gambar 3.1.1.
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semula dikembangkan oleh World Bank untuk mengevaluasi 

sejauhmana demokratisasi berdampak pada perbaikan tata kelola 

pemerintahan. Metode ini dapat diadaptasi untuk mengukur 

kinerja pemerintahan di Jawa Barat, sehingga dapat diketahui 

aspek mana saja yang perlu diperbaiki. 

Berikut ini hasil simulasi pengukuran kualitas tata kelola 

pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan 

Indeks Pemerintahan berbasis Governance.

0,526824INDEKS PEMERINTAHAN

NO. INDIKATOR
- Jumlah parpol dan ormas
- Jumlah LSM dan media massa
- Tingkat partisipasi pemberian suara

TOLOK UKUR SKORVARIABLE
Kebebasan politik1. Partisipasi publik 

(citizen participation)
0,560552

- Proporsi keterwakilan parpol di DPRD
- Proporsi keterwakilan 
  perempuan di DPRD
- Jumlah kasus unjuk rasa
- Jumlah kasus mogok kerja

Stabilitas politik 0,511540

- Kapasitas PAD
- Rasio biaya rutin terhadap pendapatan
- Rasio biaya publik terhadap pendapatan
- Rasio biaya untuk pendidikan,
  kesehatan, dan daya beli

Kapasitas fiskal 
daerah

2.

4.

Orientasi pemerintah 
(government orientation)

Pengelolaan 
ekonomi (economic 
management)

- Jumlah kasus hukum
- Penyelesaian kasus hukum

- Jumlah SKPD
- Jumlah aparat
- Kinerja pelayanan

- Jumlah kasus masuk
- Jumlah kasus ditangani
- Jumlah kasus divonis tetap

Efisiensi yudisial 
(penegakan hukum)

Efisiensi birokrasi

Tingkat korupsi

0,541367

0,571891

0,453481

0,486865

- Investasi masuk (per jenis barang)
- Investasi sedang berjalan
- Investasi masuk (per sektor)
- Investasi berjalan

Tingkat investasi 0,585727

- Pendapatan per kapita
- Indeks Gini (kesenjangan)

Indeks 
Pembangunan 
Manusia

Distribusi 
Pendapatan

3. Pembangunan 
sosial (social 
development)

0,611369

0,421627

- Rata-rata Lama Sekolah
- Angka Melek Huruf
- Angka Partisipasi Murni
- Angka Partisipasi Kasar
- Angka Harapan Hidup
- Angka Kematian Ibu
- Angka Kematian Bayi
- Angka Kesakitan

Sumber: Hasil Penelitian, 2006

Tabel 3.1.1.
SIMULASI HASIL PENGUKURAN INDEKS PEMERINTAHAN 

BERBASIS GOVERNANCE DI PROVINSI JAWA BARAT
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Berdasarkan hasil simulasi tersebut, diperoleh nilai Indeks 

Pemerintahan sebesar 52,68%. Dengan skala interval 0 – 100%, 

maka besaran nilai tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan 

tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat masih berada pada 

level menengah, artinya secara umum tata kelola pemerintahan 

daerah sudah cukup baik. Kesembilan komponen memperoleh 

nilai yang tergolong sedang, namun tingkat capaiannya belum 

maksimal.

Hasil simulasi pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis 

governance menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah 

tampaknya sudah berhasil mendorong peningkatan IPM dan laju 

pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan tingkat investasi 

yang cukup baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa 3 (tiga) 

komponen yang berada pada urutan terbawah dalam Indeks 

Pemerintahan, yakni: (1) distribusi pendapatan; (2) tingkat 

korupsi; dan (3) kapasitas fiskal merupakan komponen-komponen 

yang strategis bagi kontinuitas atau keberlanjutan pemerintahan di 

daerah. Komponen distribusi pendapatan mencerminkan 

sejauhmana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata 

oleh seluruh kelompok masyarakat. Masih tingginya tingkat 

kemiskinan yang tersebar di hampir seluruh Jawa Barat menjadi 

indikasi belum meratanya distribusi pendapatan. 

Komponen tingkat korupsi yang tergolong paling bawah 

capaiannya menunjukkan bahwa penanganan kasus-kasus 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum secara optimal 

dilakukan. Kendalanya bisa bersumber dari belum terungkapnya 

keseluruhan kasus atau karena kasus-kasus yang terungkap 

masih berada dalam proses penanganan. Lambatnya 
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penanganan kasus-kasus KKN seyogianya menjadi catatan 

penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di masa 

mendatang karena kepastian dalam penanganan kasus-kasus ini 

dapat menjadi indikasi komitmen pemerintah untuk menegakan 

good governance dan clean government. 

Komponen kapasitas fiskal merupakan komponen yang 

menggambarkan kemampuan daerah untuk membiayai 

program dan kegiatan pembangunan. Kapasitas fiskal tidak 

hanya menyangkut besaran PAD tapi juga keseimbangan rasio 

pembiayaan dengan pendapatan serta keseimbangan rasio 

penggunaan anggaran untuk pelayanan dasar. Tingkat investasi 

yang tinggi serta pertumbuhan industri di wilayah utara dan 

tengah Jawa Barat memang memberikan kontribusi besar 

terhadap penguatan kapasitas fiskal, namun tidak meratanya 

distribusi kesejahteraan dan ketimpangan dalam rasio peng-

gunaan anggaran menjadi catatan penting yang menyebabkan 

kapasitas fiskal Jawa Barat tergolong lemah. 

Komponen IPM yang menempati peringkat pertama 

dalam pengolahan Indeks Pemerintahan seyogianya tidak secara 

otomatis dimaknai bahwa kebijakan untuk menunjang IPM 

sudah berhasil. Tingginya hasil skoring dapat saja disebabkan 

oleh ketersediaan data yang memadai untuk tolok ukur yang 

membentuk komponen tersebut. Karena itu, untuk memahami 

hasil capaian Indeks Pemerintahan maka hasil tersebut perlu 

dikaji secara keseluruhan, tidak secara parsial.
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Catatan Akhir 

ata kunci bagi pembenahan struktural maupun kultural 

adalah pendidikan (education). Perluasan akses masyarakat K
untuk memperoleh pendidikan formal, informal, dan nonformal 

perlu diperluas karena melalui pendidikan maka peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia akan tercapai. Sumberdaya 

manusia yang terdidik akan mampu bersikap rasional dalam 

berpartisipasi, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam 

memberikan suara. Partisipasi publik merupakan inti dari praktik 

demokrasi dalam pemerintahan, namun partisipasi secara 

prosedural saja tidak cukup tanpa diimbangi oleh partisipasi 

substantif. Untuk dapat memberikan partisipasi yang bermakna, 

maka masyarakat perlu dididik untuk menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai warga masyarakat. Dalam kerangka ini, 

pendidikan kewargaan (civic education) menjadi penting untuk 

dilakukan agar hak-hak politik warga masyarakat dapat 

dilaksanakan dengan lebih bermakna. Keterbukaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dapat membantu memulihkan 

kepercayaan masyarakat yang selama ini mengalami krisis 

kepercayaan terhadap figur-figur aparat dan lembaga pemerintah. 

Dengan demikian, pelembagaan praktik tata kelola 

pemerintahan yang baik bersifat multidimensional. Dalam 

dimensi politik, pelembagaan diarahkan untuk menjadikan 

demokrasi sebagai aturan main dalam relasi kekuasaan, 

antarlembaga maupun antara elit dan massa. Dalam hal ini, ada 

sejumlah isu yang perlu dicermati, yakni pertama, isu kontrol dan 

perimbangan merujuk pada persoalan seberapa jauh kinerja 

legislatif daerah berjalan dalam koridor luhur fungsi kontrol dan 
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perimbangan. Posisi legislatif daerah yang meningkat dalam 

otonomi daerah perlu dicermati; apakah ia memberikan 

sumbangan berarti bagi peningkatan fungsi kontrol dan 

pengawasan publik atas pemerintahan ataukah justru memper-

buruknya; apakah fungsi kontrol dan pemerintahan yang 

dijalankan legislatif daerah bergerak dalam kerangka luhur 

menjembatani aspirasi publik ataukah hanya didasari oleh 

kepentingan praktis sesaat; serta apakah kinerja legislatif daerah 

itu secara umum menunjukkan peningkatan kualitas, integritas 

dan akseptabilitasnya di mata publik daerah. 

Kedua, isu pertanggungjawaban publik merujuk pada 

persoalan kualitas suatu pemerintahan daerah dalam meng-

akomodasi aspirasi dan bertanggungjawab kepada publik. 

Dalam otonomi, meningkatnya kewenangan pemerintahan 

daerah dalam otonomi daerah perlu dicermati; apakah ia 

membawa peningkatan akuntabilitas publiknya di kemudian 

hari ataukah justru memperburuknya; apakah secara kualitas 

kebijakan-kebijakan pemerintahan semakin sesuai dengan 

aspirasi mayoritas ataukah sebaliknya; serta apakah kualitas, 

integritas dan akseptabilitas pejabat publik semakin meningkat 

ataukah sebaliknya.

Ketiga, isu kebebasan pers merujuk pada persoalan 

seberapa jauh otonomi daerah memperkuat kebebasan pers di 

tingkat daerah atau mereduksinya; apakah otonomi daerah 

memperkuat peran pilar demokrasi pers-pers daerah ataukah 

memperlemahnya; serta apakah muncul bentuk-bentuk 

intervensi, intimidasi pers di tingkat lokal ataukah sebaliknya.
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Keempat, isu kemandirian daerah merujuk pada 

kemampuan umum pemerintahan dalam mengelola daerah 

secara mandiri. Aneka desentralisasi kewenangan dalam otonomi 

daerah pada gilirannya harus dilihat; apakah dalam per-

kembangannya mampu meningkatkan kemandirian daerah 

ataukah menurunkannya; apakah secara ekonomi terdapat andil 

daerah yang terus meningkat dalam pembiayaan keuangan 

daerah ataukah justru sebaliknya; apakah secara politik 

kemampuan daerah untuk menyelesaikan proses-proses 

politiknya secara mandiri semakin meningkat ataukah justru 

sebaliknya. 

Kelima, isu lokalisme lokal merujuk pada kemampuan 

umum pemerintahan dalam meminimalisir risiko-risiko 

lokalisme otonomi. Efek samping kemandirian otonomi adalah 

lokalisme atau egoisme lokal. Dalam kaitan ini otonomi daerah 

pada gilirannya perlu juga dicermati; apakah ia meningkatkan 

semangat kedaerahan yang kontraproduktif ataukah sebaliknya; 

apakah otonomi meningkatkan kerjasama antar daerah ataukah 

sebaliknya; apakah aneka bentuk perpindahan dan pergerakan 

yang bersifat lintas daerah berlangsung semakin mudah ataukah 

sebaliknya; serta apakah semangat kebangsaan berkembang 

semakin meningkat ataukah sebaliknya. 

Kelima isu inilah yang tampaknya perlu segera 

dirumuskan agenda kebijakannya agar dapat mengantisipasi 

perkembangan 20 tahun ke depan, khususnya terkait dengan 

upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jawa 

Barat. Untuk mencapai maksud tersebut, maka langkah yang 

harus dilakukan adalah: (1) meningkatkan kualitas pendidikan 
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serta memperluas akses publik untuk memperoleh pendidikan 

yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pendidikan 

kewargaan (civic education) yang kritis terhadap pemerintahan dan 

elit-elit, yang dapat menyadarkan akan hak-hak dan kewajiban 

sebagai warga sebagai upaya untuk menumbuhkan kultur 

demokrasi; (2) pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi di 

level infrastruktur (parpol, ormas, media massa) agar mampu 

berfungsi optimal; (3) pengembangan kapasitas lembaga-lembaga 

demokrasi di level suprastruktur (birokrasi dan DPRD) agar lebih 

memperhatikan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 

publik; (4) menerapkan paradigma baru yang secara eksplisit 

mengandalkan aspek pertanggungjawaban dalam tata kelola 

pemerintahan sebagai bentuk konkret keberpihakan pemerintah 

kepada masyarakat; dan (5) etika politik harus menjadi agenda 

utama untuk dijalankan oleh para pejabat publik, baik di 

eksekutif, legislatif, judikatif maupun lembaga-lembaga yang 

mengurusi urusan-urusan publik. Dengan kata lain, perlu ada 

keberpihakan politik dan kedewasaan berpolitik, khususnya dari 

para elit sebagai pendorong demokratisasi.

*  *  *
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Aktualisasi Partisipasi 

sebagai Hak Politik Rakyat

Pengantar: Partisipasi, Haruskah ?

onsep pembangunan partisipatif sesungguhnya 

bukanlah hal yang baru dalam praktik perencanaan Kdan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Bahkan 

konsep ini sudah mulai diterapkan sejak tahun 1980-an yang 

ditandai dengan dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) sebagai institusi yang bertugas merencanakan 

pembangunan di daerah. Demikian pula pendekatan bottom up 

dan desentralisasi bukanlah fenomena baru karena telah 

diterapkan bertahun-tahun sebelumnya.

Lalu, apa yang menarik dari konsep perencanaan 

pembangunan partisipatif yang hari ini menjadi topik diskusi 

bahkan kemudian dituangkan dalam suatu Rancangan Peraturan 

Daerah? Apa yang membedakan konsep ini dengan konsep-

konsep sejenis yang telah diterapkan sebelumnya?

Secara konseptual, partisipasi memang telah dikenal jauh 

sebelum masa reformasi. Pemerintahan Orde Baru pun 
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menggunakan konsep pembangunan partisipatif secara bottom up 

mulai dari tingkat desa sampai dengan pemerintah pusat. 

Namun, pada kenyataannya, konsep perencanaan partisipatif dan 

bottom up yang ketika itu dilaksanakan lebih mengarah pada 

mobilisasi rakyat karena ternyata rencana pembangunan yang 

direalisasikan justru rencana yang dibuat pemerintah dan bukan 

yang diajukan rakyat. Program-program yang diajukan rakyat 

melalui wadah Rapat Desa, UDKP, sampai dengan Rakorbang 

seringkali tidak muncul dalam rencana pembangunan nasional 

dengan dalih seleksi menurut skala prioritas dan kepentingan 

umum, meskipun skala prioritas dan kepentingan umum tersebut 

tidak pernah jelas indikatornya. Akibatnya, rakyat menjadi segan 

untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan karena toh 

hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Partisipasi 

kemudian menjadi sebatas formalitas dan jargon untuk 

melegitimasi kekuasaan pemerintah.

Kemunculan kembali isu partisipasi di masa sekarang 

tidak terlepas dari misi keterbukaan dan akuntabilitas yang 

diemban oleh semangat reformasi. Konsep good governance 

sebagai arus utama (mainstream) yang saat ini mendasari praktik 

kepemerintahan menempatkan partisipasi, transparansi, dan 

akuntabilitas sebagai 3 (tiga) prinsip utama yang harus 

diterapkan oleh pemerintah di negara mana pun di dunia. 

Karenanya tidak mengherankan bila kemudian partisipasi 

kembali menjadi isu utama dan diadopsi dalam hampir setiap 

pidato kenegaraan, pengarahan para pejabat pemerintah, 

peraturan-peraturan, materi perkuliahan, dan tulisan-tulisan di 

media massa. Bahkan kemudian menjadi ironi ketika sebuah 
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Rancangan Peraturan Daerah juga menerapkan pendekatan 

partisipatif dalam mekanisme pembongkaran pemukiman 

penduduk di daerah sempadan air. Apakah mungkin penduduk 

di sana mau berpartisipasi membongkar rumahnya sendiri?

“Partisipasi” memang enak dan indah diucapkan, namun 

seringkali kita lupa memahami makna yang terkandung dalam 

konsep tersebut, termasuk lupa pula menerima konsekuensi 

yang timbul dari penerapan konsep tersebut. Jelas bahwa dalam 

semangat desentralisasi dan good governance, partisipasi rakyat 

dalam pembangunan menjadi prasyarat utama untuk berhasil-

nya proses pembangunan. Namun, tidak cukup bila dikatakan 

bahwa karena pembangunan itu untuk rakyat maka rakyat harus 

bahkan mutlak berpartisipasi dalam pembangunan. Bukanlah 

partisipasinya yang diharuskan tapi justru kesadaran dan 

keinginan untuk berpartisipasi itulah yang harus difasilitasi 

melalui berbagai insentif.

Karena itu, sebelum menerapkan konsep partisipasi, 

langkah awal yang harus dilakukan adalah mendefinisikan 

partisipasi. Hal ini mungkin sederhana karena definisi partisipasi 

mudah ditemukan di berbagai buku, namun pilihan terhadap 

definisi mana yang akan diadopsi menjadi krusial dalam 

menentukan sejauhmana rakyat dilibatkan dalam proses 

kepemerintahan. Pilihan definisi yang tepat akan mengarahkan 

partisipasi sebagai keikutsertaan rakyat secara sukarela dan 

mandiri dalam pembangunan, sehingga konsep partisipasi tidak 

tereduksi lagi menjadi sekedar mobilisasi bahkan lebih parah 

menjadi sekedar aksesori.
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Mendefinisikan Kembali Partisipasi

alam konteks politik, pemaknaan terhadap suatu konsep 

diasumsikan tidak berlangsung secara netral, tapi rentan D
dengan pengaruh kekuasaan. Rezim atau pemerintah memiliki 

kekuasaan untuk memunculkan, mendefinisikan, dan menentu-

kan pemaknaan dari suatu konsep. Demikian pula dengan 

konsep partisipasi mengalami pergeseran makna yang cukup 

signifikan dalam rentang periode 1980 - 2000-an.

Konteks kekuasaan Orde Baru yang diwarnai pendekatan 

sentralistik menempatkan konsep partisipasi lebih sebagai 

mobilisasi. Apalagi pembangunan dimaknai sebagai ideologi 

yang harus diamankan dan dijamin pencapaiannya oleh aparat 

birokrasi sebagai tonggak utama pelaku pembangunan. Definisi 

partisipasi yang berlaku pada masa itu di kalangan lingkungan 

aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan 

rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program 

pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh 

pemerintah. Makna yang terkandung dalam definisi ini adalah 

rakyat dimungkinkan (bahkan sampai tahap tertentu diwajib-

kan) berpartisipasi, tetapi pemerintahlah yang berwenang 

merencanakan. Konsekuensi dari definisi ini, rakyat diasumsikan 

sebagai obyek yang pasif yang hanya diperlukan untuk mau 

(patuh/taat) dan mendukung program dan kebijakan 

pemerintah. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam 

definisi itu diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut 

menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun 

tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. 

Maka muncullah jargon-jargon seperti jer basuki mawa bea untuk 
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mendorong rakyat agar mau berkorban demi keberhasilan 

pembangunan. 

Definisi semacam itu mulai mengalami pergeseran 

manakala kenyataan menunjukkan bahwa pengorbanan rakyat 

ternyata tidak berlaku merata. Rakyat kecil dituntut banyak 

berkorban biaya, tenaga, bahkan harta benda tapi ternyata hasil 

pembangunan lebih banyak dinikmati oleh lapisan masyarakat 

yang tidak berkorban. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa 

penggusuran pemukiman penduduk ternyata bukan untuk 

membangun fasilitas publik tetapi untuk membangun kawasan 

pertokoan. Di sisi lain, konteks politik, sosial, dan budaya 

mengalami perubahan. Tingkat pendidikan masyarakat semakin 

tinggi sehingga pemerintah tidak lagi dapat mengklaim diri 

sebagai aktor yang paling memahami perencanaan pembangunan. 

Urusan-urusan yang harus ditangani pemerintah pun semakin 

banyak sehingga tidak mungkin dilaksanakan sendiri tanpa 

bekerja sama dengan komponen masyarakat lainnya. 

Berangkat dari pergeseran konteks kepemerintahan itulah, 

mulai berkembang definisi partisipasi sebagai kerja sama antara 

rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, 

melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. 

Konsekuensi dari definisi ini, rakyat diberi ruang untuk lebih aktif 

berperan karena program dan kebijakan pembangunan 

merupakan hasil kerjsa sama rakyat dan pemerintah sehingga 

pemerintah tidak dapat mendominasi proses tersebut. Ukuran 

tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak 

hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya 

pembangunan, tapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk 
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ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di 

wilayah mereka, bahkan lebih jauh lagi tingkat partisipasi rakyat 

diukur dari ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri 

melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan tersebut.

Pilihan terhadap definisi mana yang akan digunakan akan 

sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan 

melembagakan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Bila 

konsep partisipasi yang digunakan masih berkisar pada definisi 

yang pertama, perencanaan partisipatif hanya akan menjadi 

proses yang mekanistik di mana forum-forum perencanaan 

pembangunan hanya berperan untuk membuat masyarakat 

mengikuti pola-pola perubahan yang telah dirancang 

sebelumnya. Definisi partisipasi yang seyogyanya digunakan 

adalah partisipasi sebagai hak politik rakyat. Dalam pemaknaan 

ini, terkandung pengakuan akan hak politik rakyat sebagai 

pemilik kedaulatan untuk menentukan arah pembangunan di 

wilayahnya. Melalui pendefinisian ulang partisipasi inilah, hak 

politik rakyat untuk berpartisipasi dapat diaktualisasikan.

De-Jargonisasi dan De-Elitisime Partisipasi

alah satu permasalahan krusial yang hingga kini masih 

melemahkan keinginan rakyat untuk berpartisipasi Sadalah karena selama ini partisipasi hanya menjadi jargon. 

Karenanya, setiap upaya untuk menumbuhkan partisipasi yang 

otonom tidak pernah secara serius dikembangkan. Secara formal, 

partisipasi memang diadopsi baik dalam perencanaan maupun 

pelaksanaan pembangunan. Namun, partisipasi ini lebih bersifat 

simbolis di mana masyarakat diikutsertakan dalam forum-forum 
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perencanaan pembangunan tapi tidak memiliki kekuasaan untuk 

mengambil keputusan. Pelibatan masyarakat dalam tahap yang 

lebih menentukan menjadi suatu hal yang sulit dilakukan karena 

pembangunan dimaknai sebagai suatu ideologi yang tidak dapat 

diganggu gugat. Karenanya, keberhasilan pencapaian pem-

bangunan hanya dapat dilakukan melalui kontrol yang 

sentralistis. Dalam nuansa sentralistis, kadar partisipasi yang 

diperlu-kan hanyalah partisipasi simbolis yang terkontrol, baik 

dalam hal ruang partisipasinya maupun sarana partisipasinya.

Di sisi lain, perluasan ruang publik untuk mengakomodasi 

partisipasi rakyat yang lebih luas pun masih perlu diwaspadai 

agar tidak tergelincir menjadi elitisme partisipasi. Konsep ruang 

publik yang berasal dari demokrasi liberal lebih terfokus pada 

dimensi prosedural sehingga yang dipentingkan adalah 

tersedianya ruang yang sebanyak mungkin bagi pelibatan 

komponen-komponen masyarakat. Namun siapa aktor yang 

mengisi atau memiliki akses ke dalam ruang tersebut tidak 

dipermasalahkan. Akibatnya, mereka yang dapat masuk dalam 

ruang-ruang publik hanya dari kalangan elit yang memiliki 

sumber daya, baik finansial maupun pengetahuan. Dalam 

banyak kasus, proses pengambilan kebijakan publik bahkan 

berlangsung dalam lingkaran yang amat terbatas dan tertutup, 

dimana rakyat tidak memiliki akses ke sumber-sumber informasi 

mengenai proses pengambilan kebijakan tersebut. Karenanya, 

keberadaan ruang publik justru menjadi dilema bagi per-

kembangan demokrasi. Padahal jargon yang selalu dikemukakan 

adalah bagaimana memperluas ruang publik. Maka pertanyaan 

yang harusnya kita antisipasi adalah apakah perluasan ruang 
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publik dapat mendorong partisipasi rakyat atau sebaliknya 

mengukuhkan dominasi elit.

Dua kecenderungan inilah yang harus diantisipasi oleh 

para pelaku perencanaan pembangunan agar konsepsi 

perencanaan partisipatif tidak terjebak lagi dalam politik jargon 

dan elitisme ruang publik. Perluasan ruang partisipasi akan 

menjadi sia-sia jika tetap diisi oleh kepentingan-kepentingan elit. 

Karenanya, pendekatan perencanaan partisipatif perlu 

diimbangi oleh perubahan model perencanaan pembangunan 

menjadi human action planning model atau people-centered planning. 

Model ini menekankan peranan perencanaan sebagai usaha 

untuk mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada dalam 

masyarakat dan menyusun-nya dalam dokumen tertulis, yakni 

rencana pembangunan di suatu wilayah. Artinya, pelibatan 

masyarakat mulai dari tahap perencanaan pembangunan tingkat 

desa sampai dengan Musrenbang di tingkat Pusat perlu terus 

“dikawal” agar usulan yang masuk dari bawah terealisasi oleh 

para pengambil keputusan. “Pengawalan” itu dapat dilakukan 

jika ada dokumentasi lengkap dan sistematis sebagai bahan 

untuk memonitor tahapan perencanaan pembangunan. Melalui 

upaya ini, kepercayaan rakyat dapat dipulihkan kembali bahwa 

partisipasi bukan sekedar jargon. 

Penutup: Melembagakan Partisipasi

artisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi Prakyat melainkan kerjasama antara rakyat dan pemerintah 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai 

pembangunan. Partisipasi harus dikembalikan pada hakikatnya 
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sebagai hak politik rakyat, sehingga perlu ada perubahan cara 

berpikir (mindset) di kalangan aparat birokrasi bahwa partisipasi 

rakyat diperlukan bukan sekedar untuk menyetujui suatu 

rancangan program yang telah sebelumnya dibuat, melainkan 

juga untuk membuat rancangan program sesuai kebutuhan 

rakyat. 

Selama ini, pembangunan ditempatkan sebagai ideologi 

yang harus diamankan sehingga kritik yang muncul seringkali 

disikapi secara reaktif bahkan penuh kecurigaan. Pola pikir 

semacam ini perlu diubah karena pembangunan bukanlah 

ideologi, tetapi salah satu fungsi pemerintah. Artinya, perlu ada 

perubahan dalam peran pemerintah yang semula cenderung 

regulatif menjadi lebih bersifat akomodatif dan fasilitatif dalam 

memecahkan permasalahan pembangunan yang muncul. Hanya 

dengan perubahan kultural inilah, konsep perencanaan 

partisipatif yang sekarang tertuang dalam Raperda ini dapat 

memberikan perubahan berarti dibandingkan konsep partisipasi 

di masa lampau.

Langkah selanjutnya adalah melembagakan partisipasi 

sehingga partisipasi menjadi suatu kebutuhan. Pelembagaan ini 

bukan berarti bahwa perlu ada mekanisme atau prosedur formal 

untuk memfasilitasi partisipasi, namun bagaimana agar 

kesadaran dan nilai partisipasi itu dapat membudaya dalam diri 

seluruh komponen masyarakat. 

Sebagai hak politik, pengakuan terhadap hak rakyat untuk 

berpartisipasi dalam praktik kepemerintahan merupakan 

langkah awal untuk mendorong partisipasi. Secara normatif, 

pengakuan ini tertuang dalam bentuk peraturan perundang-
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undangan yang memiliki kekuatan hukum untuk menjamin 

tersedianya ruang bagi partisipasi rakyat dalam perencanaan 

pembangunan. Namun, peraturan ini hanya akan menjadi 

“macan kertas” jika tidak diimbangi penegakan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaannya. Terbitnya suatu Rancangan Perda 

tentang Perencanaan Partisipatif hanyalah langkah awal yang 

nantinya harus ditindaklanjuti dengan produk hukum lain yang 

menjamin kebebasan rakyat mengakses informasi publik tentang 

perencanaan pembangunan. Perluasan akses berpartisipasi yang 

diimbangi dengan perluasan akses memperoleh informasi akan 

membantu masyarakat untuk menentukan sejauhmana 

partisipasi mereka berdampak pada perbaikan taraf hidup 

mereka. Inilah yang akan membedakan partisipasi di era 

reformasi dengan partisipasi di masa lampau. Semoga !

*  *  *
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3 - 3

Strategi Manajemen Komunikasi Pemasaran: 
Kemungkinan Implementasinya pada 

Sektor Publik dan Politik

anajemen komunikasi pemasaran awalnya lebih 

banyak dipraktikan dalam dunia bisnis dan 

perusahaan-perusahaan swasta. Namun, beberapa M
waktu terakhir ini, konsep manajemen komunikasi pemasaran 

tampaknya mulai digunakan dalam ranah politik dan 

pemerintahan. Prinsip kompetisi menjadi kata kunci yang 

menghubungkan dunia politik dengan dunia bisnis. Bila dalam 

dunia bisnis, kompetisi berlangsung di antara berbagai 

perusahaan dalam rangka berebut konsumen, maka dalam dunia 

politik dan pemerintahan, kompetisi berlangsung di antara para 

aktor politik untuk berebut simpati rakyat. 

Secara ekonomis, logika pemasaran (marketing) dibangun 

atas dasar asumsi kebebasan berkompetisi, di mana setiap 

produsen mempunyai kesempatan yang sama dalam memasar-

kan produk dan konsumen bebas menentukan pilihannya. Bila 

kemudian muncul beberapa perusahaan yang mampu menguasai 

pasar, maka keberhasilan tersebut diperoleh karena menerapkan 

konsep-konsep manajemen pemasaran yang memungkinkan 
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perusahaan unggul dalam persaingan memenuhi kebutuhan 

(need), keinginan (want), dan harapan (expectation) konsumennya.

Dalam rangka mencari tahu dan memperoleh informasi 

mengenai kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen itulah, 

konsep pemasaran menjadi terkait erat dengan konsep 

komunikasi. Melalui metode-metode survei pelanggan misalnya, 

dapat diperoleh gambaran bagaimana kebutuhan dan harapan 

konsumen terhadap suatu produk, yang kemudian ditindak-

lanjuti oleh perusahaan dengan membuat produk sesuai dengan 

harapan konsumen tersebut. Bahkan pada perkembangan 

selanjutnya, informasi mengenai harapan konsumen menjadi 

bahan bagi perusahaan untuk membangun pencitraan dirinya di 

hadapan konsumen. Dalam kerangka membangun pencitraan 

(image) perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan 

inilah, maka manajemen pemasaran perlu ditunjang oleh 

kemampuan manajemen komunikasi yang memadai, sehingga 

terjalin komunikasi dialogis yang terbuka antara produsen dan 

konsumen.

Kondisi semacam ini tampaknya belum sepenuhnya 

diadopsi dalam dunia politik dan pemerintahan. Fungsi 

manajemen komunikasi dalam institusi publik, khususnya yang 

bergerak dalam bidang politik dan pemerintahan cenderung 

masih menerapkan pola komunikasi monologis yang belum 

berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Pola 

komunikasi yang diterapkan dalam dunia politik dan 

pemerintahan saat ini dinilai masih sangat lemah dan kalah jauh 

8

8 Adiman Nursal. Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu. Jakarta : Gramedia Pustaka 
Utama, 2004, hal. 4.

Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia

114



dibanding dengan pola yang dipakai di sektor swasta. Ini bisa 

dimaklumi mengingat mereka yang bekerja dalam bidang 

komunikasi politik dan pemerintahan banyak yang kurang 

memiliki pengetahuan komunikasi yang memadai.

Dalam era demokratisasi sekarang ini, hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat mengalami pergeseran. Masyarakat 

yang semakin tinggi tingkat pendidikannya mulai membutuhkan 

kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, 

berbagai kemajuan zaman dalam bidang teknologi dan 

komunikasi telah membawa sejumlah inovasi dalam praktik 

komunikasi melalui media cetak dan media elektronik, termasuk 

dalam bentuk information and communication technology melalui 

internet. Berbagai perubahan ini harus segera diimbangi dengan 

perubahan manajemen komunikasi politik dan pemerintahan 

agar dapat menunjang terwujudnya praktik pemerintahan yang 

lebih baik (good governance). Dalam kaitan ini, terdapat beberapa 

masalah yang perlu didiskusikan, antara lain pertama, pentingnya 

manajemen komunikasi politik dan pemerintah dalam setting 

sistem politik yang demokratis. Kedua, perlu juga dibahas aspek 

pelembagaan perangkat komunikasi dalam struktur pemerintah-

an dan pengelolaan kegiatan komunikasi yang efektif untuk 

pemerintah. Kedua isu inilah yang akan dibahas dalam makalah 

berikut ini.
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Manajemen Komunikasi Pemasaran: Perspektif Politik dan 

Pemerintahan

aat ini, konsep pemasaran (marketing) teah mengalami 

perluasan, tidak hanya dalam dunia bisnis tapi juga mulai Sdikembangkan untuk institusi-institusi yang bergerak di 

sektor publik. Namun, pada prinsipnya, konsep manajemen 

pemasaran tidak hanya berkaitan dengan slogan atau jargon untuk 

kepentingan penjualan produk semata. Manajemen pemasaran 

secara luas mengandung makna upaya menginformasikan atau 

mempromosikan mengenai desain suatu produk dengan maksud 

agar calon konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk 

tersebut dan perusahaan memperoleh keuntungan sebagai 

imbalannya.

Pemasaran berbeda dengan penjualan. Sebagaimana 

dikatakan Levitt (1960) , perbedaan antara pemasaran dan 

penjualan terletak pada makna katanya. Penjualan berfokus pada 

upaya penjual untuk memperoleh keuntungan dari produk yang 

dijualnya, sedangkan pemasaran berorientasi pada kebutuhan 

pembeli. Bila perusahaan berhasil menjual produk yang 

memuaskan konsumen, maka kepuasan konsumen itulah yang 

akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Tujuan manajemen 

pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami 

konsumennya sedemikian rupa, sehingga produk atau jasa yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggannya. 

Apabila prinsip orientasi pelanggan ini diterapkan pada 

sektor publik, seperti dalam institusi politik dan pemerintahan, 

9

9 Dalam Jennifer Lees-Marshment. Political Marketing as Party Management: Thatcher in 1979 and 
Blair in 1997. National Europe Centre Paper No. 110. download dari www.anu.edu..au/NEC
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maka manajemen pemasaran menjadi suatu upaya untuk 

menggunakan prinsip dan teknik pemasaran untuk mendorong 

masyarakat menerima gagasan atau melakukan tindakan tertentu 

(Kotler, 1989) . Aktivitasnya mencakup perumusan desain, 

implementasi, dan pengendalian program-program untuk 

meningkatkan penerimaan maksud/tujuan dan ide-ide sosial 

pada kelompok sasaran. Termasuk aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap 

atau perilaku orang-orang agar mau mendukung program atau 

figur pemerintah/politisi. Konsepsi ini banyak digunakan oleh 

para politisi untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat.

Bila dikaitkan dengan pola komunikasi, maka konsep 

manajemen pemasaran yang diadopsi dalam bidang politik dan 

pemerintahan seyogianya membawa perubahan ke arah pola 

komunikasi dialogis yang memungkinkan terwujudnya 

perluasan ruang publik. Perluasan ruang publik jangan hanya 

dimaknai sebagai penambahan ruang-ruang bagi berlangsungnya 

komunikasi politik, tapi juga bagaimana isu-isu yang akan 

mengisi ruang publik itu dibentuk dan dimaknai. Substansi ruang 

publik adalah ketersediaan informasi publik yang berhak diakses 

oleh seluruh elemen masyarakat. 

Jenis informasi yang menjadi hak publik adalah informasi 

publik yang secara resmi dimiliki lembaga-lembaga negara, 

perusahaan negara, ataupun pemerintah lokal.  Berdasarkan 

batasan ini, setiap informasi yang menyangkut penyelenggaraan 

pemerintahan secara umum maupun khusus, termasuk 

10

11

10 Dalam Nursal, op.cit.
11Dedy N. Hidayat. Public Sphere dan Hak Memperoleh Informasi. Artikel dalam www.forum-
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kebijakan publik dan pelaksanaan urusan-urusan internal 

institusi pemerintah merupakan informasi resmi yang berhak 

diketahui oleh publik. 

Aksesibilitas terhadap informasi-informasi tersebut akan 

menjadi dasar bagi praktik tata pemerintahan yang bertanggung 

jawab karena publik dapat turut mengawasi jalannya 

pemerintahan. Perluasan ruang publik harus disertai dengan 

perluasan akses publik terhadap informasi-informasi tersebut.

Kebebasan untuk mengakses informasi juga hendaknya 

diimbangi dengan pengaturan mengenai pengecualian-

pengecualian mengenai informasi yang tidak boleh disebar-

luaskan kepada publik. Di samping itu juga harus diuji apakah 

informasi yang dikecualikan tersebut akan benar-benar 

“membahayakan” kepentingan negara ataupun kepentingan 

publik seandainya dibuka. Dengan demikian, keterbukaan untuk 

mengakses informasi publik tetap diimbangi dengan sejumlah 

pranata untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh, 

sehingga tidak lantas menimbulkan keresahan sosial.

Kehumasan: Ujung Tombak Manajemen Komunikasi Pemasaran

alam era keterbukaan informasi dewasa ini, penerapan Dmanajemen komunikasi pemasaran dalam institusi publik 

menjadi penting. Nilai relevansinya terletak pada dua alasan, 

yakni pertama, untuk kepentingan pembentukan pencitraan 

institusi publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

(public oriented), dan yang kedua, untuk membangun pola 

komunikasi yang lebih demokratis antara pemerintah dengan 

masyarakat.

Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia

118



Selama ini, institusi publik, khususnya pada sektor politik 

dan pemerintahan seringkali dicitrakan sebagai institusi yang 

serba tertutup. Masyarakat sulit untuk mengakses informasi 

mengenai hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik. 

Padahal, di sisi lain, paradigma pemerintahan yang demokratis 

mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan 

kebijakan. Akibatnya, yang terjadi kemudian adalah pola-pola 

komunikasi yang cenderung mengarah pada “pemerasan”. 

Sementara dari sisi substansi, informasi yang diberikan pun 

menjadi tidak valid, simpang-siur, dan akhirnya memunculkan 

kebingungan di kalangan masyarakat luas. 

Kondisi tersebut menjadi indikasi berlangsungnya praktik 

komunikasi yang tidak sehat antara pemerintah dengan 

masyarakat. Padahal, dalam pola komunikasi yang demokratis, 

diperlukan adanya ruang publik yang terbuka agar masyarakat 

dapat memperoleh informasi seluas mungkin mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengantisipasi hal ini, 

maka institusi publik, baik dalam ranah birokrasi pemerintahan 

maupun dalam ranah politik (seperti partai politik, lembaga 

legislatif, dll) perlu memiliki lembaga kehumasan yang bertugas 

menjembatani antara kepentingan institusi dengan kepentingan 

masyarakat.

Lembaga kehumasan dapat berperan dalam membangun 

pencitraan baru yang lebih baik tentang institusi publik. 

Pencitraan yang perlu dibangun di era demokratisasi adalah 

institusi publik yang user friendly, yang memahami kebutuhan 

masyarakatnya serta dapat dengan mudah diakses oleh 

masyarakatnya. Citra semacam itu hanya dapat dibangun 

Bagian 3: Dinamika Politik Lokal

119



bilamana ada hubungan yang terbina dengan baik antara institusi 

publik dengan masyarakat. Di sinilah lembaga kehumasan dapat 

berperan dalam membina hubungan yang baik dan saling 

menguntungkan dengan insan pers (radio, televisi, koran, 

majalah, media on line dan lain-lain); menciptakan citra institusi 

yang baik bagi kalangan pers; serta menjembatani kepentingan 

institusi dengan masyarakat (stakeholders). Dengan kata lain, 

lembaga kehumasan inilah yang nantinya menjadi ujung tombak 

dalam manajemen komunikasi pemasaran institusi publik. 

Selama ini, beberapa institusi pemerintahan dan publik 

sudah ada yang memiliki lembaga kehumasan, namun belum 

berjalan secara optimal. Salahsatu kendalanya, adalah karena 

belum jelasnya kedudukan organisasional lembaga kehumasan, 

apakah termasuk struktural atau fungsional. Apakah akan 

diformalkan atau lebih efektif bila bersifat informal. Padahal, 

dalam praktik pemerintahan dikenal adanya asas freies ermessen, 

yakni asas kebebasan bertindak yang dapat digunakan sebagai 

alternatif solusi untuk mempertegas kedudukan lembaga 

kehumasan. Melalui asas ini, institusi pemerintahan dapat 

memilih di antara dua alternatif, apakah lembaga kehumasan 

tetap mengikuti ketentuan sebagai bagian dari organisasi 

struktural di bawah salahsatu sub bagian atau bisa juga 

melakukan terobosan dengan menempatkannya sebagai 

lembaga semi struktural, misalnya. Namun, pada prinsipnya, 

saat ini lembaga kehumasan perlu segera dibentuk untuk 

menerapkan konsep manajemen komunikasi yang lebih 

demokratis.
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Lembaga kehumasan dapat berperan lebih efektif apabila 

sejumlah persyaratan berikut ini terpenuhi, yakni:

1. Menguasai teknik kegiatan humas, internal dan eksternal.

2. Menguasai teknik dasar kegiatan jurnalisme.

3. Menguasai basic skill of communication.

4. Menguasai teknik human relationship.

5. Menguasai teknik lobby dan negosiasi.

Selain penguasaan keterampilan teknis, keberadaan 

lembaga kehumasan perlu ditunjang oleh kejelasan visi-misi 

organisasi serta kejelasan kedudukan dan perannya dalam 

organisasi. Untuk mencapai hal ini, maka perlu ada komitmen 

dan political will dari pemerintah untuk memperjelas kedudukan 

organisasional dari lembaga kehumasan, sehingga lembaga 

kehumasan memiliki kewenanan penuh untuk memberikan 

informasi. Dengan demikian, lembaga kehumasan akan menjadi 

“pintu” bagi keluar-masuknya informasi, sehingga informasi 

yang dipublikasikan pun dapat lebih dipertanggungjawabkan.

*  *  *
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3 - 4

Kontroversi PP No. 110 Tahun 2000

eraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan DPRD kembali memicu Pkontroversi ketika 8 parpol (Golkar, PDI-P,  PPP, PAN, 

PBB, PKS, PKB, dan PKPI) di Jawa Barat menyatukan sikap 

menuntut pencabutan PP No. 110 agar tidak digunakan sebagai 

dasar hukum dalam menuntut anggota DPRD yang terkena 

kasus korupsi. Pernyataan sikap tersebut merupakan reaksi 

terhadap penahanan 10 anggota DPRD di Cirebon yang diduga 

melakukan tindak korupsi berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000 

tersebut. Kedelapan parpol tersebut juga menyatakan bahwa jika 

tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum, maka parpol 

meminta para anggotanya yang duduk di lembaga legislatif 

untuk memboikot segala kegiatan dewan terutama yang 

berkaitan dengan hak-hak budgeting dewan.  

Korupsi ternyata dapat menjadi “musuh” yang memper-

satukan kedelapan parpol yang biasanya saling bertarung ini. 

Bisa jadi, penanganan kasus-kasus korupsi belakangan ini telah 

memberikan shock therapy bagi banyak pihak, termasuk anggota 

DPRD. Yang menarik, penanganan kasus-kasus korupsi 

“berjamaah” yang diduga dilakukan anggota DPRD justru 
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memunculkan reaksi berbeda dari parpol dan anggota DPRD lain 

yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh 

Indonesia (Adkasi) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia 

(Adeksi).

Kedua organisasi ini menyatakan bahwa penggunaan PP 

No. 110 Tahun 2000 merupakan upaya sistematis untuk 

mendiskreditkan anggota DPRD. Penanganan kasus-kasus 

korupsi dengan berbasis PP No. 110 dirasakan sebagai 

diskriminasi dalam proses hukum kasus korupsi APBD. 

Anggapan ini muncul karena dari sejumlah kasus yang 

terungkap, pihak yang terjerat hanya kalangan DPRD, seakan 

selalu menjadi incaran utama untuk diperiksa. Padahal yang 

berperan dalam perencanaan APBD tidak hanya kalangan DPRD, 

tetapi juga Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu kepala daerah dan 

unsur Tim Anggaran Pemda. Bahkan kasus di beberapa daerah, 

DPRD hanya menjadi tukang stempel saja dan tidak terlibat 

cukup intensif di dalam pembahasan dan kritisi APBD.

Kasus-kasus yang mencuat belakangan ini diduga 

merupakan semacam upaya sistematis untuk menggiring opini 

bahwa kasus-kasus penyimpangan keuangan di daerah adalah 

kesalahan DPRD. Benarkah persoalan korupsi di DPRD semata 

karena salah tafsir atau ada kepentingan lain? Banyak kasus yang 

terungkap menunjukkan fakta bahwa dari kasus kasus korupsi di 

DPRD di berbagai daerah di Indonesia, uang APBD puluhan juta 

hingga miliaran rupiah telah dihamburkan untuk tujuan yang 

kejelasannya dipertanyakan. 

Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 

2004, terdapat 102 perkara korupsi DPRD dengan total kerugian 
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negara yang ditimbulkan sebesar Rp 772 miliar. Dari 102 perkara 

korupsi DPRD yang terungkap, sekitar 1437 orang anggota 

DPRD di seluruh indonesia telah diproses secara hukum, baik 

dalam tahap penyelidikan, penyidikan hingga yang telah diputus 

oleh pengadilan. Pada periode tersebut masih ada 1115 anggota 

DPRD daerah yang menjalani proses pemeriksaan karena 

dugaan korupsi baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. Hampir 

secara umum perkara korupsi yang dilakukan oleh mantan 

pimpinan dan anggota DPRD tersebut merupakan pelanggaran 

terhadap PP 110 Tahun 2000. 

Selain pelanggaran PP 110 tahun 2000, terdapat modus lain 

berkaitan dengan korupsi anggaran yaitu modus peng-

gelembungan anggaran (mark up), duplikasi anggaran, anggaran 

fiktif dan proyek daerah yang tidak melalui proses tender 

(penunjukan langsung). Maraknya kasus korupsi di tubuh DPRD 

inilah yang menimbulkan kekhawatiran jika permintaan 

kedelapan parpol dikabulkan akan menyebabkan dihentikannya 

proses hukum terhadap dugaan korupsi dengan modus yang 

lain. Hal ini akan menjadi sebuah malapetaka bagi upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia karena akan membebaskan 

sedikitnya 1115 anggota DPRD di seluruh Indonesia. 

Hasil penelitian lain dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 

menyebutkan ada tujuh modus korupsi dana APBD. Modus ini 

terungkap dari hasil penelisikan jaksa akan kasus-kasus korupsi di 

DPRD. Pertama, penipuan terhadap anggaran dengan mengambil 

pos anggaran lain dengan maksud 'menyembunyikan' nama pos 

yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada. 

Modus kedua, menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak 
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diatur dalam PP No. 110. Modus ketiga adalah mark up anggaran. 

Besaran tunjangan yang sudah diatur dalam PP No. 110 dibuat 

lebih jumlahnya demi kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Modus keempat adalah pengalokasian anggaran kembar dengan 

anggaran lain dengan nama yang berbeda. Kelima adalah modus 

membuat anggaran tanpa rincian, keenam modus menghilangkan 

pos anggaran dan ketujuh adalah modus pengambilalihan 

anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan 

asuransi dalam bentuk uang cash.

Berbagai modus tersebut mengindikasikan betapa 

banyaknya siasat yang dapat dilakukan untuk mengeruk 

keuntungan dari penyalahgunaan kewenangan. Namun, tidak 

adil juga bila pihak DPRD menjadi satu-satunya pihak yang 

disalahkan karena kasus korupsi yang terjadi sekarang ini telah 

merupakan gejala yang sistemik. Apalagi modus yang dilakukan 

umumnya bermain di sekitar penyusunan APBD yang tidak 

hanya melibatkan DPRD tapi juga Pemerintah Daerah. 

Di sisi lain, kontroversi PP No. 110 juga menyisakan 

wacana baru tentang pendanaan politik yang selama ini belum 

jelas bentuk dan pengaturannya. Padahal dalam konteks 

demokrasi perwakilan yang menitikberatkan pada peran parpol 

dan DPRD sebagai instrumen demokrasi, pendanaan bagi 

kegiatan politik menjadi penting untuk meminimalkan celah 

korupsi demi biaya-biaya konstituen.

Jika dilihat sepintas, PP No. 110 Tahun 2000 seolah tidak 

mengandung masalah, bahkan dikaitkan dengan pembiayaan 

dalam politik sebenarnya PP ini dapat memberikan ruang bagi 

DPRD untuk berhubungan dengan konstituennya karena PP ini 
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memberikan kepastian proporsi anggaran yang harus dialokasi-

kan untuk kegiatan-kegiatan DPRD. Namun, penyimpangan 

masih tetap terjadi karena ada pasal “karet” yang multiinter-

pretatif menyangkut biaya penunjang kegiatan (pasal 14 ayat 1 

huruf e). Dalam penjelasan PP ini dinyatakan bahwa yang 

dimaksud biaya penunjang kegiatan adalah untuk menunjang 

kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli 

serta peningkatan kapasitas legislatif. Tidak adanya batasan yang 

jelas tentang kegiatan apa saja yang termasuk dalam klausul 

tersebut, menyebabkan pasal tersebut menjadi rentan terhadap 

penafsiran ganda demi memperkaya kepentingan pribadi atau 

golongan.

Perbedaan interpretasi inilah yang tampaknya menjadi 

“senjata makan tuan” bagi anggota DPRD. Di satu sisi, celah ini 

dimanfaatkan untuk menyusun anggaran dengan alokasi yang 

besar bagi para anggota dewan. Tapi di sisi lain, pasal ini pun 

dijadikan sebagai alat untuk “menjerat” anggota dewan dengan 

dugaan korupsi. Alih-alih menjadi landasan hukum bagi awal 

pengaturan pembiayaan politik, PP No. 110 justru menjadi alat 

politik untuk bertarung kekuasaan.

Praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan semacam ini 

tentu-lah tidak sehat dalam perjalanan melembagakan budaya 

demokrasi, apalagi jika kepentingan publik menjadi terabaikan. 

“Ancaman” anggota DPRD untuk tidak menggunakan hak 

budgeting akan merugikan masyarakat karena APBD tersebut 

memuat kontrak politik tentang alokasi dana bagi pelayanan 

publik, bukan sekedar alokasi anggaran bagi DPRD atau bagi 

Pemda. Secara normatif, memang ada “jalan keluar” bila DPRD 
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berkeras tidak menggunakan hak budgeting-nya, yakni akan 

diberlakukan kembali APBD tahun sebelumnya. Tapi, secara 

substantif, besaran anggaran yang digunakan tentu tidak akan 

sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Idealnya, APBD 

menggambarkan besaran alokasi dana berdasarkan skala prioritas 

untuk suatu jangka waktu tertentu (1 tahun anggaran), sehingga 

bila diberlakukan APBD tahun sebelumnya, maka skala prioritas 

yang telah disusun menjadi tidak relevan lagi. Pada akhirnya, 

pembangunan daerah akan terganggu dan masyarakatlah yang 

akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan dari pertarungan 

elit-elit politik ini.

Sikap para politisi yang tetap menolak menggunakan hak 

budgeting bisa menjadi bumerang bahkan mengundang antipati 

masyarakat karena menganggap para politisi tersebut hanya 

memikirkan kepentingan kelompoknya. Akan lebih simpatik bila 

para politisi, baik yang beraktivitas di parpol maupun di DPRD 

menujukkan komitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi 

dengan menyatakan siap beradu argumen di muka pengadilan 

bila PP tersebut masih digunakan sebagai landasan hukum 

penyelidikan kasus-kasus korupsi APBD. Apalagi kenyataannya, 

sejak tahun 2002, PP tersebut telah dinyatakan batal demi hukum 

berdasarkan keputusan MA. Artinya, secara hukum posisi para 

politisi menjadi lebih kuat. Mekanisme peradilan seharusnya 

menjadi pilihan dalam penyelesaian kontroversi ini, dan bukan 

dengan menyatakan sikap akan memboikot hak budgeting. 

Masyarakat sudah lama bersikap skeptis terhadap 

penegakan hukum di Indonesia. Momen ini seharusnya 

dimanfaatkan para politisi untuk memberikan keteladanan 
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bahwa hukum masih ada di Indonesia. Jangan berikan contoh 

perilaku unjuk kekuasaan (show of force) demi memaksakan 

kepentingan kelompok.

*  *  *
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Bagian 4

Redesain Otonom Daerah





4 - 1

Hubungan Pusat dengan Daerah:

Mencari Model Ideal Berkelanjutan

Pengantar

ada praktiknya, hubungan pusat dan daerah yang 

berlangsung di Indonesia mengalami pasang-surut Psejalan dengan arus perubahan yang terjadi dalam level 

global, nasional, dan lokal. Dalam perjalanan historisnya, 

hubungan pusat dan daerah di Indonesia pernah berada pada 

kutub sentralisasi, kemudian bergeser pada kutub desentralisasi, 

namun juga pernah mengalami stagnansi akibat dari kevakuman 

kekuasaan. 

Hubungan pusat dan daerah menjadi salah satu pilar 

penting dalam proses demokratisasi karena menyangkut 

pembagian kekuasaan sehingga kekuasaan tidak terpusat dan 

mengarah pada praktik-praktik yang otoriter. Leslie Lipson 

(1981) bahkan mengklasifikan isu desentralisasi sebagai salah 

satu isu penting (great issues) dalam politik. Nilai pentingnya 

bersumber pada bagaimana hubungan kekuasaan antar unit-unit 

politik teritorial akan diselenggarakan. Hal ini akan berkaitan 

dengan sejauhmana keberadaan pemerintah daerah diakui baik 

secara politik maupun konstitusional.
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Dalam era transisi menuju demokrasi yang saat ini sedang 

berlangsung di Indonesia, penyelenggaraan hubungan pusat dan 

daerah menjadi salahsatu agenda penting yang perlu 

diwacanakan agar proses redesain dapat dilakukan secara 

simultan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari pola 

yang selama ini diterapkan. Apakah kebijakan pemerintah 

sekarang ini telah membangun jalan ke arah pola hubungan yang 

lebih baik antara pusat dan daerah atau sebaliknya mengarahkan 

pola tersebut kembali ke arah sentralisasi. 

Dalam mencari model hubungan pusat dengan daerah 

yang ideal, dalam arti sesuai dengan perkembangan konteks 

hubungan kekuasaan yang lebih demokratis, terdapat sejumlah 

faktor yang perlu dipertimbangkan. Perjalanan historis 

penyelenggaraan pemerintahan yang pernah berlangsung dapat 

membantu menjelaskan konteks yang mempengaruhi desain 

hubungan pusat dengan daerah yang sekarang diterapkan dan 

membantu memprediksi model hubungan pusat dengan daerah 

yang akan diterapkan di masa mendatang. Pemahaman mengenai 

konteks ini membantu kita untuk mengidentifikasikan perubahan 

paradigma yang terjadi baik di level global, nasional, maupun 

lokal. Faktor inilah yang perlu kita perhatikan dalam mencari 

model hubungan pusat dengan daerah yang berkelanjutan. 

Di sisi lain, pemahaman mengenai ruang lingkup 

hubungan pusat dengan daerah juga menjadi faktor yang perlu 

dipertimbangkan ketika mencari model hubungan pusat dengan 

daerah yang berkelanjutan. Ruang lingkup hubungan pusat 

dengan daerah akan terkait erat dengan visi dan konsep dasar 

otonomi daerah yang ingin diterapkan di Indonesia. Kedua hal 
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ini seyogianya termuat dengan tegas dalam kebijakan 

desentralisasi yang diimplementasikan. 

Dinamika Hubungan Pusat dengan Daerah

erjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia Pmenunjukkan bahwa visi dan konsep otonomi daerah 

senantiasa mengalami pergeseran sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai. Dilihat dari dimensi tujuan yang akan dicapai, maka 

roda desentralisasi telah mengalami beberapa kali perputaran. 

Pada periode 1903-1922, visi dan konsep otonomi daerah 

diarahkan menuju efisiensi dalam penyelenggaraan hubungan 

pusat dengan daerah. Decentralizatie Wet 1903 lebih banyak 

menggunakan asas tugas pembantuan (medebewind) dalam 

hubungan pusat dengan daerah, sehingga praktik desentralisasi 

lebih mengarah pada desentralisasi administratif karena 

pelaksanaan tugas di daerah tetap dilakukan oleh para pejabat 

sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pengaruh 

pejabat pamongpraja Eropa sangat dominan, sehingga praktik 

hubungan pusat dengan daerah dinilai onderdemocratish.

Pada periode 1922-1942, hubungan pusat dengan daerah 

mengalami pergeseran menuju efisiensi dan partisipasi. 

Kemenangan kaum liberal di Negeri Belanda membawa angin 

demokratisasi dalam praktik kepemerintahan di Indonesia saat 

itu. Selain itu, pertumbuhan nasionalisme setelah tahun 1906 

membawa perubahan iklim pemikiran. Sejak tahun 1915, otonomi 

semakin menguat. UU Desentralisasi 1903 kemudian 

12

12 Bhenyamin Hoessein. “Memutar Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi”, dalam Prisma 
4, April 1996, hal. 6.
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diperbaharui dengan Wet op de Bestuurs Bervorming 1922. Dalam 

memori penjelasan, antara lain dinyatakan bahwa tujuan 

reformasi (pemerintahan) adalah untuk memberikan jaminan 

mengenai otonomi dan partisipasi kepada penduduk pribumi 

dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan seperti dimiliki 

penduduk Eropa.  Sekalipun UU ini membuka peluang bagi 

partisipasi pribumi dalam keanggotaan dewan di keempat 

macam daerah otonom, namun dalam hal hubungan pusat 

dengan daerah masih didominasi asas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. 

Pada periode 1942-1945,  dalam masa pendudukan Jepang 

sebagian besar struktur pemerintahan yang berasaskan 

dekonsentrasi tetap diteruskan oleh Jepang. Terdapat sejumlah 

perubahan dalam struktur pemerintahan daerah, namun 

prinsipnya tidak terjadi praktik otonomi daerah karena model 

pemerintahan militeristik yang diterapkan Pemerintah 

Balatentara Jepang. 

Pergeseran yang cukup signifikan terjadi setelah Indonesia 

memperoleh kemerdekaan. Pada periode 1945-1959, desain 

hubungan pusat dengan daerah diarahkan menuju demokratisasi. 

Semangat nasionalisme dari para founding fathers dalam 

menggagas UUD 1945 dasar dalam mendesain hubungan pusat 

dengan daerah yang lebih demokratis. Mengamati perjalanan 

kebijakan desentralisasi di Indonesia, khususnya setelah 

kemerdekaan, akan tampak bahwa setiap UU yang mengatur 

hubungan pusat dan daerah senantiasa berjalan di antara dua 

13

13 Hoessein, loc.cit.
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kutub sentralisasi dan desentralisasi. Perubahan nuansa pola 

kepemerintahan daerah ini tidak terlepas dari konteks sosial-

politik yang melatarbelakangi kelahiran masing-masing UU 

tersebut.

UU No. 1 Tahun 1945 terkesan memberikan kekuasaan 

lebih besar kepada eksekutif (Komiter Nasional Daerah) yang 

ditetapkan menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

dipimpin oleh Kepala Daerah. Sekilas, pengaturan ini terkesan 

sentralistis karena legislatif daerah diperlakukan sebagai 

subordinat dari eksekutif daerah. Lalu mengapa para founding 

fathers kita membuat pengaturan semacam itu? Ternyata hal ini 

tidak dapat dilepaskan dari konteks saat itu di mana 

pemerintahan masih sangat labil dan rentan dengan kembalinya 

upaya-upaya penjajahan sehingga memang diperlukan 

kekuasaan pemerintahan yang memusat pada eksekutif. 

Semangat desentralisasi mulai tampak dalam UU No. 22 

Tahun 1948 yang membagi daerah menjadi daerah otonom biasa 

dan daerah istimewa serta membagi dua penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, yaitu DPRD (lembaga legislatif) dan 

Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) sebagai lembaga eksekutif. 

Meskipun demikian, pelaksanaan UU ini tidaklah berjalan mulus 

karena situasi negara yang masih harus menghadapi kembalinya 

penjajahan di Indonesia. Selain itu, dalam konteks nasional dan 

lokal, tidak ada peraturan yang seragam mengenai pemerintahan 

daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia mengingat 

bentuk negara federasi ketika itu. Nuansa demokratisasi 

14

14 Caroline Paskarina. “UU No. 32 tahun 2004: Kebijakan Desentralisasi dalam Nuansa Paradoksal”. 
Artikel, dimuat dalam Warta Bapeda Provinsi Jawa Barat, edisi Juli-September 2004.
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pemerintahan daerah berdasarkan paham demokrasi liberal 

ternyata tidak memberikan hasil yang menggembirakan karena 

yang terjadi adalah perebutan kursi DPRD dan DPD di kalangan 

partai-partai politik dan pengangkatan Kepala Daerah sehingga 

yang terjadi adalah instabilitas.

Semangat desentralisasi kemudian dilanjutkan dalam UU 

No. 1 Tahun 1957 yang memberikan otonomi seluas-luasnya bagi 

daerah berdasarkan sistem otonomi riil. Dalam hal hubungan 

pusat-daerah, UU ini menganut otonomi yang bertingkat dengan 

hubungan hirarkhis antara daerah yang tinggi dengan daerah 

yang rendah. Pemerintahan daerah diselenggarakan secara 

kolegial antara DPD dan DPRD, namun kedudukan kepala 

daerah lemah karena dapat diberhentikan oleh DPRD.

Periode 1959-1974 menggeser kembali paradigma 

hubungan pusat dengan daerah menuju stabilitas dan efisiensi 

pemerintahan. Sebagai akibat dinamika politik nasional yang 

dianggap mengancam keutuhan bangsa dan negara, maka pada 

tanggal 5 Juli 1959 ditetapkan Dekrit Presiden yang menetapkan 

kembali berlakunya UUD 1945 dengan bentuk negara kesatuan 

melalui asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pengaturan 

mengenai hubungan pusat dan daerah dituangkan melalui 

Penpres No. 6 Tahun 1959 yang kemudian disempurnakan 

dengan Penpres No. 5 Tahun 1960. Kedua Penpres ini cenderung 

mengarah ke sentralistik karena daerah tidak diberi kebebasan 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal 

pemilihan kepala daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Nuansa sentralisasi masih tetap dianut dalam UU No. 18 

Tahun 1965 meski konsepsi hubungan pusat dan daerah diatur 
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berdasarkan otonomi daerah secara riil dan seluas-luasnya. Pada 

kenyataannya, daerah tetap berada pada posisi pasif karena 

masih tergantung penyerahan dari pusat.

Dominasi peran pusat yang sentralistis terus berlanjut 

selama Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1974. Konteks politik 

nasional masa Orde Baru yang didasarkan pada ideologi 

pembangunan menjadi justifikasi model hubungan pusat dan 

daerah yang sentralistik. Dalam upaya mencapai pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, peran pemerintah 

(birokrat) memang menjadi penting terutama melihat kondisi 

masyarakat saat itu yang masih belum memiliki kapasitas 

memadai dalam pengelolaan sumber-sumber daya. Karena itu, 

periode pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 selama tahun 1974-

1999 mengarahkan pola hubungan pusat dengan daerah menuju 

efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.

Akan tetapi, konteks ini menjadi tidak relevan lagi 

manakala kondisi kemasyarakatan telah semakin berkembang. 

Pemerintah tidak dapat lagi berperan sebagai aktor tunggal dalam 

pengambilan kebijakan. Demikian pula praktik otoritarian pada 

kenyataannya tidak mampu menahan laju gelombang 

demokratisasi. Konteks inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU 

No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dipandang sebagai salah satu 

produk hukum strategis di era transisi karena mengembalikan 

pola penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi 

desentralistis. Periode 1999-2004 menandai pegeseran model 

hubungan pusat dengan daerah yang mengarah pada 

15

15 Paskarina, op.cit. 
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demokratisasi dan pemberdayaan. Melalui pemberlakuan UU ini, 

terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pemerintah pusat ke 

daerah dan dari birokrasi (eksekutif) ke politisi (legislatif).

Namun, pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tidak dapat 

dilepaskan dari sejumlah penyimpangan sebagai akibat 

kesenjangan antara kapasitas sumberdaya manusia dan 

penguatan hak-hak politik yang difasilitasi dalam UU tersebut. 

Akibatnya, banyak bermunculan “raja-raja kecil” di daerah yang 

menyebabkan penyelenggaraan kepemerintahan daerah menjadi 

rawan konflik kepentingan. Kondisi inilah yang kemudian 

memunculkan revisi terhadap pengaturan pemerintahan daerah 

melalui UU No. 32 Tahun 2004. Substansi yang terkandung dalam 

UU ini mengarahkan pola hubungan pusat dengan daerah 

menuju efisiensi dan efektivitas pelayanan, demokrasi, dan 

pemberdaya-an. UU ini mengatur secara eksplisit mengenai 

hubungan pusat dan daerah yang meliputi hubungan 

kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pelayanan publik, 

hubungan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya 

lainnya. Penegasan ini mencerminkan keinginan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun di sisi lain juga 

berpeluang menjebak praktik desentralisasi ke arah administratif. 

Apabila ini terjadi, maka hubungan pusat dan daerah dapat 

terjebak menjadi resentralisasi akibat menyempitnya devolusi 

bagi daerah untuk berkreasi mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. Kecenderungan inilah yang perlu segera 

diantisipasi melalui redefinisi dan redesain model hubungan 

pusat dengan daerah yang menjamin keberlanjutan kemandirian 

daerah.
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Penutup: Mencari Model Berkelanjutan

ada hakikatnya, hubungan pusat dengan daerah bukan hanya Ppersoalan membagikan berbagai fungsi kepada daerah, tetapi 

merupakan usaha untuk mendapatkan jawaban terhadap 

pertanyaan mengenai cara menghidupkan kembali semangat dan 

kekuatan rakyat di daerah guna membangun masa depan mereka 

sendiri. Dengan kata lain, seharusnya desentralisasi maupun 

otonomi daerah dipahami sebagai alat/metode dan bukan tujuan 

dari hubungan pusat dan daerah. Karenanya, mendefinisikan 

hubungan pusat dan daerah yang ideal tidak berhenti sampai 

tersedianya ketentuan yang menjamin pendelegasian kewenangan 

dan perimbangan keuangan yang adil antara pemerintah pusat 

dan daerah. Lebih dari itu, lingkup hubungan pusat dan daerah 

harus pula mencakup upaya-upaya untuk memberdayakan 

daerah agar mandiri, kreatif, inovatif, dan tidak bergantung pada 

pemerintah pusat. 

Dengan batasan seperti itu, hubungan pusat dengan daerah 

mencakup isu yang sangat luas. Ia bisa terkait dengan isu 

nasionalisme dan nation building, bisa pula terkait dengan isu 

demokrasi nasional dan demokrasi lokal, dan oleh karena itu 

terkait pula dengan isu hubungan antara negara dan masyarakat.  

Bahkan, pada tataran yang lebih praktis, pendefinisian pusat 

seringkali dijabarkan secara kontekstual yang mencerminkan 

hubungan kekuasaan yang timpang. Pusat dijabarkan sebagai 

pemonopoli kekuasaan negara dan pasar, sementara daerah 

digunakan untuk menggambarkan komunitas yang tertindas.

16

16 Pratikno. “Pengelolaan Hubungan Antara Pusat dan Daerah”. Makalah disampaikan pada 
Workshop Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, yang 
diselenggarakan oleh AIPI, Partnership Governance Reform in Indonesia, dan UNDIP di Semarang, 
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Pendefinisian yang terakhir tersebut tentu perlu diubah 

karena hanya akan menempatkan daerah sebagai subordinasi 

dan obyek dalam hubungan pusat dengan daerah. Model 

hubungan pusat dengan daerah semacam ini hanya akan 

menempatkan daerah sebagai agensi atau pelaksana terhadap 

kebijakan dan program yang telah ditentukan sebelumnya oleh 

pusat. Seyogianya di masa mendatang model hubungan pusat 

dengan daerah yang harus dikembangkan adalah model 

kemitraan (partnership model), di mana daerah menjadi partner 

atau mitra pusat, tapi daerah tetap subordinatif terhadap pusat 

sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang 

diterapkan di Indonesia. Dalam model kemitraan, legitimasi 

politik daerah diakui secara formal dalam undang-undang, 

sehingga daerah memiliki kewenangan tertentu dan sumberdaya 

yang terpisah sebagai aset daerah yang dapat dikelola oleh 

daerah sebagai sumber PAD-nya.

Kemandirian dalam bidang politik perlu diimbangi 

dengan kemandirian dalam kapasitas keuangan. Karena itu, 

model kemitraan dalam hubungan pusat dengan daerah harus 

diimbangi dengan model perimbangan keuangan yang 

transparan, sehingga daerah memiliki jaminan bahwa kontribusi 

yang diberikan pada pemerintah pusat dalam bentuk 

sumberdaya alam, hasilnya akan dinikmati kembali oleh 

masyarakat di daerah. Dengan demikian, kesenjangan vertikal 

dan horisontal dapat diminimalkan dan potensi konflik dalam 

hubungan pusat dengan daerah dapat dikelola dengan lebih baik.

Keberhasilan menerapkan model kemitraan sebagai model 

hubungan pusat dengan daerah yang berkelanjutan tergantung 
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pada kapasitas negara (dalam hal ini pemerintah pusat) untuk 

melakukan pengelolaan dalam dimensi-dimensi berikut ini.  

Pertama, sejauhmana demokrasi nasional dan demokrasi lokal 

berhasil dikembangkan, dan sejauhmana demokrasi lokal dapat 

diintegrasikan dalam prosedur demokrasi nasional. Dalam upaya 

menghubungkan demokrasi lokal dengan demokrasi nasional, 

Page dan Goldsmith (1987)  menegaskan perlunya untuk 

membangun akses daerah untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan di tingkat pusat. Hal ini penting karena banyak 

kebijakan pusat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di 

daerah. Oleh sebab itu, diperlukan pelembagaan media dan 

mekanisme pengaruh yang bisa digunakan oleh daerah untuk 

mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.  Karena yang 

mempunyai otonomi adalah masyarakat daerah, bukan 

pemerintah daerah, maka penyaluran aspirasi daerah ini harus 

dirumuskan dari proses demokrasi lokal. Jika tidak, maka 

desentralisasi hanya menggambarkan pendelegasian kewenangan 

pemerintah pusat kepada elit daerah, bukan kepada masyarakat 

daerah. Atau dengan kata lain, desentralisasi berhenti pada level 

pemerintah daerah, tidak menjangkau masyarakat yang 

sesungguhnya menjadi pemilik otonomi tersebut.

Kedua, sejauhmana demokrasi nasional yang dibangun 

berdasarkan demokrasi lokal tersebut mampu menciptakan 

eksistensi masyarakat lokal secara politik, ekonomi, dan kultural 

dalam masyarakat politik nasional. Agar eksistensi masyarakat 

17

18

19

17 Pratikno, op.cit., hal. 33.
18 Page dan Goldsmith (eds). Central and Local Government Relations. London : Sage Publications, 
1987.
19 Pratikno, op.cit., hal. 33.
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lokal diakui dan menjadi riil, maka akses daerah ke dalam 

pemerintahan nasional/pusat perlu dibangun melalui 

pengembangan lembaga-lembaga suprastruktur politik, seperti 

melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun melalui 

infrastruktur politik, seperti partai politik dan kelompok-

kelompok kepentingan. Kerjasama antardaerah dan berbagai 

asosiasi pemerintahan daerah juga menjadi media yang potensial 

untuk mengintegrasikan kepentingan lokal dalam pengambilan 

keputusan di level nasional, sekaligus memperkuat bargaining 

position daerah ketika bernegosiasi dengan pusat.

Ketiga, sejauhmana manajemen pemerintahan melakukan 

distribusi sumberdaya ekonomi, politik, dan ekonomi lintas 

lokalitas, sehingga tetap relevan untuk mendukung berfungsinya 

negara. Indikator ini merupakan tolok ukur untuk menjamin agar 

otonomi daerah sungguh-sungguh diarahkan untuk menjamin 

kepentingan publik, yakni ketersediaan pelayanan publik yang 

terjangkau. Kemampuan pemerintah pusat maupun daerah 

dalam menjamin ketersediaan dan distribusi barang dan jasa 

publik menjadi salahsatu indikator penting stabilitas dan 

kontinuitas dalam hubungan pusat dan daerah, sehingga tidak 

terjadi kesenjangan antardaerah. 

Dengan demikian, model hubungan pusat dengan daerah 

yang berkelanjutan pada hakikatnya perlu dibangun di atas 

fondasi pelembagaan demokrasi, sehingga otonomi yang 

dimiliki daerah dapat digunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Sebaliknya, kekuasaan pusat tidak lantas 

dijadikan alat untuk menekan daerah atau membuat daerah 

semakin tergantung pada pusat.
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4 - 2

Transformasi Kepemerintahan Daerah: 

Dari Sentralistik Ke Desentralistik

Perjalanan Desentralisasi di Indonesia

paya mencari suatu format pengaturan hubungan 

antara pemerintah pusat dan daerah merupakan Uupaya yang tidak berkesudahan dan senantiasa 

dipengaruhi oleh kecen-derungan-kecenderungan (trends) yang 

berkembang dalam masanya. Kecenderungan-kecenderungan 

ini bisa berada dalam konteks global maupun juga konteks 

nasional, bahkan seringkali juga konteks global kemudian 

mendorong terjadinya perubahan dalam lingkup nasional.

Dalam tataran global, pada dasarnya berlangsung 

perubahan-perubahan penting sejalan dengan kebutuhan untuk 

meningkatkan kapasitas akumulasi kapital. Perubahan-

perubahan di tingkat global diawali oleh meluasnya isu globalisasi 

dalam hampir seluruh aspek interaksi sosial. Isu globalisasi ini 

digandengan dengan liberalisme dan kapitalisme dalam 

hubungan perdagangan internasional.

Ketiga isu tersebut - globalisasi, liberalisme, dan kapitalisme 

- dipersepsi dengan berbeda-beda terutama oleh negara-negara 

berkembang yang selama ini hanya berperan sebagai pasar bagi 

143



akumulasi modal negara-negara kapitalis. Kaum yang optimis 

memandang globalisasi sebagai hal yang positif yang dapat 

mendorong proses perubahan yang lebih luas. Kesempatan 

masyarakat untuk mengakses dunia internasional menjadi lebih 

mudah dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan 

batas-batas antar negara menjadi nisbi (borderless state). Iklim 

keterbukaan (transparansi) akan semakin berkembang karena 

akses dan arus informasi yang semakin sulit dibatasi. 

Implikasinya, keterbukaan akan menjadi media yang efektif bagi 

kontrol penyelenggaraan kekuasaan. 

Di sisi lain, peran negara akan semakin berkurang. Karena 

dalam kerangka liberalisasi, peran negara yang terlalu dominan 

hanya akan mengganggu mekanisme pasar dan berpotensi terha-

dap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, seperti mengkorupsi 

dana-dana bantuan. Peran negara dalam konsep liberal hanya 

dipandang sebagai fasilitator bagi bergeraknya mekanisme pasar.

Prinsip dasar liberalisme yang dikaitkan dengan 

kapitalisme perekonomian global menjadi dasar bagi perjuangan 

kepentingan politik negara-negara kapitalis untuk mendorong 

perubahan konstruksi kenegaraan di negara-negara berkembang. 

Tujuannya agar peran negara semakin berkurang sementara di sisi 

lain, ruang bagi masyarakat semakin luas. Dengan demikian, 

ruang bagi proses akumulasi modal dapat semakin luas. Pada 

intinya, kekuatan global menghendaki agar melalui perubahan-

perubahan di tingkat nasional, kekuatan nasional dapat melayani 

dinamika kepentingan global. Oleh karena itu, mulai dikembang-

kan isu-isu penyelenggaraan pemerintahan yang membuka ruang 

yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi, seperti isu 
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good governance, civil society, empowerment (pemberdayaan), 

demokratisasi, akuntabilitas publik, desentralisasi kekuasaan, 

otonomi, dan sebagainya yang pada dasarnya dimaksudkan agar 

terdapat kontrol terhadap pemerintah untuk mengurangi praktek-

praktek penyalahgunaan kekuasaan yang nantinya dapat 

membahayakan mekanisme pasar.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa isu-isu yang 

dikembangkan oleh kekuatan global bertujuan agar di negara-

negara berkembang terdapat suatu pemerintahan yang efektif, 

yang bisa diajak bekerjasama dengan kepentingan global.  Dalam 

bahasa lain, menguatnya desakan berbagai kekuatan global bagi 

prinsip pemencaran kekuasaan (desentralisasi) sebagai prinsip 

utama dalam pengelolaan kekuasaan negara menjadi salah satu 

bagian dari kepentingan global yang harus disetujui oleh negara-

negara berkembang. Dengan demikian, kekuatan global 

membutuhkan skema kerja pemerintahan yang lebih bersih (agar 

dana internasional tidak dikorupsi), bertanggung jawab (agar 

pinjaman bisa dikembalikan), dan transparan (agar masyarakat 

bisa melakukan kontrol dan dengan demikian tidak terjadi ekses 

yang bisa merugikan investasi). Perubahan dalam tataran global 

ini menjangkau semua negara, termasuk negara-negara yang 

semula “tertutup” seperti Cuba dan Cina. Perbedaannya adalah 

pada tataran derajat liberalisasinya, ada yang drastis dan ada pula 

yang moderat.

20

20 Indonesia bukan satu-satunya negara yang rentan terhadap pengaruh global dalam rekonstruksi 
struktur pemerintahan yang dipaketkan dengan bantuan finansial dari lembaga-lembaga 
internasional. Kasus yang sama juga dialami oleh Peru yang ditandai dengan masuknya prinsip 
desentralisasi dan demokratisasi dalam pemerintahan lokal di sana melalui program bantuan (baca 
Gregory D. Schmidt. Donors and Decentralization in Developing Countries : Insights from AID 
Experience in Peru. Boulder San Fransisco & London : Westview Press, 1989).
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Selain itu, dalam konteks global juga terjadi suatu 

fenomena pergeseran model pembanguna dari yang semula 

bercorak sentralistis (yang mendominasi sejak tahun 1970-an) 

menjadi desentralistis. Kecenderungan ini muncul sebagai akibat 

meluasnya kesenjangan sosial dan kesenjangan antar daerah yang 

terungkap baik lewat semakin terkonsentrasinya penguasaan 

alat-alat produksi dan aset-aset ekonomi di tangan sejumlah kecil 

daerah dan kelompok masyarakat maupun lewat terjadinya 

peningkatan kemiskinan di sejumlah daerah. 

Dalam kasus Indonesia, sebenarnya pemerintahan Suharto 

pun telah melakukan perubahan-perubahan ke arah liberalisasi, 

seperti mengizinkan berdirinya organisasi-organisasi kemasya-

rakatan dan formalisasi kebebasan berpendapat. Mulai tumbuh 

kelas menengah sebagai hasil dari pembangunan. Namun, 

liberalisasi ini hanya bersifat formal tidak substantif, kelas 

menengah yang terbentuk pun secara ekonomi tidak mandiri dan 

masih tergantung pada negara. Demikian pula, model sentralisasi 

yang diterapkan dalam pembangunan masa Orde Baru ternyata 

gagal menerapkan prinsip trickle down effect sehingga kesenjangan 

semakin melebar, baik antar daerah maupun intra daerah (antar 

struktur sosial ekonomi) sehingga pemikiran ke arah 

desentralisasi semakin menguat.

Kecenderungan-kecenderungan global yang diwarnai 

dengan liberalisasi membawa dampak bagi konteks kenegaraan 

di tingkat nasional. Perubahan politik nasional juga sangat 

dipengaruhi oleh konstelasi global dan tidak semata-mata oleh 

kekuatan internal. Pada masa Orde Baru yang otoritarian, 

kekuatan internal tidak mampu mendorong perubahan politik 
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karena keterbatasan ruang politik yang tersedia. Organisasi-

organisasi kemasyarakatan seperti LSM terkooptasi oleh negara 

melalui mekanisme korporatisme negara sementara partai-partai 

politik tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen 

kontrol dan penyalur aspirasi rakyat karena dominasi struktur 

pemerintahan dalam struktur kepartaian. 

Krisis moneter yang kemudian diikuti dengan krisis 

ekonomi pada tahun 1997 menjadi momentum penting bagi 

perubahan politik kenegaraan di Indonesia. Krisis ini diikuti 

dengan krisis legitimasi yang ditandai dengan menurunnya 

kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Suharto. Kapasitas 

negara dalam melakukan kontrol terhadap dinamika kehidupan 

masyarakat semakin berkurang, sementara dalam bidang 

ekonomi, harga-harga barang melonjak, beberapa komoditi 

menghilang, dan stabilitas sosial terganggu. Reaksi pemerintah 

terhadap tuntutan rakyat yang mengambil pendekatan represif 

justru mendapat respon yang lebih berani dari rakyat sehingga 

aksi-aksi demonstrasi semakin sulit dihentikan. Perlawanan 

masyarakat secara signifikan mengarah pada sikap protes 

terhadap kesenjangan sosial-ekonomi dan protes pada struktur 

kekuasaan dan praktek kekuasaan yang bertentangan dengan 

prinsip kemanusiaan dan demokrasi, terutama akibat praktik-

praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

dilakukan militer. Memudarnya kapasitas pusat untuk 

mempertahankan model sentralistik sebagai akibat dari 

menurunnya kemampuan instrumen penegakan politik 

sentralistik, yakni sticks and carrot yang kemudian ditambah 

dengan kehancuran basis material negara sebagai akibat dari krisis 
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ekonomi dan KKN menyebabkan pusat kehilangan sumber daya 

material untuk membeli dan mempertahankan loyalitas dan 

kepatuhan daerah-daerah kepada Jakarta. Berbagai kondisi inilah 

yang memicu suatu konflik yang lebih terbuka dan pada akhirnya 

menempatkan rezim Orde Baru dalam kondisi yang tidak bisa 

memilih, kecuali mundur. 

Tuntutan otonomi daerah juga harus dilihat dari konteks 

lokal yang timbul sebagai implikasi model pengaturan hubungan 

pusat dan daerah pada masa Orde Baru. Orde Baru menggunakan 

pendekatan pembangunan dengan perencanaan terpusat 

(sentralistik) yang dijustifikasi dengan teori-teori modernisasi. 

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan dalam konteks ini 

berjalan dengan logika pertumbuhan ekonomi yang didukung 

oleh stabilitas politik (melalui pendekatan keamanan). Dalam 

model ini, pemerintah pusat menjadi aktor utama yang 

mengendalikan pemerintahan dan pembangunan sehingga 

digunakanlah penyeragaman sistem organisasi pemerintahan 

daerah agar daerah mudah diawasi. Inilah penyebab munculnya 

ketergantungan daerah kepada pusat. 

Di sisi lain, pembangunan yang terpusat juga membawa 

ekses negatif berupa kesenjangan dan ketidakmerataan distribusi 

kemakmuran. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam 

justru tidak bisa menikmati hasil kekayaannya. Hal ini turut 

mendorong menguatnya tuntutan otonomi daerah. Selain arus 

perkembangan global dan nasional, juga terdapat sejumlah 

peristiwa penting di tingkat lokal yang memperkuat urgensi 

diterapkannya format hubungan pusat dan daerah yang lebih 

desentralistis. Peristiwa-peristiwa di tingkat lokal tersebut, antara 
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lain konflik yang mengarah pada disintegrasi di sejumlah daerah, 

seperti Aceh, Riau, Papua, Maluku, dan Kalimantan yang 

merupakan daerah-daerah kaya sumber daya alam tetapi tingkat 

pertumbuhan ekonominya rendah karena terjadinya akumulasi 

kekayaan di Jakarta. Fenomena ini menandai kebangkitan 

gerakan etnonasionalisme sebagai bagian dari kesadaran 

identitas/kultural di mana daerah-daerah mulai merasa mampu 

untuk mengelola diri sendiri dan melepaskan diri dari 

ketergantungan terhadap Jakarta sebagai reaksi dari kebijakan-

kebijakan Jakarta yang merugikan daerah.

Sebagai hasil dari pergeseran kekuasaan ini, terbentuk 

konfigurasi politik baru. Terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari 

pusat ke daerah, dan dari birokrasi ke politisi. Kehadiran partai-

partai politik baru dan LSM-LSM memberikan ruang politik yang 

luas bagi berkembangnya isu-isu politik dan pemerintahan di 

kalangan pelaku politik partai dan nonbirokrasi. Namun dalam 

kasus Indonesia, penguasa baru yang terbentuk masih belum 

terkonsolidasi dan masih kental dari unsur-unsur rezim lama. 

Pemerintahan Habibie sejak awal telah diposisikan sebagai 

pemerintahan transisi sehingga dukungan an legitimasi yang 

diperoleh pun cenderung rendah. Konsekuensinya, untuk 

memperoleh dukungan dari publik, pemerintahan transisi ini 

cenderung membuka ruang politik yang lebih luas melalui 

liberalisasi politik dan kebijakan-kebijakan yang bersifat konsesi 

yang memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam 

pembuatan keputusan publik. Hal ini juga tidak terlepas dari 

peran donor internasional yang senantiasa menekankan 

persyaratan pelibatan masyarakat dalam aktivitas publik. 
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Tekanan internasional menjadi relevan mengingat tingkat 

ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi pada bantuan 

(hutang) luar negeri.

Dengan demikian, pada dasarnya kebijakan desentralisasi 

merupa-kan alternatif yang kompromistis antara tuntutan untuk 

penyebaran kekuasaan ke daerah-daerah yang lebih luas dan 

nyata sekaligus mencegah disintegrasi dan separatisme yang 

muncul di daerah-daerah.

Desentralisasi dan Transformasi Kepemerintahan Daerah

esentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi 

good governanceDyang tujuannya adalah membangun  mulai 

dari akar rumput politik. Desentralisasi adalah asas 

penyelenggaraan pemerintahan yang mendasari pendelegasian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, dan 

konsekuensinya melahirkan unit-unit pemerintahan daerah yang 

memiliki otonomi. Adanya pembagian kewenangan serta 

tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai 

kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan daerah 

merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi 

dan sentralisasi. Namun, perbedaan konsep ini seringkali menjadi 

samar-samar manakala diterapkan dalam dinamika pemerintahan 

yang sebenarnya. Ada yang memaknai desentralisasi sebagai 

desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administratif 

(dekonsentrasi). 

Perbedaan pemaknaan ini seyogianya tidak menjadi alasan 

untuk memunculkan konflik, tetapi justru menjadi awal bagi 

munculnya konsensus dalam merealisasikan desentralisasi. 
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Dalam konteks ini, desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya 

dipahami secara fungsional, tidak semata politik atau 

kewilayahan. Artinya, orientasi desentralisasi seharusnya terfokus 

pada upaya memaksimalkan pelaksanaan fungsi pemerintahan 

(pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan) agar dapat 

dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan 

kebutuhan masyarakat. Bila satu fungsi lebih cepat, dekat, dan 

tepat dilaksanakan pada tingkat provinsi atau bahkan negara 

(pusat), maka selayaknya fungsi tersebut tidak diserahkan kepada 

kabupaten/kota.

Implikasi dari pandangan ini adalah masih dirasakan 

perlunya pengawasan, nasihat, bahkan arahan dari Pemerintah 

Pusat. Peran ini dapat dimungkinkan apabila makna dari 

desentralisasi menyangkut pula dekonsentrasi (desentralisasi 

administratif). Instansi dekonsentrasi ini diperlukan agar 

Pemerintah Pusat dapat melakukan pelayanan langsung kepada 

masyarakat, serta menjadi pengawas terhadap jalannya 

pemerintahan daerah otonom. Dengan kata lain, dekonsentrasi 

dan juga asas tugas pembantuan tetap berperan penting bagi 

terjaganya integrasi nasional, terwujudnya standar pelayanan 

minimal, serta penyediaan prasarana minimal yang diperlukan 

warga masyarakat untuk beraktivitas dan mengembangkan diri 

secara nasional.

Namun, di sisi lain, desentralisasi politik (devolusi) tetap 

perlu menjadi asas dominan dalam kepemerintahan daerah 

karena asas inilah yang sesungguhnya mencerminkan hakikat 

otonomi daerah. Nilai penting devolusi menyangkut 

demokratisasi dan stabilitas politik serta bagi pengembangan 
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masyarakat daerah itu sendiri.  Bagi demokratisasi dan stabilitas 

politik, desentralisasi politik memperluas ruang bagi pendidikan 

politik, pelatihan kepemimpinan politik, dan akuntabilitas politik 

di level daerah. Sementara dalam kaitannya dengan pendewasaan 

masyarakat daerah, desentralisasi seyogianya menjadi media 

untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat daerah dalam 

mempengaruhi kebijakan, membuka akses masyarakat ke dalam 

proses politik, serta meningkatkan kemampuan pemerintah 

untuk melayani keinginan masyarakat. 

Dengan demikian, perlu ada kesadaran bersama dari 

seluruh penyelenggara negara di segala tingkatan untuk 

mendefinisikan ulang format hubungan pusat dan daerah, 

termasuk pembagian kewenangan antartingkatan pemerintah 

dan basis pembagian ruang peran antara pemerintah dan 

masyarakat. Tata pengelolaan kepemerintahan yang baik pada 

dasarnya mensyaratkan adanya pembagian peran antara seluruh 

stakeholders, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar 

penyelenggaraan pemerintahan tidak didominasi salahsatu pihak. 

Dominasi oleh pemerintah akan mengarah pada praktik-praktik 

otoritarianisme, dominasi oleh pelaku usaha dapat mengarah 

pada persaingan yang tidak sehat yang merugikan kepentingan 

publik, sementara dominasi oleh masyarakat dapat mengarah 

pada anarkhisme. Untuk mencegah dominasi atau sentralisasi ini, 

maka penegaka hukum dan kepastian aturan main perlu menjadi 

prioritas untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik.

21

21 Riswandha Imawan. “Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance”. 
Makalah disampaikan dalam Workshop Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas 
Pemerintahan Daerah, diselenggarakan oleh AIPI, Partnership for Governance Reform in Indonesia, 
dan Undip Semarang, 25-27 Maret 2002.
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Indonesia, diselenggarakan oleh Panitia Dies Fisipol UGM ke 49 Yogyakarta, 25 September 2004.

Transformasi kepemerintahan, khususnya di level daerah 

perlu diarahkan pada sinergitas antar-stakeholders terwujud good 

governance. Dalam konteks ini, perlu diantisipasi sejumlah 

kecenderungan di masa sekarang yang dapat “menyesatkan” 

arah perjalanan desentralisasi. Alih-alih mengarah pada good 

governance, justru terjebak pada praktik neoliberalisme akibat 

ketidakmampuan pemerintah berperan sebagai penjamin bagi 

terwujudnya keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintahan yang baik adalah yang partisipatif, berorientasi ke 

konsensus, transaparan, akuntabel, bersih, efektif dan efisien, 

responsif, dan mengembangkan kepastian hukum. Untuk 

mencapai kapasitas ini, karakter-karakter ini harus dipahami 

dalam konteks nilai untuk menjamin pemerintahan yang 

menjamin pemerataan dan akses masyarakat terhadap pelayanan 

yang baik. Selain itu, karakter proses pemerintahan yang baik ini 

perlu mengalami kontekstualisasi dengan kondisi sosio-kultural 

pada masyarakat setempat. Adaptasi dengan nilai-nilai lokal 

menjadi relevan karena konteks pemerintahan di tingkat lokal 

seringkali tidak menunjukkan ketegasan perbedaan antar pilar 

governance (state, civil society, dan business), sehingga bisa jadi 

hubungan yang baik antar pilar dalam perspektif lokal  yang satu 

berbeda dengan yang dibayangkan dalam masyarakat yang 

lain.

Indikator utama pemerintahan yang baik bagi rakyat 

adalah pemerintahan yang secara maksimal berupaya dan 

22
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mampu untuk menjamin pemerataan dan perbaikan pelayanan 

dasar yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Karena itu, di 

masa mendatang, desentralisasi perlu diarahkan agar berfungsi 

sebagai media untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah 

dalam menangani permasalahan-permasalahan masyarakat 

daerah, menjamin terpenuhinya pelayanan publik yang 

berkualitas, menjamin pemerataan dan keadilan dalam 

penyelenggaraan kepemerintahan. Melalui cara ini, diharapkan 

kepercayaan masyarakat pada pemerintah dapat dipulihkan 

karena tanpa kepercayaan, tidak akan tercapai stabilitas 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bernegara.

*  *  *
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4 - 3

Hubungan Eksekutif-Legislatif-Masyarakat 

menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah

Pengantar

erlakunya UU No. 32 Tahun 2004 memunculkan banyak 

harapan akan adanya suatu model pemerintahan daerah Byang lebih akuntabel. Pengalaman penerapan UU No. 22 

Tahun 1999 sebagai dasar normatif pengaturan pemerintahan 

daerah di masa transisi kekuasaan ternyata menimbulkan banyak 

ekses negatif akibat banyaknya ketentuan dalam UU tersebut 

yang multiinter-pretatif, sehingga memunculkan konflik. 

Misalnya, ketentuan mengenai ketiadaan hubungan hirarkhis 

antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota menyebab-

kan hubungan di antara kedua level pemerintahan ini diwarnai 

oleh saling curiga dan konflik terpendam. Sementara, penguatan 

lembaga legislatif melalui kewenangan untuk memilih, meminta 

pertanggungjawaban, dan memberhentikan Kepala Daerah 

justru memunculkan indikasi pola hubungan eksekutif-legislatif 

yang cenderung kolutif dan diwarnai kepentingan-kepentingan 

politik praktis.
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Di sisi lain, konteks ketatanegaraan secara nasional juga 

mengalami perubahan substantif sejalan dengan disahkannya 

Amandemen UUD 1945, yang salahsatu amanatnya menghendaki 

pemilihan kepala daerah dengan mekanisme yang lebih 

demokratis (pasal 18 ayat 4 Amandemen UUD 1945). Pemaknaan 

terhadap konsep mekanisme yang lebih demokratis ini kemudian 

melahirkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, 

sehingga otomatis ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang 

menempatkan kewenangan tersebut pada DPRD menjadi perlu 

untuk disesuaikan dengan perubahan konstitusional tersebut. 

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah membawa 

konsekuensi pergeseran pada pola hubungan antara eksekutif-

legislatif-masyarakat, khususnya menyangkut pertanggung-

jawaban (akuntabilitas) publiknya. Semula, karena Kepala Daerah 

sebagai pemimpin tertinggi eksekutif dipilih oleh DPRD, maka 

akuntabilitas politiknya lebih condong pada DPRD. Apalagi 

dalam sistem legislative heavy yang memungkinkan DPRD 

memberhentikan Kepala Daerah, pola hubungan pertanggung-

jawaban akan lebih berat antara eksekutif dengan legislatif, 

dibandingkan antara eksekutif dengan masyarakat. Sementara, di 

sisi lain, hubungan legislatif dengan masyarakat juga tidak berada 

pada posisi yang setara, karena meskipun para wakil rakyat 

tersebut dipilih secara langsung melalui pemilu, namun seringkali 

hubungan dengan partai politik menjadi lebih erat dibandingkan 

dengan konstituennya, sehingga masyarakat sulit memperoleh 

akses untuk dapat mengontrol kinerja dan kualitas anggota 

legislatif. 
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Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, 

diharapkan menjadi langkah awal untuk mengubah pola 

hubungan eksekutif-legislatif-masyarakat menjadi lebih 

demokratis. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung 

merupakan bagian penting dalam desentralisasi pada empat 

dimensi yakni desentralisasi politik, administrasi, fiskal dan 

ekonomi (Wasistiono, 2005). Tujuan politik dari desentralisasi 

adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik 

tingkat lokal menjadi lebih demokratis. Tujuan administrasi dari 

desentralisasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal 

yang mampu memaksimal-kan nilai-nilai 4E, yakni efektivitas, 

efisiensi, equity (kesetaraan), serta ekonomik. Sementara tujuan 

sosial dan ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, agar menjadi lebih 

baik dibandingkan sebelumnya. Dalam upaya mencapai ketiga 

tujuan ini, pilkada langsung menjadi penting sebagai langkah 

awal. Figur yang terpilih melalui mekanisme yang demokratis 

diasumsikan akan memiliki legitimasi politik dan dukungan 

publik yang lebih kuat, sehingga diharapkan mampu memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih 

desentralistis dan demokratis.

Kontinuitas politik desentralisasi tentu saja tidak hanya 

ditentu-kan oleh pilkada langsung, tapi juga oleh manajemen 

pemerintahan daerah yang diterapkan. Namun, dalam tidak 

dapat dipungkiri bahwa faktor kepemimpinan masih menjadi 

faktor penting dalam mewujudkan manajemen pemerintahan 

daerah yang efektif dan efisien. Mekanisme pemilihan kepala 

daerah secara langsung diharapkan akan berdampak langsung 
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terhadap kemajuan daerah karena kapabilitas Kepala Daerah 

terpilih lebih berpeluang untuk diuji secara luas di hadapan 

publik. Sementara itu, secara politis, legitimasi publik akan 

membantu meningkatkan dukungan partai politik yang 

tercermin melalui anggotanya di DPRD yang diperlukan agar 

kebijakan publik dapat dirancang dan dilaksanakan dengan baik. 

Di sisi lain, kapabilitas kepemimpinan dari figur Kepala Daerah 

terpilih akan membantu meningkatkan profesionalitas birokrasi 

pemerintahan daerah, sehingga kualitas pelayanan publik dapat 

ditingkatkan.

Dengan demikian, idealnya pemillihan kepala daerah 

secara langsung akan membawa pula perubahan ruang lingkup 

akuntabilitas publik antara eksekutif-legislatif-masyarakat. 

Namun demikian, harapan ini tentu harus dibarengi dengan 

sejumlah prasyarat agar mampu terealisasikan. Pertama, yang 

harus dilakukan adalah mengidentifikasi sejauhmana UU No. 32 

Tahun 2004 sebagai landasan normatif pengelolaan pemerintahan 

daerah mendukung proses akuntabilitas pemerintahan daerah. 

Kedua, bagaimana ruang lingkup proses akuntabilitas publik yang 

mampu mewujudkan hubungan kekuasaan yang demokratis di 

antara ketiga aktor tersebut. Kedua pertanyaan inilah yang akan 

dicoba untuk dibahas melalui makalah singkat ini.

Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik 

kuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) Adalam konteks politik merupakan suatu konsep yang 

terkait erat dengan teori dan praktik demokrasi. Semangat 

demokrasi adalah menciptakan suatu pemerintahan kerakyatan 
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yang bersendikan kedaulatan rakyat, sehingga pemerintah sebagai 

penerima mandat dari rakyat wajib untuk mempertanggung-

jawabkan mandat tersebut kepada rakyat yang telah memberikan 

kepercayaan kepadanya. Robert Dahl (1985) bahkan menegaskan 

bahwa demokrasi sesungguhnya mensyaratkan adanya 

pembeberan kebenaran dari pihak pemerintah, yang memungkin-

kan adanya peluang bagi masyarakat untuk memberikan 

penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan 

secara logis.

Dalam lingkup pemerintahan, Herbert J. Spiro (1969) 

mengartikan akuntabilitas sebagai obligation to answer one's 

responsibility. Namun demikian, karena akuntabilitas tidak 

berdiri sendiri dan merupakan sebuah penjelasan tentang proses 

pencapaian keberhasilan atau sebab-sebab kegagalan maka 

definisi itu diperjelas dengan rumusan the obligation to answer and 

clarify what one has achieve in carrying out one's mandate and how.

Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua elemen utama 

dari akuntabilitas, yakni pertama, orang yang melakukan sesuatu 

atas nama orang lain atau publik (orang yang mengemban 

mandat) dan kedua, orang (publik) yang kepadanya sesuatu itu 

dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas selalu menyangkut 

pertanggung-jawaban pengemban mandat kepada publik. 

Dikaitkan dengan pemerintahan, aparatur pemerintah 

harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandat 

(atau kewenangan) yang diterimanya dalam bidang tugas dan 

fungsinya. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat itu 

meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan 

termasuk pula pendayagunaan ketiga komponen dalam 
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birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan 

berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Karena itu, 

perumusan kebijakan, cara dan hasil kebijakan tersebut harus 

dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun 

horizontal. Secara konkret, wujud penyampaian pertanggung-

jawaban pelaksana mandat atau kewenangan itu dapat berupa 

penyampaian informasi, sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo 

(2002) bahwa akuntabilitas publik yang pada dasarnya adalah 

pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial 

pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan laporan tersebut.

Gagasan otonomi daerah memiliki kaitan yang erat dengan 

demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan, baik di 

tingkat lokal maupun nasional. Demokrasi memberi kesempatan 

bagi individu untuk menerima dan menikmati kebebasan; 

kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan tugas secara 

baik dengan dukungan warga; dan terjadinya interaksi sinergis 

antarwarga maupun antara warga masyarakat dengan 

pemerintah yang menjalankan tugas-tugas kepemerintahannya 

atas kuasa dan dukungan dari rakyat. Pemerintah sebagai pihak 

yang mendapatkan otoritas memerintah harus melakukan tugas 

tersebut secara bertanggung jawab dan selalu siap untuk 

memberikan pertanggungjawabannya tersebut kepada warga 

masyarakat.

Dengan demikian, akuntabilitas publik jelas merupakan 

bagian dari instrumen masyarakat daerah untuk berdaulat 
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sebagaimana cita-cita otonomi daerah itu sendiri. Tujuan pokok 

akuntabilitas publik dalam konteks otonomi daerah pada 

hakikatnya adalah menciptakan suatu kondisi di mana kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD 

sesuai dengan aspirasi masyarakat. Atau dengan kata lain, 

sejauhmana pelaksanaan UU dapat membawa perubahan-

perubahan kepada kehidupan pemerintahan daerah yang 

mengutamakan kepentingan rakyat, dalam upaya mendekatkan 

pemerintah dengan rakyatnya dan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Terkait dengan hal tersebut, maka otonomi daerah harus 

dimaknai sebagai upaya optimalisasi potensi masyarakat dalam 

mempengaruhi kebijakan yang ada guna kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, dalam penerapan otonomi 

daerah, akuntabilitas publik dalam semua kebijakan pemerintah 

daerah maupun DPRD terhadap masyarakat tidak dapat 

terabaikan. Asumsinya, semakin besar tingkat akuntabilitas 

pemerintahan daerah maka semakin tinggi pula tingkat 

demokratisasi pada level lokal. Persoalan demokratisasi dan 

desentralisasi politik pada tingkat lokal merupakan kunci utama 

dalam proses akuntabilitas pemerintahan daerah.

Wilayah Akuntabilitas Publik menurut UU No. 32 Tahun 2004

ilayah kerja akuntabilitas publik dalam konteks Wkepentingan lokal mengalami perluasan seiring dengan 

meluasnya domain wilayah pemerintahan. Hal ini terjadi karena 

adanya distribusi kekuasaan kepada aktor-aktor di luar 

pemerintah, sehingga hubungan kekuasaan menjadi lebih sejajar. 
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Paradigma yang dianut dalam UU No. 32 Tahun 2004 masih sama 

dengan UU No. 22 Tahun 1999, yakni local democracy model di 

mana pemerintah daerah memiliki eksistensi sejalan dengan 

kepentingan daerah dan secara struktural terdiri dari 2 (dua) jenis 

kekuasaan, yakni eksekutif dan legislatif yang tidak terpisahkan. 

Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah 

kepada rakyatnya meliputi 3 (tiga) wilayah akuntabilitas publik, 

yakni sebagai berikut:

Berdasarkan gambar tersebut, wilayah I akuntabilitas 

publik meliputi hubungan eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan 

Pemerintah Pusat. Dalam konteks ini, proses akuntabilitas bersifat 

laporan kemajuan (progress report) pelaksanaan distribusi urusan 

yang diserahkan pada Pemerintah Daerah, baik melalui asas 

desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. 

Landasan pertanggungjawaban dalam hubungan ini termuat 

PEMERINTAH

EKSEKUTIF 
(PEMERINTAH PUSAT)

BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN (BPK)

LEGISLATIF
(DPRD)

EKSEKUTIF
(PEMERINTAH DAERAH)

MASYARAKAT

RAKYAT

I
II

III

IV V

Gambar 4.3.1.
WILAYAH AKUNTABILITAS PUBLIK

Sumber : Modifikasi dari Alfitra Salamm dkk, 2002
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dalam pasal 27 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004, yakni bahwa Kepala 

Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada 

Pemerintah. Selanjutnya, dalam ayat 5 pasal yang sama, 

dinyatakan bahwa pelaksanaan LPPD akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah (PP). Sampai saat ini PP yang dimaksud 

belum selesai dibuat, tetapi mengingat Ketentuan Penutup pada 

UU No. 32 Tahun 2004, khususnya pasal 238 ayat (1) yang 

mengatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan 

berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti 

dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan 

tetap berlaku, maka LPPD Tahun 2005 masih dapat menggunakan 

PP Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, dengan berbagai penyesuaian. Dalam 

pasal 3 ayat 1 PP Nomor 56 Tahun 2001 dikatakan bahwa Laporan 

Gubernur meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan. Sementara pada pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 

Tahun 2001 dikatakan bahwa Laporan Bupati dan Walikota 

meliputi pelaksanaan desentralisasi, tugas pembantuan serta 

kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

atau kelurahan.

Selain berkewajiban menyampaikan LPPD pada 

Pemerintah Pusat (Gubernur kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri dan Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui Gubernur), Kepala Daerah juga berkewajiban 

menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan wilayah 

II akuntabilitas publik, yang menyangkut pertanggungjawaban di 
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bidang keuangan daerah. Laporan keuangan sekurang-kurangnya 

meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan 

keuangan badan usaha milik daerah. Landasan hukumnya adalah 

pasal 56 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara dan Pasal 184 UU No. 32 Tahun 2004.

Wilayah III akuntabilitas publik menyangkut hubungan 

eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan legislatif (DPRD). Dalam 

konteks ini, proses akuntabilitas bersifat antarlembaga, yang 

dikenal dengan konsep check and balances. Landasan 

pertanggungjawaban dalam hubungan ini termuat dalam pasal 

27 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004. Adapun indikator dari 

akuntabilitas dalam wilayah ini meliputi : (1) jumlah (kuantitas) 

dan bobot (kualitas) masalah yang dibawa eksekutif pada 

legislatif; (2) jumlah pelaksanaan hak-hak pengawasan legislatif, 

seperti hak interpelasi dan angket; (3) jumlah rancangan Perda 

inisiatif yang dapat dijadikan tolok ukur kemampuan legislatif 

dalam melaksanakan hubungan kerja dengan eksekutif.

Pada wilayah IV terjalin interaksi antara Pemerintah 

Daerah dengan masyarakat, meskipun hubungan yang terjadi 

biasanya bersifat tidak langsung namun pada hakikatnya, 

Pemerintah Daerah tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan 

rakyatnya. Persoalan akuntabilitas pada wilayah ini dapat terlihat 

dari: (1) sejauhmana eksekutif bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan kewajiban yang berkenaan dengan Peraturan 

Daerah yang dapat dilihat dari aspek materi/pembangunan fisik 

atau nonmateri/ nonfisik); (2) sejauhmana eksekutif membuka diri 

untuk menerima masukan dari masyarakat, baik saran maupun 
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kritik; dan (3) sejauhmana eksekutif menindaklanjuti keinginan 

masyarakat, baik di dalam konteks usulan kebijakan maupun 

menindaklanjuti secara langsung. Secara eksplisit, UU No. 32 

Tahun 2004 Pasal 27 ayat 2 mengatur bahwa Pemerintah Daerah 

(dalam hal ini Kepala Daerah) wajib menginformasikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. 

Konsekuensinya, eksekutif harus mempublikasikan LPPD agar 

bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui 

apa saja yang telah dilakukan eksekutif serta dapat memberikan 

umpan balik (feed back) bagi perbaikan kinerja eksekutif. 

Kewajiban menginformasikan LPPD juga meminimalkan potensi 

kolusi dan formalitas dalam pola pertanggungjawaban yang 

selama ini lebih banyak berlangsung dalam ranah pemerintah. 

Beberapa pasal yang terkait dengan wilayah hubungan eksekutif-

masyarakat, antara lain termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004 

pasal 2 ayat 3; pasal 11 ayat 4; pasal 13; 14; 22; 23; 27 ayat 2; pasal 

126; 127; 139 ayat 1; dan sebagainya. 

Pada wilayah V, DPRD sebagai legislatif daerah 

bertanggungjawab kepada masyarakat. Di sinilah terjadi proses 

demokrasi dalam konteks paling langsung antara wakil rakyat 

dengan seluruh anggota masyarakat (tidak terbatas hanya dengan 

konstituennya). Proses akuntabilitasnya meliputi: (1) sejauhmana 

legislatif memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima 

keluhan, dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak 

lanjut penyelesaiannya; dan (2) sejauhmana upaya DPRD 

menciptakan dan melaksanakan mekanisme berdasarkan 

peraturan yang berlaku yang dapat memperluas pelaksanaan 

proses akuntabilitas di hadapan masyarakat. Sejumlah pasal 

Bagian 4: Redesain Otonom Daerah

165



dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang melandasi pola hubungan 

DPRD dan masyarakat, antara lain terangkum dalam Bagian 

Kelima tentang DPRD (pasal 39 sampai dengan pasal 55).

Proses Akuntabilitas Publik yang Demokratis

kuntabilitas publik yang demokratis mengasumsikan Abahwa pemerintah sebagai pihak yang diserahkan amanat 

untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan harus memberikan 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang sudah 

memberikan amanat tersebut. Akuntabilitas demokratis tidak 

terbatas pada upaya pemerintah daerah dalam memberikan 

pertanggungjawaban kepada publik, tapi juga meliputi proses 

pelibatan warga masyarakat secara partisipatif dalam tahap-tahap 

penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah kebijakan.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam proses 

akunta-bilitas publik adalah seberapa besar peluang regulasi 

yang ada dapat mendukung proses akuntabilitas yang nantinya 

mampu menciptakan produk akuntabilitas yang demokratis. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan 

peraturan-peraturan perundangan yang terkait, pengaturan 

mengenai proses dan produk akuntabilitas publik menjadi 

semakin jelas. Dalam tabel di bawah ini akan diperlihatkan proses 

akuntabilitas publik pemerintahan daerah.
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa regulasi dan 

bentuk akuntabilitas publik secara formal lebih banyak berada di 

ranah hubungan antarlembaga pemerintahan dan antara 

Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Sementara hubungan 

antara DPRD dengan masyarakat belum memiliki bentuk 

akuntabilitas secara formal, sekalipun proses akuntabilitasnya 

telah ada dan (seharusnya) telah difungsikan secara optimal. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan 

dalam akuntabilitas legislatif kepada masyarakat, sehingga 

menyulitkan masyarakat mencari landasan hukum untuk 

mengawasi legislatif. Sekalipun UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 49 

mewajibkan DPRD untuk menyusun Kode Etik dalam rangka 

menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya, namun Kode Etik ini lebih 

dimaksudkan untuk mengatur hubungan kerja DPRD dengan 

lembaga yang terkait (Pasal 45 UU No. 32 Tahun 2004), tidak 

HAL
PEMDA
-PUSAT

PEMDA
-BPK

PEMDA
-DPRD

PEMDA-
MASYARAKAT

DPRD-
MASYARAKAT

Regulasi UU No. 32 
Tahun 2004 
Pasal 27 ayat 
2 – 5, 
PP No. 56 
Tahun 2001

UU No. 32 Tahun 2004
pasal 2 ayat 3; pasal 
11 ayat 4; pasal 13; 
pasal 14; pasal 22; 
pasal 23; pasal 27 
ayat 2; pasal 126; 127; 
pasal 139 ayat 1.

UU No. 1 
Tahun 2004 
Pasal 56 
ayat 3

UU No. 32 
Tahun 2004 
Pasal 27 
ayat 2

UU No. 32 
Tahun 2004 
Pasal 39 - 55

Bentuk 
akuntabilitas

LPPD, LPKD LPKD LKPJ Informasi 
LKPJ

Kode etik 
DPRD (?)

Proses
akuntabilitas

Peninjauan 
daerah, evaluasi 
laporan, konsul-
tasi, bimbingan, 
fasilitasi

Evaluasi
laporan

Sidang-sidang 
DPRD, lobby, 
peninjauan 
daerah

Audiensi, 
pengaduan, 
unjuk rasa

Dengar pendapat 
(hearing), 
audiensi, 
pengaduan, 
unjuk rasa

Sumber : Modifikasi dari Alfitra Salamm dkk., 2002

Tabel 4.3.1.
RUANG LINGKUP PROSES AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH
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secara tegas disebutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kinerja legislatif pada masyarakat yang diwakilinya. 

Badan yang diberi wewenang untuk mengawasi 

pelaksanaan Kode Etik ini adalah Badan Kehormatan, yang 

dipilih dari dan oleh anggota DPRD, dengan salahsatu tugasnya 

adalah melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas 

pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih serta 

menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, 

dan klarifikasi tersebut untuk ditindaklanjuti oleh DPRD (Pasal 

48). Konsepsi ini sebenarnya membuka peluang bagi masyarakat 

untuk mengawasi kinerja legislatif, namun ketidakjelasan 

prosedur dan mekanisme untuk menyampaikan pengaduan 

akan menyulitkan masyarakat untuk memantau tindak-lanjut 

dari laporan yang disampaikan. 

Wilayah akuntabilitas DPRD terhadap masyarakat 

cenderung bersifat spontan dan tidak reguler, atau dengan kata 

lain, proses yang terjadi tidak mengikat secara hukum, sehingga 

akuntabilitas yang terjadi hanya sekedar untuk memberikan rasa 

“nyaman” pada masyarakat. Sebenarnya kader partai politik 

yang memiliki wakil di DPRD dapat melakukan dialog atau 

kontribusi yang lebih positif, tetapi dalam praktiknya seringkali 

kader partai yang ada di masyarakat tidak memiliki cukup akses 

untuk menjangkau pimpinan partai yang duduk dalam DPRD. 

Akibatnya, antara masyarakat dan institusi DPRD tidak memiliki 

hubungan batin yang dapat memberikan proses akuntabilitas 

yang lebih baik. 
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Penutup : Mendorong Partisipasi Masyarakat

artisipasi masyarakat dalam persoalan akuntabilitas publik 

masih terkesan bersifat formalitas. Banyak masukan yang P
diberikan masyarakat kurang dijadikan bahan bagi 

pengembangan sebuah kebijakan. Ada beberapa kendala yang 

dihadapi masyarakat sehingga sulit bagi mereka untuk 

melakukan pengawasan secara formal-mengikat (Salamm, 2002). 

Pertama, secara formal belum ada peraturan yang memberikan 

peluang pada masyarakat untuk melakukan pengawasan. Kedua, 

sistem pemilu yang diterapkan belum mampu menciptakan 

hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat pemilihnya. 

Ketiga, tidak adanya sistem recall oleh masyarakat pemilih 

sehingga wakil rakyat yang duduk di DPRD tidak merasa terikat 

atau berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat 

pemilihnya. Keempat, budaya politik yang berkembang belum 

sepenuhnya bersifat demokratis.

Keempat kendala inilah yang perlu diupayakan alternatif 

solusinya agar proses akuntabilitas publik menjadi lebih 

demokratis dan tidak sekedar formalitas. UU No. 32  Tahun 2004 

memang tidak terlepas dari berbagai kelemahan, namun hal ini 

hendaknya menjadi peluang untuk memunculkan praktik-

praktik inovatif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang 

akuntabel dan demokratis.

*  *  *
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Epilog

Masa Depan Demokratisasi 

dan Desentralisasi

erwacana tentang demokrasi dan desentralisasi tidak 

akan pernah ada habisnya. Selalu ada hal baru yang Bmuncul ketika orang membahas demokrasi dan 

desentralisasi. Perjalanan demokratisasi di Indonesia selama 

hampir satu dasawarsa ini membawa beragam implikasi, baik 

yang positif maupun negatif. Berbagai inovasi muncul dan 

berkembang pesat sebagai bukti keberhasilan demokratisasi dan 

desentralisasi. Sebaliknya, etnosentrisme dan oligarkhi pun 

tumbuh seiring dengan meluasnya arena kekuasaan ke daerah-

daerah. 

Praktik demokrasi dan desentralisasi pada kenyataannya 

bukanlah hal yang netral. Keberhasilan maupun kegagalan 

dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi dalam 

otonomi daerah sangat ditentukan oleh orientasi apa yang paling 

dominan dalam menentukan arah kebijakan. Otonomi daerah 

dapat berhasil bila orientasi kepentingan publik melandasi 

pengambilan kebijakan. Sebaliknya, otonomi daerah akan gagal 

mensejahterakan masyarakat manakala kepentingan elit 

mendominasi kebijakan-kebijakan strategis daerah.
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Otonomi daerah juga menghadapi tantangan yang berat 

dalam konteks globalisasi. Agenda global, yakni liberalisasi 

perdagangan, menuntut pemerintah daerah untuk mampu 

meningkatkan daya saing daerah. Peran pemerintah daerah akan 

semakin terbatas pada ranah regulator, sebaliknya, birokrasi 

dituntut mampu berperan lebih efisien dan efektif dalam 

pelayanan publik. Reformasi birokrasi menjadi agenda penting 

yang harus segera diterapkan karena tanpa birokrasi yang efisien, 

daya saing daerah akan melemah, dan konsekuensinya, daerah 

akan tertinggal dalam kompetisi global.

Reformasi birokrasi seyogianya diikuti pula oleh 

pembenahan manajemen pelayanan publik. Pelayanan publik 

merupakan salahsatu indikator untuk mengevaluasi otonomi 

daerah karena melalui pelayanan publik akan tercapai 

peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

Desentralisasi sesungguhnya membuka peluang bagi pelimpahan 

urusan-urusan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. 

Dengan begitu, beban pemerintah dapat berkurang karena 

keterbatasan dana, fasilitas, atau sumber daya manusia yang 

selama ini menjadi alasan lambatnya pelayanan akan dapat 

teratasi. 

Namun, pada praktiknya desentralisasi pelayanan ini tidak 

mudah dilakukan. Jangankan melimpahkan urusan pelayanan 

pada institusi non pemerintah, pelimpahan kewenangan 

pelayanan antar sesama institusi pemerintah pun perlu diawali 

komitmen bersama untuk rela berbagi kewenangan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa ego sektoral masih mewarnai relasi antar 

stakeholders. Selain itu, minimnya kepercayaan (trust) juga 
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menyulitkan terbentuknya sinergitas antar stakeholders dalam 

mengelola dan mengembangkan potensi daerah.

Demokratisasi dan desentralisasi memang telah mengubah 

relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang. Masyarakat yang 

semula berada pada posisi sub ordinatif dibanding negara 

(pemerintah) telah menguat posisinya. Namun, penguatan posisi 

ini seringkali tidak diimbangi oleh kesadaran dan pemahaman 

politik yang baik, sehingga rentan dengan manipulasi dan 

mobilisasi kepentingan oleh pihak lain. Dalam kondisi inilah, 

demokratisasi dan desentralisasi mudah “dibajak” oleh para free 

riders. Alih-alih terlembagakan, demokratisasi dan desentralisasi 

justru mengalami pembusukan. 

Gejala ke arah delegitimasi demokrasi dan desentralisasi 

sudah mulai terlihat dengan berkembangnya sentralisasi dalam 

pengelolaan pemerintahan daerah. Pusat mulai berperan dominan 

lagi dalam menentukan pengaturan-pengaturan di daerah, antara 

lain mengenai pembagian urusan, perangkat daerah, dan 

pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kecenderungan untuk 

mengarahkan kasus-kasus penyimpangan administrasi menjadi 

kasus pidana korupsi juga menjadi penyebab berkembangnya 

praktik politisasi hukum. Akibatnya, dinamika pembangunan di 

daerah sempat mengalami stagnasi karena aparat enggan 

berhadapan dengan hukum bila menjadi pelaksana kegiatan. 

Penyerapan anggaran pun terhambat karena prosedur anggaran 

yang rumit menimbulkan dilema dan kebingungan aparat di 

daerah. Di satu sisi, daerah dituntut untuk berinovasi dan proaktif 

dalam memberikan pelayanan publik, namun di sisi lain, prosedur 

pengelolaan keuangan daerah sangat birokratis dan sentralistis.
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Berbagai kecenderung di atas perlu mendapat penyelesaian 

segera karena otonomi daerah tidak akan bermakna bila tidak 

disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Negara tidak akan kuat bila tidak ditopang oleh masyarakat yang 

sejahtera. Demokrasi dan desentralisasi memang bukanlah obat 

mujarab yang secara otomatis akan memberikan kesejahteraan, 

namun, keduanya merupakan alternatif terbaik yang dapat 

mendorong berkembangnya kreativitas daerah dalam pengelola-

an sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Karena itu, masa 

depan otonomi daerah akan sangat ditentukan oleh komitmen 

pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas 

pemerintah sekaligus mendorong partisipasi sektor-sektor usaha 

dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga upaya inilah yang 

nantinya akan membantu tumbuhnya kepercayaan dan sinergitas 

dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Bandung,    Agustus 2007
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