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STRUKTUR POLITIK, SISTEM PEMERINTAHAN, DAN DEMOKRASI 

STRUKTUR POLITIK 

Dalam struktur politik kita akan melihat kehidupan komunitas masyarakat 
dipengaruhi bukan hanya oleh faktor fisik (geografi dan demografi) juga oleh faktor 
social (teknologi, lembaga, kebudayaan). 

1. Struktur Fisik 

Struktur fisik membahas adanya populasi yang menduduki suatu wilayah (territorial) 
tertentu yang disebut penduduk atau komunitas sosial dalam keterikatannya dengan 
lingkungan geografisnya. Fenomena kekuasaan yang menjadi fokus studi politik 
senantiasa muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya muncul konflik-
konflik untuk memperoleh kekuasaan juga pada saat penggunaan kekuasaan. 

a. Struktur Geografis 

Wilayah geografis sangat berpengaruh dalam kehidupan berpolitik yaitu memicu 
sering terjadinya banyak konflik memperebutkan batas teritorial, kekayaan 
alam/bahan mentah, dan rute-rute transportasi dan komunikasi. Dilihat dari segi 
geografis terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kehidupan politik, yaitu : 

1) Iklim. Aristoteles dan Montesquieu berpendapat bahwa masyarakat yang tinggal di 
iklim dingin lebih bebas daripada yang beriklim panas. Iklim panas melemahkan 
kekuatan dan keberanian manusia sedangkan dalam iklim dingin terdapat 
kekuatan tubuh dan jiwa tertentu yang memungkinkan manusia melakukan 
perbuatan-perbuatan yang lebih berani, mengejutkan, besar. Meskipun pengaruh 
iklim terhadap kehidupan politik tidak dapat disangkal, tetapi pengaruhnya 
bersifat tidak mutlak, misalnya di iklim yang sangat dingin tidak memungkinkan 
terjadinya semua perkembangan sosial politik. 

2) Sumber Daya Alam. Kelimpahan sumber daya alam merupakan sumber 
kekuasaan, tapi kelimpahan sumber daya alam juga merupakan kelemahan yaitu 
mendorong perbudakan. Sejarah telah mencatat banyak kejadian perang antar 
bangsa untuk memperebutkan bahkan menguasai daerah yang kaya akan bahan 
mentah yang dibutuhkan oleh dunia industri. Indonesianya dulu adalah bangsa 
yang terjajah oleh karena kekayaan alam yang diincar oleh bangsa lain (belanda, 
jepang). Politik kolonialisme dijalankan oleh bangsa-bangsa Barat demi memenuhi 
kebutuhan mereka. Bangsa Indonesia kini telah merdeka dari penjajahan bangsa 
lain, tapi bangsa kita belum sepenuhnya dapat mengelola SDA dengan maksimal. 
Keterbatasan SDM, sains dan teknologi menjadi pekerjaan rumah kita dalam 
pelipatgandaan kualitas, kuantitas produksi dalam negeri. 

3) Teritorial atau Ruang. Teritorial atau ruang merupakan tempat manusia dapat 
melaksanakan berbagai aktivitas kehidupannya. Struktur ruang alami contonya di 
Mesir kuno, lembah nil yang tanahnya subur karena endapan fluvial tapi terisolasi 
oleh gurun-gurun. Mesir harus mengembangkan sebuah sistem penampungan dan 
mempertahankan saluran-saluran dan pompa. Dalam hal ini dibutuhkan 
organisasi sosial yang sangat maju, artinya dibutuhkan negara kuat yang memiliki 
kekuasaan politik yang handal untuk menangani masalah tersebut. Lalu kemudian 
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teritorial sebagai tempat bermukim penduduk harus dilindungi dengan batas-batas 
kekuasaan. Negara dalam politik pertahanan dan keamanan negara dipengaruhi 
oleh struktur ruang yang melingkupinya. 

b. Struktur Demografis 

Struktur kependudukan atau demografis memiliki pengaruh terhadap kehidupan 
politik. Jumlah/kuantitas penduduk mempengaruhi kebijakan politik. Kehidupan 
politik negara dengan jumlah penduduk relatif kecil tentu berbeda dengan yang padat 
dan besar (mikro dan makro politik). Masalah atau problem politik pada komunitas 
yang besar pun jauh lebih rumit dan kompleks disbanding dengan komunitas yang 
kecil. Masalah utama menyangkut birokratisasi dan desentralisasi. Tekanan jumlah 
penduduk (jumlah penduduk yang besar dapat memicu konflik sosial) terkait dengan 
kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. 

2. Struktur Sosial 

Kehidupan politik suatau masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang 
bersifat artifisial, buatan manusia. Termasuk di dalamnya keterampilan teknologis, 
lembaga sosial, dan kebudayaan. 

a. Keterampilan Teknologis. Keterampilan teknologis merupakan ketermapilan 
dalam mengembangkan teknologi modern-canggih berdasarkan pada penguasaan 
pengetahuan dalam bidang sains. Dengan keterampilan ini orang mampu 
memecahkan secara efektif problem-problem/ masalah-masalah sosial. 
Perkembangan sains yang luar biasa dalam satu setengah abad terakhir, telah 
mendorong muculnya revolusi teknologi, yang mempengaruhi kehidupan politik. 
Dengan teknologi, manusia dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat 
bangsanya. Namun, kemampuan untuk membebaskan diri dari belenggu 
kemiskinan dan penciptaan kemakmuran hanya dimiliki oleh bangsa-bangsa 
industri maju. Sedangkan bangsa-bangsa terbelakang, karena belum mampu 
menguasai teknologi modern, tetap terjerat dalam lingkungan setan kemiskinan. 
Kemajuan teknologi memajukan kebudayaan. Hal ini memungkinkan manusia 
memiliki lebih banyak waktu senggang karena pekerjaan tertentu dapat dikerjakan 
dengan mesin/alat, juga manusia dapat menghasilkan metode-metode baru untuk 
memperkaya kebudayaan, dengan adanya berbagai penemuan dapat memperluas 
jangkauan manusia ke berbagai belahan dunia. Kontak antarbudaya semakin 
mudah terjadi karena dukungan teknologi komunikasi dan informasi yang super 
canggih. Kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya mengatasi persoalan/konflik 
sosial tetapi ia dapat menguranginya. Dengan teknologi suatu masyarakat dapat 
memakmurkan hidup warganya secara lebih merata. Kemajuan teknologi dapat 
meningkatkan pemahaman manusia atas problem-problem yang dihadapinya. 
Teknologi memicu kemunculan ide, gagasan, pikiran manusia yang berkembang 
dari waktu ke waktu guna mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk 
pengefisiensian pekerjaan. Namun, dalam batas-batas tertentu dapat melemahkan 
pemahaman manusia karena istilah-istilah teknologis hanya dimengerti oleh 
sebagian kalangan, dalam hal ini ahli-ahli teknologi. Efeknya partisipasi luas dari 
masyarakat berkurang. Pengaruh positif yaitu dapat memperluas pemahaman dan 
pentingnya demokrasi seantero dunia khususnya pada masyarakat yang berada di 
bawah kendali penguasa yang nondemokratis. Bangkitnya kesadaran umat 
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manusia akan nilai-nilai demokratis –keterbukaan, keadilan, persamaan hak dan 
lain-lainadalah hasil kemajuan teknologi. 

b. Lembaga-Lembaga Sosial. Kehidupan masyarakat ditentukan dan diigerakkan 
oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Adanya lembaga membuat 
kehidupan masyarakat menjadi teratur dan cita-cita individual serta sosial pun 
mungkin terwujud. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri dan 
membutuhkan aktivitas-aktivitas bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
cita-citanya. Manusia membutuhkan lembaga. 

c. Kebudayaan. Istilah kebudayaan seringkali dipakai dalam arti luas, yaitu mengacu 
pada bentukbentuk yang unik dan merupakan gabungan dari semua unsur (citra 
kolektif, keyakinan, ideologi, lembaga-lembaga sosial, teknologi dan bahkan faktor-
faktor geografis dan demografis). Dalam arti sempit, kebudayaan mengacu pada 
keyakinan. 

Keyakinan dimaksud sebagai pandangan, ide yang bersifat subjektif terbagi dua yaitu 
ideologi dan mitos. Pengaruh keyakinan terhadap kehidupan politik terkait pada 
masalah legitimasi kekuasaan yang terkait erat dengan persoalan keyakinan, yang 
tergantung pada ideology dan mitos yang umum dianut masyarakat. Entitas Kultural 
yaitu istilah yang mengacu pada semua unsur yang membentuk kebudayaan. Entitas 
kultural dibentuk oleh sejarah, beroperasi secara kolektif, citra, sikap yang diwariskan 
dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan. Faktor Kultural menentukan gaya 
suatu rezim dalam kehidupan politiknya. Demokrasi Inggris misalnya tergantung dari 
gaya tertentu dari kehidupan parlementer, hubungan antara pemerintah dan wakil 
rakyat. 

Sistem Pemerintahan 

A.1. Bentuk Pemerintahan 

Pemerintahan berasal dari kata perintah,57 dimana kata perintah tersebut mempunyai 
empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling terkait 
atau memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang 
diperintah memiliki ketaatan. 

Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka 
terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti 
sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus 
pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam 
arti luas selain eksekutif termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-
undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). 
Menurut W.S. Sayre: Goverenment is best at the organized agency of the state, 
expressing and exercing is authority. Maksudnya pemerintah dalam definisi 
terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan 
menjalankan kekuasaanya. 

Menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution mengatakan: 

Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the 
peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first 
military power or the control of armed forces, secondly legislative power or 
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the means of making law, thirdly financial power or the ability to extract 
sufficient money from the community to defray the cost of defending of state 
and of enforcing the law it makes on the state behalf.  

Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara 
kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama 
harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan 
perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan 
undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan 
untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan 
Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka 
penyelenggaraan kepentingan negara. 

Selanjutnya dikemukakan oleh Strong sebagai berikut :It must, in short, have 
legislative power, executive power and judicial power, which we mwy call the three 
departments of government. Maksudnya adalah pemerintahan mempunyai kekuasaan 
legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial, yang boleh kita sebut sebagai 
tiga cabang pemerintahan. 

Menurut R. Mac Iver dalam bukunya The Web of Government mengatakan: 
Government is the organization of men under authority … how men can be governed. 
Maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang 
mempunyai kekuasaan … bagaimana manusia itu bisa diperintah. 

Sementara itu Samuel Edward Finer (S.E. Finer) dalam bukunya Comperative 
Government, menyatakan bahwa istilah government, paling sedikit mempunyai empat 
arti: 

a. menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas 
pihak lain (the activity or the process of roverning); 

b. menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau 
proses di atas dijumpai (states of affairs) 

c. menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-
tugas untuk memerintah (people charged with the duty of governing); 

d. menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu 
diperintah (the manner, method or system by which a particular society is 
governed). 

Adapun pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich adalahsegala urusan 
yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 
kepentingan negara sendiri. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan bahwa pemerintahan 
semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga 
tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. 

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dirumuskan bahwa pemerintahan dalam arti luas 
adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan 
legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara 
(tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan 
memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka 
mencapai tujuan pemerintahn negara. Sehingga bentuk pemerintahan khusus 
menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan saja dengan tidak 
menyinggung struktur daerah, maupun bangsanya. Dengan kata lain, bentuk 
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pemerintahan melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh organ organ itu 
mengikuti ketentuan yang tetap. 

Mengenai bentuk pemerintahan (regerings vormen) berkaitan dengan pilihan: 

a. Bentuk Kerajaan (Monarkhi) 

b. Bentuk Republik (Republic) 

Masih berdasar pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ”Negara 
Indonesia ialah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik”, dari kalimat tersebut 
tergambar bahwa the faunding fathers Indonesia sangat menekankan pentingnya 
konsepsi Negara Kesatuan sebagai definisi hakiki Negara Indonesia (hakikat negara 
Indonesia). Bentuk dari negara kesatuan Indonesia tersebut adalah republik. Jadi 
jelaslah bahwa konsep bentuk negara yang diartikan disini adalah republik merupakan 
pilihan lain dari kerajaan (monarkhi) yang telah ditolak oleh para anggota BPUPKI 
mengenai kemungkinan penerapannya untuk Indonesia modern. 

A.2. Sistem Pemerintahan 

Menurut S. Pamuji dalam bukunya Teori Sistem dan Pengetrapannya dalam 
Managemen dikatakan bahwa suatu sistem adalah kebulatan atau keseluruhan yang 
kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan halhal atau bagian-
bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau 
utuh.68 Yang kemudian disempurnakan menjadi suatu kebulatan atau keseluruhan 
yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen, yang pada gilirannya 
merupakan sistem tersendiri, yang mempunyai fungsi masing-masing, saling 
berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam 
rangka mencapai suatu tujuan. 

Menurut Carl J. Friedich, sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa 
bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun 
hubungan fungsional baik antara bagian-bagian yang akibatnya menimbulkan suatu 
ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak 
bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. 

Sistem didefinisikan oleh Ryans sebagai: Any identifiable assemblage of elements 
(objects, persons, activities, information records, etc) which are interrelated by 
process or structure and which are presumed to fuction as an organizational entity in 
generating an observable (or something merely inferable) product. 

Campbell mendefinisikan sistem sebagai: A system as any group of interrelated 
components or parts which function together to achieve a goal. Maksudnya, sistem itu 
merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-
sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan. 

Melihat pengertian antara sistem dan pemerintahan diatas maka system pemerintahan 
pada dasarnya adalah berbicara tentang bagaimana pembagian kekuasaan serta 
hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan 
negara tersebut, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. 

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negaranegara 
demokrasi menganut sistem perlementer atau presidensial ataupun bentuk variasi 
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yang disebabkan situasi atau kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-
bentuk semu (quasi), misalnya quasi parlementer maupun quasi presidensial. 

Bagaimanakah dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Sebagaimana 
diketahui, UUD 1945 berlaku dalam periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 
1949 dan periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. 

Dengan adanya perubahan konstitusi yang diguankan Indonesia ini jelas 
mempengaruhi sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Indonesia pun 
pernah mencoba mempraktekkan sistem pemerintahan parlementer karena pluralisme 
dan wilayahnya yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau kecil membutuhkan 
pemerintahan yang kuat dan stabil. 

Kemudian diterapkanlah sistem pemerintahan presidensial dibawah UUD 1945 yang 
cenderung executive heavy sudah terselesaikan melalui amandemen UUD 1945. 
Sehingga jelaslah bahwa pasca amandemen UUD 1945 menetapkan menganut sistem 
presidensial dalam sistem pemerintahan. Menurut Sri Soementri, ciri-ciri 
pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 pasca amandemen antara lain pertama, 
presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, 
kedua, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, karena lembaga ini tidak 
lagi sebagai pelaksanan kedaulatan rakyat. 

Menurut penulis tidak ada suatu negara yang menggunakan suatu system 
pemerintahan tertentu secara murni. Hal ini dikarenakan faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi sistem pemerintahan tersebut. Misalnya wilayah suatu Negara ataupun 
bentuk negara walaupun tidak secara mutlak akan memberi pengaruh yang besar 
dalam pemelihan sistem pemerintahan yang akan digunakan. 

Hal ini dapat dilihat perbedaan dan kesamaan dari Pelbagai sistem pemerintahan, 
dengan mengetahui tolok ukur pertanggungjawaban pemerintah suatu negara 
terhadap rakyat yang diurusnya. Sistem-sistem pemerintahan tersebut adalah sebagai 
berikut: 

Jenis-jenis Sistem Pemerintahan 

Sistem Parlementer 

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara 
eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya 
pertanggungjawaban para Menteri terhadap Parlemen. Maka setiap kabinet yang 
dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari 
parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh 
meyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Bertolak dari sejarah 
ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara 
Monarki konstitusionil, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam 
sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara. 
Sedangkan yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang 
terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau 
bersama-sama kepada parlemen. Karena itulah Inggris dikenal istilah “The King can 
do no wrong”. Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat 
berakibat kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala 
negara, manakala parlemen tidak lagi mempercayai kabinet. 
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Sistem Parlementer dengan Dua Partai 

Sistem Parlementer dua partai, ketua partai politik yang memenangkan pemilu 
sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan langsung sebagai perdana menteri. 
Seluruh menteri dalam kabinet adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen, 
dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi menteri harus non aktif dalam perlemen 
(kabinet parlementer). Karena partai politik yang menguasai kabinet adalah sama 
dengan partai politik yang memegang mayoritas di House of Commons maka 
kedudukan kabinet sangat kuat, sehingga jarang dijatuhkan oleh parlemen sebelum 
dilaksanakan pemilu berikutnya. Misal, sistem parlementer di Inggris. 

Sistem Parlementer dengan Multi Partai 

Sistem Parlementer multi partai, parlemen tidak satupun dari partai politik yang 
mampu menguasai kursi secara mayoritas, maka pembentukan kabinet disini sering 
tidak lancar. Kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak 
sebagai pembentuk kabinet/formatur. Dalam hal ini formatur harus mengingat 
perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga setiap kabinet dibentuk merupakan 
bentuk kabinet koalisi (gabungan dari beberapa partai politik). 

Karena koalisi didasarkan pada kompromi, kadangkadang terjadi setelah kabinet 
berjalan, dukungan yang diberikan oleh salah satu partai politik ditarik kembali 
dengan cara menarik menterinya (kabinet mengembalikan mandatnya kepada kepala 
negara). Sehingga dalam sistem parlemen dengan multi partai sering terjadi 
ketidakstabilan pemerintahan (sering penggantian kabinet). Misal, Republik Indonesia 
tahun 1950-1959, dimana terjadi 7 kali pergantian kabinet. 

Sistem ini mengisyaratkan bahwa lembaga legislative dan eksekutif hampir tidak 
pernah terlibat konflik serius, mungkin pada akhirnya eksekutif tidak hanya mewakili 
kehendak lembaga legislatif yang permanen, tetapi juga pemikiran dan keinginannya 
yang tidak tetap, juga pemikiran dan keinginan para pemiliknya, sehingga eksekutif ini 
bahkan dapat dikatakan labil. 

Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer yaitu :  

a. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar 
kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen; 

b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau Para anggota kabinet mungkin 
seluruh anggota parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya 
bukan anggota parlemen; 

c. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggungjawabkepada parlemen 
(legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa anggotanya mendapat 
mosi tidak percaya kepada parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa 
orang dari padanya harus mengundurkan diri; 

d. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka Kepala Negara (Presiden; 
raja atau ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan 
parlemen. 

e. Kekuasaan Kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga 
eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga 
lain. 
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Sistem Presidensial 

Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan 
eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain 
kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) parlemen. 

Dalam sistem ini presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala 
negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet (dewan menteri). 
Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan checks and 
balances, antara lembaga tinggi negara inilah yang disebut checking power with 
power. 

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari tiga unsur yaitu: 

a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-
pejabat pemerintahan yang terkait. 

b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa 
saling menjatuhkan. 

c. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. 

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat 
dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih 
ada mekanisme untuk mengontrol presiden. 

Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan 
terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena 
pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan 
menggantikan posisinya. Presiden bertanggungjawab kepada pemilihnya (kiescollege). 
Sehingga seorang Presiden diberhentikan atas tuduhan House of Representattives 
setelah diputuskan oleh senat. Misal, sistem pemerintahan presidensial di USA. 

Dengan demikian, pertama, sebagai kekuasaan tertinggi, tindakan eksekutif dalam 
sistem pemerintahan presidensial seringkali menuntut adanya kekuasaan tak terbatas, 
demi kebaikan negara, setidak-tidaknya selama periode tertentu; kedua, orang yang 
berada diposisi ini menjadi suatu keseluruhan yang tak lebih baik dari anggotanya 
yang paling rendah, dan semua menjadi buruk daripada anggota terendahnya. 

Adapun ciri-ciri dari sistem presidensial adalah: 

a. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya 
diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala 
negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti 
oleh UUD; 

b. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. 
Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem 
pemerintahan parlementer; 

c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat 
dijatuhkan oleh badan legislatif,  

d. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. 
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A.3.3 Komparasi Sistem Pemerintahan Parlementer dengan Sistem 
Pemerintahan Presidensial 

Sebab-sebab timbulnya perbedaan antara dua sistem pemerintahan tersebut diatas 
adalah karena latar belakang sejarah politik yang dialami oleh masing-masing negara 
itu berlainan. 

TABEL 1 
KELEMAHAN DAN KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN 

 

Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem Pemerintahan Presidensial 

a. Latar belakang timbulnya 
Timbul dari bentuk negara Monarki yang kemudian 
mendapat pengaruh dari pertanggungjawaban menteri. 
Sehingga fungsi Raja merupakan faktor stabilisasi jika 
terjadi perselisihan antara eksekutif dan legislatif. 
Misalnya, Kerajaan Inggris, Perancis dan Belanda. 
 

b. Keuntungan 
Penyesuaian antara pihak eksekutif dan legislatif 
mudah dapat dicapai 
 
c. Kelemahan 

1. Pertentangan antara eksekutif dan legislatif bisa 
sewaktu-waktu terjadi menyebabkan cabinet 
harus mengundurkan diri, dan akibatnya 
pemerintahan tidak stabil; 

2. Sebaliknya, seorang Presiden dapat pula 
membubarkan leguslatif; 

3. Pada sistem parlemen dengan multi partai 
(kabinet koalisi) apabila terjadi mosi tidak 
percaya dari beberapa partai politik, sering 
terjadi pertukaran (pergantian) kabinet. 

 

a. Latar belakang timbulnya  
Timbul dari keinginan untuk melepaskan diri dari 
dominasi Kekuasaan Raja, dengan mengikuti ajaran 
Montesquieu dengan ajaran Trias Politica. Misalnya, 
Negara USA timbul sebagai kebencian atas Raja 
George III (Inggris). 
 

b. Keuntungan 
Pemerintah untuk jangka waktu yang ditentukan itu 
stabil. 

 
c. Kelemahan 

1. Kemungkinan terjadi bahwa apa yang ditetapkan 
sebagai tujuan Negara menurut eksekutif bisa 
berbeda dari pendapat legislatif; 

2. Untuk memilih Presiden dilakukan untuk masa 
jabatan yang tidak sama, sehingga perbedaan 

yang timbul pada para pemilih dapat 
mempengaruhi sikap dan pandangan 
lembaga itu berlainan. 

Sumber : Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara. 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sistem komparatif adalah 
perpaduaan antara kedua sistem diatas yang mengambil beberapa keuntungan dan 
kelemahan dari kedua sistem tersebut yang sesuai dengan latar belakang sejarah 
politik suatu negara. Jadi, sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai 
kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, untuk 
memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. 

Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah: 

a. Dalam sistem ini eksekutif terdiri dari presiden dan perdana menteri. 
b. Presiden tidak memiliki posisi yang dominan, artinya presiden hanya sebagai 

lambang dalam suatu pemerintahan. 
c. Kabinet tidak dipimpin oleh presiden melainkan oleh perdana menteri yang 

bertanggung jawab kepada parlemen. 
d. Presiden dapat membubarkan parlemen. 
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Sistem Quasi 

Sistem Pemerintahan Quasi pada hakekatnya merupakan bentuk variasi dari sistem 
pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebabkan 
situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. 
Apabila dilihat dari kedua system pemerintahan diatas, sistem pemerintahan quasi 
bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk quasi 
parlementer dan quasi presidensial. 

Pada pemerintahan sistem quasi presidensial, Presiden merupakan kepala 
pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet (ciri presidensial). Tetapi dia bertanggung 
jawab kepada lembaga dimana dia bertanggung jawab, sehingga lembaga ini (legislatif) 
dapat menjatuhkan presiden/eksekutif (cirri sistem parlementer). Misal, sistem 
pemerintahan Republik Indonesia. 

Menurut penulis, pada sistem pemerintahan quasi parlementer, presiden, raja dan 
ratu adalah kepala negara yang tidak lebih hanya sebagai simbol saja. Kekuasaan 
eksekutif adalah kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang 
bertanggungjawab secara sendiri-sendiri atau bersama kepada parlemen (ciri 
parlementer) sedangkan lembaga legislatifnya dipilih melalui pemilihan umum secara 
langsung oleh rakyat (ciri presidensial). Misalnya, sistem pemerintahan Philipina. 
Atau system pemerintahan yang dipraktekkan di Perancis yang biasa dikenal oleh para 
sarjana dengan sebutan hybrid system. Kedudukan sebagai kepala Negara dipegang 
oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi juga ada kepala pemerintahan 
yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang didukung oleh parlemen seperti 
sistem pemerintahan parlementer yang biasa. 

Pada sistem quasi ini penulis tidak menspesifikasikan ciri-cirinya karena tergantung 
dari quasi apa yang digunakan dalam suatu Negara ditambah lagi bahwa tidak ada 
suatu negara yang menganut system  pemerintahan yang sama persis karena akan 
sangat dipengaruhi oleh kondisisosial politik suatu negara. Misalnya jika yang 
digunakan adalah system quasi presidensial maka menggunakan ciri-ciri sistem 
presidensial yang kemudian dimasukkan sebagian ciri sistem pemerintahan 
parlementer yang sesuai dengan kondisi sosial politik negara tersebut. Begitu juga 
sebaliknya jika yang digunakan adalah sistem pemerintahan quasi parlementer. 

Sistem referendum 

Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi (quasi presidensial) 
dan sistem presidensial murni. Tugas pembuat undang-undang berada dibawah 
pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam 
bentuk referendum. Dalam sistem ini pertentangan antara eksekutif (bundersrat) dan 
legislatif (keputusan dari pada rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota dari eksekutif 
ini dipilih oleh bundersversammlung untuk tiga tahun lamanya dan bisa dipilih 
kembali. 

Berkenaan dengan pengawasan rakyat dalam bentuk referendum, maka dikenal dua 
sistem referendum yaitu: 

a. Referendum Obligator, yaitu jika persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan 
dalam pembuatan suatu peraturan UU yang mengikat rakyat seluruhnya, karena 
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sangat penting. Contoh, persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap 
pembuatan UUD. 

b. Referendum Fakultatif, yaitu jika persetujuan dari rakyat dilakukan terhadap UU 
biasa, karena kurang pentingnya, setelah UU itu diumumkan dalam jangka waktu 
yang ditentukan. 

Keuntungan dari sistem pemerintahan referendum, adalah bahwa setiap masalah 
negara, rakyat langsung ikut serta menanggulanginya dan kedudukan pemerintah 
stabil yang membawa akibat pemerintahan akan memperoleh pengalaman yang baik 
dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya. 

Adapun kelemahannya, tidak setiap masalah rakyat mampu menyelesaikannya karena 
untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup bagi rakyat dan sistem ini tidak 
dapat dilaksanakan jika banyak terdapat perbedaan faham antara rakyat dan eksekutif 
yang menyangkut kebijaksanaan politik. Contoh sistem pemerintahan referendum 
adalah Swiss.96 

Adapun ciri-ciri dari sistem referendum sebagai berikut:  

a. Tugas pembuat undang-undang (legislatif) berada dibawah pengawasan rakyat 
yang mempunyai hak pilih. 

b. Legislatif adalah representasi dari rakyat. 

c. Eksekutif dipilih oleh legislatif untuk waktu tiga tahun lamanya dan dapat dipilih 
kembali. 

d. Kestabilan dari sistem ini dipengaruhi oleh adanya kesepahaman antara eksekutif 
selaku pemegang kebijakan politik dengan rakyat.97 

Gambar 2 
Bentuk Pemerintahan 

 

B. Sistem Pemerintahan Indonesia 

Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 pra-Amandemen 

Bahwa secara konstitusional Negara Indonesia menganut system pemerintahan 
presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab atas 
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jalannya pemerintahan negara (eksekutif) adalah presiden sedangkan para menteri 
hanyalah pembantu presiden, artinya presiden berperan sebagai kepala negara 
sekaligus kepala pemerintahan, hal tersebut itu tertuang dengan tegas di dalam batang 
tubuh dan penjelasan UUD 1945, yaitu : 

a. Pasal 4 ayat (1) berbunyi ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintah menurut Undang-undang Dasar.” Sesuai dengan ayat selanjutnya 
mengatakan bahwa “Dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 
orang wakil presiden.” 

b. Pasal 17 ayat (1) berbunyi ”Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara” 
sedangkan ayat (2) berbunyi ”Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan 
oleh presiden”. Diperkuat dalam penjelasan yang mengatakan bahwa ”Presiden 
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu 
tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak 
tergantung dari pada dewan, akan tetapi tergantung daripada presiden. Mereka 
ialah pembantu presiden.” 

c. Penjelasan UUD 1945 BAB III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara mengatakan 
bahwa : 

1. Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan 
undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan 
pemerintah (pouvoir reglementair)99 

2. Kekuasaan-kekuasaan dalam pasal ini adalah konsekuensi dari kedudukan 
presiden sebagai kepala negara, yaitu pasal 10,11,12,13,14,15.100 

Walaupun Indonesia secara konstitusional menganut system pemerintahan 
presidensial, ternyata banyak pasal-pasal dalam UUD 1945 yang bernuansakan 
parlementer, pasal tersebut antara lain: 

a. Pasal 3 berbunyi : ”Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.” 

b. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : ”Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-
undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” 

c. Pasal 6 ayat (2) berbunyi : ”Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.” 

d. Pasal 10 berbunyi : ”Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan 
darat, angkatan laut, dan angkatan udara.” 

e. Pasal 21 ayat (1) berbunyi : ”Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak 
mengajukan rancangan Undang-undang. Dan ayat (2) jika rancangan itu meskipun 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden maka 
rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 
Rakyat masa itu.  

UUD 1945 tersebut memang kurang mengatur tentang pertanggungjawaban Presiden. 
Namun jika dilihat dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 
menetapkan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dan mengangkat Presiden dan 
secara otomatis maka pertanggungjawaban Presiden adalah kepada MPR selaku 
pemegang kedaulatan rakyat dan memilih Presiden. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat 
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(1) Presiden bersama dengan DPR membentuk kekuasaan Legislatif, dengan demikian 
Presiden sendiri berhak menciptakan hukum untuk mengatur pertanggungjawaban 
kepada MPR atas dasar pasal-pasal bersangkutan, dan Presiden harus bekerja sama 
dengan DPR dalam menjalankan proses legislatisi. Presiden dapat menolak RUU hasil 
inisiatif DPR artinya kekuasaan legislatif dalam pembentukan Undang-undang berada 
ditangan Presiden dan bukan DPR. Bahkan jika RUU yang diajukan oleh Presiden 
ditolak DPR, maka Presiden dapat membuat peraturan pengganti Undang-undang 
tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (2). Dengan demikian maka Presiden juga sebagai 
kekuasaan legislatif yang bahkan kekuaaannya lebih besar daripada lembaga legislatif 
sesungguhnya. 

Kekuasaan Presiden yang sangat besar pun ditambah lagi dengan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Presiden lah 
yang mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Mahkamah Agung. Sehingga 
Presiden mempunyai pengaruh yang tidak langsung terhadap kekuasaan Yudikatif. 
Pasal 10 UUD 1945 pun menyebutkan bahwa Presiden juga mempunyai kekuasaan 
angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dimana kekuasaan ini bukan 
termasuk kekuasaannya sebagai kepala negara dan juga kepal pemerintahan. 

Berdasarkan uraian diatas maka Presiden sangat besar kekuasaannya (executive 
heavy) karena disamping mempunyai kekuasaan eksekutif juga menguasai cabang-
cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan 
yang diatur secara tegas dalam UUD 1945. 

Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial, pemisahan kekuasaan merupakan 
ciri mutlak yang membedakan dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi jika 
dilihat dari pertanggungjawaban Presiden kepada MPR yang secara tidak langsung 
sebenarnya bertanggungjawab kepada DPR, karena anggota MPR adalah terdiri dari 
anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan yang mana 
besarnya anggota DPR jauh lebih besar daripada utusan daerah dan golongan. 
Walaupun pertanggung jawaban ini bukan terhadap keanggotaan MPR melainkan 
MPR sebagai lembaga. DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, dan sebaliknya. 
Dengan demikian sistem pemrintahan Indonesia menurut UUD 1945 pra amandemen 
adalah sistem pemerintahan quasi presidensial. 

Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 

Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 dengan mengatas namakan kedaulatan rakyat 
untuk mewujudkan demokratisasi yang kita kenal dengan Reformasi tersebut 
kemudian dimanifestasikan dengan perubahan UUD 1945 melalui Amandemen UUD 
1945, dimana UUD 1945 merupakan panduan sistem ketatanegaran Indonesia. 
Amandemen UUD 1945 sebenarnya selain merupakan manifestasi dari gerakan 
reformasi adalah hal yang seharusnya dilakukan melihat banyaknya kelemahan UUD 
1945 dan juga sifatnya yang sementara jika dilihat dari historis pembuatannya. 

Kelemahan tersebut dapat dilihat dari kewenangan eksekutif yang terlalu besar 
(executive heavy) dan kurangnya checks and balances, materi muatannya yang masih 
umum sehingga multi tafsir. Akan tetapi perubahan paradigma tersebut terjadi pada 
amandemen ketiga dan keempat yang mengubah secara fundamental system 
pemerintahan yang berimplikasi pada kedudukan MPR dan asas kedaulatan rakyat.101 
Dengan demikian, tampak perubahan drastis antara amandemen pertama yang 
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bertujuan melakukan demokratisasi UUD 1945 dan amandemen ketiga yang 
mengubah sistem pemerintahan. Demokratisasi jelas berbeda dengan perubahan 
sistem pemerintahan, karena esensi demokratisasi adalah persamaan dan kebebasan 
politik yang tidak identik dengan sistem presidensial. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa kesepakatan tentang 
sistem pemerintahan presidensial justru berujung pada perubahan sistem 
ketatanegaraan. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan sistem pemerintahan 
presiensiil murni, mengapa tidak menggunakan sistem pemerintahan parlementer 
murni? 

Menurut Ali Masykur Musa,104 perlu kiranya sebelum memilih, untuk memperinci 
beberapa kelebihan dan kekuarangan dari sistem pemerintahan presidensial dan 
sistem pemerintahan parlementer ini.  

Pertama, dalam sistem pemerintahan presidensial stabilitas kekuasaan eksekutif 
sangat dijamin akibat adanya penentuan masa jabatan yang ditetapkan oleh UUD yang 
sangat dimilikinya, sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer stabilitas 
eksekutif sangat tergantung dari ada atau tidaknya mosi atau kepercayaan parlemen.  

Kedua, dalam sistem pemerintahan presidensial pemilihan kepala pemerintahannya 
dianggap lebih demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan 
pemilihan, sedangkan dalam system pemerintahan parlementer kepala pemerintahan 
dipilih oleh parlemen, hal ini dianggap tidak demokratis karena tidak dapat 
menampung aspirasi langsung warga masyarakat.  

Ketiga, dalam sistem pemerintahan presidensial terjadi pemisahan kekuasaan antara 
eksekutif dan legislatif, terutama dalam keanggotaan antara eksekutif dan legislatif 
dipandang sebagai sebuah ancaman bagi terjadinya tirani pemerintahan yang dapat 
mengekang atau membatasi kebebasan individu.  

Keempat, akibat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di dalam 
system pemerintahan presidensial, maka hal ini dianggap dapat menimbulkan 
kemandegan atau kelumpuhan pemerintahan, di saat terjadi ketidaksesuaian diantara 
keduanya. Namun terjadi sebaliknya pada sistem pemerintahan parlementer; potensi 
kemandegan atau kelumpuhan pemerintahan sangat minimal, karena tidak ada 
pemisahan jabatan atau keanggotaan diantara eksekutif dan legislatif.  

Kelima, adanya penentuan masa jabatan yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan 
UUD yang ada dalam system pemerintahan presidensial, menyebabkan adanya 
kekakuan atau ketidakelastisan pemerintahan yang dapat merespon situasi dan 
kondisi temporal yang terjadi, hal ini kondisinya berlainan dengan sistem 
pemerintahan parlementer, dimana masa jabatan pemerintahan yang sangat 
ditentukan dari mosi atau ketidakpercayaan parlemen, sehingga masa jabatan 
pemerintahan sangat ditentukan dari mosi atau ketidakpercayaan parlemen, yang 
berarti sewaktu-waktu dapat mengganti pemerintahan sesuai dengan kebutuhan atau 
situasi yang ada.  

Keenam, karena hanya ada satu pemenang yang akan menguasai pemerintahan dalam 
sistem pemerintahan presidensial, berakibat pada makin minimalnya kemungkinan 
untuk membentuk koalisi atau pembagian kekuasaan pada kelompok oposisi (kalah) 
yang ada. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi pembangunan sistem demokrasi, 
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terutama di sebuah negara yang memiliki pluralitas yang tinggi. Lain halnya dengan 
sistem pemerintahan parlementer, dalam sistem ini terjadi pembagian kekuasaan atau 
terjadi koalisi diantara partai yang ada, sehingga dapat menampung sebagian besar 
aspirasi warga masyarakat. 

Mengapa sistem pemerintahan parlementer murni tidak dipertimbangkan dalam 
pembahasan BP MPR sehingga muncul kesepakatan akan menggunakan sistem 
pemerintahan presidensial? Karena jika melihat efektifitasnya terbukti sepanjang 
sejarah Indonesia merdeka system pemerintahan parlementer telah berhasil dalam 
mempertahankan integritas nasional selama masa revolusi kemerdekaan dan 
menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat selama berlakunya UUDS 1950. 

Apabila yang dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas nasional, maka jelas bukan 
sistem pemerintahan presidensial yang telah menciptakan stabilitas nasional selama 
masa orde baru. Demikian pula bila dimaksudkan untuk melakukan proses 
demokratisasi, terbukti sistem yang terdapat dalam UUD 1945 pra amandemen 
mampu mendorong proses transisi demokratik dari rezim orde baru kepada orde 
reformasi secara konstitusional dan relatif damai. Dan yang perlu diingat proses 
liberalisasi politik berupa pembentukan partai-partai politik dan pemilihan umum 
1999 yang demokratis terjadi selama masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang 
bekerja berdasarkan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 pra amandemen. 

Oleh karena itu, menjadi pertanyaan tersendiri mengenai argumen sesungguhnya 
dibalik perubahan sistem pemerintahan itu. Apalagi jika ditinjau dari perspektif 
transisi demokratik yang bertujuan melakukan demokratisasi, maka perubahan sistem 
pemerintahan menjadi tidak terlalu mengena dengan tujuan transisi demokratik. 
Sekalipun kesepakatan dasar adalah tetap mempertahankan sistem pemerintahan 
presidensial, tetapi suasana kebatinan pada saat kesepakatan dasar dibuat tidak 
mengarah pada perubahan sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan 
yang diberikan oleh Badan Pekerja (BP) MPR pada tahun 2000 mengenai kesepakatan 
dasar tersebut. 

Dalam penjelasannya BP MPR menguraikan ciri khas system pemerintahan 
presidensial, pertama, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang 
mempunyai hak prerogatif yang tidak dapat diganggu gugat, kedua, fixed term, bahwa 
presiden menjalankan kekuasaannya selama lima tahun tanpa terganggu dengan 
kewajiban memberi pertanggung jawaban kepada MPR pada masa jabatanya, ketiga, 
checks and balances yang kuat, bahwa hubungan presiden dengan lembaga negara 
lainnya diatur berdasarkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi di 
antara lembaga-lembaga negara, keempat, impeachment, sebagaimana tertuang di 
dalam penjelasan UUD 1945, anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota 
MPR, oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden 
dan jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan 
Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, maka MPR dapat diundang 
untuk persidangan istimewa agar dapat meminta pertanggung jawaban kepada 
presiden. Dengan demikian, dalam sidang istimewa, MPR dapat mencabut kekuasaan 
dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila presiden sungguh-
sunguh melanggar garis-garis besar haluan Negara dan atau UUD. 

Penjelasan BP MPR itu tampak kesepakatan dasar untuk menggunakan sistem 
presidensial tidak mengarah pada perubahan system pemerintahan menjadi sistem 
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pemerintahan presidensial murni. Hal itu terlihat dari pengertian impeachment yang 
mengaitkannya dengan peran MPR sesuai dengan penjelasan UUD 1945. Bila 
konsisten dengan kesepakatan dasar yang menghendaki dimasukkannya penjelasan 
UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam batang tubuh, maka seharusnya 
ketentuan penjelasan UUD 1945 tentang impeachment dimasukkan ke dalam batang 
tubuh. 

Besarnya kekuasaan presiden dalam UUD 1945 menyebabkan system negara yang 
diktaktorial, bahkan mengusai di seluruh cabang kekuasaan yang kemudian tiap-tiap 
lembaga pun hanya dapat melalukan sesuai dengan ”apa kata bapak”. Selain itu DPR 
yang seharusnya menjadi badan legislative justru hanya sebagai ”tukang stempel” 
RUU dan/atau peraturan pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden. 
MPR yang seharusnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat hanya mengangkat 
Presiden karena anggota yang duduk dalam MPR adalah anggota DPR yangberasal 
dari partai-partai. 

Dimana saat itu partai yang ada adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang mana Golkar 
merupakan partai politik asal Presiden Soeharto yang kemudian mewajibkan Pegawai 
Negeri untuk memilih partai tersebut. Dengan kondisi demikian maka pemilihan 
presiden hanyalah rekayasa belaka, yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat sama 
sekali. 

Sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang 
supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) ke legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh 
Montersquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa 
kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada 
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, para menteri 
adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. 

Hal utama dalam perdebatan tentang sistem pemerintahan demokrasi adalah 
hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sebagaimana telah dibahas dalam 
uraian-uraian sebelumnya, kekuasaan lembaga eksekutif adalah kekuasaan sentral 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Ia merupakan perancang dan 
pelaksana utama dari kebijakan-kebijakan negara. Sedangkan lembaga legislatif yang 
muncul dari kerangka pemikiran untuk menyeimbangkan kekuasaan penyelenggaraan 
pemerintahan negara, dalam perspektif kedaulatan rakyat merupakan lembaga yang 
mewakili kehendak dan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam 
masyarakat dan diwujudkan dalam pembentukan undangundang. 

Perdebatan yang kemudian berlanjut dalam kaitannya dengan isu utama ini adalah 
bagaimana menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara kedua lembaga ini agar 
tujuan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kecenderungan penyelewengan 
kekuasaan dari masing-masing lembaga dapat dilakukan secara optimal. Persoalan 
persoalan yang diajukan untuk dijadikan bahan penilaian dalam mempertimbangkan 
kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem adalah stabilitas pemerintahan, 
partisipasi politik dan pergolakan politik. Urgensi seperti itu jelas sejalan dengan 
semangat mengembangkan demokrasi Indonesia dalam era reformasi sekarang ini 
yang menginti kepada pokok yang sama yakni mengembalikan kedaulatan pada rakyat. 
Tentu salah satu manifestasi dari semangat ini adalah memikirkan penyelenggaraan 
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pemilihan presiden secara langsung. Pemikiran ini memang membawa implikasi pada 
amandemen UUD 1945, khususnya terhadap pasal yang mengatur tentang pemilihan 
presiden. 

Upaya untuk membatasi kekuasaan Presiden tidak dapat dilepaskan dari 
pemberdayaan lembaga-lembaga yang berfungsi mengontrol kekuasaan tersebut, 
karena pembatasan kekuasaan semata tanpa ada lembaga yang mengawasi secara 
efektif tidak akan mengurangi kecenderungan penyimpangan kekuasaan. Untuk 
menjamin kemandirian dan keefektifan kontrol itu pola rekruitmen dan proses 
pengambilan keputusan di tiap-tiap lembaga harus lepas dari intervensi lembaga yang 
dikontrolnya yakni eksekutif, mekanisme ini akan mengurangi kendala psikologis, 
administratif dan politis bagi pengisi jabatan dalam menjalankan fungsinya. Yang 
terpenting juga dalam penyelenggaraan kelembagaan tersebut harus diiringi dengan 
mekanisme yang transparan sehingga peranan kontrol tidak hanya berputar di 
lingkaran elit saja, tapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan infra struktur 
politik secara luas, dengan begitu aktivitas dari lembaga pengontrol kekuasaan 
Presiden juga dapat dikontrol oleh pihak luar dan dengan cara ini diharapkan tujuan 
kemandirian semakin dapat dicapai secara optimal. 

Dengan demikian, terdapat konsensus yang kuat tentang perlunya pertama, pemilihan 
presiden langsung oleh rakyat dan yang kedua, suatu sistem checks and balances 
antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang mengarah secara jelas pada sistem 
pemerintahan yang lebih presidensial daripada parlementer. Sistem pemerintahan 
parlementer tidaklah sesuai dengan sistem bikameral dan bisa berjalan dengan baik 
jika terdapat system partai yang stabil. Tujuan Indonesia yang sukar dipahami tentang 
penggabungan kesatuan dan keberagaman lebih lanjut memerlukan keberadaan 
simbol manusia untuk persatuan bangsa. Karena ketiadaan monarkhi yang turun 
temurun, maka kekuasaan tersebut berada ditangan eksekutif yang dipilih secara 
demokratis. 

Alasan tersebut diataslah, yang dijadikan landasan Indonesia untuk memilih 
menggunakan sistem pemerintahan presidensial sebagai system pemerintahan 
Indonesia. Sehingga sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan 
yang dipertimbangkan secara rasional (een rationale uitgedahcht stelsel), yang juga 
mempunyai dasar pertimbangan pembatasan kekuasaan melalui pembagian 
kekuasaan, meskipun Indonesia tidak mengikuti trias politica. Perbedaan utama 
antara system pemerintahan presidensial yang berlaku di Amerika Serikat dengan 
system pemerintahan presidensial Indonesia adalah terletak pada cita negara dan teori 
bernegara yang dianutnya. Indonesia menganut sistem presidensial sendiri atas dasar 
presiden memegang kekuasaan pemerintah Negara menurut UUD 1945. 

Hukum yang berlaku secara umum dalam sistem pemerintahan presidensial adalah 
adanya pemisahan kekuasaan menetapkan semua lembaga negara berada di bawah 
UUD 1945, sehingga UUD 1945 pun bersifat normatif closed yaitu hanya dapat diubah 
oleh badan yang berwenang dan melalui cara yang telah ditentukan oleh UUD 
tersebut. Dalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) lembaga 
negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945 (atributif), dengan kata lain 
kedelapan lembaga negara ini menerima secara langsung kewenangan 
konstitusionalnya dari UUD 1945 (supremacy of law). Kedelapan lembaga negara 
tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), 
Komisi Yudisial (KY). 

 
Gambar 3 

Struktur Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 

 
Sumber : diolah dari pelbagai sumber 

 
Dalam rangka pembagian fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut, sebelum diadakan 
perubahan pertama terhadap UUD 1945, biasa dipahami bahwa hanya fungsi kekuasaan 
yudikatif sajalah yang tegas ditentukan bersifat mandiri dan tidak dapat dicampuri oleh cabang 
kekuasaan lain. Sedangkan Presiden, meskipun merupakan lembaga eksekutif, juga ditentukan 
memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi 
legislatif dan sekaligus fungsi eksekutif. Kenyataan inilah yang menyebabkan munculnya 
kesimpulan bahwa UUD 1945 tidak dapat disebut menganut ajaran pemisahan kekuasaan 
(separation of power) seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. Oleh karena itu, di masa 
reformasi ini, berkembang aspirasi untuk lebih membatasi kekuasaan Presiden dengan 
menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif itu. 
Fungsi legislatif dikaitkan dengan fungsi parlemen, sedangkan Presiden hanya memiliki fungsi 
eksekutif saja. Pokok pikiran demikian inilah yang mempengaruhi jalan pikiran para anggota 
MPR, sehingga diadakan Perubahan Pertama UUD 1945 yang mempertegas kekuasaan DPR di 
bidang legislatif dengan mengubah rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. 
Dengan adanya perubahan itu, berarti fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah 
dipisahkan secara tegas, sehingga UUD 1945 tidak dapat lagi dikatakan tidak menganut ajaran 
pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal. 

UUD 1945 memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan dibawah undang-undang 
kepada mahkamah agung (MA) sedangkan Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan 
memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana presiden dan / atau 
wakil presiden yang menurut DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD. Dengan 
kata lain, MA tetap diberi kewenangan sebagai court of law (lembaga pengadilan hukum) 
disamping fungsinya sebagai court of justice (lembaga pengadilan keadilan). Sedangkan MK 
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tetap diberi tugas yang berhubungan dengan fungsinya sebagai court of justice disamping 
fungsi utamanya sebagai court of law. 

Artinya, meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara court of law dan court 
of justice, tetapi hakikatnya penekanan fungsi hakiki keduanya memang harus berbeda satu 
sama lain. MA lebih merupakan court of justice daripada court of law, sedangkan MK lebih 
merupakan court of law daripada court of justice. Keduanya merupakan pelaku kekuasaan 
kehakiman menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945. yang kemudian muncul Komisi 
Yudisial (KY)115 sebagai lembaga yang diharapkan dapat mengontrol kinerja hakim agung, 
yang berfungsi untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Namun sayangnya, lembaga ini bagaikan singa tanpa taring karena kewenangannya secara tidak 
langsung telah dicabut oleh MK, karena adanya kerancuaan pada pasal tersebut antara ’hakim 
agung’ dan ’hakim’. Keberadaanya seharusnya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan 
kehakiman sehingga sifat KY adalah mandiri. Dengan adanya putusan MK tersebut berarti 
kekusaan kehakiman bebas dari kontrol lembaga manapun kecuali dari rakyat. 

 
DEMOKRASI 

Dalam pengertian umum Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, 
yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk 
pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik 
secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi 
perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δηµοκρατία – (dēmokratia) 
"kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆµος (demos) "rakyat" dan κράτος 
(Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan 
abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul 
revolusi rakyat pada tahun 508 SM. 

Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang 
kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah 
sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban 
yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, 
setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah  ikut 
menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak 
yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan 
siapapun yang berusaha melanggar hakhak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah 
aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga 
mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan 
di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. 

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara 
demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan 
membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, 
dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau 
kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan 
apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai 
hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan 
harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu. 
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Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan 
hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama 
dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas 
pokok demokrasi, yaitu: 

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-
wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan 
rahasia serta jurdil; dan 

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah 
untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. 

Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis 

Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk 
pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada 
di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu 
tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu 
pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. 

Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik 
langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 

� Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 
� Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 
� Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga 

perwakilan rakyat. 

Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Demokrasi Pancasila 

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah 
terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-
prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal 
dengan "soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: 

1. Kedaulatan rakyat; 
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; 
3. Kekuasaan mayoritas; 
4. Hak-hak minoritas; 
5. Jaminan hak asasi manusia; 
6. Pemilihan yang bebas dan jujur; 
7. Persamaan di depan hukum; 
8. Proses hukum yang wajar; 
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional; 
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; 
11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat 

Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem 
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan 
warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. 
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih 
dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai 
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tafsiran serta pandangan.  Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa 
nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang 
Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara 
eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan 
mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu: 

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat). 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan 
belaka (Machstaat). 

2. Sistem Konstitusionil 

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat 
Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan 
sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-
Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas 
demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar. Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai 
umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman 
tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, 
sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan 
masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. 

Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia 
dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
(demokrasi pancasila). 

Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan 
presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan 
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk 
kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan 
menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga 
masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep 
maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat 
keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau 
kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses 
pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil 
terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris 
Israil, 2005:51) 

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: 

� Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan 
gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung 
unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi 
pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. 

� Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat 
sendiri atau dengan persetujuan rakyat. 
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� Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus 
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. 

� Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan 
cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, 
sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. 

Implementasi Demokrasi di Indonesia dari Perspektif Hak-Hak Sipil 

Menurut Johannes Johny Koynja, SH.,MH (2010), terdapat beberapa hal yang penting 
diperhatikan dalam implementasi demokrasi di Indonesia. Hal-hal tersebut sangat erat 
dicermati dari sudut pandang hak-hak sipil. Karena inti dan esensi demokrasi adalah 
melindungi hak-hak sipil. 

1. Implementasi hak-hak sipil di Indonesia 

Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 
tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political 
Rights). Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan 
politik yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights sehingga 
menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri 
dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. 

Hak-hak sipil (Civil Rights) dalam pengertian yang luas, mencakup hak-hak ekonomi, 
sosial dan kebudayaan, merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam 
hubungannya dengan warga negara yang lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan 
penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satu jabatan dan kegiatannya (Subhi, 1993 : 
236) 

Hak - hak sipil (kebebasan-kebebasan fundamental) meliputi hak-hak berikut : 

1) hak hidup; 

2) hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat; 

3) hak bebas dari perbudakan; 

4) hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang; 

5) hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk 
negara sendiri; 

6) hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan; 

7) hak atas praduga tak bersalah. 

8) hak kebebasan berpikir; 

9) hak berkeyakinan (consciense) dan beragama; 

10) hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain; 

11) hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; 

12) hak atas perkawinan/membentuk keluarga; 
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13) hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah 
umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan 
mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan; 

14) hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum; dan 

15) hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. 

Masuknya pasal-pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, tidak lepas dari 
perdebatan yang mendahuluinya antara kelompok yang keberatan (terutama 
Ir.Soekarno dan Mr.Soepomo) dan kelompok yang menghendaki dimasukkanya 
konsep hak asasi manusia (terutama Moh. Hatta). Munculnya dua pendapat yang 
berbeda tersebut, sebagaimana dituturkan Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya, 
Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid I, antara lain sebagai berikut. 

Bung Karno menjelaskan bahwa telah ditentukan sidang pertama bahwa “kita 
menyetujui keadilan sosial. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat 
terhadap dasar individualisme. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet 
(Undang - Undang Dasar) menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak 
kemerdekaan memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya 
tidak ada sociale rechvaardigheid (keadilan sosial) yang demikian itu? Buat apa kita 
membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang 
yang hendak mati kelaparan. 

Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada 
paham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong - royong dan keadilan 
sosial, enyahkanlah tipetipe pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme 
daripadanya. Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan 
individu. Inilah menurut paham Panitia Perancang UUD satusatunya jaminan, bahwa 
bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari.” Demikianlah pendapat 
Bung Karno, yang kemudian didukung oleh Soepomo. 

Sedangkan pendapat Drs.Mohammad Hatta, antara lain menyatakan : 

“…Mendirikan negara yang baru, hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya 
negara yang kita bikin jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara 
Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha 
bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat.Tetapi disebelah itu janganlah kita 
memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas 
Negara baru itu suatu Negara Kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal 
yang mengenai warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah diberikan kepada 
misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap - tiap warga negara jangan 
takut mengeluarkan suara”. 

Demikianlah pendapat Bung Hatta, yang pendapatnya kemudian didukung oleh 
Muhammad Yamin. Dari kedua pendapat di atas, maka memahami pokok-pokok hak 
asasi manusia dalam UUD 1945, rujukannya (referensinya) yang akurat adalah 
pendapat Drs.Mohammad Hatta, yang esensinya mencegah berkembangnya Negara 
Kekuasaan. Bung Hatta melihat dalam kenyataan bahwa pelanggaran hak asasi 
manusia terutama dilakukan oleh penguasa.  

Sedangkan pemikiran Bung Karno yang memandang hak asasi manusia bersifat 
individualisme dan dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, 
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sampai saat ini masih dianut terutama oleh penguasa. Apa yang dikhawatirkan oleh 
Bung Hatta terbukti sudah. Hal itu dapat dicermati bahwa pada abad ke-20 masih 
tampak perjuangan hak asasi manusia terutama dilakukan masyarakat terhadap 
pemerintahan sendiri yang otoriter. Sampai memasuki abad ke-21, persoalan pada 
abad ke-20 masih belum berakhir. Hanya saja persoalan hak asasi manusia, demokrasi 
dan lingkungan telah menjadi isue global, sehingga negara-negara yang otoriter 
semakin terdesak untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari tuntutan 
masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional. Meskipun di Indonesia telah ada 
jaminan secara konstitusional dan telah dibentuk lembaga yang berkomitmen 
melindungi hak asasi manusia, tetapi belum menjamin bahwa perlindungan hak asasi 
manusia telah dilaksanakan. 

Lukman Soetrisno seorang sosiolog, mengajukan indikator bahwa suatu pembangunan 
telah melaksanakan hak-hak asasi manusia apabila telah menunjukkan adanya 
indikator-indikator, sebagai berikut : 

� Pertama, dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat 
untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat; 

� kedua, dalam bidang sosial berupa: (1) perlakuan yang sama oleh hukum 
antara wong cilik dan priyayi; (2) toleransi dalam masyarakat terhadap 
perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara Indonesia; serta 

� Ketiga, dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya monopoli dalam 
sistem ekonomi yang berlaku (Paul S.Baut, 1989) 

Ketiga indikator tersebut, jika dipakai untuk melihat pelaksanaan pembangunan di 
Indonesia dewasa ini di bidang politik, sosial dan ekonomi, masih jauh dari yang 
diharapkan. 

Kehidupan politik masih cenderung didominasi konflik antar elit politik sering 
berimbas pada konflik dalam masyarakat (konflik horizontal) dan elit politik lebih 
memperhatikan kepentingan diri atau kelompoknya, sementara kepentingan 
masyarakat sebagai konstiuennya diabaikan. Ingat berkecamuknya konflik di Ambon, 
Poso, konflik prokontra pemekaran provinsi di Papua, dan konflik antar simpatisan 
partai politik (akhir Oktober 2003) di Bali. 

Di bidang hukum, masih terlihat lemahnya penegakan hukum, banyak pejabat yang 
melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah oleh hukum, sementara ketika 
pelanggaran itu dilakukan oleh wong cilik hukum tampak begitu kuat 
cengkeramannya. Dalam masyarakat juga masih tampak kurang adanya toleransi 
terhadap perbedaan agama, ras konflik. Berbagai konflik dalam masyarakat paling 
tidak dipermukaan masih sering terdapat nuansa SARA. 

Sedangkan di bidang ekonomi masih tampak dikuasai oleh segelintir orang 
(konglomerat) yang menunjukkan belum adanya kesempatan yang sama untuk 
berusaha. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia begitu 
sulit untuk keluar dari krisis politik, ekonomi dan sosial. Ini berarti harus diakui 
bahwa dalam pelaksanaan hak-hak sipil masih banyak terjadi pelanggaran dalam 
berbagai bidang kehidupan. 

Banyaknya pelanggaran hak-hak sipil di Indonesia, baik dilakukan oleh Pemerintah, 
aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Namun ada kecenderungan pihak 
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Pemerintah lebih dominan, karena sebagai pemegang kekuasaan dapat secara leluasa 
untuk memenuhi kepentingan yang seringkali dilakukan dengan cara-cara manipulasi 
sehingga mengorbankan hak-hak pihak lain. Seperti kebijakan pemerintah mengenai 
impor beras, dirasakan sangat merugikan para petani. 

Masih terbenam dalam ingatan, kasus Marsinah. Kasus yang berawal dari unjuk rasa 
dan pemogokan yang dilakukan buruh PT. CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993 yang 
berbuntut di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa 
rekan-rekannya. Pada 5 Mei 1993, Marsinah ‘menghilang’, yang kemudian ditemukan 
tewas dengan kondisi yang mengenaskan pada 9 Mei 1993 di hutan Wilangan, 
Nganjuk. Perkembangan pengusutan kasus ini membuktikan adanya keterlibatan 6 
anggota TNI-AD dari kesatuan Danintel Kodam, Kopasus, 20 anggota Polri dan 1 
orang dari Kejaksaan. Namun perlakuan Kodim tidak berhenti pada PHK 13 orang dan 
tewasnya Marsinah, karena pada tanggal 7 Mei 1993masih ada 8 orang buruh PT.CPS 
yang juga di PHK oleh pihak Kodim di Markas Kodim (Prisma, 4 April 1994, Saurip 
Kadi, 2000) 

Peristiwa berdarah di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang pada 
tanggal 26 April 1996 juga menyisakan kenangan yang memilukan. Kasus yang 
berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Muslim Indonesia terhadap 
kenaikan tarif angkutan kota (pete-pete) bagi kalangan pelajar dan mahasiswayang 
dikenai aturan lebih dari yang ditetapkan Menteri Perhubungan yaitu sebesar Rp.100,. 
Dalam kasus tersebut, aparat keamanan bersikap berlebihan dan represif dalam 
menghadapi pengunjuk rasa dengan menyerbu kampus UMI dan menembak dengan 
peluru tajam sehingga pecah insiden berdarah yang menimbulkan korban jiwa di 
pihak mahasiswa (Surip Kadi, 2000) Pelanggaran hak-hak sipil yang dilakukan oleh 
masyarakat, terutama tampak pada kasus konflik horizontal di berbagai daerah, 
seperti konflik berdarah di Palangkaraya, Sambas, kasus Sanggauledo, Tasikmalaya, 
Maluku dan Ambon. 

Salah satu kebiasaan yang sudah membudaya, yaitu pengeroyokan sebagai bentuk 
main hakim sendiri (eigenrichting) dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik 
sudah sangat kuat mempengaruhi kalangan pelajar dan mahasiswa, serta pembakaran 
sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau tertangkap tangan melakukan 
pencurian. 

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran hak-hak sipil di Indonesia 

Mengapa pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil sering terjadi di 
Indonesia, meskipun seperti telah dikemukakan di atas telah dijamin secara 
konstitusional dan telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia? 

Menurut Johannes Johny Koynja, SH.,MH (2010), Apabila dicermati secara seksama 
ternyata factor penyebabnya sangat kompleks. Faktor - faktor penyebabnya antara 
lain: 

A. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak-hak sipil antara 
paham yang memandang hak asasi manusia bersifat universal (universalisme) dan 
paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham hak asasi manusia 
tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya 
(partikularisme). 
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Di Indonesia, ada kecenderungan Pemerintah menganut partikularisme dengan alasan 
bahwa hakhak sipil harus dipandang dari beragam perspektif, karena pada umumnya 
masyarakat dunia ketiga sangat beragam. 

Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa konsep hak asasi manusia sebagiamana 
konsep Pancasila adalah hasil galian terhadap sejarah kehidupan bangsa. Menurut 
aliran pemikiran partikularisme, hak-hak sipil sudah dijamin pelaksanaannya, tidak 
saja secara konstitusional namun juga dalam kenyataan struktural. Aliran ini dianut 
oleh Pemerintah Orde Baru. 

Departemen Luar Negeri RI dalam rangka membela Indonesia di berbagai forum 
internasional, mengajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu: universalitas, 
pembangunan nasional, kesatuan hak asasi manusia, obyektivitas atau non 
selektivitas, keseimbangan, kompetensi nasional, dan negara hukum (Bahar, 1994) 

Pernyataan Departemen Luar Negeri RI di atas, mencerminkan sikap ambivalensi. 
Dikatakan demikian, karena mengakui prinsip hak asasi manusia adalah universal, 
tetapi dalam implementasinya partikularistik. Pemahaman yang demikian dianut oleh 
kelompok yang mengatasnamakan Forum Eksponen’ 98 (FE 98) yang menuntut 
dibubarkannya Komisi Pemeriksaan Pelanggaran (KPP) HAM Trisakti, Semanggi I dan 
II. Selain alasan legalitas, juga dinilai Komnas HAM khususnya KPP HAM lebih loyal 
kepada kepentingan asing daripada kedaulatan Indonesia (Kompas, 25 Maret 2002). 
Sikap ini menunjukkan pandangan bahwa masalah hak asasi manusia adalah masalah 
urusan dalam negeri. 

Munculnya sikap tersebut tidak lepas karena alasan untuk melindungi kepentingan 
negara dan pembangunan. Namun dalam kenyataannya cenderung dimanipulasi 
untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Meski dengan alasan kepentingan 
negara, tetapi bukankah eksistensi negara untuk memenuhi kepentingan manusia 
sebagai warganya. 

Agar perbedaan antara aliran universalisme dan partikularisme tidak menjadi kendala 
bagi penegakan hak asasi manusia, maka perlu bersikap arif bijaksana dengan cara 
melihat kekurangan selama ini dalam pelaksanaan hak asasi manusia dengan belajar 
keberhasilan pelaksanaan hak asasi manusia di dunia internasional. 

Memang harus diakui, bahwa manusia hidup dalam pelbagai masyarakat yang 
berlainan nilai-nilai sosial dan budaya. Tetapi harus diingat bahwa manusia memiliki 
semua hak manusiawi dasar yang melekat padanya karena kemanusiaannya. Sehingga, 
tentunya tidak dapat dibenarkan karena alasan perbedaan sosial budaya kemudian 
dalam implementasi hak asasi manusia, justru secara substansi merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia. 

B. Adanya dikhotomi Individualisme dan Kolektivisme yang seharusnya tidak 
dipandang secara kontradiktif karena hal itu merupakan fakta sosial dan masing-
masing memiliki tempatnya, bahkan ada hak-hak yang memiliki dimensi individual 
dan kolektif. 

Selama ini, pandangan yang muncul dan disosialisasikan di Indonesia, kepentingan 
umum harus dikedepankan dibandingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ketika 
seseorang berusaha memperjuangkan hak-haknya sering dinilai individualistik. 
Pandangan yang demikian tentunya tidak menguntungkan bagi upaya penegakan hak 
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asasi manusia. Sebab yang terjadi, dengan alasan demi kepentingan umum, maka 
kepentingan individu menjadi korban yang berarti hak-haknya sebagai individu tidak 
dapat diwujudkan. 

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah bagaimana kepentingan tersebut 
terakomodasi. Misalnya, ketika hak milik pribadi diperlukan oleh negara untuk 
kepentingan pembangunan, maka orang yang bersangkutan tetap harus dijamin hidup 
secara layak misalnya dengan pemberian ganti rugi dengan pertimbangan rasional dan 
bijaksana. 

Atau memperhatikan kenyataan yang ada, ketika hak-hak kebebasan individu di 
kedepankan, maka potensinya sebagai manusia akan berkembang secara optimal dan 
hal itu akan berimbas kepada kemajuan masyarakatnya, karena dalam kebebasan 
individu, bukankah masih ada tanggung jawab sosial? Oleh karena itu, pandangan 
yang mengkontradiksikan antara individualisme dan kolektivisme dinilai kurang tepat 
karena hal itu merupakan kenyataan sosial dan manusiawi. 

C. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan 
Pengadilan. 

Ketua Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Sjahrir pernah berpendapat tentang 
korupsi yang merajalela. Ia menyatakan, “Rakyat sadar bahwa penangkapan 
pembesar politik dan pengusaha kakap itu sekedar tawar-menawar bisnis diantara 
politisi dan pembuat hukum, pengacara dan penuntut umum, polisi dan keluarga 
terdakwa” (Kompas, 23 Maret 2002)  

Dalam kondisi yang demikian, ada kecenderungan kepercayaan masyarakat terhadap 
berfungsinya lembaga penegak hukum menurun. Jika kondisi kurang percaya 
masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin menguat, maka dapat 
dipastikan masyarakat akan menggunakan cara-cara lain di luar prosedur hukum 
dalam mengatasi berbagai masalah konflik atau bentuk pelanggaran hukum. Hal ini 
tentunya akan mempersulit upaya penegakan hak asasi manusia. 

D. Pemahaman yang belum merata baik di kalangan sipil maupun militer.  

Kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan militer, terlihat dari 
sikapanya yang bertindak tidak proporsional, represif, bahkan nyaris seperti 
menghadapi musuh dengan menggunakan peluru tajam yang mematikan ketika 
berhadapan dengan para demonstran yang sedang menyuarakan pendapatnya. 

Upaya untuk menempatkan militer hanya pada fungsi pertahanan dan Polri pada 
fungsi keamanan merupakan bukti bahwa militer sering terjebak pada pelanggaran 
hak asasi manusia. Demikian halnya dengan Polri yang telah lama dididik dengan pola 
militer, maka masih terlihat dengan jelas perilaku Polri yang tidak banyak berbeda 
dengan perilaku militer dalam menangani masalahmasalah ketertiban masyarakat, 
yaitu represif dan mengedepankan kekerasan fisik. Mestinya perilaku Polri dalam 
upaya menertibkan masyarakat lebih mengedepankan fungsi penegakan hukum. 
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Bangsa, Negara dan Rakyat 

Peristiwa sebenarnya adalah anti-klimaks. Bukan karena tak sesuatupun telah 
terjadi, atau karena sebuah era baru belum dimulai. Tetapi justru karena suatu era 
baru telah dimasuki, sekarang tidak terelak untuk menghidupi apa yang dijanjikan 
oleh kemerdekaan, dan bukan sekedar membayangkannya. Pengalaman itu adalah 
pengalaman yang penuh frustrasi.”[1] 

Dan genaplah potret di atas bagi kondisi bangsa Indonesia (sampai) hari-hari ini. 
Mungkin kita ingin pulang saja ke masa lalu yang sering kita sangka lebih pasti dan 
sederhana. Berguru pada masa lalu memang berfaedah, tetapi juga bisa menjadi 
sebentuk ketakutan terhadap inti dari gerak sejarah sendiri, yaitu ‘ketidakpastian’. 

Pada hemat saya, setidaknya ada dua sebab mengapa cita-cita untuk menjadi 
bangsa berubah menjadi pengalaman yang penuh frustrasi. Pertama, pada dataran 
pengalaman sehari-hari adalah deret kekerasan yang terus berlangsung secara 
massif. Dan kekerasan itu bukan lagi berupa kekerasan kriminal biasa, melainkan 
kekerasan politik: terhadap petani dan suku terasing, terhadap buruh dan 
mahasiswa, terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas. Terhadap 
rakyat. Satu kekerasan politik menimbulkan keterkejutan. Deretan panjang 
kekerasan politik melahirkan kesangsian bersama: apakah persatuan sebuah 
bangsa yang bernama ‘Indonesia’ masih mungkin? 

Kedua, pada tataran konseptual adalah kebiasaan ideologis pemerintah yang selalu 
mengklaim bahwa persatuan bangsa adalah sebuah ‘deskripsi’, bukan sekedar 
‘aspirasi’. Pengalaman bersama kita sampai hari ini menunjukkan gejala lugas 
berikut: ‘Indonesia’ ialah sebuah harapan, bukan kenyataan. Bangsa sebagai 
sebuah ‘komunitas yang dibayangkan’ (imagined community)[2] mungkin pernah 
punya daya kuat yang menggerakkan kelompok-kelompok nasionalis, tetapi 
bangsa sebagai ‘komunitas’ tetaplah sebuah utopia. Utopia ialah sebentuk harapan 
yang konstitutif dalam hidup personal maupun kolektif, dan berbeda dengan 
ideologi. Tetapi ketika utopia kolektif disangga dengan kekerasan politik, 
melorotlah utopia menjadi ideologi yang paling brutal. Gejala itulah yang 
belakangan ini nampak sedang berlangsung dalam hubungan antara gagasan 
‘bangsa’, ‘negara’ dan ‘rakyat’. Václav Havel membidik soal hubungan ketiganya 
dengan cerdik: 

“Dengan membuat persamaan antara sistem dan hidup manusia, ideologi 
menghapus jurang perbedaan yang nyata ada antara tujuan sebuah 
sistem dan tujuan hidup manusia. Ideologi berlagak mencipta kesan 
bahwa syarat-syarat sebuah sistem itu sama dan sebangun dengan 
prasyarat hidup manusia. Yang terjadi di situ adalah ‘dunia seolah-olah’ 
yang mengabaikan, atau bahkan menyerobot, ‘realitas’.”[3] 

Gejala itu juga yang cenderung sedang terjadi dalam hubungan antara bangsa, 
negara dan rakyat di Indonesia. ‘Negara’ disamakan dengan ‘bangsa’, dan ‘rakyat’ 
hanyalah kerumunan makhluk yang mengabdi pada keduanya. 
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Sketsa kecil berikut ini hanyalah satu upaya untuk memahami hubungan 
ketiganya. Secara spesifik, sketsa ringkas yang bersifat konseptual ini akan 
mengajukan sebuah proposisi sederhana: bahwa hubungan problematis antara 
bangsa, negara dan rakyat sudah inheren dalam dan berakar pada gagasan 
‘nasionalisme’, baik nasionalisme sebagai gerakan anti-kolonial maupun sebagai 
gagasan nation-building. 

1. Nasionalisme dan Bangsa 

Apa itu ‘nasionalisme’ adalah belantara definisi. Ia adalah isme tentang natio 
(bangsa). Tidak mungkin memahami nasionalisme tanpa memahami gagasan 
tentang natio, sebuah rimba definisi lain. Ambillah beberapa contoh pohon 
konseptual dalam belantara definisi itu. 

Bagi Ernest Renan, misalnya, ‘bangsa’ ialah prinsip dan entitas spiritual-kolektif 
yang terbentuk oleh kesamaan pengalaman masa lalu, kesamaan pengalaman 
sekarang, dan keinginan bersama untuk menghidupi keduanya ke masa depan. 
Bangsa ialah “solidaritas agung yang terbentuk oleh pengalaman penderitaan 
bersama yang telah terjadi,” dan pengalaman itu diproyeksikan pada tata-
komunitas hari ini dan ke depan. 

Pada hemat saya, definisi itu terlalu memuja tradisi Romantisisme abad 19 yang 
tidak bisa menjawab pertanyaan berikut: mengapa pengalaman spiritual-kolektif 
itu mengarah pada bentuk ‘bangsa’, dan bukan ‘suku’ atau ‘kelompok agama’? Rasa 
kebersamaan yang terbangun oleh penderitaan bersama tidak dengan sendirinya 
membentuk nasionalisme dan bangsa, karena ikatan oleh penderitaan bersama 
juga bisa bermuara pada pembentukan kelompok-kelompok lain dengan berbagai 
bentuk perlawanannya. 

Meskipun sudah lebih menghormati faktor-faktor lain, perspektif Romantik itu 
juga yang ada di dalam definisi Anthony Smith: ‘bangsa’ ialah penjelmaan (avatar) 
moderen dari sentimen etnis yang tersembunyi dalam sejarah. Sebagai 
penjelmaan, ‘bangsa’ didorong oleh sentimen komunal-etnis (push factor) dan 
sekaligus ditarik oleh industrialisasi dan munculnya birokrasi moderen (pull 
factor). Nasionalisme ialah gerak-berayun antara pencarian identitas serta asal-
muasal kolektif ke masa lalu dan pencarian arah kolektif dalam rentang sejarah ke 
depan. Akar-akar etnis masa lalu punya peran yang lebih sentral ketimbang faktor 
birokrasi moderen dan industrialisasi. Karena itu, kunci pembuka untuk 
memahami pembentukan bangsa dan nasionalisme ialah nilai, mitos 
kepahlawanan, dan simbol-simbol etnis. 

Yang baru dalam penjelasan tersebut ialah masuknya birokrasi moderen dan 
industrialisasi sebagai faktor pembentuk sebuah bangsa, meskipun statusnya 
terlalu fungsional. Tetapi substansi definisinya ditunjuk lewat pelacakan asal-
muasal (genealogi) sebuah gejala yang disebut ‘bangsa’. Istilah ‘asal-muasal’ bisa 
berarti titik-berangkat, tetapi bisa juga berarti awal yang menyebabkan. 
Kelemahan definisi seperti itu ialah mencampur-adukkan perbedaan antara 
genealogi (pelacakan asal-muasal) dan eksplanasi (penjelasan). Kecenderungan 
lain ialah mencampur-adukkan ‘nasionalisme sebagai gejala’ dan ‘historiografi 
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nasionalis sebagai bentuk pemujaan-diri’ (nasionalisme-dilihat-oleh-dirinya-
sendiri). Kecenderungan demikian merupakan kelemahan yang sering tersembunyi 
dalam pendekatan sejarah. 

Sendainyapun masalah rumit keilmuan itu sementara diabaikan, tetap saja definisi 
di atas lemah di hadapan pertanyaan berikut. Dalam konteks Indonesia, misalnya, 
mengapa kesamaan-etnis ras Melayu di Indonesia, Malaysia dan Filipina hidup 
secara terpisah dalam bentukan bangsa dan negara yang berbeda? Juga, mengapa 
perbedaan-etnis ras Melanesia di timur serta Melayu di barat hidup dalam satuan 
yang diandaikan sebagai bangsa dan negara Indonesia? 

Dengan kata lain, kalau sentimen kelompok etnis merupakan akar dari bangsa, 
maka Indonesia secara normatif sudah menjadi dua, tujuh ataupun duapuluh-
tujuh bangsa, sebanyak jumlah kelompok etnis dan ras yang ada di Indonesia. 
Agenda bagi kemurnian (purity) etnis atau agamis dalam sebuah bangsa memang 
merupakan gagasan gila yang menyimpan lumuran darah totalitarianisme, 
arogansi-chauvinis, fanatisme ras dan agama, serta pembunuhan etnis (ethnocide). 
Gejala seperti itulah yang mungkin juga sedang tersembunyi dalam rentetan 
peristiwa brutal belakangan ini. Pada tataran logika yang paling sederhana pun, 
gagasan ‘bangsa’ sebagai komunitas homogen etnis atau agamis adalah gagasan 
tidak masuk akal. 

Tetapi mengapa bangsa lahir dalam sejarah? Benedict Anderson mengajukan 
gagasan yang, pada hemat saya, mengawinkan tradisi Romantik dan perspektif 
material-moderen: ‘bangsa’ ialah komunitas direka-bayangkan (imagined 
community) yang pembentukannya dimungkinkan oleh munculnya media-cetak, 
anak kandung kapitalisme-cetak (print-capitalism). Siapa pelaku imaginasi 
kolektif itu? Mereka ialah anak-anak didik sistem persekolahan kolonial yang, 
misalnya, mulai ada di Batavia dan Bandung pada awal abad 20. 

Tetapi tetap ada pertanyaan yang memburu: mengapa imaginasi kolektif itu 
mengarah pada pembentukan ‘bangsa’, dan bukan pada pembentukan ‘kelompok 
kedaerahan’ yang juga merupakan imagined community? Bahwa imaginasi itu 
mengarah pada pembentukan bangsa (dan bukan pembentukan kelompok lain) 
diterangkan oleh Anderson lewat faktor kemarahan kolektif terhadap rasisme 
kolonial dan mobilitas-sosial yang diblokir. Artinya, karena eselon birokrasi 
kolonial dari-tengah-ke-atas diduduki oleh orang-orang asing, para lulusan 
sekolah kolonial tidak mungkin naik jenjang. Ditambah, warna kulit kita yang 
coklat punya arti bahwa kita ialah warga negara kelas dua dalam masyarakat 
kolonial. 

Dalam penjelasan itu segera terlihat sebuah lobang konseptual: dari mana 
pengertian dan pengalaman kolektif atas blokade mobilitas-jenjang itu muncul? 
Pengertian dan pengalaman kolektif atas mobilitas-sosial yang diblokir dan 
rasisme kolonial hanya mungkin terjadi dalam bingkai birokrasi ‘negara’ kolonial 
yang ada pada waktu itu. Hal itu mengisyaratkan bahwa ‘negara’ (kolonial maupun 
non-kolonial) merupakan faktor penjelas (explanans) yang tidak bisa diandaikan 
begitu saja bagi munculya nasionalisme dan bangsa. 
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Mirip dengan Anderson, almarhum Ernest Gellner melihat pentingnya 
industrialisasi dan kapitalisme sebagai penjelas munculnya nasionalisme dan 
bangsa. Selain itu, secara lebih eksplisit Gellner menempatkan faktor ‘negara’ 
dalam pemikirannya: bangsa ialah produk dan konsekuensi transisi masyarakat, 
dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial. Sebagai seorang fungsionalist, 
Gellner melihat industrialisasi sebagai keniscayaan historis. Industrialisasi 
mensyaratkan dan membawa serta bentuk baru pengorganisasian masyarakat yang 
bersandar pada ‘kultur seragam’. Nasionalisme dan penyeragaman “high culture” 
bagi industrialisasi merupakan dua gejala yang tak terpisah: 

“Nasionalisme bukanlah bangkitnya kekuatan masa-lalu yang laten atau 
tertidur, meskipun punya klaim seolah-olah demikian. Dalam 
kenyataannya, nasionalisme merupakan konsekuensi dari bentuk baru 
pengorganisasian masyarakat yang bersandar pada budaya-tinggi yang 
dibentuk oleh persekolahan, dan dijaga oleh negara. [B]angsa sebagai 
komunitas alamiah adalah sebuah mitos...” 

Bangsa, nasionalisme dan negara hanyalah konsekuensi dari gerak industrialisasi. 
Karena itu, bagi Gellner, gagasan ‘bangsa’ dan ‘nasionalisme’ menyimpan agenda 
yang instrumental-manipulatif. Meskipun hanya sebagai produk dari proses 
historis tersebut, ‘negara’ merupakan penyangga dan penjaga agenda 
instrumental-manipulatif itu. Apa saja yang membantu proses legitimasi akan 
dinobatkan sebagai “nasional”: dari tembang suku sampai makanan dari zaman 
kerajaan, dari jenis binatang sampai tarian suku dari zaman batu. Eric Hobsbawm, 
sejarawan besar itu, bahkan melangkah lebih jauh lagi: bangsa ialah satu dari 
sekian banyak tradisi rekaan (invented tradition). Bagi Gellner, para inteligentsia 
menjadi pelaku tindakan instrumental-manipulatif itu. Bagi Hobsbawm, dengan 
setia pada tradisi Marxist, para borjuis merupakan pelaku utama penciptaan 
‘bangsa’. 

Dalam konseptualisasi tersebut, lenyaplah dimensi komunitas seturut tradisi 
Klasik-Romantik. Dalam gagasan ‘bangsa’ dan ‘nasionalisme’ seperti itu, hilanglah 
“dimensi makna kolektif yang juga terlibat dalam nasionalisme moderen: yaitu, 
bukan fungsinya bagi industri, melainkan pemenuhannya bagi identitas.” 
Dengan mengandaikan sentralnya faktor modernitas industri sekalipun, gagasan 
“persatuan bangsa” tentu melibatkan kadar tertentu kehendak kolektif, entah 
terungkap dalam ‘membayangkan bersama’ (collective imagining) ataupun 
‘persaudaraan’ (sorority-fraternity). Tetapi refleksi materialis tentang bangsa, 
nasionalisme dan negara seperti di atas juga jauh lebih relevan bagi situasi kita 
belakangan ini. Relevansi itu terletak dalam keharusan untuk mengakui bahwa 
gagasan ‘bangsa’ menyimpan proses politik yang sering brutal, terutama dalam 
hubungan-segitiga antara negara, bangsa dan rakyat. 

Dalam refleksi Gellner, misalnya, gagasan ‘bangsa’ selalu cenderung membuat 
‘rakyat’ sekedar menjadi sekawanan massa yang diseret oleh rekayasa 
penyeragaman “kultur” dan “bahasa” bagi industrialisasi. Proses produksi 
industrial menuntut agar setiap orang bisa saling ditukar satu sama lain 
(interchangeable). Karena itu harus dididik dalam bahasa-teknis industrial yang 
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seragam. Dan ‘negara’ ialah agen instrumental yang menjadi pelaksana proyek 
penyeragaman kultur dan bahasa industrial tersebut. Gellner bukan seorang 
Marxist, melainkan liberal-fungsionalis. Hobsbawm melangkah lebih jauh lagi 
untuk mengingatkan brutalitas hubungan bangsa, negara dan rakyat. ‘Bangsa’ 
merupakan rekayasa kaum borjuis dalam geraknya untuk menjadi kelas dominan 
dalam sejarah moderen. Dan ‘rakyat’ ialah kerumunan makhluk yang membentuk 
massa dalam berbagai ritual ‘ke-bangsa-an’ yang diorganisir oleh institusi legal dan 
koersif bernama ‘negara’. 

Pada hemat saya, mengakui sifat problematis (dan mungkin brutal) dari 
hubungan-segitiga antara bangsa, negara dan rakyat tidak harus dilakukan lewat 
ekstrapolasi (peng-ektrem-an) logika. Logika memang digerakkan oleh pencarian 
ketajaman berpikir, tetapi sangat jarang hidup yang semrawut ini digerakkan 
pertama-tama oleh konsistensi logika. 

Beberapa contoh konseptualisasi di atas tentu terlalu ringkas, dan samasekali 
belum mencakup pemikir penting lain seperti Stalin, Kedourie, Cobban, Bhabha, 
Giddens, Connor, Greenfeld, dll. Tetapi sketsa eksemplar tersebut mungkin sudah 
cukup berguna sebagai latar-belakang ringkas untuk memahami bagaimana 
hubungan-segitiga yang problematis antara bangsa, negara dan rakyat sudah 
berakar pada gagasan ‘nasionalisme’. Bukan bahwa nasionalisme merupakan satu-
satunya akar dari hubungan-segitiga yang problematis itu, melainkan bahwa akar 
hubungan problematis tersebut sudah dapat ditemukan dalam gagasan 
‘nasionalisme’ yang kita anggap sebagai keramat (sacrosanct). Dan catatan kritis 
demikian bisa diajukan lepas dari penilaian apakah ‘bangsa’, ‘nasionalisme’ dan 
‘negara’ merupakan hal yang “baik” atau “tidak-baik”. Soal itu mungkin akan 
makin jelas dalam lanjutan sketsa berikut ini. 

2. Nasionalisme dan Negara 

Bangsa terbentuk lebih dari sekedar penjelmaan sentimen etnis, lebih dari sekedar 
solidaritas persaudaraan, lebih dari sekedar imagined community. Dan orang 
seperti Gellner serta Hobsbawm mengingatkan kita tentang terlibatnya faktor-
faktor lain seperti proses industrialisasi, pathos kekuasaan, dan proses manipulasi-
instrumental. Ada satu faktor lain yang meskipun seringkali muncul, tetapi tidak 
cukup diperhitungkan sebagai faktor penentu pembentukan nasionalisme dan 
bangsa. Itulah ‘negara’. Saya kira faktor ini sedemikian sentral dalam kemunculan 
gagasan ‘Indonesia’ sebagai bangsa. Dan sentralitas faktor ini punya jejak yang 
panjang dalam hubungan-segitiga yang sampai hari ini tetap problematis antara 
bangsa, negara dan rakyat. 

Meskipun dengan cara yang agak kikir, perlu disinggung arti ‘negara’ moderen. 
Dalam sketsa ini, istilah ‘negara’ (state) menunjuk pada sebuah sistem hubungan-
hubungan kelembagaan yang menetapkan wilayah dan keanggotaan, yang 
mengatur urusan publik dalam wilayah-keanggotaan itu, serta yang diandaikan 
mengelola pembentukan identitas dan kerekatan kolektif. Pengertian ini 
mengisyaratkan bahwa ‘negara’ merupakan jaringan kelembagaan yang dianggap 
menjadi pucuk-otoritas dari sebuah wilayah geografis yang sampai belakangan ini 
biasanya disebut sebagai ‘masyarakat’. Lewat proses strukturasi, jaringan 
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kelembagaan itu berkembang menjadi pemegang monopoli pembuatan aturan bagi 
wilayah yang bersangkutan, termasuk klaim-monopoli atas lembaga kekerasan 
(militer). ‘Negara’ bisa dibedakan dengan ‘rezim’ (regime), yang merupakan 
tipe/cara tertentu pengorganisasian negara dalam bentuk-bentuk seperti 
demokrasi liberal, demokrasi korporatis, kediktatoran, fasisme, totalitarianisme, 
dsb. Pada gilirannya, ‘negara’ serta ‘rezim’ dapat dibedakan dengan ‘pemerintah’ 
(government), yang menunjuk pada lembaga atau kelompok/pejabat pemegang 
unsur legislatif, eksekutif dan koersif dari negara. 

Ketika jaringan kelembagaan yang disebut ‘negara’ itu diterapkan (dipaksakan) 
pada sekelompok atau berbagai kelompok penduduk melalui proses kolonisasi, 
jadilah ‘negara kolonial’. Pokok terakhir ini sentral untuk memahami kemunculan 
nasionalisme dan bangsa seperti di Indonesia. ‘Nasionalisme’ merupakan bentuk 
khas dan baru dari politik atau tindakan politik yang didasari oleh keyakinan 
bahwa ‘negara’ harus identik dengan (dan menjadi milik) kelompok-kelompok 
‘masyarakat’ yang hidup dalam suatu batas-wilayah tertentu. Gerakan nasionalis 
mengkombinasikan (untuk tidak mengatakan ‘mencampur-adukkan’) klaim- 
deskriptif dan klaim-preskriptif: ada sebuah ‘masyarakat’ (society), dan 
masyarakat itu harus mempunyai ‘negara’nya (state) sendiri. 

Dari mana klaim deskriptif serta preskriptif itu muncul? Beberapa akan menunjuk 
pada efek-modular Romantisisme Jerman (misal: Johann Herder) ataupun 
Revolusi Perancis. Tetapi saya kira itu tidak cukup, karena efek-modular isme 
tersebut tidak mengharuskan lahirnya nasionalisme dan sebuah bangsa. Dalam 
kasus Indonesia, perkembangan ‘klaim-deskriptif’ itu sangat dibentuk oleh 
kematangan bentuk negara-kolonial Belanda di awal abad 20, sedemikian rupa 
sehingga ‘klaim-preskriptif’ yang dilancarkan oleh para inteligentsia-nasionalis di 
awal abad 20 sulit dipahami di luar bingkai negara-kolonial moderen tersebut. Di 
situlah kita bertemu dengan sentralitas faktor ‘negara’ dalam kemunculan 
nasionalisme dan sebuah bangsa. 

Dalam sejarah Eropa, misalnya, faktor ‘negara’ juga memainkan peran sentral 
dalam pembentukan bangsa, yaitu melalui konflik antar negara kerajaan ataupun 
kekaisaran yang terus-menerus berlangsung. Kompetisi dan perang antar negara 
itu meningkatkan intensitas perlombaan senjata, yang pada gilirannya 
membutuhkan dana makin besar. Pangeran, raja, atau kaisar tidak bisa hanya 
duduk di pucuk-tahta membawahi berbagai kelompok kultural dalam wilayah 
tertentu, tetapi terpaksa berinteraksi dengan berbagai kelompok untuk menarik 
dana yang makin besar. Lahirlah teritorialisasi penarikan dana/pajak, hukum, 
aturan, serta pengorganisasian hidup sosial. Industrialisasi menyuntikkan corak-
moderen dalam proses penyeragaman birokratis suatu wilayah, tetapi secara psiko-
politis terlalu impersonal untuk membentuk wilayah-administratif yang satu. Apa 
yang mungkin tanpa-sengaja dilakukan oleh negara bukanlah sekedar peristiwa 
artifisial ataupun super-struktural. Sentimen nationalisme ter(di)bentuk melalui 
proses seperti di atas. ‘Negara’ sedemikian sentral bagi pembentukan nasionalisme 
dan bangsa. 
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Lewat route yang sedikit berbeda, saya kira konseptualisasi di atas cukup sensitif 
untuk memahami apa yang telah terjadi dalam gagasan yang bernama ‘Indonesia’. 
Dalam rentang sejarah, munculnya nasionalisme di Indonesia dapat dikatakan 
semasa dengan kematangan bentuk negara-kolonial Belanda di awal abad 20. 
Istilah ‘semasa’ di sini harus dilihat sebagai sebuah kebetulan, ataukah menunjuk 
korelasi-kausal? Saya cenderung melihat pola yang kedua. Kalau menunjuk 
korelasi-kausal, bukanlah suatu kejahatan untuk mengenakan cara-pandang itu 
dalam argumen berikut ini: seandainya dalam sejarah kolonialnya tidak semua 
wilayah dan kelompok yang sekarang disebut ‘Indonesia’ itu ada di bawah ‘negara’ 
kolonial Belanda, Indonesia mungkin sudah menjadi sekian banyak ‘bangsa’. 

Tetapi apakah proses itu hanya melibatkan penyatuan administratif sebuah 
wilayah? Saya kira tidak, karena adanya kesatuan teritorial-administratif tidak 
otomatis membuat gerakan nasionalis mencoba mengambil-alih kekuasan ‘negara’ 
kolonial. Boedi Oetomo pada dasawarsa pertama abad 20, misalnya, lebih 
merupakan “nasionalisme” kultural-etnis Jawa, dan tidak mempunyai aspirasi 
untuk mengambil-alih kekuasaan negara “nasional” dari tangan Belanda. Pola itu 
lain dengan PNI (Partai Nasional Indonesia), misalnya, yang muncul pada akhir 
dasawarsa 1920, yang secara eksplisit mempunyai agenda pengambil-alihan 
kekuasaan negara kolonial. Kalau demikian, mungkinkah harus dikatakan bahwa 
proses kematangan bentuk ‘negara’ kolonial punya implikasi penting bagi 
munculnya nasionalisme? Namun argumen demikian tetap dibebani oleh satu 
teka-teki: mengapa kematangan bentuk ‘negara’ kolonial punya pengaruh pada 
orientasi gerakan nasionalis, dari sifat ‘lokal’ ke corak ‘nasional’? 

Di situlah kita bertemu dengan jantung masalah. Nasionalisme ialah suatu 
grammar dan bentuk baru yang khas-moderen dari ‘politik’ atau ‘tindakan politik’, 
yang hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan kemunculan ‘negara’ 
moderen (non-kolonial maupun kolonial). Karena politik menyangkut soal 
kekuasaan, nasionalisme harus dimengerti sebagai suatu bentuk tindakan politik 
untuk mengambil (seize, capture) kekuasaan negara dalam upayanya membuat 
‘masyarakat’ dan ‘negara’ menjadi identik. Aspirasi ke-sama-sebangun-an antara 
komunitas-politik dan komunitas-kultural itulah jantung dari nasionalisme. 
Sebagai bentuk dan pengertian baru politik, nasionalisme berkembang sebagai 
proses di mana ‘negara’ secara perlahan-lahan dipandang sebagai suatu ‘kawasan 
publik’ yang secara formal dibedakan (terpisah) dari ‘kawasan privat’ yang dikenal 
dengan istilah ‘civil society’. Nasionalisme merupakan tindakan politik untuk 
menghapus perbedaan antara ‘masyarakat’ dan ‘negara’, ‘kawasan privat’ dan 
‘kawasan publik’. 

Dalam bingkai itu, kematangan bentuk ‘negara’ kolonial juga berarti kematangan 
pengertian dan grammar baru ‘politik’: bahwa sasaran utama kekuasaan bukan lagi 
pengambil-alihan tahta di dalam benteng kerajaan atau kesultanan, dan bukan 
juga dalam penaklukan kelompok etnis lain, melainkan pengambil-alihan ‘negara’ 
kolonial. Saya kira itulah arti proyek “negara dalam negara” yang dilancarkan oleh 
PNI di akhir dasawarsa 1920 dan awal 1930an. 
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Proses kematangan negara kolonial sebagai suatu negara moderen berlangsung di 
awal abad 20. Dapat dikatakan proses itu mulai dengan Politik Etis (Ethical Policy) 
di tahun 1901. Kunci proses menjadi negara moderen terletak dalam pemisahan-
administratif wilayah koloni dari Belanda. Beberapa contoh bisa disebut. Pada 
tahun 1903, kas untuk wilayah-koloni (colonial treasury) dipisahkan dari Belanda. 
Beberapa kotamadya pertama diciptakan di tahun 1905. Semakin banyak 
departemen pemerintah didirikan dan meluaskan jangkauan kontrolnya di wilayah 
Hindia-Belanda. Departemen Pertanian didirikan pada tahun 1904, dan kemudian 
diubah menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan di tahun 1911. 
Di tahun 1907 Departemen Perusahaan Negara yang baru didirikan mengambil-
alih proses produksi yang selama itu dikelola negara, kemudian diikuti oleh 
departemen-departemen lain dengan spesialisasinya masing-masing.[23] Di tahun 
1916 Koloniale Raad (Dewan Kolonial) diubah menjadi Volksraad (Dewan Rakyat), 
berfungsi menjadi semacam “parlemen” di Hindia-Belanda. Apa yang sentral di 
sini bukanlah sebuah parlemen sebagai perwakilan penduduk koloni, apalagi 
sebagai oposisi terhadap pemerintah kolonial, melainkan parlemen sebagai bagian 
dari jaringan kelembagaan negara. Pada tahun 1922, daerah koloni mendapat 
status Rijkdeel (dominion), suatu status formal yang sejajar dengan Pemerintah 
Belanda sendiri. 

Kemunculan jaringan aparatus negara moderen di awal abad 20 itu tercermin 
dalam perkembangan jumlah staff. Pada eselon atas, jumlah pegawai senior Eropa 
di tahun 1897 adalah 282, naik menjadi 330 di tahun 1903, kemudian 387 di tahun 
1909. Jumlah rata-rata yang dikirim ke koloni antara 1901-1903 adalah 58, 
melonjak menjadi 452 untuk periode 1911-1913. Kematangan institusional negara 
kolonial juga tercermin dalam pertambahan total lapangan kerja di birokrasi 
negara, khususnya sejak 1915. Sementara jumlah pegawai Eropa relatif tetap 
(29,055 di tahun 1917, dan 29,343 di tahun 1928), jumlah total pegawai negeri 
non-Eropa bertambah dari 153,795 di tahun 1917 menjadi 212,386 di tahun 1928. 

Dan seluruh implikasinya dalam bidang budget negara, perundangan, pendidikan, 
dsb. Itulah proses transformasi negara-kolonial menjadi negara-kolonial moderen, 
sebuah proses yang melibatkan pembentukan struktur administratif yang 
kompleks di awal abad 20, sebuah jaringan kelembagaan negara yang pelan-pelan 
terpisah dari masyarakat. Suatu public realm pelan-pelan muncul, dan dengan 
demikian juga private sphere. Suatu state perlahan tampil, dan dengan demikian 
juga society. 

Jauh dalam periode sebelumnya, tentu berlangsung pertarungan horizontal yang 
panjang antara berbagai kekuatan. Dan jaringan kelembagaan yang kemudian 
menjadi negara moderen hanyalah satu di antara sekian banyak kekuatan lain 
(kesultanan, otoritas suku, agama dan bahkan kelompok warok). Pelan-pelan 
jaringan kelembagaan negara menjadi primus inter pares. Tetapi di awal abad 20 
nampak jelas telah menjadi suatu jaringan kelembagaan moderen yang punya 
kapasitas untuk memaksakan kehendak pada kekuatan-kekuatan lain dalam 
masyarakat di wilayah koloni. Gagasan ‘bangsa’ sebagai sebuah komunitas dengan 
batas wilayah tertentu merupakan derivasi dari gagasan ‘negara’ sebagai kesatuan 
otoritas politik dalam wilayah tertentu. 
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Sebuah kelompok atau gerakan yang ingin berkuasa dan mengelola masyarakatnya 
sendiri tidak bisa mengelak dari kemunculan grammar dan pengertian baru politik 
tersebut. Karena locus kekuasaan tertinggi dalam masyarakat koloni tidak lagi 
berada di tahta istana kesultanan ataupun di kursi kepala suku, melainkan ada 
pada lembaga-negara kolonial, maka kekuasaan atas masyarakat juga hanya bisa 
dicapai dengan mengambil-alih negara kolonial. Itulah nasionalisme. 

Tentu saja nasionalisme melibatkan proses collective imagining. Namun inti 
nasionalisme sebagai bentuk baru politik sulit disanggah dalam gejala ini: 
mayoritas pelaku collective imagining itu ialah para ahli hukum, wartawan, dokter 
dan guru, yang keberadaannya dalam masyarakat kolonial sulit dipahami di luar 
bingkai birokrasi-negara moderen. Tentu juga nasionalisme melibatkan klaim 
bahwa ‘bangsa’ sungguh berakar dari kesatuan sejarah atau tradisi kultur masa 
lalu, entah masa lalu itu disebut kesatuan Majapahit, kekaisaran Ottoman ataupun 
Habsburg, karena hal demikian meningkatkan keabsahan klaim-deskriptif dan 
preskriptif yang sedang diajukan. Fakta historis memang bukan konsern 
kebanyakan nasionalis. Dengan lugas dapat dikatakan bahwa nasionalisme 
merupakan lompatan dari ‘politik’ ke ‘kultur’, dan bukan dari ‘kultur’ ke ‘politik’. 
Dan pola itu juga berlaku pada pembentukan ‘Perancis’ atau ‘Inggris’, dua bangsa 
yang dianggap paling tua. Eugen Weber dalam karyanya yang monumental, 
misalnya, menunjukkan bagaimana para penghuni desa dan banyak kota di 
Perancis tidak pernah merasa diri sebagai orang Perancis bahkan sampai antara 
1880-1910, satu abad sesudah Revolusi Perancis (1789). Juga dengan 
mengandaikan klaim kultural dari masa-lalu. Pada umumnya mereka menaruh 
kebencian (yang bahkan masih berlangsung sampai hari ini) terhadap orang-orang 
Paris dan apa saja yang berbau Paris. Hanya sesudah 1880-1910 apa yang disebut 
“kesadaran sebagai orang Perancis” muncul lewat proses industrialisasi, migrasi, 
persekolahan, dsb. 

Sketsa penjelasan tersebut diajukan samasekali bukan untuk mengatakan bahwa 
simbol etnis atau memory tentang masa lalu tidak punya peran dalam kemunculan 
sebuah bangsa. Mitos kepahlawanan melawan penjajah sedemikian berperan, 
terutama ketika nasionalisme sudah disosialisasikan secara massal. Tetapi mitos 
kepahlawanan itu lebih sering merupakan “konsep” perlawanan, yang “isi-fakta” 
historisnya dipelintir atau dikosongkan bagi tujuan nasionalisme. Dengan sketsa di 
atas juga samasekali tidak mau dikatakan bahwa nasionalisme hanyalah suatu 
gejala semu. Nasionalisme merupakan peristiwa historis “sekongkret seperti 
industrialisasi, dan senyata seperti perang.” Dan dalam perjalanan sejarah, 
nasionalisme serta kemerdekaan bisa menjadi kekuatan progresif bagi kemajuan 
bersama. ‘Bisa’ artinya ‘tidak selalu’, karena nasionalisme juga sering punya wajah 
yang brutal dan destruktif. Nazisme Hitler di Jerman adalah satu contoh. 

Yang lebih mau dikatakan dengan sketsa di atas ialah bahwa ‘bangsa’ sebagai 
komunitas persaudaraan bukanlah sebuah deskripsi, melainkan aspirasi. Dan sejak 
kemunculannya, harapan tentang komunitas persaudaraan itu sudah berpaut 
dengan jaringan-institusional kekuasaan bernama ‘negara’, yang di masa pasca-
kemerdekaan lebih sering mengkangkangi ketimbang merawat harapan tersebut. 
Karena kelahiran sebuah ‘bangsa’ tidak terpisah dari kemunculan ‘negara’, dan 
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karena unsur konstitutif sebuah bangsa adalah ‘rakyat’, maka realisasi harapan 
tentang komunitas persaudaraan itu juga sangat bergantung pada hubungan 
antara ‘negara’ dan ‘rakyat’. Pada soal itulah kita menjadi termangu-mangu. 

3. Nasionalisme dan Rakyat 

Seperti coba diajukan di atas, jantung dari nasionalisme ialah upaya politik untuk 
mengatasi (transcend) perbedaan antara negara (state) dan masyarakat (society). 
Pada mulanya adalah asumsi bahwa masyarakat itu unik. Pemerintahan oleh orang 
asing adalah perkosaan terhadap keunikan masyarakat tersebut. Maka, atas nama 
masyarakat, sekelompok orang harus mengambil-alih pemerintahan oleh orang 
asing itu, lalu membuat pemerintahan sendiri. Jadilah ke-sama-sebangun-an 
antara ‘negara’ dan ‘bangsa’, nation-state. ‘Rakyat’ adalah perkara lain. 

Bahwa nasionalisme telah menjadi kekuatan yang menggerakkan tidak berarti 
bahwa nasionalisme tidak mengandung kerancuan. Daya yang menggerakkan 
adalah satu hal, sedang validitas adalah lain hal. Bagi nasionalisme sebagai 
ideologi, berlaku juga apa yang ditunjuk Havel: “dunia seolah-olah, yang 
menyerobot realitas.” Sebelum kemerdekaan sudah nyata, dan sesudah 
kemerdekaan menjadi terbukti bahwa ‘negara’ bukanlah ‘bangsa’, ‘bangsa’ tidak 
identik dengan ‘rakyat’, dan ‘negara’ tetap saja bukanlah ‘rakyat’. Yang kemudian 
biasa dilakukan oleh pemerintah-pemerintah pasca-kemerdekaan ialah 
memainkan retorik nation-building, tetapi lebih sering tidak punya substansi lain 
kecuali pidato-pidato dan penciptaan ritual. Dalam kesempatan-kesempatan 
seperti itu, agenda nasionalisme tidak lagi terlalu berfokus pada identitas antara 
‘negara’ dan ‘bangsa’ (karena memang tidak identik), melainkan pada retorik 
bahwa ‘bangsa’ bukan lagi sebuah harapan, melainkan kenyataan. Bukan lagi 
aspirasi, melainkan deskripsi. 

Yang lebih sering terjadi dalam periode pasca-kemerdekaan adalah transformasi 
dari nasionalisme sebagai “proyek mentransendir perbedaan antara negara dan 
masyarakat” menjadi nasionalisme sebagai “legitimasi pembangunan”. 
Nasionalisme di masa pasca-kolonial ialah retorik ideologis.[30] Nasionalisme 
ialah kompetisi fanatik atas angka GNP, ialah amarah ketika orang/fihak asing 
mempertanyakan kondisi hak-hak asasi manusia yang buram. Nasionalisme dalam 
periode pasca-kemerdekaan biasanya makin jauh dari pengalaman dan urusan 
‘rakyat’. Gagasan ‘bangsa’ semakin terpisah dari pengalaman kelompok-kelompok 
‘rakyat’, serta definisinya makin berada di bawah cengkeraman para pejabat yang 
mengontrol ‘negara’. ‘Rakyat’ menjadi sekedar kerumunan penduduk yang diseret 
berayun-ayun antara birokrasi kekuasaan ‘negara’ dan definisinya yang tak boleh 
dibantah tentang ‘bangsa’. Rezim otoriter menjadi gejala yang tidak jauh di depan 
mata: 

“[H]asilnya ialah berbagai penciptaan mitos dogmatis yang didasarkan 
pada proyeksi sewenang-wenang tentang klaim nasional ke masa lalu 
serta klaim kepentingan nasional ke masa kini dan depan, yang diikuti 
oleh penyingkiran apa saja kecuali interpretasi yang disetujui, fakta 
maupun teks...” 
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Sebuah gejala yang bukannya tidak sama dengan yang kita alami selama 32 tahun 
terakhir. 

Tetapi siapakah yang dimaksud ‘rakyat’ dalam proses nasonalisme pra- maupun 
pasca-kemerdekaan? Kalau inti nasionalisme ialah ‘politik’, maka apa yang 
dimaksud dengan ‘rakyat’ dalam nasionalisme juga kelompok-kelompok 
masyarakat yang terlibat, atau dilibatkan, dalam gejala sosial yang disebut ‘politik’. 
Pada tataran commonsense, ‘rakyat’ dalam nasionalisme pra-kemerdekaan 
mencakup siapa saja yang tidak termasuk kategori aparatur negara kolonial. Dalam 
nasionalisme pasca-kemerdekaan, pengertian itu juga berlaku, tetapi mulai 
ditambah dengan kelompok-kelompok yang statusnya disamakan dengan aparatur 
negara. Segera kelihatan bahwa pengertian seperti itu lemah, karena, semakin 
berada pada jenjang yang lebih rendah, semakin orang lebih merasa atau dianggap 
sebagai bagian dari ‘rakyat’. Selain itu, berkembangnya banyak kantung-kantung 
ekonomi yang makin kompleks di masa pasca-kemerdekaan mementahkan 
pengertian commonsense tersebut. Sketsa kecil ini bukanlah tempat untuk 
mengurai kompleksitas perkembangan baru itu. 

Ada baiknya untuk berangkat saja dari kelompok-kelompok ‘rakyat’ yang terlibat 
atau dilibatkan dalam nasionalisme anti-kolonial. Mulailah dari pucuk piramida. 
Pertama, kelompok pemimpin yang terdiri dari kelompok aristokrasi dan para 
penatua agama. Tentang kelompok aristokrasi, tidak ada pola umum bagaimana 
mereka bersikap terhadap gerakan nasionalis. Kalau nasionalisme sangat dibentuk 
oleh kematangan bentuk negara-kolonial, maka ex hypothesi sikap kelompok ini 
juga sangat dipengaruhi oleh cara pemerintah kolonial memperlakukan kelompok 
aristokrasi. Perbedaan sikap intra-kelompok aristokrasi dan perbedaan wilayah 
kepentingan pemerintah kolonial membuat pola umum sulit ditemukan. Hal yang 
sama juga berlaku bagi kelompok pemuka agama. Biasanya terjadi kecurigaan 
timbal-balik antara pemuka agama dan kelompok nasionalis, terutama ketika 
gerakan nasionalis sudah secara eksplisit melancarkan agenda universal 
“nasional”. Tetapi faktor penentunya ialah kadar diakomodasi-tidaknya 
kepentingan berbagai kelompok (pemuka) agama itu oleh pemerintah kolonial. 

Kedua, kelompok pengusaha. Tidak juga ada pola umum yang bisa ditunjuk. 
Mungkin lebih karena perilaku politik mereka sangat ditentukan oleh perhitungan 
keuntungan-ketindakuntungan ekonomis ketimbang isme politik. Setiap gerakan 
politik, apapun namanya (termasuk nasionalisme), lebih merupakan alat, atau 
paling banter sasaran antara, bagi tujuan ekonomis tersebut. Dan itu juga berlaku 
jauh sesudah kemerdekaan dicapai. 

Ketiga, kelompok pedagang. Kelompok ini punya potensi yang lebih besar 
dibanding kelompok lain dalam kaitannya dengan nasionalisme. Potensi itu 
terletak dalam posisinya sebagai ‘kelompok perantara’ di masyarakat kota. Pada 
kelompok ini terletak titik-temu dan titik-simpang dari arus elite dan arus massa. 
Tetapi untuk menjadi kekuatan nyata, potensi kelompok ini juga sangat ditentukan 
oleh hubungan asal-muasal kemunculannya dengan pemerintah kolonial. 
Sandainyapun mulai menjadi kekuatan nyata, kelompok pedagang biasanya butuh 
kepemimpinan dari luar kelompoknya. 
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Keempat, kelompok profesi dan inteligentsia. Pentingnya kelompok ini terletak 
dalam kecenderungan bahwa dibanding dengan profesi lain, para ahli hukum atau 
dokter, misalnya, lebih terkait dengan urusan-urusan “publik”. Terutama mereka 
yang ada di kantung-kantung birokrasi negara cenderung melihat diri sebagai 
pembadanan dari ‘kepentingan umum’, dan mereka merasa berada “di atas” 
kepentingan golongan. Mereka juga percaya diri pada kemampuan profesional 
mereka bagi urusan-publik: ahli hukum dalam negosiasi, dokter dalam sanitasi 
publik, dll. Pada umumnya kelompok ini lebih condong mendukung status quo. 
Hanya ketika mengalami blokade mobilitas-jenjang oleh pemerintah kolonial, 
mereka akan menjadi bagian yang penting dari gerakan nasionalis. 

Kelima, kelompok intelektual. Seperti kelompok profesi, mereka ini juga kelompok 
yang paling fasih-terdidik dalam masyarakat kolonial. Tetapi tidak seperti 
kelompok profesi, para intelektual nasionalis biasanya terdiri dari para profesional 
yang gagal: tidak mendapat hasil, status atau pengaruh sesuai dengan keahlian 
mereka. Pencarian sebab kegagalan itu mengarah pada corak-asing (foreignness) 
negara kolonial. Persis karena nasionalisme melibatkan perumusan berbagai 
gagasan abstrak, kelompok ini memainkan peran yang besar dalam semua gerakan 
nasionalis. Ketika gagasan-gagasan itu harus diterjemahkan ke dalam rancang-
manajerial, untuk beberapa hal, kelompok profesi dan inteligentsia menjadi 
sentral. 

Keenam, kelompok militer. Pada hemat saya, istilah ‘tentara rakyat’ hanya berlaku 
pada periode kolonial. Mereka ialah kelompok rakyat yang dengan senjata 
mengusahakan secara rutin keamanan dan perlawanan anti-kolonial. Dalam arti 
inilah mereka bisa dimasukkan dalam kategori ‘rakyat’. Tetapi menggunakan 
istilah ‘tentara rakyat’ bagi periode pasca-kolonial adalah kontradiksi istilah 
(contradictio in terminis). Militer ialah bagian integral dari negara, dalam periode 
kolonial maupun pasca-kolonial. 

Ketujuh, kelompok buruh. Perdebatan tentang peran kaum buruh dalam 
nasionalisme masih terus berlangsung. Perpecahan gerakan Marxisme-
Komunisme di Eropa merupakan salah satu konsekuensi dari gejala bahwa kaum 
buruh ternyata tidak bisa disatukan dalam ‘kelas buruh’, melainkan terpecah 
seturut garis nasionalis. Tidak ada pola umum tentang peran kaum buruh dalam 
gerakan nasionalis. Mitos tentang peran kaum buruh yang besar dalam gerakan 
nasionalis terutama lahir dari gejala bahwa di daerah koloni, organisasi buruh 
biasanya merupakan satu-satunya organisasi massa dalam masyarakat urban. 

Kedelapan, kaum petani. Masalah keterlibatan petani dalam nasionalisme hanya 
muncul di awal abad 20, terutama diambil dari berbagai kasus di Asia dan Afrika. 
Di kawasan itu, kaum petani menjadi fokus dari istilah ‘rakyat’ dalam 
nasionalisme. Sebabnya, pemerintah negara kolonial semakin menuntut 
kelompok-kelompok nasionalis untuk menunjukkan bukti bahwa mereka 
mempunyai dukungan luas dari massa. Tentu, ‘massa’ di kawasan Asia dan Afrika 
tak lain ialah petani. Dan tentu, tuntutan itu mengharuskan para pemimpin 
gerakan nasionalis untuk melakukan mobilisasi kaum petani. 
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Saya kira pada titik itulah kita bisa melihat potensi pertemuan yang sempurna 
antara ‘politik’ dan ‘kultur’. Agenda para pemimpin nasionalisme untuk 
mengambil-alih negara kolonial (politik) disosialisasikan secara massal lewat 
berbagai imagi simbol dan mitos kepahlawanan dari masa lalu (kultur). 
Historisitas fakta bukanlah konsern para nasionalis. Dan memang, sesuatu 
menggerakkan banyak orang bukan karena sesuatu itu merupakan fakta historis. 
Nasionalisme ialah gerak dari ‘politik’ ke ‘kultur’, dan bukan sebaliknya. Itu 
samasekali tidak berarti bahwa kemerdekaan dari pemerintah kolonal bukanlah 
keinginan para petani dan buruh juga. Lebih tepat harus dikatakan bahwa 
kemerdekaan dalam bentuk ‘bangsa’ (natio) tidak punya hubungan intrinsik 
dengan gagasan kemerdekaan para petani dan buruh. Karena, kalau kemerdekaan 
para buruh dan petani identik dengan bentuk ‘bangsa’, maka sesudah tercapai 
kemerdekaan, meredalah pemberontakan petani atau buruh. Bahwa gejala 
pemberontakan petani dan buruh tidak mereda setelah tercapainya kemerdekaan 
menunjukkan tidak sama-sebangunnya kepentingan petani/buruh dan 
kepentingan nasionalisme. 

Ada satu kelompok lagi yang selama ini selalu diabaikan, dan mereka semakin 
menagih tempatnya dalam sejarah sebuah bangsa: kelompok perempuan. Kategori 
kelompok ini perlu dibuat eksplisit, karena gejala dalam hubungan-segitiga yang 
problematis antara ‘bangsa’, ‘negara’ dan ‘rakyat’ menunjukkan bahwa para 
perempuan menjadi target penting dari berbagai tualang politik. Perkosaan massal 
dalam penyingkiran kelompok-etnis (ethnic cleansing) adalah satu contoh. 
Gagasan ‘kekerasan negara terhadap perempuan’ (State violence against women) 
adalah contoh lain. Dalam banyak refleksi tentang bangsa dan nasionalisme, 
perempuan hanya dicatat dalam kaitannya dengan penyebutan pahlawan 
perempuan. Tidak mengherankan kalau kritik terhadap kecenderungan itu sampai 
melangkah pada argumen bahwa ‘negara’ dan ‘bangsa’ merupakan gagasan yang 
per definisi maskulin-patriarkal. Juga dengan tetap membenarkan substansi kritik, 
saya kira argumen itu mencampur-adukkan ‘logika’ dan ‘konteks kesadaran 
historis’. Mungkin ada gunanya melihat bahwa pengertian dan “bahasa” non-sexist 
baru berkembang luas di paroh kedua abad 20, meskipun akarnya bisa dilacak 
jauh ke belakang. Nasionalisme yang menjadi gejala di paroh pertama abad 20 
bagaikan orang buta terhadap “bahasa” non-sexist tersebut. Yang lebih dibutuhkan 
ialah gerakan historical recovery, ketimbang logika tentang definisi. 

Kategori kelompok-kelompok di atas tentulah belum lengkap, dan sebaiknya 
dianggap sebagai sekedar contoh. Tetapi dari beberapa kategori eksemplar itu juga 
sudah bisa dilihat ciri, posisi dan agenda yang berbeda-beda dari berbagai 
kelompok yang secara serampangan disebut ‘rakyat’ dalam nasionalisme. Tampak 
bahwa posisi serta karakter kelompok-kelompok itu bukannya tidak mirip dengan 
konfigurasi kelompok-kelompok yang ada dalam proses ‘politik’ modern di luar 
bingkai nasionalisme. Dalam banyak hal, yang terakhir bahkan merupakan 
kelanjutan dari konfigurasi politik kelompok-kelompok ‘rakyat’ dalam 
nasionalisme. 

Dari sketsa konfigurasi kelompok-kelompok di atas juga dengan mudah dapat 
dikenali kelompok mana yang dalam periode pasca-kolonial akhirnya 
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mengendalikan ‘negara’: kelompok militer, kelompok profesi-inteligentsia, 
beberapa segmen kelompok pengusaha dan intelektual. Maka tinggallah kelompok 
buruh, petani, perempuan, pedagang dan segmen tertentu dari kelompok 
intelektual dalam kategori ‘rakyat’. 

Tentu saja pembedaan tersebut bersifat tipologis, dan kecenderungan multi-peran 
dari para pelakunya membuat klasifikasi demikian menjadi relatif. Tetapi 
membaurkan begitu saja semua kelompok itu sekaligus dalam kategori ‘aparatus 
negara’ dan ‘rakyat’ sama dengan berceloteh tentang hijau hutan tanpa mengakui 
keberadaan sekian banyak pepohonan. Dan persis itulah yang biasa dilakukan oleh 
pemerintah dalam periode pasca-kolonial. 

Seperti sudah diajukan, kecenderungan seperti itu sudah dapat ditemukan akarnya 
pada nasionalisme dan pembentukan sebuah bangsa, yang intinya ialah klaim 
kesama-sebangunan antara ‘negara’ dan ‘masyarakat’. Karena proses historis 
pasca-kolonial segera membuktikan bahwa ‘negara’ ternyata bukan ‘masyarakat’, 
dan ‘bangsa’ ternyata tetap sebuah aspirasi, maka pemerintah ‘negara’ pasca-
kolonial mencoba menemukan cara apa saja untuk menciptakan kesan bahwa 
ketiganya adalah satu hal. Tetapi yang sesungguhnya berlangsung adalah ‘negara’ 
yang mengkangkangi gagasan ‘bangsa’ dan ‘masyarakat’. Dengan manipulasi, teror, 
senjata ataupun kekerasan. Gellner benar ketika mengingatkan bahwa 
nasionalisme melibatkan proses manipulatif-instrumental para nasionalis 
terhadap kelompok-kelompok ‘rakyat’. 

Istilah ‘manipulatif-instrumental’ merupakan kata lain dari apa yang secara umum 
disebut ‘rekayasa’. Istilah ‘rekayasa’ mempunyai reputasi buruk dalam kaitannya 
dengan asumsi humanistik tentang hidup sosial (bahwa pusat and tujuan hidup 
bersama bukanlah ‘sistem’, melainkan ‘manusia’ yang punya nurani dan 
kebebasan). Rekayasa dipandang memaksakan ataupun mengubah apa yang 
‘natural’ menjadi ‘artifisial’. Yang artifisial diperlawankan dengan yang natural. 
Tetapi apa itu ‘yang natural’ (kodrati)? Kalau fokus hidup sosial ialah manusia 
yang punya kreativitas-pikir, nurani dan kebebasan, dan kalau ‘teknologi’ adalah 
bagian dari kreativitas manusia, teknologi harus disebut sebagai unsur naturalitas 
ataukah artifisialitas? Bukan di sini tempatnya mengurai perkara tersebut. 

Saya kira rekayasa merupakan gejala sejarah yang sulit dielak. Salah satunya 
karena manusia bisa dibedakan (meskipun tak bisa dipisahkan) dari alam, atau 
karena kita punya kapasitas mengambil jarak sosial, spatial dan temporal dalam 
upaya mereka-reka tindakan selanjutnya. Secara individual maupun kolektif. Dari 
situ barangkali jelas bahwa penggunaan simbol-simbol kultural dari masa lalu 
dalam gerakan seperti nasionalisme selalu melibatkan instrumentalisme. Tetapi 
proses itu berubah menjadi tindakan instrumental-manipulatif yang brutal ketika 
dipaksakan melalui penghancuran perbedaan dan pengalaman hidup berbagai 
kelompok, dengan teror maupun kekerasan. Dan brutalitas itu bisa dilakukan oleh 
satu atau beberapa kelompok fanatik terhadap kelompok lain (horizontal), maupun 
oleh aparatus negara terhadap semua atau beberapa kelompok dalam masyarakat 
(vertikal). 
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Itulah yang sering terjadi pada gagasan indah tentang ‘bangsa’. Bangsa sebagai 
komunitas adalah sebuah aspirasi, bukan deskripsi. Kapan ia menjadi deskripsi, 
tak seorang pun tahu. Brutalitas instrumental-manipulatif yang dilakukan oleh 
negara atau kelompok fanatik terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat yang 
dianggap membentuk ‘bangsa’ persis merupakan penghancuran gagasan ‘bangsa’ 
yang ingin dibuatnya. Dan potensi ganas itu sudah bisa ditemukan dalam 
nasionalisme sebagai klaim identitas antara ‘negara’ dan ‘masyarakat’. Pada 
akhirnya jelas bahwa pada taraf yang terdalam, ‘bangsa’ bukanlah proses yuridis-
legal, melainkan psiko-politis dan psiko-sosial. 

Pada situasi itulah nasionalisme pasca-kemerdekaan menjadi jauh ketinggalan 
dibanding gagasannya sendiri tentang sebuah bangsa. Masalah hubungan-segitiga 
yang problematis antara bangsa, negara dan rakyat memang hanya bisa 
dipecahkan di luar, bukan di dalam, proyek nasionalisme. Justru karena bangsa 
menyangkut soal solidaritas-komunitas, proses pembentukannya “hanya bisa 
ditemukan lewat proses-proses di luar pemahaman dan kontrol para nasionalis.” 

4. Rakyat dan Negara 

Sebagai sebuah grammar baru politik, nasionalisme memang telah menjadi satu 
daya besar yang meninggalkan jejaknya sampai hari ini. Dan dalam satu dasawarsa 
terakhir, ketika gejala globalisasi punya kecenderungan menisbikan batas teritorial 
negara-bangsa, sentimen nasionalis seperti bangkit dari tidurnya. Apakah gejala 
itu merupakan nasionalisme seperti yang bermunculan di paroh pertama abad 20? 
Saya cenderung tidak melihatnya demikian, meskipun dalam beberapa hal punya 
“isi” yang mirip dengan nasionalisme anti-kolonial. 

Pertama, yang berlangsung adalah pemberontakan berbagai komunitas lokal 
terhadap makin impersonal-nya sistem ekonomi global. ‘Lokal’ tidak sama dengan 
‘nasional’, meskipun dari perspektif global, nasionalisme merupakan satu bentuk 
lokalisme. Sejak dasawarsa 1970, berbagai negara sedang-berkembang berlomba-
lomba membuat rekayasa nation-building dengan satu fokus: pembangunan 
ekonomi. Tetapi dalam bingkai global yang ada, makin diyakini bahwa jalur pintas 
pembangunan-ekonomi hanya bisa ditempuh lewat inkorporasi (memasukkan diri) 
ke jaringan ekonomi kapitalis global. Proses global itu kemudian mulai melompati 
otoritas ‘negara’ sendiri. Jaringan produksi dan transaksi global tersebut semakin 
menjadi suatu realitas tersendiri yang lepas dari denyut pengalaman lokal warga 
biasa, tetapi sekaligus menentukan barang kebutuhan, selera dan hidup mereka. 
Impersonal-nya kekuatan ekonomi global yang berupa perusahaan-perusahaan 
transnasional dalam bingkai negara- otoriter dengan mudah sering menggusur 
secara paksa tanah waris dan hidup komunitas lokal. Yang kemudian sering 
meledak ialah arus perlawanan dari komunitas-komunitas tersebut. Itu tidak 
berarti bahwa mereka persis mengerti siapa yang mereka berontak. Mereka 
melawan jaringan kekuatan yang terasa jauh-impersonal, tetapi yang daya-
remuknya begitu kuat menggilas corak hidup yang dekat-personal dalam 
komunitas lokal. Kesinambungan collective memory terputus, karena warga 
komunitas-lokal dipaksa mengembara di ruang-ruang yang bukan ‘tanah-air’ 
mereka. 
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Kedua, gejala pemberontakan lokal tersebut lain dari nasionalisme, meskipun 
punya potensi ke arah itu. Potensi itu barangkali bisa dirumuskan dalam 
pertanyaan imaginer begini: mengapa pemerintah negara yang ada (state) begitu 
asing terhadap pengalaman komunitas kami (society)? Dengan kata lain, arus 
pemberontakan komunitas-komunitas lokal yang kuat dewasa ini lebih merupakan 
gelombang pemberontakan terhadap ‘pemerintah-negara’, bukan pemberontakan 
terhadap gagasan ‘bangsa’. Sekali lagi, kita bertemu dengan hubungan problematis 
antara ‘rakyat’ dan ‘negara’. Separatisme tentu jauh lebih tua dibanding riuh-
rendah gejala globalisasi, dan dalam beberapa kasus memang merupakan bentuk 
nasionalisme. Tetapi untuk lebih banyak kasus lagi, gejala pemberontakan lokal 
lebih merupakan tuntutan berikut: semakin global-impersonal tata ekonomi, 
semakin harus lokal-responsif tata politik. Desentralisasi merupakan tuntutan 
sejarah yang sulit dibantah, teoretis maupun empiris. 

Dari dua pokok-analitis tersebut juga makin kelihatan betapa gagasan ‘bangsa’ 
sebagai komunitas (atau jaringan komunitas-komunitas) tetaplah sebuah harapan, 
bukan kenyataan. Dan di bawah kangkangan rezim ‘negara’ yang lebih mengelola 
gagasan itu dengan koersi ketimbang persuasi, bisa dipastikan ‘bangsa’ akan 
menjadi harapan yang semakin jauh. Dalam hubungannya dengan pemerintah-
negara, semakin banyak komunitas lokal menjadi sentrifugal (menjauh dari pusat). 
Lalu kebutuhan akan militer yang lebih represif-brutal semakin menjadi 
keharusan. Maka semakin menjauh lagi gagasan ‘bangsa’ sebagai komunitas. 
Lengkaplah sudah lingkaran-setan. 

Ada satu perkara besar lain yang, saya kira, mencirikan hubungan problematis 
antara negara dan rakyat. Dan perkara itu punya implikasi penting pada gagasan 
tentang ‘bangsa’. Dengan cermat Hobsbawm mengisyaratkan masalah itu: 

“Masalahnya ialah, karena kemunculan birokrasi pemerintah dan 
modernitas tak bisa dipisahkan, terjadilah gejala ini: pelosok 
dikendalikan oleh pesisir, desa dikuasai oleh kota, dan rakyat diperintah 
oleh kaum melek-huruf. Pada mulanya adalah kata.” 

Pada kecenderungan seperti itu tersimpan perbedaan grammar antara cara 
pengorganisasian ‘negara’ dan sifat pengalaman ‘rakyat’. Dan mirip dalam gejala 
nasionalisme, desain negara selalu cenderung menyerobot, atau bahkan meremuk, 
sifat pengalaman rakyat. Perkara ini sedemikian relevan bagi kondisi hubungan 
antara ‘rakyat’ dan ‘negara’, serta implikasinya sedemikian besar bagi gagasan 
‘bangsa’ seperti yang terjadi di Indonesia. Kita, “[t]idak bisa membentuk 
komunitas dalam skala sebesar bangsa kalau idiom dan cara yang dipakai untuk 
membentuk satuan komunitas itu sedemikian asing dari pengalaman sebagian 
besar warga biasa. [D]alam masyarakat manapun, di mana pemerintah tidak 
mendekat pada pengalaman komunitas-komunitas yang ada, melainkan hanya 
memaksakan kesatuan birokratis, secara sistematis kewajiban dan loyalitas warga 
tidak terbentuk. [Kalau demikian], maka komunitas patriotisme tak akan pernah 
terbentuk, karena tidak ada sebuah patria dalam arti sebenarnya.” 

Yang sedang ditunjuk bukanlah argumen apakah bangsa, nasionalisme atau 
patriotisme itu “baik” atau “tidak-baik”. Yang diajukan ialah (1) prasyarat 



 
STRUKTUR POLITIK, SISTEM PEMERINTAHAN, & DEMOKRASI 366 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

pembentukan komunitas yang disebut ‘bangsa’, dan (2) kecenderungan konstan 
yang dilakukan oleh ‘negara’ terhadap ‘rakyat’. Tetapi mengapa gejala itu menjadi 
kecenderungan konstan? Sebagaimana diisyaratkan di atas, Hobsbawm melihatnya 
sebagai gejala konstitutif. Artinya, memang dari sono-nya begitu. Dengan beberapa 
catatan kritis, saya melihat perspektif itu punya bukti yang kuat. 

Ambillah satu soal yang sangat jarang disentuh: kecenderungan konstan 
‘pemerintah’ dan ‘negara’ untuk mengabaikan tradisi lisan (oral tradition) yang 
merupakan unsur sentral dari pengalaman komunitas-komunitas lokal ‘rakyat’. 
Komunitas-komunitas lokal ada sebelum dan jauh mendahului pembentukan 
‘negara’ dan ‘bangsa’. Satuan-satuan itu disebut ‘komunitas’ persis karena mereka 
punya sejarahnya sendiri yang tidak selalu sesuai dengan desain moderen ‘negara’, 
‘nasionalisme’ ataupun ‘bangsa’. Setiap komunitas punya collective memory yang 
berisi: pengalaman penderitaan bersama, pengalaman linguistik, temporal, spatial, 
regenerasi, mitos kepahlawanan, konflik, solidaritas, dsb. Dalam kebanyakan kasus 
di kawasan sedang berkembang, collective memory itu dihidupi bukan dalam 
bentuk tertulis (teks), melainkan dalam tradisi-lisan. Kisah-kisah lokal yang biasa 
disebut ‘cerita rakyat’ merupakan format tradisi-lisan tersebut. Juga dengan 
mengandaikan kekuatan diplomasi dan senjata, nasionalisme anti-kolonial 
menjadi kekuatan massal persis karena menggunakan secara selektif-instrumental 
tradisi-oral dari komunitas-komunitas lokal ini. 

Saya tidak sedang mempersoalkan historisitas fakta dari isi collective memory. 
Yang sedang saya ajukan ialah bahwa corak ‘lisan’ dari sebagian besar pengalaman 
komunitas lokal membuat collective memory begitu sentral; sedemikian sentral 
sehingga setiap upaya penyatuan birokratis-tertulis yang tidak menghormati gejala 
itu niscaya akan selalu menjadi tindakan menangkap angin. Soal ini tidak ada 
hubungannya dengan statistik tingkat melek-huruf (literacy): 

“Melek-huruf melahirkan gagasan baru tentang teks-tertulis sebagai 
suatu ‘yang asli’ (original), tetapi itu merupakan kesesatan yang fatal. 
Fakta sederhana bahwa sebuah komunitas mampu mengungkapkan 
pengalamannya dalam bentuk tertulis tidak berarti bahwa komunitas itu 
telah berhenti menghidupi tradisi-lisan. Menulis dan apa yang tertulis 
tidak hanya membekukan memory, tetapi menghentikannya. Menulis dan 
apa yang tertulis mungkin memperkecil keharusan untuk menguasai 
teknik-mengingat yang makin rumit, tetapi pastilah tidak membebaskan 
kita dari kebutuhan untuk menuturkannya secara lisan. Kodifikasi tertulis 
tidak hanya gagal mengungkapkan pengalaman kita, tetapi bahkan 
sangat jarang mengusahakannya.” 

Itulah soal yang tidak mungkin dielakkan oleh setiap orang yang berlagak ingin 
menjadi pemimpin masyarakat. Dan soal itu juga yang menjadi salah satu jantung 
masalah dari hubungan antara ‘negara/pemerintah’ dan ‘rakyat’. Kelangsungan 
sebuah ‘bangsa’ sangat bergantung pada cara ‘negara/pemerintah’ menghormati 
dan memperlakukan corak-lisan dari pengalaman komunitas-komunitas lokal 
tersebut. 
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Dalam hal itu, ‘pemerintah/negara’ terpenjara oleh cara-kerja yang secara 
konstitutif muncul dari sono-nya. Para manajer negara yang membutakan diri 
terhadap perkara ini akan dikenang sebagai musuh berbagai komunitas. Cara-kerja 
yang konstitutif ada pada jaringan kelembagaan yang disebut ‘negara moderen’ itu 
ialah cara-kerja mengatur, mengelola dan memerintah yang digerakkan oleh 
prinsip kodifikasi realitas. Kodifikasi itu tertulis, berisi penetapan hukum, 
konvensi, aturan, kewajiban, kontrak, transaksi, tradisi, ilmu, teknologi, fiskal, 
mata uang, sejarah serta kebiasaan, dsb. yang berlaku dalam suatu wilayah 
yurisdiksi. Kantor-kantor negara adalah ruang-ruang dokumen berdebu tentang 
KTP, sensus penduduk, angka GNP dan GDP, volume ekspor-impor, keppres, peta 
wilayah cakupan administratif, dsb. Itulah sebuah corak penguasaan dan 
manajemen yang menjadi definisi dari birokrasi negara moderen. Weber 
menyebutnya sifat ‘legal-rasional’. Sebagai modus penguasaan, raison d’être 
(alasan adanya) birokrasi negara ialah penyatuan dan penyeragaman. Perbedaan 
merupakan teka-teki, atau malahan masalah besar, yang harus segera dipecahkan. 
Seperti sudah diurai di muka, jaringan birokrasi-moderen itu merupakan wajah 
dari grammar dan bentuk baru politik. Di situ terletak kekuasaan tertinggi atas 
sebuah masyarakat, yang karenanya menjadi target utama dari gerakan para 
pemimpin nasionalisme. 

Deskripsi tentang karakter negara itu lepas dari soal “baik” atau “tidak-baik”. Tak 
ada yang intrinsik “baik” atau “tidak-baik” dalam sebuah gejala. Karakter 
impersonal dari negara, misalnya, justru memungkinkan kesamaan perlakuan 
warga-negara di depan hukum; suatu hal yang kita inginkan. Tetapi juga, ketika 
karakter ‘kodifikasi tertulis’ negara itu dilihat dalam relasinya dengan karakter 
‘tradisi lisan’ rakyat, maka dengan jelas terlihat sebuah jurang yang dalam. Dalam 
bahasa birokrasi-negara, tradisi, penderitaan dan nyawa para warga komunitas 
lokal yang lekat dalam collective memory mereka dilihat pertama-tama sebagai 
‘hal’ (res), dan bukan tradisi, penderitaan serta nyawa para ‘pribadi’ (personae). 
Penggusuran yang sewenang, teror, dan ganti-rugi yang sangat kecil dalam 
pembangunan waduk, misalnya, adalah bukti tak terbantah dari gejala tersebut. Di 
mata birokrasi-negara, hidup para warga komunitas lokal adalah ‘hal’, bukan kisah 
para pribadi. 

Dari situ juga segera kelihatan bahwa berbagai pengalaman komunitas lokal dalam 
hubungannya dengan birokrasi-negara punya implikasi penting bagi kelangsungan 
sebuah bangsa. Kalau bangsa ialah ‘komunitas’, maka pengalaman para warga 
komunitas pastilah merupakan bagian konstitutif dari kelangsungan atau 
kehancuran sebuah bangsa. Sederhana dan lugas. 

Namun, mengapa banyak warga di bawah perlakuan keji oleh birokrasi-negara 
otoriter pun tetap mengaku dan menebah-diri sebagai “saya orang Indonesia”, 
“saya orang Mesir”, atau “saya orang Jerman”? Ada beberapa kemungkinan. 
Pertama, gejala itu justru menunjukkan betapa ‘bangsa’ tidak sama dengan 
‘negara’. Kedua, pengakuan itu tertuju pada apa yang secara samar-samar 
dipahami sebagai ‘bangsa’. 
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Ketiga (dan saya kira ini lebih penting), di hadapan tiadanya pilihan lain, 
pengakuan itu merupakan ungkapan dari ikatan kita dengan collective memory 
yang sudah menjadi bagian tak-terpisah dari hidup kita sekarang. Kita tidak bisa 
mengelak dari masa lalu kita, yang menyenangkan maupun yang tidak-
menyenangkan. Di dalamnya terdapat beragam unsur seperti “taman kenangan” 
yang sudah melekat bagai stempel pada memory kita: wajah orang-orang terkasih, 
teman bermain, rumah masa-kecil, landscape sungai, danau, jalan, dll. Kita punya 
ikatan-emosional bukan pada manusia, rumah dan landscape pada umumnya, 
melainkan pada pribadi, rumah dan landscape tertentu; tunggal maupun jamak. 
Karena pribadi, rumah dan landscape itu adalah bagian dari ‘tanah-air’ tertentu 
yang sudah diberi nama umum (Yogyakarta di Indonesia, Cairo di Mesir, Bavaria 
di Jerman), dan bukan ‘tanah-air’ lain, maka kita mengaku diri dengan menunjuk 
nama umum di mana ‘tanah-air’ itu berada: Indonesia, Mesir, Jerman. Landscape 
sangat membentuk memory kita, dan mengarahkan identifikasi kita dengan 
komunitas yang menjadi bagian dari landscape itu. 

Moga-moga semakin jelas bahwa ikatan yang kuat dengan ‘tanah-air’ tidak 
otomatis berarti kecintaan pada ‘bangsa’, apalagi kecintaan pada ‘negara’. 
Membaurkan perbedaan ketiganya sama dengan memaksa ‘dunia seolah-olah’ 
supaya menyerobot realitas. Bangsa tetaplah sebuah aspirasi, bukan deskripsi. 
Cara birokrasi ‘negara’ memperlakukan warga berbagai komunitas ‘rakyat’ menjadi 
kuncinya. Sebagaimana dulu ‘negara’ menjadi faktor kemunculan gagasan ‘bangsa’, 
sangat mungkin juga sekarang ‘negara’ akan menjadi faktor penentu lenyapnya 
‘bangsa’. 

5. Urgensi Demokrasi 

Bangsa memang suatu gejala sejarah. Artinya, kemunculannya bukanlah suatu 
peristiwa yang niscaya. Karena itu, lenyapnya juga bukan suatu ketidakmungkinan. 
Bangsa bisa muncul, tetapi bisa juga lenyap. Di abad 19, Ernest Renan sudah 
mengingatkan bahwa “bangsa bukanlah sesuatu yang kekal; mereka telah 
muncul, mereka akan lenyap...” 

Lenyapnya pengorganisasian komunitas dalam ‘negara-bangsa’ (nation-state) bisa 
terjadi karena gagasan dan cara pengorganisasian itu diganti/diatasi oleh gagasan 
dan cara pengorganisasian baru. Misalnya, kemungkinan bentuk jangka-panjang 
dari apa yang sekarang berproses dalam Unifikasi Eropa. Lenyapnya ‘negara-
bangsa’ juga bisa terjadi karena gejala pembusukan dari dalam. Misalnya, karena 
otoritarianisme politik negara (pemerintah), atau penyingkiran komunitas-
komunitas anggota yang dilakukan oleh kelompok-kelompok fanatik etnis, ras 
maupun agama. Atau, bisa juga melalui kombinasi politik otoriter pemerintah yang 
memakai fanatisme etnis-ras-agama, dan sebaliknya. Soal terus-tidaknya sebuah 
‘bangsa’, dan soal hubungan problematis antara ‘bangsa-negara-rakyat’, pada 
akhirnya memang tidak bisa diselesaikan di dalam bingkai proyek nasionalisme, 
melainkan harus dicari di luarnya. 

Saya kira di situlah letak urgensi dari proyek yang bernama ‘demokrasi’. 
Demokrasi juga merupakan grammar baru politik untuk menata-kembali 
hubungan-segitiga yang problematis antara negara, bangsa dan rakyat. 
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Sebagaimana sudah kita lihat, wajah tanpa-topeng dari nasionalisme ialah 
pengambil-alihan ‘negara’ untuk menguasai rakyat (dan masyarakat). Dalam 
demokrasi moderen, arah logika itu secara normatif dibalik: bukan negara yang 
menentukan bangsa dan rakyat, melainkan ‘rakyat’lah yang harus mengontrol 
negara dan bangsa. 

Sketsa kecil ini bukanlah tempat untuk mengurai kompleksitas ‘demokrasi’. 
Namun ada gunanya untuk melihat arah persoalan. Pertama, kemunculan bangsa 
dan negara bukan sesuatu yang niscaya; maka juga tak ada yang intrinsik “baik” 
atau “tidak-baik” dalam gejala bangsa dan negara. Proposisi itu tentu bisa 
dipertanggung-jawabkan menurut logika filosofis, tetapi menderita defisit 
perspektif sosio-historis. Andaikan sementara kita terima bahwa ‘bangsa’ dan 
‘negara’ merupakan gejala yang bukannya “tidak-baik”. Sketsa kecil ini persis 
menunjukkan bagaimana pengorganisasian masyarakat dalam ‘negara-bangsa’ 
menyimpan hubungan problematis dalam kaitannya dengan ‘rakyat’. 
Problematisnya hubungan itupun juga bukan sesuatu yang niscaya (tak terelak). 
Tetapi, seperti sudah coba ditunjukkan di muka, nasionalisme gagal memecahkan 
problematisnya hubungan tersebut. Sejarah politik moderen merupakan pencarian 
progresif (dan regresif) untuk menemukan solusi bagi hubungan yang problematis 
itu. 

Kedua, jantung dari hubungan problematis itu ialah masalah ‘hubungan-hubungan 
kekuasaan’ (power relations) antara ‘penguasa’ dan ‘rakyat’. Sebelum 
nasionalisme, cara pengorganisasian hubungan-kekuasaan mengambil bentuk 
kekaisaran, kerajaan, kesultanan, dsb. Nasionalisme mengubah cara 
pengorganisasian hubungan-kekuasaan itu ke bentuk ‘negara-bangsa’ (nation-
state), lalu membekukannya sampai hari ini. Tetapi baik cara pengorganisasian 
lewat kekaisaran maupun kerajaan, kesultanan maupun negara-bangsa, tetap tidak 
bisa memecahkan hubungan problematis antara ‘penguasa’ dan ‘rakyat’. “Para 
penguasa bisa saja menyerobot kehendak rakyat untuk beberapa saat, tetapi 
tidak mungkin melakukan hal itu untuk selamanya.” 

Ketiga, ‘demokrasi’ merupakan grammar baru untuk mengelola hubungan-
hubungan kekuasaan 
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Reformasi, Demokrasi, dan Teknokrasi 

KATA para ahli, sejarah adalah penyelidikan yang dilakukan pada masa sekarang, 
tentang masa lampau, untuk masa depan. Pilihan yang tersedia cukup terbatas. 
Pertama, orang mempelajari sejarah dengan sungguh-sungguh sehingga mengambil 
pelajaran yang bermanfaat dari apa yang telah dilakukan di masa lampau, gagal atau 
berhasil. Kedua, orang memanipulasi sejarah dengan akibat bahwa dia akan dikhianati 
sendiri oleh sejarah. Ketiga, kita dapat juga bermasa-bodoh dengan sejarah dengan 
akibat bahwa sekali kelak kita akan condemned to repeat past mistakes (terkutuk 
menjadi keledai yang berulang kali terperosok ke lubang yang sama). 

Filosof Inggris, pemenang Hadiah Nobel untuk kesusastraan, Sir Bertrand Russel, 
menurut riwayatnya gemar menunjukkan sebuah tragedi manusia dalam berhadapan 
dengan sejarahnya. Katanya, kita memang harus mempelajari sejarah, tetapi lebih 
sering terjadi bahwa yang kita pelajari dari sejarah hanyalah kenyataan pahit bahwa 
kita tak pernah belajar dari sejarah-the only thing we learn from history is that we 
never learn from it. 

Dalil tersebut dapat ditunjukkan kebenarannya di Indonesia saat ini. Akan segera 
terlihat bahwa apa yang ditolak 30 tahun lalu mulai diterima lagi dengan penuh 
semangat sekarang, dan apa yang diterima 30 tahun lalu sekarang mulai dihujat 
bagaikan penuh nista. Sebagai contoh soal, Orde Baru telah lahir antara lain karena 
ribut-gaduh politik selama Soekarno berkuasa secara efektif (sejak Juli 1959) tidak 
punya banyak kaitan yang berarti dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 
Dalam bayangan Soekarno, revolusi yang dianggapnya seluas semesta takkan 
menggubris angka-angka indikator ekonomi makro, mana pula memperhatikan 
denyut kehidupan ekonomi mikro. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, 
peningkatan tabungan, pengaturan suku bunga, serta struktur ekspor-impor hanyalah 
"riak kecil" dalam deburan gelombang revolusi. Apa boleh buat, ternyata riak kecil di 
atas terumbu karang telah membuat kapal Orde Lama karam dan tenggelam. 

*** 

LALU datanglah Soeharto dengan para teknokratnya. Politik dan seluruh retorika 
revolusi segera dianggap omongan besar tukang obat. Rakyat yang lapar memerlukan 
makan dan bukan revolusi. Inflasi yang melangit harus dijinakkan dengan disiplin 
stabilisasi dan bukan dengan memaklumkan perang kepada imperialisme dan 
kolonialisme. Politik dilihat sebelah-mata sebagai kesukaan manggung para power 
artist tetapi bukan tekad dan usaha memperbaiki nasib rakyat dan meningkatkan taraf 
hidup masyarakat. Segera dilupakan oleh rezim Soeharto bahwa politik adalah 
mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan perwujudannya dengan 
mempergunakan kekuasaan yang ada, semacam pemerintahan dari rakyat dan oleh 
rakyat. Maka dalam waktu singkat demokrasi segera bermetamorfose menjadi 
teknokrasi. Politik adalah mengumpulkan tenaga ahli yang mempunyai kepakaran 
teknis untuk berbagai bidang. Masalah-masalah politik tidak perlu diselesaikan 
melalui diskusi, negosiasi dan keputusan politik, karena semuanya dapat diubah 
menjadi masalah teknis dan dipecahkan dengan analisa teknis berdasarkan technical 
know-how. Teknokrasi adalah semacam elitisme yang menekankan pemerintahan 
untuk rakyat tetapi mengabaikan pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat. 
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Dalam arti itu kemakmuran berarti menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan di sekolah berarti mencetak buku Inpres, mengutak-atik kurikulum dan 
membangun gedung sekolah. Demikian pula kemajuan tidak lebih dari membuka lebih 
banyak jalan raya atau membangun lebih banyak gedung tinggi, seperti juga 
kehidupan beragama dipahami sebagai memperbanyak gedung ibadah dan subsidi 
yang lebih besar untuk mencetak Kitab Suci. Hukum artinya menangkap lebih banyak 
orang dan memasukkan mereka ke penjara dengan atau tanpa pengadilan, kebersihan 
kota berarti mengejar pedagang asong, teknologi identik dengan membuat pesawat 
terbang, sementara mencerdaskan bangsa berarti menghasilkan lebih banyak lulusan 
S2 dan S3. Inilah profil berbagai sektor kalau dipandang dan ditangani sebagai 
masalah teknis menurut etos teknokrasi. 

Kalau sektor-sektor yang sama ditangani secara politis menurut etos demokrasi maka 
profilnya akan segera berubah total. Kemakmuran lalu berarti terbukanya akses yang 
lebih luas dan lebih adil untuk tiap warga terhadap sumber daya. Pendidikan di 
sekolah berarti menolong peserta didik menemukan bakatnya dan mendorongnya 
mengembangkan sendiri bakat-bakat tersebut secara kreatif. Kemajuan adalah 
peningkatan peradaban dan perbaikan kualitas hidup. Kehidupan agama, untuk 
mengutip Soedjatmoko, menjadi sarana memperluas inner space untuk mengimbangi 
menyempitnya ruang fisik akibat pertumbuhan penduduk. Teknologi tidak persis 
identik dengan pesawat terbang, tetapi berarti pengembangan human software yang 
bernama technical intelligence, seperti juga kecerdasan tak berarti lain dari 
kemerdekaan dan kemandirian menggunakan daya-nalar (Im Kopf faengt die Freiheit 
an, kata anak cucu Bismarck, atau kemerdekaan hanya bisa dimulai dalam pikiran, 
kata Pramoedya Ananta Toer). 

Dikatakan secara ringkas, teknokrasi ditandai oleh elite teknis yang terbatas, yang 
memandang semua soal sebagai masalah teknis yang harus diselesaikan dengan 
keahlian teknis yang hanya perlu dibenarkan oleh efektivitas penerapannya. Montir 
yang tak sanggup menjalankan lagi mobil mogok tak diakui keahliannya, seperti juga 
dokter yang resepnya tak pernah menyembuhkan akan ditinggalkan pasien. Dalam 
demokrasi jumlah besar "klien" adalah bukti seorang politikus mempunyai legitimasi. 
Dalam teknokrasi terjadi hal yang sebaliknya: bukan jumlah besar klien yang 
membuktikan bahwa keahlian seorang dokter itu teruji dan terpuji, tetapi justru 
keahlian yang teruji akan mengundang jumlah besar kliennya. Keahlian dokter itu 
hanya perlu diuji oleh teman-teman sejawatnya. Demokrasi adalah judgement by 
people, teknokrasi adalah judgement by peers. 

Penerapan teknokrasi selama pemerintahan Soeharto mengakibatkan bahwa berbagai 
penyelewengan kekuasaan, pelanggaran moral dan bahkan pelecehan hak-hak asasi 
oleh penguasa tidak dilihat lagi sebagai kesalahan politik, pelanggaran hukum ataupun 
kejahatan moral, tetapi semata-mata sebagai technical error atau kekeliruan teknis. 
Dengan demikian defisit moralitas dari kesalahan itu dinafikan. Korupsi tidak lebih 
dari administrasi yang bocor, penembakan mahasiswa hanyalah kekeliruan prosedur, 
sedangkan penangkapan orang-orang kritis tanpa proses pengadilan adalah tindakan 
pengaman bagaikan mengenakan safety belt. 

*** 

KEKALAHAN politik Soeharto adalah kekalahan teknokrasi, sedangkan kekalahan teknokrasi 
berarti bangkitnya kembali demokrasi. Sekalipun demikian, dengan pengalaman selama Orde 
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Baru, semestinya ada pelajaran baru bahwa politik bukanlah sekadar kesibukan dengan 
kekuasaan saja (memperebutkan kekuasaan, membagi kekuasaan, memakai kekuasaan dan 
mengawasi kekuasaan). Politik pada dasarnya berarti memakai kekuasaan untuk mempengaruhi 
penyelesaian masalah-masalah teknis atas cara yang lebih sesuai dengan asas keadilan dan lebih 
menjawab aspirasi orang banyak. 

Pengalaman selama satu tahun pemerintahan Presiden Habibie, yang seyogianya menjadi 
pemerintahan transisi, mulai menimbulkan kecemasan baru. Diskusi politik muncul dengan 
riuh-rendah, tetapi semuanya terbatas pada masalah pembagian kekuasaan, absahnya 
kekuasaan, atau perebutan kekuasaan. Mulai dari masalah legalitas dan legitimasi pemerintahan 
Habibie, penerimaan atau penolakan hasil Pemilu '99, debat dan intrik tentang calon presiden 
dan calon wakil presiden, hingga ke nasib partai gurem dalam KPU, seluruhnya adalah wacana 
tentang perebutan, penggunaan dan pembagian kekuasaan. Yang absen dalam berbagai diskusi 
itu adalah pertanyaan tentang untuk apa dan untuk siapa kekuasaan itu akan digunakan oleh 
penguasa baru nanti, dan mekanisme apa yang harus diusulkan dan diperjuangkan sejak 
sekarang untuk menjaga agar kekuasaan itu digunakan sesuai dengan maksud yang sudah 
ditetapkan. 

Diskusi tentang kekuasaan amat perlu difokuskan kepada pertanyaan tentang hubungan antara 
penyelesaian politis dan penyelesaian teknis, antara kekuasaan dan keahlian, antara kebutuhan 
kita akan para ahli dan hak rakyat untuk turut menentukan untuk apa keahlian itu digunakan, 
sehingga para teknokrat tetap menjadi bagian dari dinamika demokrasi dan tidak bersekutu 
antara sesamanya menjadi suatu oligarkhi para ahli. Karena itulah diskusi politik reformasi 
seyogianya lebih maju dari diskusi politik tahun lima puluhan, yang temanya bukan semata-
mata tentang kekuasaan sebagai kekuasaan saja tetapi tentang hubungan di antara kekuasaan 
sebagai fungsi yang dikendalikan rakyat dengan keahlian sebagai fungsi yang dikendalikan 
oleh kekuasaan politik. 

Tanpa adanya persiapan seperti ini kita akan selalu mengulang kesalahan yang sama, yaitu 
terjebak ke dalam suatu kekuasaan yang tidak menunjukkan komitmen kuat kepada 
penyelesaian masalah secara teknis yang berhubungan dengan kehidupan orang banyak (suatu 
demokrasi tanpa bobot teknokrasi). Atau sebaliknya, keahlian sendiri telah menjadi suatu jenis 
kekuasaan yang berjalan tanpa legitimasi dari rakyat dan tidak dikendalikan oleh kekuasaan 
politik yang diberikan oleh rakyat (suatu teknokrasi tanpa dasar demokrasi dan lebih mirip 
oligarkhi tersendiri). 

Karena itulah ada urgensi besar untuk berpikir (dan bukan hanya berbicara) tentang apa yang 
dapat diusulkan dan harus diperjuangkan untuk didesakkan kepada penguasa baru tentang 
penggunaan kekuasaan yang akan diberikan kepadanya dalam menangani masalah-masalah 
teknis yang demikian banyak. Penguasa mana pun yang akan terpilih dituntut untuk 
menghadapi dengan sadar (tidak harus memberikan jawaban yang masih dicari bersama rakyat) 
bagaimana krisis ekonomi sekarang dapat diatasi dan bagaimana dia melihat perimbangan di 
antara sektor moneter dan sektor riil dalam ekonomi Indonesia, apa yang harus dilakukannya 
terhadap masalah pengangguran dan kesempatan kerja yang menjadi kritis akibat krisis 
ekonomi tersebut. 

Selanjutnya apa sikap penguasa baru terhadap situasi pendidikan nasional yang telah dibikin 
ambruk oleh rezim Soeharto yang hanya rajin berkhotbah tentang SDM, apa yang perlu dibuat 
menghadapi ketenagakerjaan, angkatan kerja yang membesar dan upah yang lebih adil, apa visi 
pemerintah baru terhadap anak-anak dan orang jompo dan apa hak-hak mereka, apa komitmen 
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penguasa baru terhadap kaum telantar, para gelandangan dan penganggur serta kaum penderita 
cacat, bagaimana visinya tentang hubungan tentang industri dan lingkungan hidup, apa pula 
sikapnya terhadap kaum buruh dan tani, apa yang akan dilakukannya terhadap perpustakaan 
dan perbukuan, bagaimana dia melihat kaitan antara cita-cita law enforcement dan 
kemungkinan untuk itu yang ada dalam structural arrangement. 

Apakah dia sadar bahwa dukungan yang diberikannya kepada civil society mengandaikan 
pembatasan kekuasaan negara, sejauh mana ada apresiasinya terhadap kesusastraan, musik dan 
seni pada umumnya, bagaimana pemikirannya tentang bahasa daerah dan sastra daerah serta 
sastra nasional dan bahasa nasional, bagaimana pandangannya tentang hubungan antara agama 
dan politik di masa depan, apakah dia sadar bahwa keterbukaannya terhadap pers dan media 
dapat menguntungkan dan merugikan kekuasaannya, apakah ada sedikit pemahamannya 
tentang kaitan antara globalitas dan lokalitas di dunia sekarang, dan bagaimana dia melihat 
hubungan antara modal asing dan kebudayaan asing. 

*** 

MASALAH-masalah di atas hanyalah sebagian kecil dari check-list yang layak disodorkan ke 
setiap calon penguasa baru, dan harus didesakkan jawabannya oleh seluruh masyarakat politik 
Indonesia. Maka diskusi politik yang lebih produktif adalah melihat kaitan antara masalah 
kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara politis untuk mendesakkan, mempengaruhi 
penyelesaian teknis atas masalah di atas. Di sini tidak terkandung maksud mengusulkan 
menghentikan diskusi politik, tetapi diskusi itu tidak banyak gunanya untuk mempersiapkan 
reformasi kalau hanya terbatas pada diskusi tentang organisasi kekuasaan saja (machtsvorming, 
menurut Bung Karno), tanpa kaitan langsung dengan fungsionalisasi, aplikasi serta dedikasi 
kekuasaan (machtsaanwending, kata Bung Karno pula). Suatu diskusi tentang power for 
power's sake mungkin mengasyikkan untuk memahami teori Machiavelli tetapi tidak 
membantu mempersiapkan masa depan. 

Ironi yang sekarang terlihat jelas ialah bahwa keinginan verbal yang berulangkali dikemukakan 
agar ada pengawasan yang lebih efektif terhadap kekuasaan, tidak disertai oleh pemikiran, 
diskusi dan desakan publik yang sama kuatnya perihal persoalan teknis mana saja yang perlu 
diperhatikan oleh penguasa baru nanti. Hal ini diam-diam memperlihatkan semacam 
pengandaian bahwa penyelesaian masalah teknis yang amat penting dapat diserahkan dan 
dipercayakan begitu saja kepada penguasa baru. Tidak ada usaha pembentukan pendapat umum 
tentang urgensi, prioritas dan biaya dari berbagai persoalan teknis yang sedang mendesak 
sekarang yang tidak bisa dihindari oleh penguasa yang mana pun. Pendapat umum seperti ini 
bukan saja menjadi antisipasi tetapi menjadi semacam remote control secara politis dan juga 
teknis tentang kemampuan dan komitmen penguasa yang akan datang. 

Diskusi tentang kekuasaan tanpa technical underpinning (tanpa dukungan keahlian teknis) akan 
mengulangi situasi diskusi politik tahun lima puluhan. Demikian pun diskusi teknis tanpa 
political underpinning (tanpa kontrol demokrasi) akan segera mengembalikan watak nonpublik 
dari politik Orde Baru. Reformasi seyogianya sanggup menggabungkan demokrasi dan 
teknokrasi dalam suatu modus vivendi yang produktif. Karena kalau hal ini tidak dilakukan, 
maka dapat dipastikan dari sekarang bahwa status quo akan segera kembali, dikehendaki atau 
tidak dikehendaki, dari pintu depan dengan permisi atau dari pintu belakang dengan diam-diam. 

Ignas Kleden, sosiolog 
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Demokrasi Fundamentalis 

Aneka persoalan bangsa menyangkut ekonomi (ketenagakerjaan, perusahaan 
asing), politik (pemilihan kepala daerah), hukum (penyusunan aneka rancangan 
undang-undang), keagamaan (keberadaan "ajaran sesat"), dan kebudayaan 
(pornografi, seni) hampir selalu diselesaikan melalui demonstrasi, kekerasan, dan 
huru-hara. Kegagalan negara dalam menciptakan sebuah "ruang dialog" telah 
menutup rapat "pintu komunikasi" di atas tubuh bangsa ini sehingga amarah 
menjadi model psikologis dalam penyelesaian setiap masalah dan kekerasan 
menjadi strategi politik dalam mencapai setiap tujuan. 

Dalam konteks proses demokratisasi yang tengah berlangsung, dikuasainya setiap 
diri oleh nafsu amarah dan politik kekerasan menunjukkan ketidakmampuan 
bangsa ini membangun "ruang publik" demokratis, tempat aneka persoalan bangsa 
dibicarakan, didiskusikan, dan diperdebatkan secara terbuka, jujur, adil, dan 
kreatif. Tidak mampu membangun sebuah "tindak komunikatif" bersama sehingga 
menyebabkan pintu komunikasi tertutup rapat dan saluran penyampaian pesan 
tersumbat, yang menyisakan manusia-manusia yang berbicara dengan dirinya 
sendiri—politics of monologism. 

Ruang kehidupan berbangsa kini dibangun oleh ruang, kotak, dan pagar-pagar 
"eksklusivisme", yang di dalamnya setiap kelompok (sosial, politik, ekonomi, 
kultural, keagamaan) merayakan ruang-ruang eksklusif sebagai tempat mereka 
membangun rasa aman dan nyaman secara eksistensial (ontological security), 
namun dengan cara menutup diri dari bahkan meniadakan pihak-pihak lain (the 
others). Ini secara paradoks menciptakan sebuah ruang kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang dibangun oleh prinsip "fundamentalisme"—the politics of 
fundamentalism. 

Politik Hiperproteksi 

Demokrasi dibangun secara internal oleh komponen-komponen bangsa melalui 
hasrat kelompok (collective desire) yang menggelora tak terbendung—disebabkan 
kegagalan negara membangun ruang publik—sehingga memuncak pula rasa 
fundamentalisme, baik fundamentalisme politik, keagamaan, ekonomi, kesukuan, 
maupun kebudayaan. 

Eksklusivisme dibangun di atas dasar fondasi esensialisme sempit yang antidialog, 
antiperubahan, dan antinegosiasi sehingga menciptakan pandangan buruk 
terhadap pihak luar yang mengancam. Eksklusivisme merupakan sebuah cara 
untuk menciptakan semacam Umwelt, sebuah tempat yang di dalamnya setiap 
orang merasa mendapatkan rasa aman secara eksistensial, khususnya dari 
ancaman dominansi, ketidakadilan, kesewenangan, dan kekerasan pihak luar, 
dengan mengembangkan proteksi diri yang berlebihan—hyperprotection. 

Esensialisme-sebagai sebuah kecenderungan pemisahan kelompok-kelompok 
manusia berdasarkan genealogi budaya dan sifat biologisnya—merupakan salah 
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satu fondasi hiperproteksi tersebut, yang melaluinya rasa ketidakamanan 
ontologis, krisis identitas dan kultural yang akut, ketidakberdayaan akibat represi 
kultural, serta penderitaan panjang akibat ketidakadilan negara menyebabkan 
orang menoleh pada akar-akar kultural dan keyakinannya yang dianggap dapat 
memberikan rasa aman itu. 

Esensialisme yang berkembang ke arah ekstrem menggiring pada 
fundamentalisme dalam pengertian yang luas. Jurgen Habermas di dalam The 
Inclusion of the Others (1999) menjelaskan "fundamentalisme" sebagai gerakan 
dalam membangun dunia kehidupan ultrastabil (ultrastability) dengan cara 
merestorasi aneka cara, keyakinan, dan nilai-nilai fundamental dengan merayakan 
praktik-praktik intoleransi, eksklusivisme, dan esensialisme. Dalam hal ini, 
fundamentalisme tidak hanya milik negara-negara terbelakang atau "Timur 
Tengah", tetapi negara-negara supermaju seperti Amerika Serikat. 

Selain itu, tidak hanya ada fundamentalisme agama, tetapi juga aneka 
fundamentalisme politik, ekonomi, kesukuan, dan kebudayaan. "Fundamentalisme 
ekonomi ultrakapitalistik" seperti "pasar bebas" berhadap-hadapan dengan 
"fundamentalisme kesukuan ultra-etnisitas", yang berujung dengan konflik, 
kekerasan, bahkan kematian (seperti kasus Freeport). "Fundamentalisme 
keagamaan ultradogmatis" bertemu dengan "fundamentalisme kultural 
ultraliberalis" yang menimbulkan konflik dan ketegangan dalam aneka persoalan 
sosial-kebudayaan. 

Kelompok fundamentalis yang berhadap-hadapan face to face dengan kelompok-
kelompok fundamentalis lainnya menciptakan kantong-kantong "eksklusivitas" 
(politik, sosial, ekonomi, kultural) dalam demokrasi, yang dihuni oleh orang-orang 
yang anti-adaptasi, perubahan, dan transformasi; yang tidak berkehendak untuk 
berbagi, bekerja sama, beraliansi, atau berdialog dengan pihak-pihak lain (partai, 
agama, suku, kelompok), dengan membangun sikap "pengiblisan" terhadap sang 
lain—the demonized others. 

Demokrasi multikultural 

Proses demokratisasi (dan otonomi) yang tidak didukung fondasi kultural yang 
memadai (toleransi, keterbukaan, dialogisme, inklusivisme) telah mengubah watak 
demokrasi dari sebuah ruang komunikatif tempat aneka persoalan bangsa 
diperdebatkan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab, ke arah "ruang 
fundamentalis", tempat segala persoalan bangsa diselesaikan melalui gejolak 
amarah dan strategi kekerasan. Terciptalah demokrasi fundamentalis—the 
fundamentalist democracy. 

Fundamentalisme di dalam sistem demokrasi tentu adalah sebuah paradoks. 
Sebab, fundamentalisme bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Akan 
tetapi, kegagalan sistem demokrasi dalam membangun ruang publik, ruang dialog 
atau ruang komunikasi terbuka, bebas tetapi bertanggung jawab menjadi penyebab 
utama dari hidupnya "demokrasi fundamentalis" itu. 

Dengan perkataan lain, demokrasi telah gagal membangun masyarakat sebagai 
masyarakat multikultural disebabkan kegagalan dalam menegakkan prinsip 
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"demokrasi multikultural" (multicultural democracy) itu sendiri, yang 
diperlihatkan oleh ketidakmampuan membangun ruang dialog, toleransi, dan 
komunikasi yang cerdas dan produktif di antara berbagai kelompok mayoritas dan 
minoritas sehingga di satu pihak kekuatan dominasi kelompok masih digunakan 
dalam aneka kebijakan dan tindak sosial; di pihak lain, cara-cara kekerasan masih 
menjadi satu-satunya senjata kelompok-kelompok minoritas dalam perjuangan 
haknya. Kegagalan demokratisasi juga tampak pada tingkat normatif. Dalam 
wacana pembangunan landasan normatif-hukum, yang mengatur aneka ruang 
kehidupan (sosial, politik, ekonomi, kultural), ketimbang mampu membangun 
iklim komunikasi yang bebas, terbuka, tetapi bertanggung jawab, yang dominan 
justru iklim "pertengkaran" (dispute) tak sehat, tak konstruktif, dan tak kreatif. 

Setiap pihak secara keras kepala mempertahankan prinsip fundamentalnya 
masing-masing yang hampa toleransi. Misalnya, dalam mempertahankan 
keyakinannya, kaum "fundamentalisme agama" dituduh oleh seniman tidak mau 
toleran terhadap "kebebasan ekspresi" seni; sebaliknya, dalam merayakan 
"kebebasan ekspresi" itu, kaum "fundamentalisme seni" juga dituduh tidak mau 
toleran terhadap keyakinan orang-orang beragama tertentu. Fundamentalis 
berhadap-hadapan dengan fundamentalis lainnya face to face, yang menggiring 
pada situasi "ketakmungkinan aturan bersama" (incommensurability), dalam 
pengertian aturan formal sebuah kelompok—yang secara keras kepala 
dipertahankan—tidak mungkin digunakan sebagai aturan kelompok lain yang 
berbeda. Satu-satunya jalan keluar dari "ketidakmungkinan aturan bersama" ini 
adalah menumbuhkan kesadaran dan keterbukaan terhadap prinsip pluralisme 
dan multikulturalisme yang transformatif. Dalam pengertian bahwa "keamanan 
eksistensial" yang diinginkan setiap kelompok sosial, politik, ekonomi, dan 
kultural hanya dapat dibangun apabila dalam membangun rasa aman itu 
"kemanan eksistensial" pihak lain juga dihormati dan diberi tempat melalui sebuah 
prinsip toleransi, rasa kebersamaan, dan keadilan (justice) sehingga rasa aman 
eksistensial itu menjadi "rasa aman bersama"—multicultural democracy. 

 

Yasraf Amir Piliang  

Ketua Forum Studi Kebudayaan FSRD Institut Teknologi Bandung 
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Demokrasi yang Tertunda 

SEJARAH Indonesia Merdeka dapat ditinjau dengan mengidentifikasi apa yang 
menjadi persoalan yang sedang dihadapi dalam suatu periode tertentu. Di antara 
banyak soal lainnya demokrasi selalu merupakan pokok pergulatan yang menarik 
dan tragis. Dia menjadi menarik karena menunjuk dilema penguasa dalam 
memilih antara keindahan cita-cita pemerintahan oleh rakyat dan godaan serta 
kenikmatan untuk memaksakan kehendak sendiri atas nama rakyat. Dia juga 
tragis, karena dilema itu bukanlah sekadar teka-teki teoretis yang hanya 
menimbulkan debat yang riuh-rendah, tetapi justru pertarungan dalam praktik 
politik, yang sering mengorbankan kebebasan orang lain, bahkan menelan korban 
nyawa banyak orang, sengaja atau tidak. 

Sejak awal berdirinya maka RI-dalam pandangan para pendirinya-diarahkan ke 
dua tujuan utama, demokrasi dan suatu masyarakat sosialis. Jalan yang ditempuh 
untuk mencapai kedua tujuan itu adalah kebangsaan, karena hanya gagasan inilah 
yang sanggup mempersatukan semua kelompok dan aliran politik untuk 
mengakhiri kekuasaan kolonial dan merebut, kemudian mempertahankan 
kemerdekaan nasional. Sekalipun demikian, perkembangan sejarah 
memperlihatkan bahwa tiap pemimpin politik kemudian memilih isu yang berbeda 
yang harus diutamakan dan diberi aksentuasi politik. 

Soekarno adalah yang paling unik. Dia memberi fokus utama pada kebangsaan dan 
bergulat sepanjang hayatnya dengan proyek nation building, sebagai sebuah kerja 
raksasa yang telah diselesaikannya dengan baik. Dalam kaitan itu pemikirannya 
tentang sosialisme tidak begitu jelas. Marhaenisme sebagai versi Soekarno untuk 
sosialisme, sulit diterima secara sosiologis, karena seorang marhaen bukanlah 
seseorang yang tidak memiliki alat-alat produksi secara pribadi, sebagaimana yang 
dicita-citakan dalam sosialisme. Seorang marhaen, menurut keterangan Soekarno, 
memiliki alat-alat produksi tetapi dalam ukuran serba kecil; tanah kecil, modal 
kecil, dan teknologi sederhana. Maka dalam perspektif sosiologis, seorang marhaen 
sulit dinamakan seorang sosialis, dan lebih tepat dikelompokkan ke dalam petit 
bourgeoisie atau borjuasi kecil. 

Hal yang sangat kurang mengemuka dalam pemikiran Soekarno adalah demokrasi. 
Seandainya dia diharuskan memilih antara demokrasi atau nasionalisme pada 
waktu itu, maka Soekarno tanpa ragu-ragu akan memilih nasionalisme. Demokrasi 
Terpimpin yang kemudian dicanangkannya setelah RI kembali ke sistem 
presidensial, dapatlah dipandang sebagai semacam jalan keluar yang tidak ideal, 
yang telah diambilnya untuk menyelamatkan kesatuan bangsa menghadapi 
demokrasi prosedur atau prosedur demokrasi yang rewel dan makan waktu. 
Termasuk dalam prosedur itu adalah debat panjang dalam Konstituante, pers 
bebas dengan suara kritis, pertentangan ideologis antara partai dan instabilitas 
pemerintahan yang diakibatkannya, serta tuntutan otonomi daerah yang kemudian 
berkembang menjadi gerakan separatis. 

*** 
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ISU sosialisme lebih menonjol dalam pemikiran tiga tokoh lainnya, yaitu 
Cokroaminoto, Hatta, dan Sjahrir. Di antara ketiganya, Cokroaminoto 
merumuskan tiadanya pertentangan, bahkan paralelisme antara cita-cita 
sosialisme dan cita-cita Islam. Sosialisme religius mendapatkan substansi 
konseptualnya dalam pemikiran tokoh ini. Hatta lebih memperhatikan perumusan 
versi ekonomi dari sosialisme Indonesia dalam bentuk koperasi. Sementara Sjahrir 
mencoba menyelamatkan subyektivitas rakyat dalam suatu masyarakat sosialis 
melalui dua cara. Pertama, dengan mengintegrasikan sosialisme Indonesia ke 
dalam tradisi politik sosial-demokrat. Kedua, dengan mengintegrasikan paham 
kebangsaan ke dalam humanisme universal. 

Dengan demikian, pemikiran Cokroaminoto dan Hatta bersifat operasional. Yang 
pertama membuat sosialisme diterima dan didukung oleh umat Islam, sebagai 
bagian populasi Indonesia yang paling menentukan. Yang kedua, mencoba 
memberikan pendasaran materiil (material base) kepada sosialisme Indonesia 
melalui bentuk ekonomi yang khas. Rupa-rupanya Hatta berkeyakinan bahwa 
koperasi adalah jalan yang dapat membawa Indonesia ke dua tujuan sekaligus; 
kepada demokrasi melalui demokrasi ekonomi, dan juga kepada sosialisme melalui 
bentuk pemilikan bersama. Kedua pemikiran ini penting, karena tanpa dukungan 
oleh suatu sistem ekonomi dan tanpa dukungan politik dari umat Islam, sosialisme 
tetap sebuah cita-cita yang hanya tergantung di awang-awang. 

Sebaliknya, pemikiran Sjahrir bersifat kritis. Dia lebih memperhitungkan risiko 
yang dapat muncul dari paham kebangsaan maupun dari sosialisme. Kebangsaan 
yang tidak diimbangi oleh perikemanusiaan dapat membahwa kepada 
chauvinisme, bahkan kepada fasisme yang dilihatnya potensial dibawa oleh 
pemerintah pendudukan Jepang. Demikian pula, tanpa subyektivitas rakyat dalam 
demokrasi maka sosialisme akan mudah membawa kita kepada diktatur. Jadi 
kecemasan Sjahrir selalu berhubung dengan risiko autokrasi, baik dari kanan 
(kapitalisme) berupa fasisme, maupun dari kiri (sosialisme) berupa diktatur. 

Sekalipun ketiga tokoh tersebut adalah nasionalis sejati, namun kebangsaan bagi 
mereka rupanya lebih merupakan jalan menuju ke sosialisme dan demokrasi. Hal 
ini jelas dari penolakan Hatta terhadap Demokrasi Terpimpin dan penolakan 
Sjahrir terhadap setiap bentuk kerja sama dengan Jepang, sekalipun Soekarno 
mempunyai penjelasan untuk kedua-duanya. Dapat diperkirakan bahwa proyek 
nation building yang menjadi karya besar Soekarno, oleh dia sendiri dianggap 
harus diselamatkan, bahkan tidak boleh dirugikan oleh penerapan demokrasi 
dengan semua prosedurnya. Secara singkat, pertanyaan Soekarno pada waktu itu 
adalah: Demokrasi untuk Indonesia, ya atau tidak, sekarang atau nanti? Sebaliknya 
tentang kemerdekaan nasional, dia tidak mempunyai keraguan sedikit pun. 
Terhadap skeptisisme Sjahrir bahwa diperlukan persiapan cukup untuk merdeka, 
Soekarno menjawab Indonesia harus merdeka supaya bisa siap. 

*** 

KETIKA Presiden Soeharto mulai berkuasa maka dia tidak dapat menghindari isu 
demokrasi, yang telah membuat dia mendapat dukungan dari sebagian besar 
kekuatan progresif pada waktu itu; mahasiswa, akademisi, cendekiawan dan media 
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massa. Isu itu juga menyebabkan dia mendapatkan dukungan dari kekuatan riil 
pada waktu itu, yaitu ABRI khususnya Angkatan Darat. Militer Indonesia sedang 
penuh kekhawatiran terhadap ancaman dari kekuatan kiri, yang secara teoretis 
tidak menolak diktatur, karena sosialisme dianggap lebih penting dari demokrasi. 

Setelah lewat sewindu berkuasa, dia mulai melihat bahwa kekuatan demokratis 
yang semula mendukungnya sekarang mulai menimbulkan banyak kesulitan. 
Rencana pembangunan ekonomi dan implementasinya tidak bisa selalu mulus, 
karena terlalu terganggu oleh pendapat-pendapat bahkan demonstrasi-
demonstrasi mahasiswa yang semula mendukungnya. Rencana pembangunan 
Taman Mini Indonesia telah mulai menimbulkan keretakan besar di antara para 
mahasiswa dan Soeharto, tetapi hubungan ini boleh dikatakan patah-arang dengan 
adanya Peristiwa Malari pada tahun 1974. Setelah itu kampus dan perguruan tinggi 
Indonesia praktis dilucuti dari kegiatan politiknya melalui program normalisasi 
kampus. Penggunaan istilah itu saja sudah menunjukkan persepsi pemerintahan 
Soeharto, seakan-akan setiap inisiatif dan partisipasi kampus dalam politik adalah 
kelakuan yang abnormal. Sebaliknya ABRI semakin banyak dilibatkan dalam 
politik dengan doktrin Dwifungsi ABRI, dengan akibat bahwa setiap konflik politik 
yang menandai kehidupan demokrasi dihadapi sebagai masalah keamanan dan 
bukan sebagai masalah politik. Pers yang terlalu menyulitkan pemerintah dibredel 
tanpa pengadilan. Partai politik dipangkas jumlahnya menjadi tiga saja. 

Yang paling menyedihkan di antara berbagai perkembangan adalah sikap terhadap 
massa. Dalam politik yang demokratis, massa rakyat adalah tulang punggung 
setiap kekuatan politik. Dari teori politik yang paling primitif hingga ke 
postmodernisme machtsvorming atau power building selalu berarti 
memperebutkan hati massa rakyat. Tetapi massa rakyat di Indonesia selama 
pemerintahan Soeharto telah dijadikan Lebai Malang. Di satu pihak mereka tidak 
dimungkinkan mengorganisasikan dirinya secara politik karena dicegat oleh 
kebijaksanaan (?) floating mass, sementara di pihak lain dukungan yang mereka 
berikan kepada setiap kegiatan politik dianggap kriminal. Dalam retorika pejabat 
Orde Baru selalu terdengar misalnya bahwa mahasiswa boleh berdemonstrasi dan 
ini bisa ditolerir asal saja tidak disusupi massa, yang dianggap sulit dikendalikan. 

Anehnya, tidak pernah dipertanyakan mengapa gerangan massa sulit dikendalikan. 
Jawabannya sangat mudah, yaitu karena massa dilarang berorganisasi dan 
diharuskan mengambang seperti daun kambang yang hanyut bersama arus sungai. 
Seandainya massa diperbolehkan mengorganisasikan diri, maka mereka juga lebih 
mudah dikendalikan lewat organisasi politiknya. Yang lolos dari pemikiran politik 
Orde Baru adalah bahwa depolitisasi massa membuat massa semakin sulit 
dikendalikan secara politik. 

Soeharto kemudian menghadapi dilema tentang jalan mana yang harus 
ditempuhnya untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasinya. Dia dapat 
memilih untuk tetap mempertahankan suasana demokratis dengan akibat 
pembangunan ekonomi pada mulanya dapat tersendat-sendat oleh intervensi 
politik masyarakat berupa pendapat, kritik atau tuntutan akan accountability yang 
transparan. Atau, dia dapat juga memilih untuk mendorong pembangunan 
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ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi, sekalipun dengan mengorbankan 
hak-hak demokrasi rakyatnya. Seperti kita tahu, Soeharto akhirnya memilih yang 
kedua, dan pilihan ini relatif dapat diterima oleh pendapat umum di Indonesia 
pada tahun 1970-an. Hal ini mudah dipahami karena terbanyak orang masih 
belum lupa akan kesulitan ekonomi menjelang akhir pemerintahan Soekarno 
(inflasi 650 persen, langkanya kebutuhan pokok, meningkatnya harga), sehingga 
masyarakat sepertinya bersedia mempertaruhkan apa saja asal ekonomi cepat 
pulih. 

TERLIHAT di sini suatu psikologi politik yang menarik. Yaitu, baik dalam masa 
pemerintahan Soekarno maupun dalam rezim Soeharto, masyarakat Indonesia 
selalu dapat dibuat percaya bahwa demokrasi adalah sesuatu yang dapat ditunda, 
kalau ada urgensi lain yang lebih mendesak. Soekarno mendahulukan nation 
building dan menunda demokrasi, sedangkan Soeharto mendahulukan 
pembangunan ekonomi juga dengan menunda demokrasi. 

Tentu saja Soeharto tak dapat menghindari isu demokrasi. Maka dicanangkannya 
apa yang dinamakan Demokrasi Pancasila, yang apa pun tujuannya, namun telah 
menimbulkan satu akibat yang sangat nyata: kebebasan demokratis dan partisipasi 
politik mengalami pemasungan secara besar-besaran. Pemasungan ini terlihat di 
hampir semua lini penting. 

Dapat disebutkan antara lain: pembatasan saluran untuk aspirasi politik dengan 
pengurangan secara drastis jumlah partai politik, hilangnya kemungkinan 
masyarakat mengorganisasikan dirinya karena politik floating mass, hancurnya 
otonomi legislatif karena adanya mekanisme recall anggota DPR, pengawasan 
langsung media massa oleh penguasa dan pembredelan koran dan majalah serta 
acara-acara TV, pelarangan buku-buku yang tidak disenangi pemerintah, regulasi 
ketat untuk acara-acara kesenian, depolitisasi kampus melalui program 
normalisasi kampus, domestikasi kaum buruh melalui doktrin Hubungan 
Industrial Pancasila, pembatasan ruang-gerak LSM melalui pengetatan 
pengawasan oleh birokrasi, ditekannya otonomi pengadilan ke bawah pengaruh 
eksekutif, penculikan dan penahanan para aktivis politik tanpa proses pengadilan, 
pemberlakuan operasi militer terhadap daerah-daerah yang berusaha 
mendapatkan lebih banyak otonomi, dan secara umum penciptaan suasana 
ketakutan politik yang menyebabkan orang lebih memilih untuk tidak berinisiatif 
daripada mencoba berinisiatif. Tentu saja daftar ini belum lengkap tetapi cukuplah 
untuk menunjukkan apa artinya Demokrasi Pancasila dalam praktiknya. 

Pertanggungjawaban Soeharto terhadap langkah-langkah antidemokratis itu 
dilakukan dengan dua cara. Keluar, ke dunia internasional, dikatakannya bahwa 
Indonesia sedang mencoba mewujudkan suatu jenis demokrasi yang lebih sesuai 
dengan kebudayaan Indonesia. Tentu saja alasan seperti itu bukannya tidak 
berbunyi, karena juga dalam ilmu-ilmu sosial orang mulai berbicara tentang 
indigenisasi, dalam ekonomi dan politik muncul retorika Asian Values, sementara 
dalam social movement muncul paham dan gerakan komunitarian yang secara 
gigih membela hak-hak dan kekhasan setiap komunitas, terutama komunitas 
minoritas. Ke dalam, pada tingkat nasional, dia menekankan perlunya 
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pembangunan ekonomi sebagai suatu landasan materiil untuk demokrasi, yang 
tidak bisa dipercepat realisasinya, karena harus berkembang menurut stages of 
development, yang kira-kira paralel dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi 
dalam teori Rostow. 

Di Indonesia saat ini beberapa ahli ilmu politik kita berbicara tentang 
pemerintahan darurat. Menurut dugaan saya, unsur darurat dalam konsep itu 
ialah bahwa demokrasi boleh ditunda sementara waktu kalau ada keperluan lain 
yang lebih mendesak. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa penundaan 
demokrasi berakibat bahwa demokrasi akhirnya tak pernah dilaksanakan. 

Tak perlu diuraikan panjang lebar di sini bahwa penundaan itu menjadi semakin 
mantap dengan turut sertanya militer Indonesia dalam politik sipil dan birokrasi 
sipil melalui praktik Dwifungsi ABRI. Ada dua akibat yang dengan mudah bisa 
dibayangkan dari adanya dwifungsi itu. Pertama, militer Indonesia perlahan-lahan 
menyesuaikan dirinya dengan politik sipil dan etos demokrasi. Kedua, sipil 
semakin menyesuaikan diri dengan subkultur dan disiplin militer. Menurut 
pengalaman selama ini, kemungkinan kedualah yang benar. Hal itu dapat dilihat 
kecenderungan umum kepada penyeragaman, gaya pemerintahan yang serba top 
down kecenderungan minta petunjuk dalam birokrasi (petunjuk adalah versi sipil 
dari perintah dalam militer), dan kebiasaan untuk melihat konflik politik bukan 
sebagai hal yang normal dalam demokrasi dan harus diselesaikan secara politik, 
tetapi sebagai bahaya yang mengancam negara dan karena itu harus dihadapi 
sebagai masalah keamanan. 

*** 

PERALIHAN kekuasaan dari Soeharto kepada Presiden Habibie langsung 
menimbulkan persoalan demokrasi, karena penyerahan kekuasaan itu tidak 
disertai oleh pensahan melalui mandat MPR. Legalitas pemerintahan Habibie 
masih menjadi bahan perdebatan para ahli hukum tata negara sampai hari ini. 
Defisit legalitas ini dalam praktiknya bisa diimbangi dengan usaha mendapatkan 
legitimasi, baik melalui jalan teknis maupun melalui jalan moral. Secara teknis 
Habibie dapat memenangkan legitimasi itu kalau dia dapat mengatasi masalah 
sembako dan krisis ekonomi Indonesia. Secara moral dia juga akan memperoleh 
legitimasi kalau sanggup menunjukkan integritas dirinya dengan menghadapkan 
mantan Presiden Soeharto ke pengadilan. Sementara itu konflik-konflik komunal 
yang mengakibatkan kerusuhan dan pembunuhan besar-besaran ternyata tidak 
bisa dihentikan. 

Namun demikian, masalah demokrasi yang amat sulit adalah sikap terhadap 
pemilu yang akan diadakan pada 7 Juni 1999. Ada tiga sikap yang muncul dalam 
wacana politik sementara ini. Pertama, pemilu sebaiknya dilaksanakan sesuai yang 
diagendakan dan diamanatkan oleh MPR. Kedua, pemilu hendaknya dibatalkan. 
Ketiga, pemilu ditunda pelaksanaannya. Usul penundaan ini lebih banyak 
menyangkut manajemen persiapan dan pelaksanaan pemilu seperti pencairan 
dana pemilu oleh pemerintah, pencetakan kartu suara, pendaftaran calon pemilih, 
pembentukan badan pengawas pemilu, yang lebih bersifat teknis dan karena itu 
tidak akan dibahas di sini. 
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Fokus uraian adalah pada dua sikap pertama. Pertanyaan tentang sikap pertama 
ialah: Mengapa pemilu harus dilaksanakan? Jawabannya sudah menjadi 
pengetahuan umum. Yaitu, hanya dengan pemilu Indonesia bisa mendapatkan 
suatu pemerintahan yang benar-benar dikehendaki dan dipilih oleh rakyat. 
Asumsinya, pemilu adalah prosedur demokrasi, yang sekaligus dapat 
menyelesaikan masalah legalitas maupun masalah legitimasi. Pemerintahan hasil 
pemilu adalah legal karena dia memenuhi prosedur hukum yang ditetapkan oleh 
UU. Dia juga mendapatkan legitimasi, karena hasil pemilu dianggap menjadi 
petunjuk kehendak dan keinginan rakyat. 

Lalu, mengapa pula ada keinginan dan kehendak agar pemilu dibatalkan? Di sini 
alasannya mempunyai beberapa komplikasi. Kecemasan utama-dengan alasan 
yang realistis-ialah bahwa jangan-jangan dalam pemilu ini Golkar (sebagai partai 
yang mempunyai infrastruktur terbaik) akan menang lagi dan pemerintahan 
Presiden Habibie-yang dianggap pemerintahan peralihan tetapi menjadi sekarang 
calon presiden Golkar-akan semakin mantap kedudukannya. Kecemasan ini tidak 
akan muncul kalau selama setahun pemerintahannya Presiden Habibie dapat 
menyelesaikan krisis sembako dan krisis ekonomi, mengatasi berbagai kerusuhan 
komunal, atau menghadapkan mantan Presiden Soeharto ke pengadilan. Seperti 
sudah diketahui, prestasi Presiden Habibie dalam dua hal pertama ternyata tidak 
memuaskan, sedangkan determinasinya dalam menyelesaikan masalah ketiga 
sangat diragukan. Itulah sebabnya, dapat dipahami kekhawatiran kalau pemilu 
justru semakin memperkuat suatu pemerintahan dengan kualifikasi yang tidak 
istimewa. Pada tahap ini demokrasi di Indonesia ibarat memakan buah 
simalakama. Kalau pemilu dibatalkan, kita tidak mempunyai prosedur lain untuk 
mendapatkan legalitas dan legitimasi bagi suatu pemerintah baru. Sebaliknya, 
kalau pemilu dilaksanakan, maka kita harus siap menerima kemungkinan bahwa 
pemerintahan yang sekarang akan berlanjut dengan kedudukan yang semakin 
kukuh karena sudah mendapatkan legalitas dan legitimasinya dari pemilu. Untuk 
tidak melenceng dari garis argumentasi, patut dipertanyakan kembali soal berikut 
ini. Mengapa gerangan pemerintahan Habibie dianggap sebagai pemerintahan 
peralihan? Alasannya, pemerintahan ini meneruskan masa jabatan Presiden 
Soeharto, dan diberi kekuasan eksekutif dengan cara yang dianggap "belum 
lengkap memenuhi syarat", karena belum disahkan oleh MPR. Kalau itu soalnya, 
mengapa masih ada keberatan bahwa syarat itu dilengkapi, kalau dalam pemilu ini 
Golkar memang sungguh-sungguh menang dan Habibie sebagai calon presidennya 
tetap berkuasa? 

*** 

PADA titik ini kelihatan bahwa demokrasi tidak hanya dijamin oleh prosedur, 
tetapi juga oleh substansinya. Istilah "substansi" mungkin amat mengganggu para 
penganut pascamodernisme yang menolak setiap bentuk esensi. Apalagi sekarang 
ini kita sedang berada dalam suatu dunia mental yang oleh filosof Habermas 
dinamakan masa pascametafisis. Tetapi marilah kita berbicara secara lebih 
pragmatis tanpa terlalu terhalang oleh pedantisme akademis. Demokrasi bukanlah 
hanya tata cara, prosedur, dan bukan juga hanya tata negara, tetapi adalah isi, 
tujuan, tingkah laku, bentuk komunikasi dan interaksi, serta tata nilai. Maka 
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pertanyaan Soekarno dulu sekarang terulang lagi dalam versi lainnya: Demokrasi, 
prosedur atau substansi? 

Apakah para mahasiswa mempertaruhkan nyawa di jalan-jalan hanya untuk 
menegakkan prosedur yang benar? Kalau prosedur demikian pentingnya, mestinya 
rakyat Indonesia sudah cukup puas dengan formalisme konstitusional ala 
Soeharto. Ternyata prosedur barulah dipercaya, kalau prosedur itu berjalan tanpa 
distorsi oleh kekuasaan atau oleh money politics. Memang demokrasi prosedur 
atau prosedur demokrasi harus dijalankan untuk mencegah pengambilalihan 
kekuasaan dengan cara yang mana saja, dan mencegah juga penggunaan 
kekuasaan semata-mata menurut selera penguasa. Prosedur adalah rambu-rambu 
yang ditegakkan oleh legalitas. 

Sebaliknya, legitimasi lebih berhubungan dengan komitmen yang diberikan oleh 
penguasa tentang untuk apa dan untuk siapa kekuasaan itu digunakan. Sebagai 
contoh, suatu tes terpenting untuk setiap pemerintahan reformasi sekarang ini 
adalah komitmen yang jelas dan konsekuen terhadap pemberantasan KKN. Untuk 
saat ini personifikasi KKN yang prototipikal adalah mantan Presiden Soeharto, 
keluarganya dan orang-orang yang dianggap kroninya. Pandangan ini harus 
dibuktikan benar-salahnya melalui pengadilan yang independen dan otonom. 
Tuntutan ini (yaitu komitmen yang tegas terhadap pemberantasan KKN) tidak bisa 
lagi ditawar-tawar karena sudah menjadi syarat minimal untuk mendapatkan 
legitimasi. Siapa pun yang berkuasa tidak dapat menghindarinya. Karena itu 
tersedia dua pilihan yang tidak bisa dimanipulasi. Pertama, pemerintah yang 
sanggup melaksanakan pemberantasan KKN secara konsekuen (artinya bisa 
ditunjuk dengan praktik dan bukan hanya dalam omongan dan janji) pastilah akan 
mendapatkan legitimasi penuh. Kedua, pemerintah yang tidak sanggup 
melaksanakannya, pastilah kehilangan legitimasinya dan karena itu sebaiknya 
berbesar hati untuk mengundurkan diri dengan segera. 

Bertahan dalam kekuasaan sambil tidak mampu memenuhi minimum 
requirement sebagaimana dikemukakan di atas hanya akan menimbulkan 
kekacauan politik dan kerusuhan sosial terus-menerus. Maka kiranya dapat 
dibenarkan bahwa akan terlalu mahal kalau rakyat mati terus-menerus demi suatu 
kekuasaan yang tidak jelas digunakan untuk apa dan untuk siapa. Psikologi 
pemerintahan darurat perlu segera diakhiri, karena kalau tidak, mungkin 
demokrasi akan ditunda sekali lagi. Kali ini bukan untuk menyelamatkan 
kebangsaan (sebagaimana dilakukan Soekarno) atau untuk mendorong 
pembangunan ekonomi (sebagaimana dilakukan Soeharto), tetapi sangat mungkin 
akan menimbulkan risiko besar, baik untuk persatuan nasional maupun untuk 
ekonomi nasional. Yang dipertaruhkan di sana bukan saja nasib pemerintahan 
Presiden Habibie, tetapi nasib 200-an juta rakyat, yang dimashurkan rukun-damai 
di sebuah negeri yang konon yang berlimpahan susu dan madu. 
 

Ignas Kleden, sosiolog, tinggal di Jakarta 
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DARI TOTALITAS MENUJU MULTIPLISITAS: 

Manifesto Tentang Masa Depan Bangsa’ 

Sebagai masyarakat bangsa, kita terbiasa hidup dalam kesulitan, kesatuan, 
ketunggalan, penyeragaman, sehingga gamang menghadapi realitas kelianan 
(otherness), perbedaan, dan diversitas. Kita terbiasa merangkai makna tunggal, 
dan talk ter buka terhadap makna jamak (polysemy). Kita terbiasa dengan 
keterpusatan dan sentralisasi dan cemas menghadapi ketakberpusatan dan 
desentralisasi. Kita terbiasa dengan totalitas dan conggung terhadap multiplisitas. 
Kita terbiasa dengan ketunggalan (ideologi, identitas, standard, etika), dan asing 
terhadap `keserbaragaman’(multiplicity). 

Setiap kita mempunyai hasrat menjadi ‘pusat’ (center): pusat kekuasaan, pusat 
iman, pusat kebenaran, pusat pengetahuan, pusat perhatian (popularitas), pusat 
kekayaan (monopoli), pusat kekuatan. Kita merasa menjadi bagian dari pusat, 
mengiidentifikasi diri sebagai pusat, bahkan menjadi pusat itu sendiri. Kita enggan 
menjadi ‘pinggiran’, menjadi sang (the others). Kita dikuasi ego dan talk pernah 
mau berbagi (sharing). Kita melihai sang lian: orang lain, suku lain, kelompok lain, 
propinsi lain, gender lain, ras lain, agama lain sebagai `sang pinggiran’(the 
periphreral other), yang harus memusat pada kita. 

Kita terbiasa hidup di dunia oposisi biner dan dualisme: dunia hitam/putih, 
benar/salah, kafir/beriman, kawan/lawan. pusat/pinggiran, teroris/anti-teroris. 
Kita juga terbiasa dengan segaala kepastian (kerja, penghasilan, keyakinan, masa 
depan), dan talk sanggup menghadapi ketakpastian dan keadaan turbulensi 
(chaotic). Kita terbiasa dengan ‘perbedaan hirarkis’dan gamang terhadap 
‘perbedaan non-hirarkis’. Perbedaan-perbedaan pada tingkat etnis, daerah, 
subkultur, agama, jender mesti dikendalikan oleh sebuah ‘pusat’, yang 
memonopoli kekuasaan, makna dan kebenaran. Ironisnya, ‘pusat’ itu adalah diri 
kita masing--masing. 

Kita memang sehari-hari hidup dalam pluralitas, tapi tak mampu mengembangkan 
sikap `pluralisme. Perbedaan dilihat sebagai ancaman.; kelianan, dilihat sebagai 
bencana. Kita telah kehilangan kepekaan untuk `berbagi’ (sharing): berbagi jalan, 
berbagai senyum, berbagi ilmu, berbagi susah, berbagi kekayaan, berbagi budaya. 
Kita terbiasa hidup dalam ’saluran tunggal’ (mono chananel), dan merasa takut 
hidup di dalam ‘multi saluran’(multi channel). Di masa depan-mungkin seratus 
tahun ke depan-kita tampaknya harus membiasakan hidup di dalam 
ketakberpusatan, jejaring, perbedaan, turbulensi, multiplisitas, multi saluran, 
fraktal dan chaos. 

Dari Logos Menuju Chaos 

Kita terbiasa dengan `kepastian’ atau jaminan kebenaran’ (truth of truth) yang 
telah disediakan oleh masa lalu bagi kita, apakah yang berasal dari adat, mitos, 
atau bahkan wahyu. Mata, pikiran dan kesadaran kita nanar dan terpukau dengan 
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semua kebenaran itu (meskipun ini tidak salah), tetapi menjadikan kita gamang 
berhadapan dengan aneka perkembangan, perubahan dan pergerakan zaman. Kita 
terbiasa menggantungkan diri pada ‘pusat kebenaran’ itu, dan canggung 
berhadapan dengan iklim ‘ketiadaan pusat’ (decentering). 

Kita terbiasa membangun ‘kekuasaan tunggal’ (monolithic of power), dan 
melupakan ‘kekuatan bersama’ (multiplicity of power). Bahwa, ‘himpunan 
kekuatan-kekuatan kecil’ (micro power) bisa lebih dahsyat ketimbang ‘kekuatan 
tunggal terpusat’ (macro power). Demi hasrat menjadi ‘pusat’, kita enggan 
membangun ‘enerji gabungan’ yang lebih dahsyat itu. Kita malah menciptakan 
‘ironi kekuasaan’ (irony of power): kita tidak mau dikuasai oleh ‘pusat’, dengan 
merayakan otonomi; akan tetapi, melalui otonomi itu kita justru membangun 
‘pusat-pusat mikro’ (micro centralism). Ironisnya, di dalam pusat-pusat mikro itu, 
kita masih memelihara ketergantungan pada pusat besar (modal, pembangunan 
prasarana, pengakuan, pasar). 

Sejarah kita selama ini hanyalah seiarah peralihan dari satu determinasi pusat ke 
arah determinasi pusat lainnya, dari pusat makro menjadi pusat mikro, tanpa ada 
ruang bagi kebersamaan, dialog, kemitraan dan solidaritas. Kita hanya memberi 
‘label’ berbeda untuk kacenderungan totaliter, sentralistik dan sektarianisme yang 
sama: sentralisasi dan desentralisasi. Keduanya mempunyai karakter yang sama, 
yaitu membatasi ‘gerak bebas’ manusia dalam menemukan dunia yang berbeda, 
dinamis, multiple dan produktif. Yang otonom dan desentralistik itu pada 
kenyataannya juga mempunyai watak kepusatan, sebagai perumus kebenaran 
tunggal. 

Determinasi pusat-pusat seperti ini menyebabkan berlangsungnya proses 
‘penutupan dunia (foreclosure). Otonomi yang semestinya membuka ruang baru, 
malah menghasilkan stagnasi, ketakberubahan dan kepasifan baru. Kita lalu 
terperangkap di dalam `kebenaran akhir’ (logos), yang berasal dan sentimen 
kesukuan, kedaerahan, ras dan keagamaan, dan tak beranjak dari dogmanya. 
Setiap proses ponafsiran selalu merujuk pada makna transenden yang tak bergerak 
itu, dan menutup pintu bagi aneka kemungkinan dunia yang sangat kaya. 
Penafsiran selalu berorientasi ke ‘masa lalu’, yaitu pada tafsiran-tafsiran 
transenden yang telah disediakan oleh sejarah, dan tidak membuka diri bagi 
tafsiran-tafsiran yang lebih produktif, kreatif, dinamis, yang berorientasi ke masa 
depan. 

Kita hidup di dalarn ‘tafsiran terbatas’ (restricted interpretation), yaitu tafsiran 
yang beorieniasi ke belakang (retrospective), dan tidak mampu menghasilkan 
tafsiran terbuka yang berorientasi ke depan (prospective). Interpretasi itu 
‘mengungkung’ kita, sehingga tak mampu ‘memobilisir’ dan ‘menggerakkan’ kita ke 
sebuah tempat baru, kondisi baru, atau utopia baru. Kita tak terbiasa dengan 
‘tafsiran terbuka’ dan ‘tak berbatas’ (infinity of interpretation), yang merayakan 
perluasan atau konvergensi sudut pandang, yang membuka ruang seluas-luasnya 
bagi multiplisitas makna, yang tak perlu terpancang kaku pada ‘kebenaran akhir’. 

Keterbiasaan kita hidup di dalam bingkai tafsiran restropektif, telah menciptakan 
ketergantungan besar pada logos, kebenaran akhir atau kebenaran mutlak, sebagai 
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jaminan kebenaran dalam setiap wacana kehidupan. Sebaliknya, kecanggungan 
kita hidup di dalam bingkai tafsiran prospektif, telah menutup mata kita rapat-
rapat dari pandangan masa depan, dari panorama visi, dari aneka horizon 
pengharapan di depan. 

Kefakmampuan kita menoleh ke depan, telah membangkitakan aneka kecemasan 
(anxiety), ketakutan paranoia terhadap aneka ketidak-pastian, kontradiksi, 
turbulensi, indeterminasi dan chaos yang akan dihadapi. Demi menghindari chaos 
kita menggantungkan diri pada logos. 

Dari Realitas Menuju Virtualitas 

Perkembangan ‘abad informasi’ atau `virtual’ akhir-akhir ini telah mempengaruhi 
bagaimana wacana sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan spiritualitas itu 
dipandang. Kini, di dalam abad informasi dan digital, hampir semua wacana 
kehidupan di atas di dilakukan di dalam sebuah bidang ‘layar virtual’ (virtual 
screen), yang di dalamnya semuanya menemukan definisi, sifat, dan logikanya 
yang baru. Realitas sosial kini diambialih oleh ‘virtualitas sosial’, realitas politik 
digantikan oleh ‘virtualitas politik’, realitas ekonomi diselubungi oleh ‘virtualitas 
ekonomi’; realitas kebudayaan kini dibingkai oleh ‘virtualitas kebudayaan’. 

Melalui migrasi, perpindahan dan peralihan aktivitas-aktivitsa sosial, ekonomi, 
politik kebudayaan bahkan spiritualitas ke dalum ruang-ruang ‘layar’, maka apa 
yang sec;ara tradisional disebut ruang publik (public sphere) baik ruang publik 
sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan kini mengalami berbagai transformasi 
fundamental. Di dalam abad informasi, ‘ruang publik fisik’ diambilalih oleh ‘ruang 
publik virtual’ (virtual public sphere), yang di dalamnya segala aktivitas kehidupan 
dilakukan secara virtual. Artinya, berbagai aktivitas (sosial, politik, ekonomi, dan 
kultural) yang dulu dilakukan di dalam ‘ruang fisik’, kini dapat dilakukan di dalam 
‘layar’. 

Layar merupakan medium utama masa kini, yang di dalamnya dunia kehidupan 
tidak sekadar direpresentasikan, tetapi disimulasikan. Akan tetapi, layar tidak 
hanya medium representasi atau kumpulan citra, akan tetapi, kini menjadi bagian 
tak terpisahkan dari pembentukan kesadaran eksistensial manusia, yaitu 
kesadaran ‘ada di dalam dunia’. Kasadaran yang sebelumnya dibangun di atas 
fondasi pengalaman langsung hidup bersama manusia-manusia lain, lingkungan 
alam, dan berida-benda ciptaan manusia, kami berubah menjadi pengalaman yang 
dimediasi oleh medium layar. Struktur kesadaran, pikiran, perasaan, emosi, hasrat 
dan libido kini dibangun di atas bingkai pengalaman hidup di dalarn Iayar. 

Melalui layar dibentangkan kemungkinan dunia sosiai, eknomi, politik dan 
kebudayaan yang baru, horizon dan medan pandangan baru, medan pengetahuan 
lebih-1uas, dan kesadaran kejagatan lebih holistik. Layar virtual adalah sebuah 
‘magnit raksasa’ trasa depan yang melaluinya kita terpana, nanar, dan tak mampu 
lagi mengalihkan pandangannya darinya. Layar adalah ‘tempat’ di masa depan-
meskipun sudah dimulai di masa kini yang melaluinya orang membangun makna 
sosial, eknomi, politik, budaya bahkan spiritualitas. Meskipun demikian, layar 
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adalah sebuah ‘hunian’ yang penuh labirin, persimpangan, dan lorong-lorong 
enigma. 

Melalui layar, ruang publik atau agora politik dibangun (electronic agora), realitas 
politik dibingkai, konsep politik dikonstruksi, dan citra-citra politik dimanipulasi. 
Melaiui layar, pandangan tentang moral dibangun, ukuran tentang nilai (value) 
diciptakan, bakuan-bakuan tentang kebajikan (virtue) disusun. Melalui layar 
segala bentuk kehendak (will) diwujudkan, segala bentuk hasrat disalurkan, segala 
energi libido dilepaskan, segala bentuk emosi dicurahkan dan segala bentuk 
instink purba ditunjukkan. Melalui layar segala bentuk pertukaran dimediasi, 
segala bentuk transaksi difasilitasi, segala bentuk komunikasi dibangun, dan segala 
bentuk interaksi diaktualisasikan. Melalui layar, segala bentuk ide dicurahkan, 
segala bentuk konsep diwujudkan, segala bentuk imajinasi diaktualisasikan dan 
segala bentuk abstraksi dimanifestasikan. 

Dunia layar masa depan penuh ‘daya pikat’ (lure), yang membujuk setiap entitas 
sosial, eknomi, politik dan budaya masuk ke dalam jejaringnya. Sekali masuk, 
semua entitas itu terjebak dalam perangkap (trap) atau ’seduksi’ (seduction), 
sehingga setiap orang tergoda oleh mekanisme ‘bujuk rayu’ dan ’seduksi’ itu: 
ekonomi seduksi, politik seduksi, budaya seduksi, agama seduksi, pendidikan 
seduksi. Segala sesuatu menjelma menjadi ‘mesin-mesin seduksi’ (seduction 
machine), yang mengandalkan dirinya pada penampakan luar, make-up, lipstik. 
Sehingga, dunia layar tak lain dari dunia jejaring fana, virtual, dan berlangsung 
sekejap (ephemeral); sebuah ‘fondasi’ yang rapuh, sebuah dunia yang hadir 
seketika dan menghilang seketika (instantaneous). Tetapi, itulah dunia masa 
depan kita. 

Di masa depan, citra virtual tidak lagi disorotkan pada sebuah layar, melainkan 
pada ‘udara’, seperti pada hologram, yang di dalamnya orang membangun 
kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang artifisial. Melalui jagat 
virtualitas, segala tindakan, pertukaran dan transaksi (sosial, ekonomi, politik, 
kebudayaan, spiritual) dapat dilakukan secara artifisial di dalam ruang hologram. 
Ekonomi virtual memungkinkan setiap pertukaran, alat tukar, dan transaksi 
ekonomi berlangsung di dalam udara virtual’ itu; politik virtual memungkinkan 
komunikasi dan transaksi politik berlangsung ‘udara maya’; agama virtual 
memungkinkan segala khotbah, ritual dan doa dilakukan secara digital dan, babak 
realitas macam ini sudah dimulai. 

Dunia virtual masa depan adalah dunia yang memungkinkan setiap orang 
meminimalisasi pergerakan dan perpindahan (movement). Ia memungkinkan 
orang melakukan segala aktivitas, pertukaran dan transaksi sosial, Ekonomi, 
politik dan kultural dengan berdiam di tempat (di depan layar, atau 
‘udara’virtual’). Dunia virtual di masa depan, yang makin dikuasai oleh ‘budaya 
jejaring’, membangun semacam ‘budaya sedentari (culture of sedentariness), yaitu 
budaya dalam melakukan rangka aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya 
melalui aneka jejaring, dengan berdiam di tempat, tanpa perlu bergerak. Budaya 
sedentari, adalah budaya minim pergerakan dan perpindahan, sehingga secara 
prinsip ia adalah budaya ‘hemat energi’. 
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Dari Totalitas Menuju Multiplisitas 

Kita terbiasa merangkai yang berbeda-beda (heterogenety) menjadi sebuah 
persamaan’ (homogeneity), menyusun yang beranekaragam menjadi sebuah 
kesatuan (unity); merajut yang bersifat multiplisitas menjadi sebuah totalitas’ 
(totality). Dengan menyamaratakan yang beragam, kita mereduksi perbedaan-
perbedaan menjadi kesamaan; dengan menyatukan yang beranekaragam menjadi 
kesatuan, kita memangkas keanekaragaman; dengan menunggalkan yang plural, 
kita menyunat pluralitas; dengan mentotalkan yang multiplisitas, kita 
meminimalisasi multiplisitas. 

Kita terbiasa melihat negara-bangsa sebagai sebuah ‘keseluruhan’ (a Whole), 
‘ketunggalan’ (Oneness), ‘kesatuan (Unity). Kita melihatnnya sebagai sebuah 
‘mesin besar’ (Great Machine), yaitu susunan atau ‘himpunan besar’ (Great 
Assemblage), dengan mengabaikan perbedaan, keberbedaan dan multiplis as 
elemen-elemen yang membangunnya. Mesin besar negara-bangsa itu dipandang 
sebagai aktualisasi dari elemen--elemen konkrit (tubuh, ruang, teritorial, alat-alat) 
dan elemen-caemen abstrak (ide, gagasan, fungsi, ideologi, mentalitas), yang 
dihimpun sebagai ‘mesin tunggal’ dengan mengabaikan perbedaan elemen-elemen 
pembangunnya. 

Kita melihat negara-bangsa sebagai sebuah ‘Organisasi Besar’, yang menyatukan 
entitas-entitas (manusia, bahasa, etnis, keyakinan, artefak) yang berbeda-beda 
menuju sebuah titik pusat deterministik, dengan melupakan ‘jaringan’ (network) 
dan ‘hubungan’ (connection) di antara entitas-entitas plural itu. Kita melihat 
organisasi besar itu sebagai yang tak berubah, permanen atau tetap (fixed), dan 
mengabaikan hubungan-hubungan dinamis di antara elemen-elemen yang 
membangunnya. Kita melupakan perkembangan, bahwa sebuah tubuh (fisik, 
sosial, politik, kultural) kini merupakan sebuah organisasi yang ‘dinamis’, ‘cair’, 
‘bergerak’, ‘berubah dan ‘bertransformasi’ ke arah aneka Organisasi temporer yang 
selalu dalam proses ‘menjadi’ (becoming). 

Di abad virtual sekarang ‘mesin negara’ itu kini berada di dalam sebuah situasi 
‘pelingkupan’ atau bahkan ‘invasi’ oleh ‘Mesin Lebih Besar, yang mampu 
‘menghimpun’, ‘menghidupkan relasi’ dan ‘menggerakkan’ elemen-elemen organik, 
fisikal, teritorial, institusional, dan struktural yang membangun negara-bangsa 
dengan tingkat kompleksitas organisasi dan pengaturan lebih tinggi. ‘Mesin 
Besar”itu adalah aneka jejaring yang dibangun oleh aneka himpunan (jaringan 
internet, teroris, narkoba, perdagangann manusia). Multiplisitas ‘jejaring’ 
(network) dan ‘garis-garis’ (lines) yang dibangunnya, kini tidak saja menjadi 
sebuah ‘pesaing’dari negara bangsa, akan tetapi menjadi ‘ancaman’ serius bagi 
eksistensi dan keberlanjutannya di masa depan. 

Di sinilah kita melihat pergerakan pasti di masa depan dari ‘totalitas’menuju 
‘multiplisitas’. ‘Multiplisitas’ adalah prinsip produksi ‘perbedaan’ yang dinamis, 
bukan esensi tetap dan tak berubah. Multiplisitas menunjuk pada ‘proses diramis’ 
(negara, bangsa, rakyat, penguasa), bukan produk akhir. Multiplisitas adalah 
susunan tak tetap, tak pasti dan tak ada untuk selamanya, akan tetapi sebuah 
proses membentuk diri terus-menerus. Multiplisitas adalah perambahan masa 
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depan untuk membentangkan `struktur ruang kemungkinan’ (negara, bangsa, 
masyarakat), dengan melihatnya sebagai ‘perilaku dinamis’ entitas-entitas dalam 
mereintepretasi, meredefinisi dan mereposisi diri berdasarkan konstelasi masa 
depan. 

Negara-bangsa kini digerogoti oleh aneka ’sistem dinamka (dynamic system), 
dengan pelilaku ‘turbulensi’ tanpa akhir. ‘Turbulensi’ adalah ’sebuah keadaan 
antara’, yaitu antara keadaan kacau (disorder) dan teratur (order), antara 
kekuasaan dan ketakkuasaan, antara otoritas dan ketakberdayaan, antara 
demokrasi dan anarki, antara determinasi dan indeterminasi. Perkembangan sosial 
yang tidak dapat diperkirakan; pergerakan arus modal yang tidak dapat diprediksi, 
pergerakan informasi yang tidak diketahui arahnya-itulah perilaku turbulensi 
masa depan. Berhadapan dengan kekuatan turbulensi ini, negara menunjukkan 
penuaan tariring kekuasaannya, karena ketdakmampuan mengatur, dan 
mengendalikan kekuatan jejaring-jejaring itu: teroris, narkoba, kartel, perusahaan 
multinasional, dan internet. 

Dalam ketakmungkinan negara bangsa, matinya kedaulatan aktor, tertutupnya 
segala bentuk kesatuan, meredupnya segala kekuatan totalitas, make satu-satunya 
yang tersedia di masa depan adalah model pengaturan `multiplisitas’. Multiplitas 
adalah sebuah orkestra negara-bangsa tanpa konduktor, yang membangun sendiri 
ramanya di dalam jaringan, melalui kekuatan komunikasi, koperasi, aliansi, dialog, 
garis hubungan dan aneka relasi sosial lainnya. Ia tak menginginkan `kekuasaan 
tunggal, bahkan ‘kekuasaan’ itu sendiri. Di dalamnya yang hidup adalah entitas-
entitas (tubuh, kelompok, massa) yang mengatur diri sendiri (self organisation), 
dengan mencampakkan kedaulatan. 

Demokrasi di masa depan bertransformasi menjadi ‘demokrasi multiplisitas’ 
(democracy of multiplicity), yang di dalamnya setiap orang mengatur dirinya 
sendiri (kubernetes). ‘Demokrasi multiplisitas’ tidak mengakui lagi ‘kekuasaan 
orang’, baik kekuasaan seorang (otokrasi), beberapa orang (aristokrasi), atau 
rakyat sebagai sebuah kesatuan (demokrasi). ‘Demokrasi multiplisitas’ adalah 
demokrasi yang kekuasaan teitingginya bukan pada orang, melainkan pada 
`jaringan’ itu sendiri. Di masa depan, kedaulatan negara-bangsa semakin terkikis 
habis, yang tunduk pada kedaulatan jejaring. Nc:ita laiu akan menghadapi 
ketakmungkinan negara-bangsa, totalitas dan kesatuan. Di masa depan, negara 
bangsa mungkin hanya tinggal ‘batu nisan’, atau paling hanya berperan sebagai 
sebuah simbol belaka, sebuah `negara simbolik (symbolic state). 

Dari Demokrasi Menuju Netokrasi 

Kita selama ini berpikir bahwa ‘negara’adalah sebuah ‘pusat’ (center), yang 
mempunyai kekuasaan dan otoritas mutlak atas teritorial dan wilayah 
kekuasaannya, dan tak ada kekuatan lain yang menandingi otoritasnya. Pandangan 
seperti ini’lidak berlaku lagi di dalam ‘masyarakat jejaring’(network society), yang 
melaluinya dibangun sebuah ‘kekuatan jaringan’ (netocracy), yang dalam kadar 
tertentu ‘melampaui kekuatan negara-bangsa’ (beyond nation-state). Jaringan 
teroris, narkoba, peyelundupan, perdagangan orang, NGO, subkultur, website, 
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blogger, hacker, adalah di antara `kekuatan jaringan’ini, yang berada di luar 
kekuasaan negara bangsa. 

Perkembangan ‘masyarakat jejaring’ merubah secara fundamental padangan 
tentang geopolitik. Politik yang sebelumnya berkaitan dengan kekuasan dan 
kedaulatan atas sebuah wilayah dan teritorial, kini mulai tercabut darinya, dan 
tumbuh di dalam aneka jejaring virtual. ‘Politik nyata’ (real politics) kini melebur 
ke dalam ‘politik vittual’ (virtual politics), yaitu politik di dalam ruang-ruang 
maya. Peralihan dari geopolitik ke arah politik jejaring (neto-politics) telah 
merubah watak politik, menuju sifat ‘transparansi ekstrim’ (extreme 
transparency). Di dalam ektrimitas, politik menjadi bentuk penelanjangan 
apapun, sehingga di dalamnya tidak ada lagi yang dapat dirahasiakan, 
disembunyikan atau ditutupi, karena warga jaringan mempunyai ases setara 
terhadap semua informasi, dan kebebasan luas untuk menyuarakan pendapat di 
dalam perdebatan virtual. 

Apa yang akan kita saksikan di masa deoan-setelah matinya kedaulatan negara 
bangsa-adalah semakin melemahnya ‘kedaulatan rakyat’sendiri di dalam 
demokrasi, karena di dalam aneka jejaring virtual tidak ada yang disebut dengan 
‘rakyat’ (citizen). Yang ada hanya individu-individu bebas dan otonom, yang 
membangun, aneka jaringan bukan di atas fondasi kekuasaan dan kedaulatan 
(rakyat), melainkan ‘kebebasan individu’ (individual liberty). Individu-individu itu 
tidak membangun kesatuan ‘rakyat’ sebagai sebuah kedaulatan, sebagaimana di 
negara demokratis manapun, melainkan fragmen-fragmen individu yana 
`menavigasi dirinya sendiri’di dalam jaringan. Yang ada bukanlah sistem 
demokrasi, mela;nkan piramida jaringan (network pyramid) sebuah hirarki 
kekuasaan berdasarkan kekuatan-kekuatan jaringan, bukan rakyat. 

Dengan melemahnya kedaulatan rakyat daiam demokrasi, maka apa yang akan 
kita saksikan di masa depan adalah peralihan sistem kekuasaan dari sistem 
demokrasi (democracy), sebagai sistem kekuasaan tertinggi di tangan `rakyat’, ke 
arah sistem netokrasi’ (netocracy). Prinsip piramida jaringan itu lebih 
desentralistik ketimbang sentralictik. la tidak akan pernah mencapai 
keseimbangan (equilibrium), karena relasi kekuasaannya berubah secara konstan, 
karena kekuasaan yang dibangun di dalamnya berasal dari aliansi--aliansi yang 
bersifat temporer, samar-samar, tak stabil, dinamis, bergerak, atau berpindah. 
Kekuasaan jaringan sangat sulit untuk dilokalisir, dan karenanya sulit untuk 
`dikalahkan’ 

Berbeda dengan sistem demokrasi yang bertumpu pada konsensus dalam 
menyelesaikan segala perscalan kekuasaan, sistem netokrasi bertumpu pada cara 
`menarik perihatian’, perayuan atau seduksi. Netokrasi adalah sistam `demokrasi 
seduksi’ (democracy of seduction), di mana kekuasaan tertinggi diperoleh melalui 
rayuan atau seduksi, seperti yang sudah dimulai di daiam strategi komunikasi 
poiitik bangsa ini. Di sini, siapa yang paling mampu menarik perhatian (attention), 
akan memperoleh kekuatan hegemonik atas yang lainnya. Sehingga, masyarakat 
netokrasi adalah masyarakat sang pencari perhatian (attentionalist), ketimbang 
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pencari konsensus. Di dalam sistem netokrasi; siapa yang berhasil mengemas citra 
dirinya, dialah yang kuasa. 

Dalam sistem netokrasi, Jaringan (Net) menggantikan peran Manusia (Man) atau 
Rahyat (Citizen) sebagai fondasi proyek besar sistem demokrasi masa depan. 
Kumpulan Netter (para palaku jaringan) mengambilalih peran negara sebagai 
visioner, manajer dan kekuasaan tertinggi sosial. Netiquette (etika jaringan) 
menggantikan peran norrnatif hukum dan etika, di dalam aktivitas-aktivitas pelaku 
jaringan yang terus berpindah di dalam dunia virtual. Netocrate (teknokrat 
jaringan) rienggantikan peran teknokrat dan birokrat di dalam demokrasi, sebagai 
perencana dan pengambil kebijakan di dalam dunia maya. Netonomist (ahli 
ekonomi jaringan) mengambilalih peran ekonom di dalam sistem demokrasi, 
dalam aktivitas produksi dan ‘pasar virtual’. Nettopolice (polisi jaringan) bertindak 
sebagai polisi serta jaksa dan hakim, dalam kondisi tidak ada hak hukum formal 
yang dapat diciptakan di dalam jaringan yang selalu berubah, bergerak dan 
berpindah. 

Masa Depan dalam Multiplisitas 

Kita mungkin berpikir tidak berniat masuk ke dalam wilayah masa depan yang 
tampak menakutkan, mencemaskan dan tak bersahabat itu. Akan tetapi, tanda-
tanda masa depan itu sudah ada di hadapan kita, di dalam diri kita, di dalam 
masyarakat kita, di atas tubuh bangsa kita. Bisikan masa lalu, panggilan primitif, 
atau suara-suara purba yang berasal dari ruh-ruh adat, keyakinan, mitos, ideologi 
dan kepercayaan yang mendengung di telinga kita, menjadikan kita gamang 
menghadapi masa depan penuh enigma, ketakpastian, turbulensi dan chactic itu . 
Akan tetapi, sirine dan genderang masa depan itu begitu nyaring, yang 
menghadapkan kita dengan aneka, konsep, ide, rarasi, pesona, ekspresi, 
kesenangan dan panorama yang tak tahan kita hindari. 

Kita tak dapat lagi menunggu lama untuk ikut di dalam sebuah ‘kafilah masa 
depan’itu, bila tidak ingin menjadi para pecundang di sana. Kita tak dapat hanya 
menyibukkan diri dengan ruang masa lalu kita, dengan memolesnya seperti sebuah 
porselen antik, sambil membiarkan kafilah masa depan itu berlalu begitu saja. 
Bagaimanapun, kita harus ambil bagian dalam kafilah masa depan itu, karena 
taring-taringnya sebagian telah menancap di daiam diri, masyarakat dan bangsa 
kita. Di dalam perjalanan ke masa depan itu-mungkin seratus tahun ke depan-
spirit masa lalu dapat kita gunakan sebagai kalung ‘keamanan ontologis’, sebuah 
jaminan rasa aman yang diperlukan, tanpa Derlu takut menghadapi ketakpastian, 
ketakterdugaan, indeierminasi, turbulensi, dan situasi chaos di masa depan-inilah 
paradoks masa depan bangsa. 

Yasraf Amir Piliang,  
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HANTU-HANTU DEMOKRASI 

Ada Beberapa Kondisi yang Diyakini dapat Memperkuat Arsitektur 
Demokrasi, termasuk Demokrasi di Indonesia 

Beberapa kondisi itu ialah proses reformasi sebagai terobosan pada tingkat ideologi 
politik, globalisasi di segala bidang sebagai peluang memperluas wawasan geopolitik, 
perkembangan teknologi informasi digital sebagai cara memperlancar komunikasi 
politik, dan keterbukaan ekonomi melalui pasar bebas sebagai medan untuk 
memperluas pertukaran ekonomi-politik. 

Namun, meski semua kondisi itu telah terpenuhi, proses “percepatan demokrasi” tak 
kunjung datang. Alih-alih kian menguat, bangunan demokrasi justru kian “keropos”, 
dan wajah demokrasi tampil kian “palsu”, bahkan di negara kampiun demokrasi 
seperti Amerika Serikat. Di berbagai tempat proses demokratisasi dipenuhi intrik-
intrik, jalan terjal, dan horor seperti ditunjukkan di Afganistan, Irak, dan Indonesia.  

Masa transisi menuju demokrasi terlalu panjang, spirit perubahan terlalu lamban, dan 
kondisi turbulensi terlalu berlarut-larut, menimbulkan ketaksabaran, keputusasaan, 
dan frustrasi. Kemacetan demokratisasi membangkitkan spirit “negativitas demokrasi” 
(democracy negativity), berupa sikap-sikap sinis, apatis bahkan fatalistik terhadap 
demokrasi, yang dianggap terlalu “elitis”, karena hanya dinikmati elite tertentu, 
sementara rakyat tak mampu mengubah nasib. 

Ada “hantu-hantu demokrasi”, berupa “jejaring kekuasaan” extra-nation state 
(teroris, narkoba, subkultur, kapitalis, cyberspace) yang memacetkan jalan demokrasi. 
“Kuasa rakyat” (demos) sebagai pilar demokrasi kini diambil alih “kuasa jaringan” 
(netos), sehingga kekuasaan tertinggi yang secara de jure ada di tangan rakyat, kini 
secara de facto beralih pada “kekuasaan jaringan”, dengan medan “kedaulatan” 
sendiri, yang menjadi “parasit’’ di dalam sistem demokrasi. 

Parasit Demokrasi 

Jacques Derrida dalam Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning 
and the New International (1994) menjelaskan, “hantu” (specter) sebagai segala 
bentuk spirit atau kekuatan dari sebuah sistem, ideologi, atau rezim—terutama yang 
telah “mati”—yang menunjukkan kembali kekuatan pengaruhnya dalam sistem atau 
rezim (demokratis) yang baru. “Hantu-hantu” itu hadir dengan cara menumpang 
dalam sistem sebagai parasit, yang mengancam keberlanjutan sistem itu. 

Proses demokratisasi yang berlangsung di atas tubuh bangsa ini kerap dibayangi 
“hantu-hantu” itu, yang menyebabkan berjalan amat lamban, chaotic, dan terancam 
masa depannya. 

Pertama, “hantu totalitarianisme”, yang bangkit dalam wujud baru, yaitu (1) “fasis-
fasis kecil” (micro-fascism) dalam sistem otonomi daerah; (2) “fasisme massa” (mass 
fascism) berupa pemaksaan kehendak (organisasi) massa melalui aneka kekerasan 
massa (penyerangan, penghancuran, pembakaran); dan (3) “fasisme media” (media 
fascism) berupa kecenderungan “totaliter” media (elektronik) dalam membentuk 
pikiran dan kesadaran massa, tanpa diimbangi kontrol dan pengawasan. 
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Kedua, “hantu fundamentalisme”, baik fundamentalisme agama, politik, maupun 
ekonomi. Isu terorisme global dapat dilihat dalam skema perseteruan antara satu 
“fundamentalis agama” dan “fundamentalisme agama” lainnya, yang menggunakan 
negara sebagai “medan permainan”. Dalam program antiterorisme Presiden George W 
Bush, fundamentalisme agama, politik, dan ekonomi dikombinasikan sebagai 
“kendaraan” melawan terorisme atas nama demokrasi. 

Ketiga, “hantu anarkisme”, berupa spirit “pembangkangan sipil” (civil disobedience) 
terhadap otoritas negara, dengan merebaknya tafsir bebas, cara kekerasan dan tindak 
main hakim sendiri aneka kelompok tertentu, untuk menyelesaikan aneka persoalan 
publik (tempat perjudian, minuman keras, dan pornografi) yang tidak dapat diatasi 
negara. Sebaliknya, pelaku pornografi dan tindak sosial memperjuangkan “kebebasan 
ekspresi tanpa batas” (baca: anarkis) juga atas nama demokrasi.  

Keempat, “hantu informasionisme” (specter of informationism). Politik abad 
informasi amat menggantungkan diri pada kekuatan tekno-media (techno-mediatic 
power) sebagai aparatus komunikasi aneka gagasan politik. Tetapi, dengan terbukanya 
media bagi aneka manipulasi citra, virtualitas politik yang diharapkan dapat 
memperkokoh bangunan demokrasi, malah mengancam masa depan demokrasi 
sendiri, karena runtuhnya kebenaran (truth) di dalamnya. 

Demokrasi atau Netokrasi? 

Dalam era politik virtual (virtual politics) yang dibangun tidak lagi oleh kekuatan 
geopolitik, tetapi oleh kekuatan “politik jaringan” (politics of network), terutama 
jaringan televisi dan internet, “kedaulatan” kini kehilangan sistem hierarki dan 
klasifikasinya. “Hantu-hantu jaringan” (teroris, narkoba, kapitalis, subkultur, 
cyberspace) yang hidup di atas tubuh negara demokratis mengembangkan “sistem 
kedaulatan” sendiri, “melampaui” kedaulatan negara dan mengancam sistem 
demokrasinya. 

Alexander Bard dan Jan Soderqvist, dalam Netocracy: The New Power Elite and Life 
After Capitalism (2002) menyebut kecenderungan beralihnya kuasa “rakyat” (demos) 
ke “kuasa jaringan” (netos), sebagai peralihan demokrasi menuju netokrasi 
(netocracy). Dalam kuasa jaringan seperti internet tidak ada yang disebut “rakyat”, 
digantikan para individu bebas, yang tidak terikat sistem demokratis mana pun. 

Terorisme adalah “jaringan” seperti itu, yang tak mengenal kekuasaan, rakyat, dan 
teritorial kekuasaan, tetapi mampu membangun sistem “kedaulatan” sendiri. Meski 
tanpa institusi kekuasaan, “kekuasaan nyata” terorisme ada di mana-mana; meski 
tanpa teritorial, teroris dapat menggelar kekuatan di teritorial mana pun 
(deterritorialisation); meski tanpa “rakyat”, teroris dapat merekrut para individu dari 
ras, bangsa, dan agama mana pun. Jaringan kapitalisme, narkoba, subkultur, atau 
komunitas virtual mempunyai cara kerja serupa. Dihuni “hantu-hantu”, masa depan 
demokrasi menjadi semacam “demokrasi bayang-bayang”, di dalamnya geopolitik 
diambil alih “netopolitik” (neto-politics), komunikasi politik digantikan simulasi 
politik, rakyat menjadi komunitas virtual, fundamentalisme menggerogoti demokrasi, 
dan demos menjelma menjadi netos. Demokrasi hanya tampak pada citra permukaan, 
sementara dalam tubuh demokrasi hidup spirit-spirit anti-demokrasi, the specters of 
democracy. 
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