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BAB 6 
DEMOKRASI DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA 

Indonesia kini telah lahir kembali. Udara kebebasan dapat dihirup oleh 
masyarakat Indonesia. Kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berpendapat dan 
berekspresi di muka umum telah dijamin oleh Undang-undang. Walau masih 
malu-malu, namun sejak 10 tahun belakangan ini (era reformasi), perkembangan 
demokrasi di Indonesia terasa jauh lebih baik.  

Kini, berbagai tayangan yang mengungkapkan perilaku pejabat tinggi, kritikan 
terhadap pemerintah, proses persidangan dapat dilihat oleh masyarakat tanpa 
ditutup-tutupi, mahasiswa dan masyarakat dapat berdemonstrasi menyampaikan 
aspirasinya, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat semakin cerdas dan kritis. 
Puncaknya yaitu pemilihan langsung para kepala daerah serta presiden Republik 
Indonesia. Demokrasi memang identik dengan kebebasan, namun harus dapat 
dipertanggungjawabkan. Karena demokrasi yang kebablasan akan menimbulkan 
potensi konflik yang tinggi. Apa dan bagaimana sebenarnya demokrasi saat ini?  

6.1 Konsep dan Prinsip Demokrasi  

Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya 
dikuasai oleh masyarakat. Walaupun pada pelaksanaannya saat ini terjadi 
peningkatan yang signifikan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Selain memberikan 
pengaruh yang positif, namun ternyata kran demokrasi yang baru saja terbuka 
memiliki potensi konflik dan perpecahan yang relatif tinggi. Beberapa konflik yang 
terjadi di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki hak 
dalam berpendapat dan membela diri dalam payung hukum. Hal ini terjadi karena 
pihak-pihak yang bersengketa bisa jadi tidak memahami konsep, prinsip, serta 
penerapan demokrasi yang sesungguhnya, sehingga yang terjadi justru 
kemunculan benih-benih anarkis di lapangan. Akibatnya, kerusakan yang 
ditimbulkan bukan saja merugikan kedua belah pihak, namun masyarakat yang 
tidak terlibat juga menjadi korban.  

Belajar dari sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 
pernah ada beberapa puluh tahun yang lalu, demokrasi menjadi sistem alternatif 
yang dipilih oleh beberapa negara yang sudah maju. Demokrasi sebagai suatu 
sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat 
dan bernegara di beberapa negara.  

Mahfud MD (1999) membenarkan pandangan di atas, yaitu bahwa terdapat dua 
alasan mengapa negara lebih memilih demokrasi sebagai sistem bermasyarakat 
dan bernegara, yaitu:  

1. Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang 
fundamental;  

2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi 
peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.  
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Karena itulah diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar kepada warga 
masyarakat tentang demokrasi.  

6.1.1 Pengertian Demokrasi  

Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua buah tinjauan, yaitu 
tinjauan bahasa (etimologis) dan tinjauan istilah (terminologis). Secara etimologis 
“demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” 
yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang 
berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-
cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem 
pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada 
dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan 
kekuasaan oleh rakyat.  

Sedangkan secara istilah, arti demokrasi diungkapkan oleh beberapa ahli yaitu :  

a. Joseph A. Schmeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu 
perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-
individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan 
kompetitif atas suara rakyat;  

b. Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di 
mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau 
tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara 
bebas dari rakyat dewasa;  

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi 
adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung 
jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, 
yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan 
para wakil mereka yang telah terpilih;  

d. Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik 
merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum 
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif 
oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 
politik.  

Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan 
secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). 
Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh 
sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang 
perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis. Demokrasi empirik dianggap 
diterima oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan norma-norma yang ada 
dalam masyarakat selama ini. 

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan 
bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan 
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dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijakan 
negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan 
demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang 
diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut 
organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat 
sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.  

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi 
sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan 
memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam 
penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.  

Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal :  

1. pemerintah dari rakyat (government of the people);  
2. pemerintahan oleh rakyat (government by the people); dan  
3. pemerintahan untuk rakyat (government for people).  

Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat 
dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.  

Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung 
pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui 
(legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui 
(unligitimate government) di mata rakyat.  

Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat 
pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya pemerintahan 
yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang 
memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari 
rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan 
legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-
programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. 
Pemerintahan dari wakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang 
memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut 
diperoleh melalui pemilihan dari rakyat, bukan dari pihak-pihak yang tidak 
berkepentingan.  

Kedua, pemerintahan oleh rakyat, berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan 
kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. 
Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, 
pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus 
tunduk kepada pengawasan rakyat (social control). Pengawasan rakyat (social 
control) dapat diakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu 
melalui perwakilannya di parlemen (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh 
rakyat (social control) akan menghilangkan ambisi otoritarianisme para 
penyelenggara negeri (pemerintah dan DPR).  

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung 
pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu 
dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan 
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diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan 
mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan 
dan program-programnya, bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi 
keinginan diri, keluarga dan kelompoknya. Oleh karena itu pemerintah harus 
membuka kanal-kanal (saluran) dan ruang kebebasan serta menjamin adanya 
kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik 
melalui media pers maupun secara langsung.  

6.1.2 Demokrasi sebagai Pandangan Hidup  

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi 
memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya 
yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mindset (kerangka berpikir) dan 
setting social (rancangan masyarakat). Bentuk konkrit dari manifestasi tersebut 
adalah dijadikannya demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup) dalam seluk 
beluk sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh 
pemerintah. 

Pemerintahan demokrasi membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya 
performed (eksis dan tegak). Kultur demokrasi itu berada dalam masyarakat itu 
sendiri. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat 
pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar 
demokrasi. Karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa 
demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem 
lainnya (Mujani, 2002). Untuk itu masyarakat harus menjadikan demokrasi 
sebagai way of life yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, 
pemerintahan, dan kenegaraan.  

Nurcholish Madjid memiliki pandangan yang positif terhadap demokrasi. 
Menurutnya, demokrasi bukanlah kata benda, melainkan lebih merupakan kata 
kerja yang mengandung makna sebagai proses yang dinamis. Karena itu, 
demokrasi haruslah diupayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah 
proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan 
bermasyarakat. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang 
menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Kamil, 2002).  

Nurcholish Madjid (Cak Nur) berhasil merumuskan daftar penting norma-norma 
dan pandangan hidup demokratis yang sesuai dengan ajaran Islam yang universal. 
Menurut Cak Nur pandangan hidup demokratis berdasarkan pada bahan-bahan 
yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-
negeri yang demokrasinya cukup mapan paling tidak mencakup tujuh norma. 
Ketujuh norma tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme  

Kemajemukan adalah sunnatullah. Kesadaran masyarakat harus dibangun secara 
positif dalam memandang segala perbedaan. Seseorang akan dapat menyesuaikan 
dirinya pada cara hidup demokratis jika ia mampu mendisiplinkan dirinya ke arah 
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jenis persatuan dan kesatuan yang diperoleh melalui penggunaan perilaku kreatif dan 
dinamis serta memahami segi-segi positif kemajemukan masyarakat. Masyarakat yang 
teguh berpegang pada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya teguh 
memelihara dan melindungi lingkup keragaman yang luas. Pandangan hidup 
demokratis seperti ini menuntut moral pribadi yang tinggi. Kesadaran akan pluralitas 
sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari 
sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.  

2. Dalam peristilahan politik dikenal istilah Musyawarah.  

Musyawarah telah diajarkan dalam ajaran Islam sejak dulu. Karena istilah 
musyawarah berasal dari bahasa Arab, dengan makna asal sekitar “saling memberi 
isyarat”. Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau 
mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima 
kemungkinan kompromi atau bahkan “kalah suara”.  

Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan 
terjadinya “partial finctioning of ideals”, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, 
dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan 
diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip itu ialah kesediaan untuk 
kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu kompromi atau islah. Korelasinya 
yang lain ialah seberapa jauh kita bisa bersikap dewasa dalam mengemukakan 
pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan 
kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. Dalam masyarakat yang belum 
terlatih benar untuk berdemokrasi, sering terjadi kejenuhan antara mengkritik yang 
sehat dan bertanggung jawab, dan menghina yang merusak dan tanpa tanggung jawab.  

3. Buang jauh-jauh pemikiran bahwa untuk mendapatkan tujuan dapat 
menghalalkan segala cara.  

Ungkapan “tujuan menghalalkan cara” mengisyaratkan suatu kutukan kepada orang 
yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada 
pertimbangan moral. Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan 
bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu 
tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk 
meraihnya. Seperti dikatakan Albert Camus, “Indeed the end justifies the means. But 
what justifies the end? The means!”. Maka antara keduanya tidak boleh ada 
pertentangan. Setiap pertentangan antara cara dan tujuan jika telah tumbuh 
menggejala cukup luas, pasti akan mengundang reaksi-reaksi yang dapat 
menghancurkan demokrasi. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa akhlak yang 
tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral (keluhuran akhlak) menjadi acuan 
dalam berbuat dan mencapai tujuan.  

4. Permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang 
jujur dan sehat.  

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dna menjalankan seni 
permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga 
jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui “engineering”, manipulasi atau 
taktik-taktik yang sesungguhnya hasil sebuah konspirasi, bukan saja merupakan 
permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai 
pengkhianatan pada nilai dan semangat demokrasi. Karena itu, faktor ketulusan dalam 
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usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua merupakan hal 
yang sangat pokok. Faktor ketulusan itu mengandung makna pembebasan diri dari 
vested interest yang sempit. Prinsip ini pun terkait dengan paham musyawarah seperti 
telah dikemukakan di atas. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung 
jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan mempunyai kesediaan 
psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dandiri sendiri salah, dan 
bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik dan beritikad baik.  

5. Dari sekian banyak unsur kehidupan bersama ialah terpenuhinya keperluan 
pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan.  

Ketiga hal itu menyangkut masalah pemenuhan segi-segi ekonomi (seperti masalah 
mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan 
rumah “joglo”, misalnya) yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan 
sosial-budaya. Warga masyarakat demokratis ditantang unuk mempu menganut hidup 
dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa 
rencana-rencana itu (dalam wujud besarnya ialah GBHN) benar-benar sejalan dengan 
tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan 
ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.  

6. Saling bekerjasama antarwarga masyarakat dengan paradigma saling 
memiliki pikiran-pikiran yang positif (positive thinking).  

Kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-
masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai 
unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi 
untuk demokrasi. Masyarakat yang terkotak-kotak dengan masing-masing penuh 
curiga kepada lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup 
demokrasi, tapi juga dapat menjurus pada lahirnya pola tingkah laku yang 
bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokratis. Pengakuan akan kebebasan nurani 
(freedom of conscience), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianisme) 
dan tingkah laku penuh percaya pada itikad baik orang dan kelompok lain (trust 
attitude) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan 
optimis. Pandangan kemanusiaan yang negatif dan pesimis akan dengan sendirinya 
sulit menghindari perilaku dan tidak percaya kepada sesama manusia, yang kemudian 
ujungnya ialah keengganan bekerjasama.  

7. Pentingnya pendidikan demokrasi sejak dini. Pelaksanaan demokrasi belum 
sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sesungguhnya.  

Di tengah-tengah pelaksanaan demokrasi yang belum dewasa, kebutuhan pendidikan 
demokrasi bagi masyarakat menjadi semakin penting. Pendidikan demokrasi yang 
dilakukan selama ini masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyuapan konsep-
konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara das sein dan 
das sollen dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya “menggurui” (secara 
feodalistik) dalam masyarakat, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga 
menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah 
berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa 
perilaku. Pandangan hidup demokratis terlaksana dalam abad kesadaran universal 
sekarang ini maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur 
yang menyatu dengan sistem pendidikan di Indonesia.  
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6.1.4 Unsur Penegak Demokrasi  

Sebagai suatu sistem, demokrasi memiliki unsur-unsur yang membuatnya eksis dan 
tegak di dalam sebuah negara. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan 
sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang 
demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur yang dapat menopang tegakknya demokrasi antara 
lain :  

1. Negara Hukum  

Istilah negara hukum identik dengan terjemahan dari rechtsstaat dan the rule of law. 
Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan 
perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas 
dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Istilah rechtsstaat dan the 
rule of law yang diterjemahkan menjadi negara hukum menurut Moh. Mahfud MD 
pada hakikatnya mempunya makna berbeda. Istilah rechtsstaat banyak dianut di 
negara-negara eropa kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Sedangkan the 
rule of law banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada 
common law. Civil law menitikberatkan pada administration law, sedangkan 
common law menitikberatkan pada judicial.  

Konsep rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);  
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk 

menjamin perlindungan HAM;  
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;  
4. Adanya peradilan administrasi.  

Adapun the rule of law dicirikan oleh :  

1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum;  
2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (aquality before the law);  
3. Adanya jaminan perlindungan HAM.  

Dengan demikian, konsep negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep di 
atas dicirikan sebagai berikut :  

1. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM;  
2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;  
3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara;  
4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.  

Menurut Mahfud MD yang mengutip hasil dari Konferensi International Commission 
of Jurists di Bangkok disebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut 
:  

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, 
konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas 
hak-hak yang dijamin (due process of law);  

2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;  
3. Adanya pemilu yang bebas;  
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;  
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;  
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6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.  

Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang 
berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan 
berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Penjelasan tersebut merupakan 
gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia. Dalam kaitan dengan istilah negara 
hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa konsep negara hukum 
Indonesia yang menyebut rechtsstaat dalam tanda kurung memberi arti bahwa negara 
hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara 
hukum pada umumnya (genusbegrip) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan 
Indonesia.  

Jauh sebelum itu, Moh Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi negara hukum 
Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasar dan 
berasal dari ketentuan undang-undang. Karena itu harus terhindar dari kesewenang-
wenangan. Negara hukum Indonesia juga memberikan pengertian bahwa bukan polisi 
dan tentara (alat negara) sebagai pemegang kekuasaan dan kesewenang-wenangan 
negara terhadap rakyat, melainkan adanya kontrol dari rakyat terhadap institusi 
negara dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada negara.  

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, bahwa negara hukum – baik dalam 
arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam 
penyelenggaraan negara, maupun negara hukum dalam arti material yaitu selain 
menegakkan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat 
terwujudnya demokrasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Tanpa negara 
hukum tersebut yang merupakan elemen pokok, suasana demokratis sulit dibangun.  

2. Masyarakat Madani (Civil Society)  

Masyarakat madani (Civil Society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat 
yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan 
berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen 
yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting 
bagi demokras adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.  

Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga 
negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan 
tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antarsatu dengan lain yang sangat 
penting artinya bagi bangunan politik demokrasi (Saiful Mujani, 2001). Masyarakat 
madani (civil society) dan demokrasi bagi Gellner merupakan dua kata kunci yang 
tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat 
yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan 
mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya 
perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus. Tatanan nilai-nilai 
masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu demokrasi 
membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.  

Lebih lanjut menurut Gellner, masyarakat madani (Civil Society) bukan hanya 
merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tantanan 
nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan 
sesuatu yang inheren baik secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu hubungan 
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antar sesama warga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertikal yaitu 
hubungan negara dsan pemerintahan dengan masyarakat atau sebaliknya). Sebagai 
perwujudan masyarakat madani secara konkret dibentuk berbagai organisasi-
organisasi di luar negara yang disebut dengan nama NGO (Non-Government 
Organization) yang di Indonesia dikenal dengan nama lembaga swadaya masyarakat 
(LSM).  

Masyarakat madani dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner 
kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif juga dapat melakukan kontrol 
sosial (social control) terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut. Dengan demikian 
masyarakat madani menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan 
demokrasi.  

3. Infrastruktur Politik  

Infrastruktur politik dianggap sebagai salah satu unsur yang signifikan terhadap 
tegaknya demokrasi. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik (political party), 
kelompok gerakan (movement group) dan kelompok penekan atau kelompok 
kepentingan (pressure/interest group).  

Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya 
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan 
politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya.  

Kelompok gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat 
merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi 
yang berorientasi pada pemberdayaan warganya seperti Muhammadiyah, NU, Persis, 
Perti, Nahdatul Wathon, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Jamiatul Khair, dan sebagainya.  

Kelompok penekan atau kelompok kepentingan (pressure/interest group) merupakan 
sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria 
profesionalitas dan keilmuan tertentu seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), KADIN 
(Kamar Dagang Industri), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), PGRI 
(Persatuan Guru Republik Indonesia), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 
PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan sebagainya.  

Menciptakan dan menegakkan demokrasi dalam tata kehidupan kenegaraan dan 
pemerintahan, partai politik seperti dikatakan oleh Miriam Budiardjo, mengemban 
beberapa fungsi : 1. Sebagai sarana komunikasi politik; 2. Sebagai sarana sosialisasi 
politik; 3. Sebagai sarana rekrutmen kader; 4. Sebagai sarana pengatur konflik.  

Keempat fungsi partai politik tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai 
demokrasi yaitu adanya partisipasi, kontrol rakyat melalui partai politik terhadap 
kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya pelatihan penyelesaian konflik 
secara damai (conflict resolution).  

Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekan 
yang merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan 
menyampaikan pendapat dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintah. 
Hal itu merupakan indikator bagi tegaknya sebuah demokrasi. Kaum cendekiawan, 
kalangan civitas akademia kampus, kalangan pers merupakan kelompok penekan 
signifikan untuk mewujudkan sistem demokratis dalam penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan. Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan 
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merupakan wujud keterlibatan dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yang 
diambil oleh negara. Dengan demikian partai politik, kelompok gerakan, dan 
kelompok penekan sebagai infrastruktur politik menjadi salah satu pilar tegaknya 
demokrasi.  

6.1.4 Model-model Demokrasi  

Saat ini, terdapat beberapa model demokrasi. Sklar mengungkapkan ada lima corak 
atau model demokrasi yaitu; demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi 
sosial, demokrasi partisipasi dan demokrasi konstitusional.  

Adapun penjelasan mengenai kelima model demokrasi tersebut adalah sebagai berikut 
:  

1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan 
pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang saklek.  

2. Demokrasi terpimpin yaitu pemerintahan yang sangat mempercayai pemimpinnya. 
Namun pemimpin tersebut menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai 
kendaraan untuk menduduki kekuasaan.  

3. Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial 
dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.  

4. Demokrasi partisipasi, yaitu pemerintahan yang menekankan hubungan timbal 
balik antara penguasa dan yang dikuasai.  

5. Demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus 
bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara 
elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.  

Sedangkan dari segi pelaksanaannya, demokrasi terdiri dari dua model, yaitu 
demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect 
democracy). Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada 
suatu negara dilakukan secara langsung. Pada demokrasi langsung, lembaga legislatif 
hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan 
pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) 
dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu. Begitu juga pemilihan anggota 
parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.  

Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tidak 
secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga 
perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaan 
terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam 
hubungannya dengan pemerintah atau negara. Dengan demikian demokrasi tidak 
langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.  

6.1.5 Parameter Demokrasi  

Pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis menjadi dambaan setiap warga 
negara. Beberapa ahli membuat indikator terhadap pemerintahan yang 
demokratis. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis bila dalam 
mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut 
Masykuri Abdillah (1999) prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip 
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persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Sedangkan dalam pandangan Robert A. 
Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu :  

a. Adanya kontrol atas keputusan pemerintah;  
b. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur;  
c. Adanya hak memilih dan dipilih;  
d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman;  
e. Adanya kebebasan mengakses informasi;  
f. Adanya kebebasan berserikat (Abdillah, 1999).  

Sementara itu Inu Kencana lebih memerinci tentang prinsip-prinsip demokrasi 
(Tim ICCE UIN Jakarta), yaitu antara lain :  

a. Adanya pembagian kekuasaan;  
b. Adanya pemilihan umum yang bebas;  
c. Adanya manajemen yang terbuka;  
d. Adanya kebebasan individu;  
e. Adanya peradilan yang bebas;  
f. Adanya pengakuan hak minoritas;  
g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;  
h. Adanya pers yang bebas;  
i. Adanya beberapa partai politik;  
j. Adanya musyawarah;  
k. Adanya persetujuan parlemen;  
l. Adanya pemerintahan yang konstitusional;  
m. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;  
n. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik;  
o. Adanya perlindungan hak asasi;  
p. Adanya pemerintahan yang bersih;  
q. Adanya persaingan keahlian;  
r. Adanya mekanisme politik;  
s. Adanya kebijaksanaan negara;  
t. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.  

6.2 Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi  

6.2.1 Pengertian Pendidikan Demokrasi  

Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat 
diterapkan secara parsial (sebagian-sebagian). Pemahaman yang utuh akan demokrasi 
harus juga dimilliki oleh setiap warga negara baik secara perorangan maupun 
kelembagaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang berada dan 
berkepentingan dalam negara ini (stakeholder) mampu menerapkan prinsip-prinsip 
demokrasi dalam setiap kegiatannya.  

Negara yang menginginkan sistem politik demokrasi dapat diterapkan dengan baik 
membutuhkan dua pilar, yaitu; institusi (struktur) demokrasi dan budaya (perilaku) 
demokrasi. Kematangan budaya politik, menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, 
akan tercapai bila ada keserasian antara struktur dengan budaya. Oleh karena itu, 
membangun masyarakat demokratis berarti usaha menciptakan keserasian antara 
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struktur yang demokratis dengan budaya yang demokratis juga. Masyarakat 
demokratis akan terwujud bila di negara tersebut terdapat institusi dan sekaligus 
berjalannya perilaku yang demokratis.  

Institusi atau struktur demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik 
demokrasi yang ada di suatu negara. Suatu negara dikatakan negara demokrasi bila di 
dalamnya terdapat lembaga-lembaga politik demokrasi. Lembaga itu antara lain 
pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, parlemen, lembaga pemilu, 
organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Membangun 
institusi demokrasi berarti menciptakan dan menegakkan lembaga-lembaga politik 
tersebut dalam negara.  

Perilaku atau budaya demokrasi merujuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di 
masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memiliki perilaku 
hidup, baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Henry 
B. Mayo menguraikan bahwa nilai-nilai demokrasi meliputi damai dan sukarela, adil, 
menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, 
teratur, paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. Membangun budaya demokrasi 
berarti mengenalkan, mensosialisasikan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada 
masyarakat. Upaya membangun budaya demokrasi jauh lebih sulit dibandingkan 
dengan membangun struktur demokrasi. Hal ini menyangkut kebiasaan masyarakat 
yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk merubahnya. Bayangkan, Indonesia 
yang secara struktur telah merepresentasikan sebagai negara demokrasi, namun masih 
banyak peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kebebasan yang semakin liar; 
kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar etnis/ras dan agama, ancaman bom, teror, 
rasa tidak aman, dan sebagainya. Struktur demokrasi tidak cukup untuk membangun 
negara yang demokratis. Justru, kunci utama yang menentukan keberhasilan sebuah 
negara demokratis adalah perilaku/budaya masyarakatnya.  

Untuk membangun budaya/perilaku masyarakat yang demokratis, dibutuhkan metode 
pendidikan demokrasi yang efektif.  

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar 
dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan 
mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui 
aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-
nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga 
hal; pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling 
menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Kedua, demokrasi adalah sebuah 
learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, 
kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai 
demokrasi pada masyarakat (Zamroni, 2004).  

Pada tahap selanjutnya pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyrakat yang 
mendukung sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokrasi hanya akan 
langgeng apabila didukung oleh masyarakat demokratis. Yaitu masyarakat yang 
berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi serta berpartisipasi aktif mendukung 
kelangsungan pemerintahan demokrasi di negaranya. Oleh karena itu setiap 
pemerintahan demokrasi akan melaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada 
generasi muda. Kelangsungan pemerintahan demokrasi bersandar pada pengetahuan 
dan kesadaran demokrasi warga negaranya. Pendidikan pada umumnya dan 
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pendidikan demokrasi pada khususnya akan diberikan seluas-luasnya bagi seluruh 
warganya. Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi 
sangat diharapkan oleh negara demokrasi. Hal ini bertolak belakang dengan negara 
otoriter atau model diktator yang takut dan merasa terancam oleh warganya yang 
berpendidikan.  

Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi adalah bagian dari 
sosialisasi politik negara terhadap warganya. Namun demikian, pendidikan demokrasi 
tidaklah identik dengan sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup 
pengertian yang luas sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih 
sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan renencana, 
sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi 
secara baik khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam hal ini 
sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada 
generasi muda. Sistem persekolahan memiliki peran penting khususnya untuk 
kelangsungan sistem politik demokrasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran 
dan nilai-nilai demokrasi.  

6.2.2 Sosialisasi Nilai-Nilai Politik Negara  

Memang sangat tipis perbedaan antara sosialisasi dengan indoktrinasi. Karena itu 
dalam sosialisasi yang dihasilkan haruslah kesadaran bukan keterpaksaan. Adapun 
proses yang dijalani adalah dialog bukan monolog. 

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai 
kurikulum pendidikan demokrasi. Kurikulum pendidikan demokrasi menyangkut dua 
hal: penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi 
dalam suatu kegiatan kurikuler (mata pelajaran atau mata kuliah). Sedangkan isi 
materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak dari pendidikan 
demokrasi.  

Pendidikan demokrasi dapat saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam 
berbagai studi, misal dalam mata pelajaran PPKn dan Sejarah atau diintegrasikan ke 
dalam kelompok sosial lainnya. Akan tepat bila pendidikan demokrasi masuk dalam 
kelompok studi sosial (social studies). Di lain pihak pendidikan demokrasi dapat pula 
dijadikan subject matter tersendiri sehingga merupakan suatu bidang studi atau mata 
pelajaran. Misalkan dimunculkan mata pelajaran civics yang masa dulu pernah 
menjadi mata pelajaran sekolah. Namun, Civics yang sekarang hendaknya dipertegas 
dan dbatasi sebagai pendidikan demokrasi di Indonesia. Dapat pula pendidikan 
demokrasi dikemas dalam wujud pendidikan Kewarganegaraan.  

Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman yang kaya akan pendidikan demokrasi. 
Menurut Udin S. Winataputra (2001), sejak tahun 1945 sampai sekarang instrumen 
perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagian 
integral dari pendidikan nasional. Misalnya dalam usulan BP KNIP tanggal 29 
Desember 1945 dikemukakan bahwa:  

“Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga 
negara yang mempunyai rasa tanggung jawab”, yang kemudian oleh kementerian 
PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: “... untuk mendidik warga negara yang 
sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan 
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masyarakat” dengan ciri-ciri sebagai berikut : “Perasaan bakti kepada Tuhan yang 
Maha Esa; perasaan cinta kepada negara; perasaan cinta kepada bangsa dan 
kebudayaan; perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut 
pembawaan dan kekuatannya; keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak 
terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; keyakinan bahwa orang yang hidup 
bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib; keyakinan bahwa pada dasarnya 
manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling 
menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; 
dan keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, 
mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan”.  

Dari kutipan diatas, dapat dilihat bahwa ide yang terkandung dalam butir-butir 
rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan esensi pendidikan 
demokrasi dan HAM.  

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dinyatakan pula bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mendiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan untuk menjadikan warga negara 
yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi.  

6.2.3 Visi, Misi, Strategi, dan Model Pendidikan Demokrasi  

Pendidikan demokrasi, dalam hal ini untuk pendidikan formal (di sekolah dan 
perguruan tinggi), nonformal (pendidikan di luar sekolah), dan informal (pergaulan di 
rumah dan masyarakat) mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan 
sosial-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan 
keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan 
berkehidupan yang demokratis dalam berbagai konteks. (Kapita Selekta Pendidikan 
Kewarganegaraan Depdiknas, 2002).  

Visi ini diharapkan dapat membentuk perilaku warga negara yang demokratis dalam 
berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Inilah makna dari “learning democracy, 
through democracy, and for democracy”.  

Bertolak belakang dari bermuara pada visi tersebut dapat dirumuskan bahwa misi 
pendidikan demokrasi adalah sebagai berikut:  

− Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan 
menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, 
elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktik 
untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan 
memadai (well-informed).  

− Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan 
operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, 
instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam 
melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam 
kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu  
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− Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan 
berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan 
demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan 
berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.  

Merujuk kepada visi dan misi tersebut di atas, maka strategi dasar pendidikan 
demokrasi yang seyogyanya dikembangkan adalah strategi pemanfaatan aneka media 
dan sumber belajar, kajian interdisipliner, pemecahan masalah sosial (problem 
solving), penelitian sosial (social inquiry), aksi sosial, pembelajaran berbasis portfolio. 
Sebagai suatu model selanjutnya disajikan suatu model “portfolio-based learning” 
yang sudah diujicobakan di SLTP yang secara konseptual dan operasional dapat 
diadaptasi untuk pendidikan demokrasi di SLTP dan di Perguruan Tinggi, dengan cara 
meningkatkan kompleksitas masalah yang menuntut taraf berpikir yang lebih tinggi. 

 

Rangkuman  

− Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa 
Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan 
“cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.  

− Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal 
: pemerintah dari rakyat (government of the people); pemerintahan oleh rakyat 
(government by the people); dan pemerintahan untuk rakyat (government for 
people).  

− Dasar pijakan tentang prinsip utama demokrasi dalam Islam adalah musyawarah 
untuk mufakat dalam menyelesaikan semua persoalan kemasyarakatan.  

− Unsur-unsur yang dapat menopang tegakknya demokrasi antara lain : Negara 
Hukum, Masyarakat Madani, Instrastruktur Politik (partai politik), dan Pers yang 
bebas dan Bertanggung jawab.  

− Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan 
perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang 
bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.  

− Masyarakat madani (Civil Society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, 
masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat 
yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter.  

− Infrastruktur politik terdiri dari partai politik (political party), kelompok gerakan 
(movement group) dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan 
(pressure/interest group).  

− Sklar mengungkapkan ada lima corak atau model demokrasi yaitu; demokrasi 
liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi dan 
demokrasi konstitusional.  
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Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara  

Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain :  

a. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki 
parlementer)  

b. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, “res” yang artinya 
pemerintahan dan “publica” yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat 
diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan 
orang banyak.  

Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga 
yaitu:  

a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang 
dijalankan oleh parlemen).  

b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang 
dijalankan oleh pemerintahan).  

c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan 
tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri). Sedangkan kekuasaan 
Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.  

Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan bahwa kekuasaan negara 
harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-beda dan 
terpisah satu sama lainnya (berdiri sendiri/independent) yaitu :  

a. Badan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)  
b. Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang)  
c. Badan Yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-

undang)  

Klasifikasi Sistem Pemerintahan  

− Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem 
multi partai (poliparty system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem 
satu partai (monoparty system).  

− Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.  

− Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan 
legislatif.  

Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :  

- Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar).  
- Sistem pemerintahan parlementer.  
- Sistem pemerintahan presidental.  
- Sistem pemerintahan campuran.  
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PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA  

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, 
tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa 
Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.  

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 
1945 adalah bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), 
sistem konstitusi, kekuasaaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden 
adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis, Presiden 
tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri negara ialah pembantu Presiden, 
menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala 
negara tidak tak terbatas. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh 
badan pelaksana Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi dibagi menjadi:  

a. Departemen beserta aparat di bawahnya.  
b. Lembaga pemerintahan bukan departemen.  
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dan tingkat pemerintahan 
adalah :  

a. Pemerintahan Pusat, tugas pokok pemerintahan RI adalah melindungi segenap 
bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

b. Pemerintah Wilayah, (propinsi, daerah khusus ibukota/daerah istimewa, 
kabupaten, kotamadya, kota administratif, kecamatan, desa/kelurahan). 
Wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Wilayah-wilayah disusun 
secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan 
umum didaerah. Urusan pemerintahan umum meliputi bidang ketentraman 
dan ketertiban, politik koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan 
lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.  

c. Pemerintah Daerah (Pemda I dan Pemda II), daerah dibentuk berdasar asas 
desentralisasi yang selanjutnya disebut daerah otonomi. Daerah otonomi 
bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan 
hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintahan daerah adalah 
kepala daerah dan DPRD.  

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai 
falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-
sila Pancasila. Ini berarti :  

1. Sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan 
hidup bangsa Indonesia (Pancasila).  
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2. Demokrasi Indonesia adalah transformasi Pancasila menjadi suatu bentuk dan 
sistem pemerintahan khas Pancasila.  

3. Merupakan konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 
secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.  

4. Pelaksanaan demokrasi telah dapat dipahami dan dihayati sesuai dengan nilai-
nilai falsafah Pancasila.  

5. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengalaman Pancasila melalui politik 
pemerintahan.  

Selain pengertian di atas, ada beberapa rumusan mengenai demokrasi, antara lain :  

1. Demokrasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik, ekonomi, dan sosial 
budaya. Artinya, demokrasi Indonesia merupakan satu sistem pemerintahan 
rakyat yang mengandung niali-nilai politik, ekonomi, sosial budaya dan 
religius.  

2. Menurut Prof. Dr. Hazairin, SH, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi 
sebagaimana telah dipraktekan oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala dan 
masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti 
desa, kerja bakti, marga, nagari dan wanua....yang telah ditingkatkan ke taraf 
urusan negara di mana kini disebut Demokrasi Pancasila..  

3. Rumusan Sri Soemantri adalah sebagai berikut: “Demokrasi Indonesia adalah 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan / perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan 
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia 
dan keadilan sosial”.  

4. Rumusan Pramudji menyatakan: “Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / 
perwakilan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan 
yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”  

5. Rumusan Sadely menyatakan bahwa: “Demokrasi Indonesia ialah demokrasi 
berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan 
ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional beruaha 
sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai 
mufakat.”  

Dengan demikian, Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintahan 
berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam 
menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan 
bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur 
merata secara material dan spiritual. 

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah Negara 
Kesatuan (United States Repubic of Indonesia). Penyelenggara kekuasaan adalah 
rakyat yang membagi kekuasaan menjadi lima yaitu :  
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1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR (Lembaga Konstitutif)  

2. DPR sebagai pembuat undang-undang (Lembaga Legislatif)  

3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan (Lembaga Eksekutif)  

4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji undang-undang 
(Lembaga Yudikatif)  

5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara 
(Lembaga Auditatif)  

Dalam sistem otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
penyelenggara pemerintahan didasarkan atas luasnya wilayah dan asas 
kewilayahannya, yaitu daerah merupakan daerahnya pusat dan pusat merupakan 
pusatnya daerah. Titik otonomi berada di daerah tingkat II, kecuali urusan luar 
negeri, moneter, pertahanan, dan keamanan. 
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NASIONALISME – DEMOKRASI – CIVIL SOCIETY 

Pendahuluan 

Tema nasionalisme khususnya, demokrasi dan masyarakat madani (civil society) 
menjadi maskot pembicaraan di harian Kompas dalam rangka memperingati 100 
tahun. Kebangkitan Nasional pada tahun 2008. Hampir satu minggu penuh sejak 
tanggal 18 Mei hingga 26 Mei 2008, harian Kompas tidak jemu-jemunya 
membahas berbagai seminar tentang nasionalisme, demokrasi dan civil society 
Indonesia dewasa ini. 

Lepas dari segala kekurangan dalam implementasinya, nasionalisme dan 
demokrasi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita para Bapak Bangsa yaitu 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur dalam kebhinnekaan 
Indonesia, tetaplah dibutuhkan. Sosiolog kenamaan Emile Durkheim bahkan 
berhipotesa bahwa nasionalisme dapat menjadi ”agama baru” dalam masyarakat 
modern, karena mampu menjadi integrator masyarakat majemuk tatkala 
hubungan-hubungan sosial semakin terasa longgar dan sangat berbau materialis 
(Kompas, 3 April 1996, hal. 4-5) . 

Sejarawan Taufik Abdullah dalam sebuah seminar (Kompas, 18 Agustus 2007, hal. 
33) berkomentar bahwa nasionalisme yang berintikan patriotisme itu, memang 
perwujudannya mengalami dialektika yang dinamis di mana tiap generasi 
mempunyai tantangan (challenge) dan jawaban (response) yang berbeda, namun 
esensi nasionalisme tetaplah sama yaitu rasa cinta yang dalam terhadap bangsa 
dan tanah airnya. Nasionalisme itu menjadi daya dorong atau e’lan vital bangsa 
dalam memperjuangkan cita-cita bersama. 

Ernest Gellner (Kompas, 21 Mei 2008) dalam bukunya Nations and Nationalism 
(1983) antara lain menulis bahwa ”nasionalisme melahirkan bangsa, sementara 
demokrasi melahirkan negara dan pemerintahan”, maka nasionalisme bersama 
demokrasi melahirkan negara bangsa (nation state) . Namun demokrasi bukan 
hanya sebagai alat tetapi sekaligus merupakan tujuan dari negara bangsa itu 
sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur material – spiritual bagi 
seluruh warga bangsa. 

Memperhatikan hal-hal di atas, tidak mengherankan jika perdebatan tentang 
peran nasionalisme, demokrasi, masyarakat madani dalam kerangka negara 
bangsa (nation-state), semakin sengit sejalan dengan keruntuhan negara-negara 
komunis di Eropa Timur yang berakibat tampilnya ideologi kapitalisme - liberal 
sebagai satu-satunya ideologi dunia yang dominan. Dalam pandangan Daniel Bell 
(The end of ideology on the exhaustion of political ideas in the fifties, 2000) bukan 
saja ideologi komunis-sosialis yang gulung tikar, maka ideologi lainnya juga akan 
digusur oleh ideologi kapitalisme-liberal. 

Pandangan Daniel Bell memang dapat menciutkan nyali kaum nasionalis yang 
masih yakin bahwa nasionalisme masih amat penting dalam kehidupan bernegara 
di masa modern ini. 
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Gambaran optimisme manusia tentang peranan ideologi seperti nasionalisme dan 
demokrasi, memang tidaklah sebesar awal pemunculannya. Tidak saja Daniel Bell 
yang pesimis, Francis Fukuyama dalam bukunya The end of history and the last 
man (1992) menggambarkan ideologi demokrasi liberal adalah akhir dari sejarah, 
akhir dari semua ideologi setelah mengalahkan sosialisme-komunisme (1990). 
Sekarang tidak ada pilihan lain kecuali menerima demokrasi liberal. Namun 
manusia (the last man) akan menjadi lembek, sebab tidak ada tantangan lagi, 
manusia sudah serba kelimpahan materi dan terjamin keamanan fisiknya. Dengan 
kata lain ideologi demokrasi liberal pun akhirnya akan runtuh. Tesis Fukuyama 
tersebut nampaknya membenarkan tesis sejarawan Inggris Arnold Toynbee (1956, 
vol. VI: 280 dan lain-lain) yang mengatakan bahwa suatu bangsa hanya akan maju 
jika dapat menghadapi tantangan (challenge) dengan jawaban (response) yang 
tepat. Jadi adanya tantangan hidup justru merupakan stimulus bagi suatu bangsa 
untuk maju asal saja dapat menemukan solusi atau jawaban yang tepat. Maka 
tantangan tidak perlu dihindari atau ditakuti, meskipun tidak harus dicari, 
melainkan harus dihadapi secara cerdas dan bijak. 

Bahkan peran negara bangsa (nation state) sebagai hasil utama nasionalisme dan 
demokrasi pun dipersoalkan Kenichi Ohmae, yang dalam bukunya The end of the 
nation state: the rise of regional economies, 1995, menandaskan bahwa negara 
bangsa akan berakhir dan digantikan dengan negara regional ekonomis, di mana 
nasionalisme suatu bangsa tidak diperlukan lagi, dan yang diperlukan adalah 
persekutuan regional secara ekonomis. Orientasi warga bangsa bukan lagi untuk 
mempunyai negara bangsa sebagai rumah bersama dalam kebhinnekaan tetapi 
lebih memilih rumah bersama ekonomis. 

Pertanyaannya adalah: apakah seburuk itu nasib nasionalisme dan 
demokrasi dalam era globalisasi ini? Jangan-jangan orang seperti Francis 
Fukuyama dan Kenichi Ohme yang hidup di negara semakmur Amerika Serikat, 
tetapi tidak lagi faham bahwa nasib negara-negara dunia ketiga masih dihinggapi 
rasa takut yang berlebihan karena ketidakadilan yang diciptakan oleh kapitalisme-
liberal. 

Nasionalisme memang dapat sangat berbahaya jika dipahami secara sempit. Pemikir 
Inggris Richard Aldington (1931: bag. 1 Bab. 6, dlm Baskara Wardaya, 2002: 15- 16) 
pernah mengingatkan bahwa memahami nasionalisme secara sempit itu seperti “a 
silly coke crowing on its own dunghill and calling for larger spur and brighter beak”, 
alias ayam jago tolol yang berkokok di atas tumpukan kotorannya sendiri sambil 
menyerukan tuntutan agar tajinya lebih besar dan paruhnya menjadi lebih mengkilat. 
Sebagai gantinya Aldington mengusulkan dibangunnya patriotisme. Memang 
nasionalisme lain dengan patriotisme, menurutnya patriotisme adalah suatu rasa 
tanggungjawab kolektif yang hidup (a lively sense of collective responsibility) yang 
tentunya dibutuhkan dalam setiap bentuk kehidupan bersama, pada tingkat lokal dan 
internasional. Lepas dari soal perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme, 
membicarakan nasionalisme dan demokrasi terasa lebih relevan kendati dapat saja 
bertele-tele hingga berkepanjangan, sampai lupa apa esensinya untuk hidup ini. Oleh 
sebab itu tulisan singkat ini ingin membatasi diri pada sejumlah permasalahan 
singkat, agar esensinya saja yang dikupas. 
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Sejumlah permasalahan itu mencakup: 

1. Apa makna, peran, corak dan keterkaitan nasionalisme dengan negara? 
2. Apa makna, hakekat, peran dan keterkatian demokrasi dengan negara? 
3. Apakah nasionalisme, demokrasi terkait dengan masyarakat madani? 

Makna Nasionalisme 

Sebagaimana telah kita lihat, di Indonesia sendiri nasionalisme bukan merupakan 
sesuatu yang sudah sejak dulu ada. Ia baru lahir dan mulai tumbuh pada awal abad 
ke- 20, seiring dengan lahir dan tumbuhnya berbagai bentuk organisasi pergerakan 
nasional yang menuntut kemerdekaan dan sistem pemerintahan negara bangsa 
yang demokratis. 

Tampak pula bahwa nasionalisme di Indonesia merupakan sesuatu yang hidup, 
yang bergerak terus secara dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, 
bahkan sampai sekarang. Makna nasionalisme sendiri tidak statis, tetapi dinamis 
mengikuti bergulirnya masyarakat dalam waktu. 

Nation berasal dari bahasa Latin natio, yang dikembangkan dari kata nascor (saya 
dilahirkan), maka pada awalnya nation (bangsa) dimaknai sebagai “sekelompok 
orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama” (group of people born ini the 
same place) (Ritter, 1986: 286). Kata ‘nasionalisme’ menurut Abbe Barruel untuk 
pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukan bagi para 
mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga 
mereka itu (di kampus yang baru dan daerah baru) tetap menunjukkan cinta 
mereka terhadap bangsa/suku asal mereka (Ritter, 1986:295). Nasionalisme pada 
mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa dan 
daerah asal usul semula. Rasa cinta seperti itu dewasa ini disebut semangat 
patriotisme. Jadi pada mulanya nasionalisme dan patriotisme itu sama maknanya. 

Namun sejak revolusi Perancis meletus 1789, pengertian nasionalisme mengalami 
berbagai pengertian, sebab kondisi yang melatarbelakanginya amat beragam. 
Antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nasionalisme bukan lagi produk 
pencerahan Eropa tetapi menjadi label perjuangan di negara-negara Asia-Afrika 
yang dijajah bangsa Barat. Keragaman makna itu dapat dilihat dari sejumlah 
pendapat berikut. Smith (1979:1) memaknai nasionalisme sebagai gerakan 
ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi dan individualitas bagi 
satu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk 
membentuk atau menentukan satu bangsa yang sesungguhnya atau yang berupa 
potensi saja. Snyder (1964:23) sementara itu memaknai nasionalisme sebagai satu 
emosi yang kuat yang telah mendominasi pikiran dan tindakan politik kebanyakan 
rakyat sejak revolusi Perancis. Ia tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan 
satu gejala sejarah, yang timbul sebagai tanggapan terhadap kondisi politik, 
ekonomi dan sosial tertentu. Sementara itu Carlton Hayes, seperti dikutip Snyder 
(1964:24) membedakan empat arti nasionalisme: 
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(1) Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas 
sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan 
negara nasional modern. 

(2) Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual. 

(3) Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegitan politik, seperti 
kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan satu teori 
politik. 

(4) Sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu 
nasionalitas. 

Sementara itu Benedict Anderson (1996:6, dlm, Baskara Wardaya, 2002:16) 
mendefinisikan nation (bangsa) sebagai “suatu komunitas politis yang 
dibayangkan-dan dibayangkan sekaligus sebagai sesuatu yang secara inheren 
terbatas dan berdaulat” (an imagined political community and imagined as both 
inherently limited and sovereign”). Istilah dibayangkan (imagined) ini penting, 
menurut Anderson, mengingat bahwa anggotaanggota dari nasion itu kebanyakan 
belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi pada saat yang sama di benak mereka 
hidup suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu kesatuan komuniter 
tertentu. Karena terutama hidup dalam bayangan (dalam arti positif) manusia 
yang juga hidup dan berdinamika, nasionalisme di sini dimengerti sebagai sesuatu 
yang hidup, yang terus secara dinamis mengalami proses pasang surut, naik turun. 
Pandangan yang demikian ini mengandaikan bahwa nasionalisme merupakan 
sesuatu yang hidup, yang secara dinamis berkembang serta mencari bentuk-
bentuk baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman. 

Boyd Shafer (1955:6) mengatakan bahwa nasionalisme itu multi makna, hal 
tersebut tergantung pada kondisi objektif dan subjektif dari setiap bangsa. Oleh 
sebab itu nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut: 

(1) Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau budaya yang 
sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama dengan patriotisme. 

(2) Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan 
dan prestise bangsa. 

(3) Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang 
kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa atau 
Volk yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya. 

(4) Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup 
untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. 

(5) Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri 
harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan harus 
bertindak agresif. 

Kendati ada beragam definisi tentang nasionalisme, Hans Kohn (1971: 9) 
menggarisbawahi bahwa esensi nasionalisme adalah sama, yaitu ” a state of mind, 
in which the supreme loyality of the individual is felt to be due the nation state” 
(sikap mental, di mana kesetiaan tertinggi dirasakan sudah selayaknya diserahkan 
kepada Negara bangsa). 
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Peran Nasionalisme 

Jika nasionalisme dipahami dalam kerangka ideologi (Apter, 1967:97) maka di 
dalamnya terkandung aspek: (1) cognitive; (2) goal/value orientation; (3) stategic. 
Aspek cognitive mengandaikan perlunya pengetahuan atau pemahaman akan 
situasi konkret sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsanya. Jadi nasionalisme 
adalah cermin abstrak dari keadaan kehidupan konkret suatu bangsa. Maka peran 
aktif kaum intelektual dalam pembentukan semangat nasional amatlah penting, 
sebab mereka itulah yang harus merangkum kehidupan seluruh anak bangsa dan 
menuangkannya sebagai unsur cita-cita bersama yang ingin diperjuangkan. 
Cendikiawan Soedjatmoko menyebut nasionalisme tidak bisa tidak adalah 
nasionalisme yang cerdas karena nasionalisme itu harus disinari oleh 
kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan dan kesadaran sejarah (Soedjatmoko, 
1991:29-30). 

Aspek goal menunjuk akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan ideal bersama 
di masa datang yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan di dalam masyarakat 
dan negara. Cita-cita itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, 
ekonomi, politik, ideologi, budaya, dll. yang disepakati bersama. Dalam hal ini 
nasionalisme Indonesia mula-mula berjuang untuk mengusir penjajah Belanda, 
merontokan feodalisme, primordialisme dan membentuk negara bangsa (nation 
state) yang merdeka, sejahtera dan demokratis, sebagai rumah bersama untuk 
seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Meraoke. Negara bangsa Indonesia 
adalah rumah bersama di mana kebhinnekaan suku, budaya, agama dan tradisi 
dijamin sehingga semua warga bangsa dapat hidup damai, sejahtera dan bebas. 

Aspek strategic menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalis dalam 
perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa 
perjuangan fisik atau diplomasi, moril atau spirituil, dapat bersifat moderat atau 
radikal, dapat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan lain-lain. Kiat 
mana yang dipilih akan tergantung pada situasi, kondisi konkret dan waktu 
setempat yang dihadapi oleh suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, masa revolusi 
memang harus berjuang secara fisik dan diplomatis untuk melawan penjajah 
Belanda, tetapi sekarang setelah merdeka nasionalisme bukan lagi untuk melawan 
penjajah tetapi mengisi kemerdekaan dengan membasmi korupsi, menghilangkan 
kebodohan dan kemiskinan, menegakan demokrasi, membela kebenaran dan 
kejujuran agar masyarakat madani dapat diwujudkan, di mana setiap warga 
bangsa sungguh dapat mewujudkan cita-citanya. Sartono Kartodirdja (1972: 65-
67), menambahkan, nasionalisme harus mengandung aspek affective, yaitu 
semangat solidaritas, unsur senasib, unsur kebersamaan dalam segala situasi 
sehingga seluruh warga bangsa sadar akan kebangsaannya. 

Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo (1999: 13) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia 
pasca-revolusi apa lagi pasca-reformasi masih menuntut nasionalisme sebagai factor 
pemicu dalam proses konsolidasi orde sosial-politik yang dibingkai oleh negara 
bangsa, terutama jika nasionalisme itu benar-benar disertai dengan kelima prinsip 
utamanya, yakni menjamin kesatuan (unity) dan persatuan bangsa, menjamin 
kebebasan (liberty) individu ataupun kelompok, menjamin adanya kesamaan 
(equality) bagi setiap individu, menjamin terwujudnya kepribadian (personality), dan 
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prestasi (performance) atau keunggulan bagi masa depan bangsa. Selama kelima pilar 
nasionalisme tersebut masih ada maka nasionalisme akan tetap relevan dan terus 
dibutuhkan oleh setiap bangsa, dan lagi nasionalisme akan terus berkembang, dinamis 
sesuai dengan tuntutan jaman serta kebutuhan bangsa yang bersangkutan. Oleh sebab 
itu wajah nasionalisme dari waktu ke waktu dapat saja berubah dan berkembang, 
sakalipun esensi dan unsur pokok tetaplah sama. 

Benedict Anderson juga menekankan tetap pentingnya nasionalisme bagi bangsa 
Indonesia, dalam pengertian tradisional. Salah satu yang mendesak di Indonesia 
dewasa ini adalah adanya apa yang disebut sebagai “defisit nasionalisme”, yakni 
semakin berkurangnya semangat nasional, lebih-lebih di kalangan mereka yang kaya 
dan berpendidikan (Anderson, 2001:215). Untuk itu Anderson menganjurkan 
pentingnya ditumbuhkan kembali semangat nasionalis sebagaimana yang dulu hidup 
secara nyata di kalangan para pejuang pergerakan dan revolusi. Ia mengusulkan 
dibinanya semangat “nasionalisme kerakyatan” yang sifatnya bukan elitis melainkan 
memihak ke masyarakat luas, khususnya rakyat yang lemah dan terpinggirkan. Salah 
satu ciri pokok dari nasionalisme kerakyatan itu adalah semakin kuatnya rasa 
kebersamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa (Anderson, 2001: 214-215). 
Ia mensinyalir bahwa para pemimpin yang ada sekarang ini tidak memiliki jiwa 
patriotik, sebagaimana nampak dalam keputusan-keputusan yang mereka buat serta 
dalam perilaku sosial, ekonomi dan politis mereka. Mereka mengirim anak-anak 
mereka belajar di luar negeri dan diam-diam melecehkan kebudayaannya sendiri, 
mereka mempunyai rumah mewah di luar negeri, simpanan kekayaan dalam dollar 
Amerika, sementara mayoritas rakyatnya tinggal digubuk-gubuk reyot yang bau anyir, 
kelaparan dan penyakitan. Maka sejarawan Taufik Abdullah (Kompas, 18 Agustus 
2007) menambahkan bahwa nasionalisme saat ini yang dibutuhkan adalah 
nasionalisme solidaritas sosial, yaitu kepedulian dan rasa tanggungjawab antara warga 
bangsa karena mulai pudar di masyarakat maupun elite politik 

Perkembangan dan Corak Nasionalisme 

Perkembangan nasionalisme menurut Organski (Nasikun, 1996: 3-4) dapat dibedakan 
menjadi empat tahap, yaitu: (1) nasionalisme tahap 1 dari tahap perkembangan politik 
kesatuan nasional primitif (the politics of primitive unification); (2) nasionalisme fase 
2, dari tahap perkembangan politik industrialisasi (the politics of industrialization); 
(3) nasionalisme fase 3, dari tahap politik kesejahteraan nasional (the politics of 
national welfare); dan (4) nasionalisme fase 4, dari tahap perkembangan politik 
kemakmuran (the politics of abundance) . 

Sementara itu menurut Minogue (1967:29) nasionalisme telah melewati tiga tahap, 
yaitu: (1) tahap stirrings, pada tahap ini bangsa menjadi sadar akan dirinya sebagai 
bangsa yang mengalami penderitaan berupa tekanan-tekanan, yaitu era perubahan 
cepat melawan gagasan asing dan cara hidup asing dalam mengerjakan segala 
sesuatu; (2) tahap centre-piece nasionalisme, yaitu masa perjuangan untuk 
memperoleh kemerdekaan; (3) tahap konsolidasi, yang pada masa sekarang tahap 
ini difokuskan pada konsolidasi ekonomi. 

Nasionalisme sendiri ada berbagai corak atau tipenya karena tergantung dari 
faktor dominan mana yang mempengaruhi, apakah itu faktor ekonomi, faktor 
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politik, faktor budaya, dan lain-lain.. Hall (1993: 1-2) membagi corak nasionalisme 
menjadi: 

(1) Nasionalisme resorgimento, yaitu nasionalisme yang muncul dari bawah. 
Nasionalisme ini umumnya dipelopori oleh para cendikiawan yang jumlahnya 
bertambah banyak karena pendidikan. Para terpelajar ini sebagai orang-orang 
modernis, liberal dan demokrat mendorong terbentuknya integrasi normatif 
dalam teritorial mereka sebagai negara bangsa (nation state) yang liberal dan 
demokratis. Faktor lain yang mendorongnya adalah perkembangan ekonomi dari 
masyarakat agraris ke masyarakat industrial, dari pedesaan ke perkotaan karena 
proses industrialisasi. Tipe ini berkembang di Eropa pada abad ke18-19. 

(2) Nasionalisme integratif, yaitu nasionalisme yang berkembang karena 
memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain. Nasionalisme ini 
mendorong integrasi seluruh aspek kehidupan bangsa dalam rangka menghadapi 
bangsa-bangsa lain yang menindas. Contoh nasionalisme seperti ini 
dikembangkan kaum Fascisme Italia dan Naziisme di Jerman. 

Sementara itu Lind (1994: 87-88) membagi corak nasionalisme menjadi; 

(1) Nasionalisme liberal, yaitu nasionalisme yang menjunjung tinggi kebebasan 
individual dalam suatu negara bangsa yang berlandaskan konstitusi modern. 

(2) Nasionalisme ”il-liberal”, yaitu nasionalisme yang dikembangkan berdasarkan 
garis agama, atau etnis, seperti di Iran, Pakistan, India, dll. 

Corak lain adalah pandangan Tilly (1993: 6) yang membedakan corak nasionalisme 
menjadi dua, yaitu: 

(1) Nasionalisme yang dipimpin negara, dalam arti pemimpin yang berbicara atas 
nama suatu bangsa menuntut warga negara mengindentifikasikan dirinya dengan 
bangsanya dan mensubordinasikan kepentingan lain pada kepentingan negara. 

(2) Nasionalisme yang diusahakan negara, yaitu nasionalisme perwakilan, di mana 
negara menempatkan wakil-wakil rakyat di pusat pemerintahan karena Negara 
sendiri tidak mempunyai kontrol ketat terhadap daerah-daerah yang otonom. 

Nasionalisme, Bangsa dan Negara 

Kaitan antara nasionalisme dengan bangsa dan negara amat jelas. Salah satu 
tujuan perjuangan kaum nasionalis yang terutama adalah pembentukan negara 
bangsa (nation state). Hertz (1996:47) berpendapat bahwa nasionalisme 
merupakan ideologi negara dan satu bentuk tingkah laku dari suatu bangsa. 
Nasionalisme sebagai ideology dibentuk berdasarkan gagasan bangsa dan 
membuatnya untuk memberi fondasi kokoh bagi negara. Sebagai ideologi, 
nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas warga 
bangsa, menyatukan mentalitas warga bangsa, dan membangun atau 
memperkokoh pengaruh warga bangsa terhadap kebijakan yang diambil oleh 
negara. Nasionalisme merupakan salah satu alat perekat kohesi social untuk 
mempertahakan eksistensi negara dan bangsa. Semua negara dan bangsa 
membutuhkan nasionalisme sebagai faktor integratif. 
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Kebangsaan atau bangsa dan negara mempunyai keterkaitan yang amat erat, 
antara keduanya saling melengkapi. Jika kebangsaan lebih bersifat subjektif, maka 
negara lebih bersifat objektif; kebangsaan bersifat psikologis sedangkan negara 
politis; kebangsaan merupakan suatu keadaan berpikir, sedangkan negara adalah 
keadaan menurut hukum; kebangsaan adalah milik yang bermakna spiritual, 
sedangkan negara adalah kewajiban yang dapat dipaksakan; dan jika kebangsaan 
adalah cara untuk merasakan, berpikir dan hidup, maka negara adalah keadaan 
yang tidak dapat dipisahkan dari cara hidup yang berperadaban. Dengan kata lain 
bangsa atau kebangsaan dan negara seperti satu mata uang dengan dua sisi yang 
berbeda tetapi tak terpisahkan. Antara negara dan bangsa bertemu dalam satu 
wadah yang disebut negara bangsa. Ciri menonjol dari Negara bangsa mencakup: 
adanya bahasa bersama, asal usul yang sama, sejarah yang sama, cirri nasional 
yang jelas dan ideologi yang sama dan cita-cita yang sama. Maka idealnya setiap 
bangsa mempunyai negaranya sendiri. 

Demokrasi 

Dalam sejarahnya, demokrasi jauh lebih tua daripada nasionalisme. Demokrasi 
langsung sudah berkembang di polis-polis Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum 
Masehi. Benih demokrasi Yunani ini mulai terbenam setelah imperium Romawi 
menguasai Eropa dan Laut Tengah, dilanjutkan masa-masa kerajaan kekristenan yang 
bernuansa teokrasi. Demokrasi modern dikembangkan lagi di Eropa sekitar abad ke-17 
dengan pemunculan filsuf politik seperti Thomas Hobbes, John Lokce, Jean Jaques 
Rousseau, Baron Montesquieu, dan lain-lain.. Teori-teori demokrasi modern terus 
disempurnakan lewat percobaan berbagai sistem pemerintahan demokrasi, yang 
sampai saat ini belum ada satu pola pasti tentang sistem pemerintahan yang paling 
demokratis. Akhirnya pilihan sistem pemerintahan demokrasi sangat kontekstual, 
tergantung dari selera masing-masing bangsa. 

Salah satu bapak demokrasi modern adalah John Lokce dari Inggris. Menurut John 
Locke (1989: 75-77) : negara itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat, maka kekuasaan 
negara berasal dari rakyat, kekuasaan negara tersebut dijalankan oleh para pejabat 
negara, dan agar kekuasaan para pejabat negara tidak absolut maka kekuasaan negara 
dipisah menjadi tiga (trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan 
kekuasaan federatif) agar tidak ada kesempatan bagi seorang penguasa pun menjadi 
diktatur. Sebab jika terjadi monopoli kekuasaan pada satu orang, maka hal itu akan 
menjadi sebab utama untuk berbuat tidak adil, untuk korupsi dan menindas orang 
lain. 

Kekuasaan negara juga harus dibatasi dengan norma hukum, agar penguasa tidak 
melanggar hak-hak azasi warganya. Norma hukum harus menjadi unsur utama tawar 
menawar yang adil antara penguasa dan warga bangsa, mana hukum harus menjamin 
hak-hak dan kepentingan seluruh warga bangsa dari ancaman pemerintah atau 
penguasa. Negara wajib memberi jaminan HAM bagi setiap warga bangsa, sebab 
dalam kontrak sosialnya warga hanya memberikan sebagian haknya itu kepada negara, 
selebihnya harus diakui dan dihormati oleh negara. Negara juga harus menjamin 
peran aktif warga bangsa dalam ikut mengatur dan mengelola negara lewat para 
wakilnya yang ada di parlemen dan anggota parlemen harus dipilih secara jujur dan 
adil lewat pemilu oleh warga bangsa agar mereka mampu menyuarakan 
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kepentingannya. Tujuan akhir dari sistem demokrasi adalah setiap orang dapat hidup 
bebas, merdeka dan mengembangkan tanggungjawab sosialnya terhadap orang lain 
dan negara tanpa intervensi penguasa atau sesama. 

Tokoh kedua adalah orang Perancis, Jean Jacques Rousseau yang menulis buku Du 
Contract Social. Sama seperti John Lokce, menurut Rousseau (1986: 22-26) : negara 
itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat, maka pembentuk negara adalah seluruh rakyat, 
sehingga negara memang berasal, oleh dan untuk rakyat; kedaulatan tertinggi negara 
di tangan rakyat. Rakyat berdaulat penuh atas negara, mengatur secara penuh 
jalannya pemerintahan, menentukan sepenuhnya tujuan negara dan menjamin secara 
penuh hak setiap orang. Dalam negara atau masyarakat, setiap warga bangsa dapat 
menikmati kebebasannya secara penuh tanpa ada intervensi dari negara. 

Tokoh ketiga adalah Baron Montesquieu, yang dalam buku L’eprit de Lois (1987:34-
68) menjelaskan bahwa dalam negara yang demokratis harus ada jaminan pengadilan 
yang adil; pembagian kekuasaan trias politika (legislatif, eksekutif dan yudikatif); 
diwujudkannya negara hukum, di mana negara menjamin equality/l’egalite’: 
persamaan hak setiap orang di hadapan hukum; yang menjamin freedom/liberte’: di 
mana negaradibatasi kekuasaannya agar tidak melanggar hak dan kebebasan setiap 
orang; dan dijaminnya solidarity/fraternite’: di mana negara menjadi wadah 
terwujudnya ketertiban masyarakat, persaudaraan dan saling bertanggungjawab; dan 
akhirnya negara harus mewujudkan bonum publicum: negara wajib menjamin 
terwujudnya kepentingan/kesejahteraan seluruh warga bangsa, yang sering disebut 
welfare state. 

Dalam welfare state inilah masyarakat madani atau civil society akan terwujud. Tokoh 
terakhir yang dibicarakan dalam kaitannya dengan teori demokrasi modern adalah 
John Schwarmantel (1994: 33-35) : dia menyebutkan adanya tiga ciri utama sebuah 
negara yang demokratis, yaitu adanya jaminan:  

1. Participation: negara menjamin setiap warga negara untuk ikut serta dalam 
mengelola negara, hal ini untuk mencegah negara dimonopoli oleh segelintir orang 
atau partai, atau kelompok mayoritas tertentu;  

2. Equality: negara menjamin perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, hal ini 
berlaku untuk individu, kelompok tertentu atau golongan manapun dalam negara, 
sehingga tidak terjadi diskriminasi;  

3. Accuntability: pemerintah wajib member pertanggungjawaban terhadap 
rakyatnya. Untuk yang terakhir ini diperlukan transparansi, keterbukaan sepak 
terjang pemerintah terhadap rakyatnya sehingga dapat dikontrol, diawasi oleh 
rakyat setiap saat dan dengan demikian dapat dihindari segala bentuk 
penyimpangan, korupsi atau penyalah gunaan kekuasaan oleh pemerintah. 

Demokrasi dan Negara Hukum 

Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan dikendalikan demi kesejahteraan 
seluruh warga bangsa. John Locke menyarankan sejumlah cara mengendalikan 
kekuasaan adalah dengan membagi kekuasaan (trias politika), para pemimpin atau 
penguasa negara secara periodik dipilih secara langsung oleh rakyat (Magnis 
Suseno, 1986); kemudian Montesquieu dari Perancis menyempurnakan syarat 
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sebuah pemerintahan yang demokratis adalah terbentuknya negara hukum 
(Magnis Suseno, 1986). Dan tugas negara hukum yang paling utama adalah: 

(1) menjamin kesamaan (equality / legalite’) hak untuk setiap orang ataupun setiap 
kelompok, organisasi, agama, dll di hadapan hukum; 

(2) menjamin kebebasan (fredoom / liberte’) bagi setiap warga bangsa, kelompok, 
agama, organisasi, dan lain-lain., maka kekuasaan negara harus dibatasi agar 
tidak melanggar kebebasan dan hak setiap warganya. 

(3) menjamin solidaritas (solidarity / fraternite’) dan tanggung jawab antar warga 
bangsa, sehingga antar warga saling peduli satu sama lain tanpa ada sekat-sekat 
sektarian. 

(4) menjamin kepentingan atau kesejahteraan umum (bonum publicum) (Magnis 
Suseno, 1986: 304-305). 

Jika tugas-tugas negara tersebut dapat diwujudkan menjadi realitas hidup, maka 
negara berhasil mewujudkan masyarakat yang madani. Menjadi jelas bahwa antara 
demokrasi dan civil society memang tidak terpisahkan. Tujuan akhir sebuah 
negara dan masyarakat yang demokratis adalah masyarakat madani. 

Masyarakat Madani (Civil Society) 

Masyarakat madani (Civil Society) adalah masyarakat di mana setiap warga memiliki 
kebebasan yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, bebas dari rasa takut, 
senantiasa mengembangkan kerjasama yang didasarkan atas kepercayaan, sehingga 
muncul inisiatif dan partisipasi warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Dalam rumusan yang lebih padat dikatakan bahwa ”civil society refers to 
voluntary participation by average citizens and thus does not include behavior 
imposed or even coerced by the state (Zamroni, 2008: 17) . 

Dari rumusan ini nampak bahwa subjek dari masyarakat madani adalah manusia 
bebas yang bertanggungjawab baik terhadap dirinya maupun terhadap sesamanya. 
Bekal kebebasan itu memungkinkan setiap orang untuk saling percaya, saling 
menghormati, saling menghargai dan solider satu sama lain, sehingga memungkinkan 
setiap orang dengan daya kreatif. Konsep masyarakat madani sendiri memang masih 
beragam (Zamroni, 2008: 17-21). Dalam lingkungan budaya Barat, masyarakat madani 
dipahami sebagai situasi kebersamaan, kepedulian dan perhatian, di mana masing-
masing individu menjunjung tinggi dan bertanggungjawab atas kehidupan masyarakat 
yang harmonis sebagai reaksi terhadap sifat individualistis yang kelewat batas 
sehingga mengabaikan kebersamaan. 

Menurut agama Islam (Zamroni, 2008) masyarakat madani itu tercapai jika : 1) 
konsep ummah terjabar dalam masyarakat; 2) terjadi pemisahan peran sultan dan 
khafilah; 3) terjadi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan 
masyarakat,; 4) terlaksana kewajiban amar makruf nahi munkar, dan 5) terjadi 
keseimbangan antara rakyat, penguasa dan pasar. Sementara itu bagi bangsa 
Indonesia, masyarakat madani lebih sebagai masyarakat yang menjamin kebebasan 
individu sebagai reaksi terhadap penindasan kaum penjajah dan juga sistem diktator 
militer dan berbagai bentuk penindasan yang lain yang dialami oleh warga 
masyarakat. 
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Civil society (masyarakat madani) hanya dapat terwujud jika manusia sebagai 
subjek masyarakat tersebut telah berkembang secara manusiawi berkat 
pendidikan. Secara manusiawi dalam arti menjadi subjek yang mampu memikul 
tanggungjawabnya sebagai warga masyarakat, mempunyai kebebasan penuh untuk 
mengekspresikan diri secara positif demi kepentingan sesama sehingga terwujud 
masyarakat yang harmonis dan adil. Dalam hal ini pendidikan merupakan prasarat 
jika ingin mewujudkan masyarakat madani. Tugas utama pendidikan adalah 
membangun karakter baru bangsa sesuai dengan tuntutan masyarakat madani. 
Maka yang diperlukan adalah pendidikan sebagai rekonstruksi sosial (social 
reconstruction), jadi pendidikan harus membawa perubahan sosial ke arah yang 
lebih baik, lebih manusiawi. Pendidikan merupakan sarana mengubah manusia 
secara kualitatif, manusia yang disempurnakan secara fisik, emosi, rasio dan 
spiritual, sehingga dia menyadari diri secara penuh kedudukan, peran serta dalam 
masyarakat dan dunia. Maka pendidikan merupakan prasarat mutlak untuk 
terwujudnya masyarakat madani. 

Pendidikan merupaksan proses pengembangan semua modal (capital) yang ada 
dalam diri setiap insan, yaitu modal intelektual (intellectual capital), modal sosial 
(social capital), modal kultural (cultural capital) dan modal spiritual (spiritual 
capital), yang bersama-sama akan menjadi modal mewujudkan masyarakat 
madani. (Zamroni, 2008). Pendidikan yang mampu mengembangkan berbagai 
kemampuan manusia secara ringkas akan membentuk manusia utuh. 

Namun eksistensi manusia utuh ini akan mantap jika kebutuhan ekonomisnya 
terpenuhi, maka mewujudkan masyarakat adil makmur, sejahtera menjadi 
keharusan dalam masyarakat madani jika ingin seluruh warga bangsanya dapat 
mengembangkan kamanusiaannya secara penuh. Tanpa kesejahteraan, 
kemakmuran ekonomi, maka pikiran, perhatian dan segala kekuatan akan 
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan primernya dan perhatian untuk 
pengembangan diri secara kualitatif akan terhambat. 

Hak-hak asasi dalam bidang sosial, budaya, politik, agama akan terabaikan mana 
kala manusia menghabiskan waktunya hanya memikirkan bagaimana memenuhi 
kebutuhan ekonomisnya. Maka dengan mengembangkan kesejahteraan, 
kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat akan menjadi landasan atau 
penopang kuat berdiri tegaknya masyarakat madani. 

Jika hak-hak ekonomis telah terpenuhi, warga bangsa dapat didorong untuk 
memikirkan peran aktif dan positif dalam mengembangkan hak-hak politiknya 
seperti hak berperan aktif dalam ikut mengelola negara, ikut menentukan arah 
kebijakan pemerintah yang mengangkat martabat manusia sesuai dengan prinsip-
prinsip HAM yang menjamin pluralitas warga bangsa. Dengan terpenuhinya hak-
hak politik maka warga bangsa akan mempunyai kepercayaan dan kesediaan untuk 
setia kepada Negara bangsa. Demokrasi akan menjadi bingkai yang mengikat 
keberlangsungan masyarakat  madani dalam kerangka negara bangsa. Sementara 
negara bangsa sendiri merupakanproduk utama dari nasionalisme modern yang 
dikembangkan sebagai reaksi terhadap keadaan politik, sosial, ekonomi, budaya, 
dan lain-lain.yang menekan atau menindas karena pemerintahan asing atau 
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bangsanya sendiri, yang otoriter, sewenang-wenang, korup dan penindas. Negara 
bangsa yang demokratis itulah yang memberi ruang masyarakat madani dapat 
dikembangkan. 

Para ahli pada umumnya sudah sepakat bahwa masyarakat madani, budaya sipil 
dan modal sosial (social capital) berperan penting dalam memperkuat demokrasi 
(Zamroni, 2008: 18), itu berarti demokrasi akan semakin berakar dalam 
masyarakat jika negara bangsa berhasil mewujudkan masyarakat madani, di mana 
budaya sipil berkembang dan modal sosial dapat dioptimalkan. Demokrasi pada 
dasarnya bukan hanya alat tetapi sekaligus tujuan, maka demokrasi merupakan 
prasarat bagi terwujudnya masyarakat madani dalam sebuah negara bangsa. 
Sebaliknya masyarakat madani berdaya guna untuk menyeimbangkan antara 
kekuasaan negara dan perlindungan atas individu yang terancam kekuasaan 
negara (Zamroni, 2008: 28) . 

Simpulan 

Dari uraian singkat di atas dapatlah ditarik sejumlah simpulan, sebagai berikut: 
Pertama, nasionalisme perlu dipahami dalam kerangka ideologi yang di dalamnya 
terkandung aspek: (1) cognitive; (2) goal/value orientation; (3) stategic, (4) 
affective. Sebagai ideologi, nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi, yaitu 
mengikat semua kelas warga bangsa, menyatukan mentalitas warga bangsa, dan 
membangun atau memperkokoh pengaruh warga bangsa terhadap kebijakan yang 
diambil oleh negara. 

Nasionalisme merupakan salah satu alat perekat kohesi sosial untuk mempertahankan 
eksistensi negara dan bangsa. Semua negara dan bangsa membutuhkan nasionalisme 
sebagai faktor integratif. Dalam kerangka ini pemaknaan, perwujudan dan tujuan 
nasionalisme selalu relevan dan dapat disesuaikan dengan tuntutan jamannya sebagai 
mana dikatakan Sartono Kartodirdjo (1999:13) bahwa nasionalisme masih relevan jika 
disertai dengan prinsip utamanya, yakni: menjamin kesatuan (unity) dan persatuan 
bangsa, menjamin kebebasan (liberty) individu ataupun kelompok, menjamin adanya 
kesamaan (equality) bagi setiap individu, menjamin terwujudnya kepribadian 
(personality), dan prestasi (performance) atau keunggulan bagi masa depan bangsa. 
Selama kelima pilar nasionalisme tersebut masih ada maka nasionalisme akan tetap 
relevan dan terus dibutuhkan oleh setiap bangsa, dan nasionalisme akan terus 
berkembang sesuai dengan tuntutan jaman serta kebutuhan bangsa yang 
bersangkutan. Jika semua prasarat di atas terpenuhi maka nasionalisme akan 
merupakan ideologi yang mengusung terwujudnya masyarakat madani (civil society).  

Kedua, negara bangsa yang demokratis harus menjamin terwujudnya: (1) pembagian 
kekuasaan trias politika (legislatif, eksekutif dan yudikatif); (2) diwujudkannya negara 
hukum, di mana negara menjamin equality / l’egalite’: (3) persamaan hak setiap orang 
di hadapan hukum; yang menjamin freedom / liberte’: (4) dijaminnya solidarity / 
fraternite’ dan (5) akhirnya negara harus mewujudkan bonum publicum: negara wajib 
menjamin terwujudnya welfare state. Selanjutnya John Schwarmantel menandaskan 
bahwa cirri utama negara yang demokratis adalah adanya jaminan: 1. participation: 
negara menjamin setiap warga negara untuk ikut serta dalam mengelola negara; 2. 
equality: Negara menjamin perlakuan yang sama bagi setiap warga negara; 3. 
accuntability: pemerintah wajib memberi pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. 
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Dalam welfare state ynag demokratis inilah masyarakat madani atau civil society akan 
terwujud. 

Ketiga, masyarakat madani (Civil Society) adalah masyarakat di mana setiap warga 
memiliki kebebasan yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, bebas dari 
rasa takut, senantiasa mengembangkan kerjasama yang didasarkan atas 
kepercayaan, sehingga muncul inisiatif dan partisipasi warga masyarakat dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat seperti itu selain mendapat 
wadah dalam Negara bangsa yang demokratis, akan menjadi kenyataan jika 
pendidikan berperan sebagai proses pengembangan semua modal (capital) yang 
ada dalam diri setiap insan, yaitu modal intelektual (intellectual capital), modal 
sosial (social capital), modal cultural (cultural capital) dan modal spiritual 
(spiritual capital), yang bersama-sama akan menjadi modal mewujudkan 
masyarakat madani 
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DEMOKRASI : ANTARA TEORI DAN 

PELAKSANAANNYA DI INDONESIA 

A. Hakikat Demokrasi 

Ditinjau dari asal-usul katanya, istilah demokrasi berasal dari kata Yunani “demos” 
yang berarti rakyat, dan “kratia” yang berarti kewenangan untuk mengatur (rule). 
Secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai kekasaan / kewenangan 
untuk mengatur masyarakat / rakyat (rule of the people). Konsep demokrasi sebagai 
“kedaulatan rakyat” bertumpu pada prinsipnya bahwa rakyat secara keseluruhan 
dipandang sebagai pemegang kedaulatan politik. Rakyat merupakan sumber utama 
kekuasaan, kewenangan dan kepentingan, sehingga kesejahteraan rakyat adalah 
tujuan utama bagi penguasa politik / pemerintah (Bahmuller & Patric, 1999). 

Dalam demokrasi, kekuasaan politik dianggap sah bila kekuasaan itu merupakan 
aspirasi rakyat. Rakyat mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau 
menolak berbagai kebijakan yang dibuat oleh penguasa / pemerintah. Bahkan rakyat 
juga mempunyai kekuasaan untuk mengawasi semua tindakan dan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya. 

Di sisi lain, konsep demorkasi dalam pengertian yang paling mendasar adalah bahwa 
masyarakat mayoritas senantiasa dituntut untuk bersikap dan berprilaku menghargai 
eksistensi masyarakat minoritas tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif atau 
tidak adil. Jadi apabila dalam praktiknya terdapat masyarakat minoritas yang masih 
diperlukan tidak adil, maka negara yang bersangkutan belum memenuhi syarat 
sebagai penganut sistem demokrasi. 

Konsep demokrasi di atas merupakan formulasi yang ideal, walaupun dalam 
praktiknya belum ada suatu negara pun di dunia yang secara politik dapat 
melaksakannya secara konkrit. Namun demikian sekurangkuraangnya, konsep ini 
dapat digunakan sebagai standar untuk menilai, apakah negara dapat disebut sebagai 
negara demokratis atau tidak. 

B. Jenis – Jenis Demokrasi 

a. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat berbagi kedalam : 

1. Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam 
proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah 

2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini 
dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat 
memiliki wakilnya untuk membuat keputusan politik aspirasi rakyat disalurkan 
melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 

3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari Rakyat. 
Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan 
demokrasi perwakilan. Rakyat memiliki wakilnya untuk duduk didalam lembaga 
perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat 
melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di 
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Swiss. Tahukan anda apa yang dimaksud dengan referendum? Referendum adalah 
pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung 

Referendum dibagi menjadi tiga macam : 

a) Referendum wajib. Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau 
pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang 
sangat politis. UUD atau UU tersebut yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan 
rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetuuan rakyat melalui 
pemungutan suara terbanyak. Jadi referendum ini dilaksanakan untuk meminta 
persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar 

b) Referendum tidak wajib. Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu 
setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan 
diadakannya referendum. Jadi dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari 
rakyat, Rancangan Undang-Undang itu dapat menjadi undang-undang yang 
bersifat tetap 

c) Referendum konsultatif. Referendum ini hanya sebatas persetujuan saja, karena 
rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan para 
ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut 

b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari 

1) Demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang 
dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi 
kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga 
demokrasi Ini disebut juga demokrasi libreal 

2) Demokrasi Material. Demokrasi material memandang manusia mempunyai 
kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik 
tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara 
sosialis komunis 

3) Demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua 
demokrasi tersebut diatas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan 
seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. 

c. Berdasarkan prinsip Ideologi, demokrasi dibagi dalam : 

1) Demokrasi Liberal. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada 
individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan 
sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah 
bertindak atas dasar konsitusi (hukum dasar) 

2) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan 
mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan 
kelas. Semua warga Negara mempunyai persamaan dalam hukum, politik 

d. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara 

1) Demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintah parlementer, antara lain : 

(a) DPR lebih kuat dari pemerintah 
(b) Menteri bertanggung jawab pada DPR 
(c) Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen 
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(d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu gugat 

Anda dapat mencari contoh negara mana yang menganut demokrasi parlementer 

2) Demokrasi sistem pemisahan / pembagian kekuasaan (presidensial) 

Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut : 

(a) Negara dikepala presiden 

(b) Kekuasaan eksekutif presiden di jalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari 
dan oleh rakyat melalui badan perwakilan Presiden mempunya kekuasaan 
mengangkat dan memberhentikan menteri 

(c) Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden 

(d) Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan 
tidak dapat saling membubarkan 

C. Nilai-Nilai demokrasi 

Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada 
umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma- norma dasar demokrasi. 
Oleh sebab itu, harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah 
sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya. Untuk 
menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola 
perilaku yang menjadi tuntutan atau norma-norma / nilai-nilai demokrasi yang 
diyakini masyarakat. 

Nilai-nilai dari demorkasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kesadaran akan pluralisme. Masyaraklat yang hidup demokrasi harus menjaga 
keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak 
dan kewajiban setiap warga negara, maka kesadaran akan pluralitas sangat penting 
dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, 
bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya. 

2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada 
prinsip musyawarah mufakat dan memerhatikan kepentingan masyarakat pada 
umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, 
logis atau berdasar akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. 
demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik 

3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta 
itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama antaranggota 

D. Prinsip dan Parameter demokrasi 

Suatu negara atau pemerintah dikatakan demokrasi apabila dalam sistem 
pemerintahanna mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert A. Dahl 
terdapat tujuan prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu : 

1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini 
presiden dan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar 
mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun, demikian dalam melaksanakannya 
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pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa batas. Pemerintah dalam 
mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan 
DPRD. Di Indonesia kontrol tersebut terlibat dari keterlibatan DPR dalam 
penyusunan anggaran, penyusunan peraturan perundangan dan melakukan uji 
kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk pengangkatan pejabat negara 
yang dilakukan oleh pemerintah. 

2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik 
apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut 
dilakukan dengan teliti dan jujur. Suatu keputusan tentang apa yang dipilih, 
didasarkan pengetahuan warga negara yang cukup dan informasi yang akurat dan 
dilakukan dengan jujur. 

3. Adanya yang memilih dan dipilih. Demokrasi berjalan apabila setiap warga negara 
mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak pilih untuk memberikan hak pengawasan 
rakyat terhadap pemerintah, serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak pilih memberikan kesempatan kepada setiap 
warga Negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi 
persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya 

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi 
membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa 
aman. Apabila warga negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik 
dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidak akan 
berjalan dengan baik. 

5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang 
akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang 
memadai. Keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapat 
persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan 
informasi yang benar, disisi lain DPR dan rakyat dapat juga mencari informasi, 
sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan 
benar. 

6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini 
memberikan dorongan bagi warga negara yang meras lemah, dan untuk 
memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. 
Adanya serikat pekerja, terbukanya sistem politik memungkinkan rakyat 
memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik 

E. Kajian empiris demokrasi di Indonesia 

Demokrasi liberal tidak banyak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia pada 
kurun waktu 1945 – 1959. banyak faktor yang membuat Indonesia gagal melaksanakan 
demokrasi konstitusional pada masa tersebut, seperti faktor-faktor yang disebutkan di 
atas, yaitu Sokarno, TNI, separatism (kedaerahan); dengan perjuangan kemerdekaan 
dan mempertahankannya dan sebagainya sehingga demokrasi tersebut tidak mampu 
mengangkat bangsa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. 

Demokrasi terpimpin membuat masyarakat Indonesia terdiri atas struktur atas dan 
bawah, dan munculnya elit-elit politik ekonomi yang tidak berakar dalam masyarakat, 
seperti Sobandrio, Chaerul Saleh dan lain sebagainya. Kemudian muncul tokoh-tokoh 
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parti komunis sebagai elit baru dan juga elit militer. Dengan demikian format politik 
Orde Lama berfokus pada Soekarno sebagai penguasa tunggal,diikuti oleh elit PKI, 
Militer dan beberapa elit perorangan di berbagai bidang (Gaffar, 1999). 

Pada masa Orde Baru, demokrasi Pancasila menumbuhkan elitelit bru dalam struktur 
masyarakat Indonesia, seperti elit militer, Golkar, pengusaha dan kelompok tertentu 
dan membuat partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan terpuruk dari 
panggung politik nasional. Format politik yang diciptakan oleh Demokrasi Pancasila 
terdiri atas Presiden Soeharto sebagai figur setral dengan kekuasaan yang sangat 
besar, didukung oleh militer, pengusaha tertentu dan dibawahnya terdiri atas 
pimpinan Golkar, pimpian muda, pimpinan agama dan sebagainya. 

Demokrasi Pancasila tidak mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, pengawasan 
mandul, rakyat pasif dan apatis, ekonomi pada akhir 90-an morat-marit atau terpuruk. 
Semua kekuatan lain sudah terpuruk juga karena semua kekuatan terpusat di tangan 
satu orang (anti demokrasi). Satusatunya yang tidak terpuruk hanyalah mahasiswa 
(Juliantara, 2002). Karena itu dapat dimaklumi bahwa reformasi tumbuh dari 
kalangan kampus, karena bagaimana pun kekuasaan akademik dan otonomi keilmuan, 
walaupun masih dibatasi tetap sanggup menumbuhkembangkan kehidupan yang 
demokratis. 

F. Demokrasi Indonesia di masa depan 

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, dengan gagalnya pelaksanaan 
demokrasi konstitusional yang prematur demokrasi terpimpin dan demokrasi 
Pancasila, maka masyarakat Indonesia perlu mengkaji ulang pengalaman-pengalaman 
tersebut untuk dapat menumbuhkembangkan yang sesungguhnya. Pada masa 
mendatang, UUD 1945 cukup strategis menjadi landasan demokrasi asalkan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jiwa yang terdapat dalam UUD tersebut. 
Selama ini UUD 1945 hanya dijadikan konstitusi yang semantik (formal saja). 
ketentuan yang mengatur demokrasi sengaja tidak dilaksanakan atau dikesampingkan, 
tetapi juga menguntungkan penguasa dikedepankan. 

Buku ini tidak mengusulkan demokrasi yang harus dianut pada masa mendatang, 
karena hal itu menjadi kajian dan kesepatakan rakyat Indonesia, tetapi melalui buku 
ini dikemukakan pengalaman negara –negara maju, yaitu merumuskan beberapa pilar 
demokrasi yang dalam perkembangan negaranegara tersebut ternyata mampu 
membawa rakyat dan negaranya ke tingkat seperti sekarang ini. 

Adapun pilar-pilar demokrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1) Kedaulatan rakyat 
2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah 
3) Kekuasaan mayoritas 
4) Terjaminnya hak-hak minoritas 
5) Jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) 
6) Pemilihan yang bebas dan jujur 
7) Persamaan didepan hukum (supremasi hukum) 
8) Peradilan yang bebas dan tidak memihak 
9) Pembatasann kekuasaan pemerintah secara konstitusional melalui pengawasan 

yang akuntabel (accuntability)  
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DEMOKRASI ERA KUANTUM 

Iklim demokratisasi di atas tubuh bangsa akhir-akhir ini menampakkan watak 
anomali, ditunjukkan oleh sikap, perilaku, dan tindakan para elite politik yang kian 
kehilangan tujuan. Alih-alih menjadi agen pembangun karakter, pengayaan makna 
dan sublimasi kultur demokrasi, para elite politik justru menjadi parasit demokrasi, 
yang memangsa nilai-nilai kultur demokrasi dari dalam, melalui perilaku ironik 
mereka di dalam ruang virtualitas media. 

Mesin demokrasi yang mestinya dibangun oleh kekuatan pikiran, pengetahuan, dan 
intelektualitas, kini dikuasai oleh mesin-mesin citra, tontonan, dan teater politik di 
atas panggung ?masyarakat tontonan politik? (society of political spectacle) yang 
menyuguhkan aneka artifisialitas, banalitas, dan distorsi politik. Mesin komunikasi 
politik yang diharapkan dapat mendiseminasi ide, pengetahuan, dan gagasan cerdas 
politik kini menjadi ajang retorika, parodi, dan seduksi virtual politik. 

Akibatnya, proses demokratisasi tak mampu membangun arsitektur masyarakat 
politik yang cerdas, etis, dan estetis karena pendidikan warga (civic education) kini 
telah diambil alih oleh? penghiburan warga? (civic entertainment). Elite politik yang 
mestinya menjadi pelopor pencerahan dan pencerdasan warga justru terperangkap di 
dalam skema banalitas, artifisialitas, dan virtualitas media (elektronik), yang 
menyerahkan dirinya pada logika komersialitas, popularitas, dan selebriti media. 

Narsisisme demokrasi 

Pilar-pilar penyangga arsitektur demokrasi kini tampak kian keropos bukan karena 
kekuatan eksternal, tetapi oleh parasit internal elite politik. Simbiosis antara mesin 
politik dan mesin media yang semula diharapkan dapat memperkokoh konstruksi 
bangunan demokrasi, kini justru menjadi virus perusak nilai-nilai luhur demokrasi itu 
sendiri. Dalam simbiosis itu, para elite justru disibukkan oleh hasrat publisitas, 
popularitas, dan selebriti sehingga melupakan tanggung jawab politik. 

Demokratisasi di atas tubuh bangsa ini diuntungkan oleh? pers bebas? energentik 
produk reformasi yang memungkinkan? pasar bebas? ide dan gagasan politik. 
Sebagaimana dikatakan Robert M Entman di dalam Democracy Without Citizens 
(1989), kebebasan media mestinya mendorong demokrasi dengan menstimulasi 
kepentingan politik warga melalui suplai informasi cerdas dan kritis untuk menjaga 
akuntabilitas pemerintah. 

Akan tetapi, selera rendah politik (political kitsch) yang terbangun dalam simbiosis 
elite politik dan media justru menggiring wacana politik pada watak banalitas politik 
hampa pengetahuan, pencerdasan, dan pencerahan. 

Pengetahuan, kompetensi, dan perilaku elite-elite politik nyatanya kian memburuk. 
Tindak politik yang sama sekali terlepas dari virtue? yang mestinya memberikan efek? 
kebaikan? (goodness),? kemuliaan?, keluhuran?, honour,? pencerahan?, dan 
keotentikan (authenticity)? kini justru menunjukkan watak banalitas, kedangkalan, 
manipulasi, dan penipuan massa (mass deception). Ruang publik politik tanpa virtue 
dirayakan oleh para oportunis, narsis, dan selebriti politik, sebagai tempat 
mendongkrak fame. Demokrasi kini menjadi? demokrasi narsisistik? (narcissistic 
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democracy), yang di dalamnya para elite politik (wakil rakyat) disibukkan mengatur 
penampilan dan citra diri di depan kamera televisi ketimbang mengasah pisau nalar 
memikirkan rakyat. 

Sebagaimana dikatakan Christopher Lach di dalam The Culture of Narcissism (1979), 
para narsis politik membangun kemuliaan diri melalui selebriti, polularitas, dan 
karisma diri untuk memperoleh sanjungan atau pujaan pemirsa, bukan dari kekuatan 
pikiran, pengetahuan, dan kompetensi. 

Alih-alih menjadi subyek politik yang punya kuasa dan otoritas mengubah struktur 
wacana demokrasi (discourse of democracy), dengan memperkaya nilai dan 
maknanya, para elite politik justru menjadi obyek wacana?, yaitu individu yang tunduk 
pada hukum, logika, dan strategi wacana media (televisi) sendiri. Subyek politik larut 
dalam skema hasrat, fantasi, dan mitos-mitos yang dibangun media, tunduk pada 
logika citra, fetisisme, dan tontonannya, yang menawarkan dunia gemerlap selebriti. 

Irasionalitas demokrasi 

Arsitektur demokrasi yang dibangun di atas hegemoni media menciptakan distorsi 
tujuan masyarakat demokratis itu sendiri karena baik pengetahuan, gagasan, strategi, 
maupun tindakan politik dikonstruksi di dalam skema logika media. Masyarakat 
demokratis yang mempunyai rasionalitas sendiri untuk mencapai tujuan dan ideal-
ideal kolektif, kini diinfiltrasi oleh rasionalitas media, yang menggiringnya pada 
tujuan-tujuan yang bias dan distortif. 

Rasionalitas politik menyangkut pilihan tindakan dan keputusan politik untuk 
mencapai tujuan dan ideal-ideal politik tertentu. ?Tindak rasional?, menurut Jurgen 
Habermas di dalam The Theory of Communicative Action (1984) adalah tindak yang 
ditujukan untuk mencapai tujuan bersama masyarakat politik (purposive action). 
Untuk itu, diperlukan ruang publik ideal, tempat berlangsungnya tindak komunikasi 
politik tanpa tekanan, represi, dan kekerasan. 

Komunikasi politik pada abad informasi kini memang tak lagi diganggu oleh aneka 
represi dan kekerasan rezim otoriter?melalui komunikasi satu arah dan satu dimensi 
tetapi rawan terhadap manipulasi, distorsi, dan simulasi imagologis karena sifat 
artifisialitasnya. 

Logika artifisialitas dan virtualitas media itu justru yang dapat meruntuhkan bangun 
rasionalitas politik karena aktor-aktor politik yang terjebak dalam gemerlap selebriti 
media tak mampu menghasilkan produk keputusan politik yang rasional. Inilah yang 
terjadi dengan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century. 

Pembelokan dari substansialitas politik ke arah artifisialitas politik?tanpa disertai oleh 
kecerdasan, intelektualitas, dan virtue politik?akan membahayakan sustainabilitas 
wacana politik bangsa ke depan karena ada distorsi pengetahuan, keterampilan, dan 
kompetensi politik yang dikembangkan, yang kini semata diarahkan untuk menggapai 
popularitas dan selebriti sebagai jalan memperoleh kekuasaan (power). Tak ada ruang 
bagi pendidikan dan pencerdasan masyarakat politik. 

Ironisnya, dalam abad virtual ini, para elite politik tak mampu membangun tindak 
komunikasi politik efektif dengan warga sehingga tak dapat memproduksi 
pengetahuan yang diperlukan bagi pencerdasan warga. Komunikasi politik kini 
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memang tidak diganggu oleh tekanan, represi, dan kekerasan simbolik?sebagaimana 
dalam rezim totaliter? tetapi terdistorsi oleh skema seduksi, retorika, dan simulasi 
citra banal dan artifisial yang menyumbat saluran pengetahuan substansial dan 
kebenaran politik (political truth). 

Politik Abad Kuantum 

Elite-elite politik abad informasi kini menemukan ruang ? kebebasan? baru yang tak 
diperoleh sebelumnya. Akan tetapi, sukses mendapatkan kembali ruang kebebasan itu 
tak berarti sukses membangun arsitektur demokrasi itu sendiri. Kebebasan yang 
diperoleh oleh para elite politik ataupun warga? tanpa disertai pengetahuan, 
intelektualitas, dan virtue? hanya menciptakan? immoralitas politik? (political 
immorality), yang mendekonstruksi nilai-nilai moral politik. Imoralitas elite politik 
diikuti imoralitas warga. 

Peralihan dari geopolitik ke arah politik jejaring (neto-politics), sebagaimana 
dikatakan Alexander Bard dan Jan Soderquist di dalam Netocracy: The New Power 
Elite and Life After Capitalism (2002) telah mengubah watak demokrasi ke arah? 
transparansi ekstrem? (extreme transparency). 

Di dalam demokrasi ekstrem ini dimungkinkan? penelanjangan apa pun, misalnya, 
penelanjangan  aneka lembaga (kepresidenan, kepolisian, DPR, Bank Century) oleh 
warga virtual sehingga tak ada lagi yang dapat dirahasiakan dan disembunyikan. Inilah 
demokrasi abad kuantum. 

Di dalam politik abad kuantum yang dirayakan adalah para? pencari perhatian? 
(attentionalist), yaitu elite-elite yang berupaya mencari sanjungan publik melalui 
seduksi media. Kondisi ini membahayakan masa depan demokrasi itu sendiri, yang 
digiring ke arah kondisi? desubstansialiasi demokrasi? (democratic desubstantiality). 
Ruang politik tidak dibangun oleh imajinasi dan ideal-ideal politik yang substansial 
bagi pencerahan masyarakat politik, tetapi oleh? imajinasi-imajinasi populer? 
(popular imagination) yang menghadirkan tontonan banalitas dan kitsch politik. 

Demokrasi di atas tubuh bangsa yang telanjur berwatak liberal karena lebih 
mengutamakan kebebasan (freedom) ketimbang keadilan (justice) dengan para elite 
politik berwatak selebriti, telah mengancam kultur demokrasi warisan para founding 
father. Semangat individualistik, pragmatik, dan selfishness yang menjadi watak? 
demokrasi narsisistik? memangsa nilai-nilai virtue yang berakar pada kultur politik 
bangsa, seraya menghancurkan nilai- nilai kebersamaan, kolektivitas, dan persatuan 
melalui politik pengabaian rakyat. 
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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  
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ILUSI-ILUSI DEMOKRASI 

Ingar-bingar pernyataan, argumentasi, persuasi, demonstrasi, performance, bahkan 
cercaan dan makian yang disampaikan dalam aneka diskursus di gedung parlemen, 
media massa, dan ruang publik beberapa tahun terakhir ini menunjukkan mulai 
terbangunnya spirit ”kebebasan individu” (individual freedom), sebagai satu spirit 
utama demokrasi. 

Isunya mulai dari wacana pemilu dan pilkada, kasus Prita, kasus Antasari Azhar, kasus 
Bibit-Chandra, hingga terakhir Bank Century. Namun, kebebasan individu yang 
diperoleh itu harus dibayar dengan tergerusnya aneka pilar dan perekat sosial (social 
cohesion), yang selama ini jadi pengikat nation-state, yang ditunjukkan oleh semangat 
kesatuan, kebersamaan, persaudaraan, dan kebangsaan. Kebebasan itu juga 
merongrong landasan ”etika sosial” yang melandasi dunia kehidupan politik, sosial, 
dan ekonomi, seperti tata krama, kesantunan, kejujuran, integritas, tenggang rasa, dan 
rasa hormat (honour). 

Pendulum demokratisasi yang bergerak ke arah perayaan kebebasan individu 
cenderung menumbuhkan watak ”individualisme”: egoisme, selfishness, narsisisme, 
dan hedonisme. Elite-elite politik cenderung mengembangkan ”etika individualis”, di 
mana pandangan individu jadi ukuran segala kebenaran, kebaikan, dan keutamaan 
(virtue). Akibatnya, ukuran nilai, kebenaran, moral, dan keutamaan kolektif yang 
berasal dari adat, mitos, tradisi bahkan agama terpinggirkan. Pendulum demokrasi 
juga bergerak ke arah ”penampilan luar” (surface), dengan mengabaikan substansi 
atau esensi sehingga spirit demokrasi lebih diperlihatkan melalui ”pertunjukan 
demokrasi” (democratic performance) melalui aneka event. Karena sifat 
”performativitas” inilah, demokrasi perlu aneka panggung pertunjukan (ruang sidang, 
media massa), yang di dalamnya ”citra demokrasi” ditampilkan. Namun, terobsesi oleh 
citra, ”refleksi politik” tak lagi punya tempat. 

J F Lyotard dalam The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1989) 
membedakan ”kebenaran politik” yang dicari lewat proses substansial-ilmiah, dengan 
yang dihasilkan melalui performance. Pencarian kebenaran melalui ”pertunjukan”—di 
layar televisi atau ruang sidang—menuntut ”kegenitan penampilan” dan performance. 
Hasrat dan motif performativitas lama-kelamaan menyingkirkan kehendak akan 
”kebenaran”. ”Momen ”kebenaran” digantikan ”momen citra”. 

Politik tanpa refleksi—dan kini didominasi performativitas—menyebabkan 
dominannya peran ”permainan bahasa” dalam merumuskan ”kebenaran”, melalui 
aneka trik, manipulasi, dan tipuan tanda. Dalam dominasi performativitas, ”modal 
sosial” lebih dirayakan ketimbang modal intelektual; modal ekonomi ketimbang modal 
kultural. Pertunjukan (penampilan, gaya bicara, retorika) jadi keutamaan politik 
ketimbang pikiran, kecerdasan, dan karya. ”Retorika politik” mengambil alih 
”rasionalitas politik”. 

Kontradiksi Demokrasi 

Demokrasi selama ini dipercaya sebagai jalan ”pencerahan” (Aufklärung), emansipasi 
sosial, sine qua non perkembangan manusia, yang tanpanya tak ada kemakmuran, 
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kesejahteraan, dan kebahagiaan. Demokrasi menjadi semacam ”jalan Tuhan” 
merealisasikan utopia. Karena itu, ”demokratisasi” dianggap sebuah proses positif-
konstruktif absolut dalam mencapai tujuan emansipatif, seakan sejarah emansipasi 
manusia tak lebih dari manifestasi logis ”esensi demokrasi” itu sendiri. 

Namun, yang tak pernah disadari—bahkan oleh elite politik sendiri—adalah bahwa 
demokrasi dapat menjadi sebuah jalan ”penghancuran diri sendiri” bila dipakai 
dengan formula tidak pas. Demokratisasi memang dapat membawa pada ”kemajuan” 
dan ”kebebasan”, tetapi ia harus dibayar dengan ”ongkos sosial” dengan direnggutnya 
segala hal berharga yang dimiliki, melalui sebuah proses penghancuran budaya sendiri 
(cultural self destruction). 

Joseph V Femia (Against the Masses, 2001) melihat ”demokratisasi” sebagai sebuah 
proses yang harus mendapatkan kritik memadai, sebelum diputuskan apakah akan 
diterapkan sebagai landasan ideologis atau tidak, karena ada beberapa watak 
demokrasi yang mungkin bertentangan dengan ”karakter bangsa” sehingga ia dapat 
menjadi sebuah ancaman ketimbang harapan. Setidaknya ada tiga bentuk ”ancaman” 
demokrasi: 

Pertama, kondisi ”perversitas” (perversity), di mana tindakan bertujuan apa pun 
dalam meningkatkan kualitas tatanan politik, sosial, atau ekonomi hanya 
”memperburuk” kondisi yang ada. Demokratisasi yang bertujuan menciptakan 
kesejahteraan bangsa malah memperlebar jurang kesenjangan sosial, menciptakan 
masyarakat politik cerdas malah menggiring pada banalitas dan kitsch politik, 
menciptakan tatanan ekonomi dan industri, malah menciptakan situasi fluktuatif, 
turbulensi, dan chaos ekonomi. 

Kedua, kondisi ”kesia-siaan” (futility), di mana upaya transformasi politik, sosial, atau 
ekonomi hanya berujung nihilisme. Perubahan apa pun hanya bersifat permukaan, 
kulit luar, kosmetik, dan ilusif karena struktur dasar politik, sosial, ekonomi (deep 
structure) tetap tak tersentuh. Debat politik-hukum di gedung parlemen atau media 
televisi yang tampak ”canggih”, nyatanya hanya kecanggihan penampilan, performatif, 
dan permainan bahasa, yang tidak menambah akumulasi ”pengetahuan politik” warga, 
karena lebih merupakan ajang permainan citra dan popularitas. 

Ketiga, kondisi ”ancaman bahaya” (jeopardy), di mana perubahan melibatkan 
”ongkos” atau ”konsekuensi” yang tak dapat diterima secara sosio-kultural. 
”Kemajuan” yang dijanjikan demokrasi hanya berujung pada hancurnya struktur 
kohesi sosial. Nilai ”kebebasan individu” yang dirayakan hanya berujung pada 
tergerusnya nilai-nilai adat, moralitas, dan agama. Demokrasi individualis ”melawan” 
kehendak Tuhan, meruntuhkan nilai dan praktik tradisi, menentang hukum dan 
hierarki alam (natural law), dengan merayakan egoisme, selfishness, dan narsisisme. 

Demokrasi dalam Kekerasan 

Bila dalam proses demokratisasi ada tindak penggusuran, perusakan, peminggiran, 
atau penghancuran baik eksplisit maupun implisit, konkret atau abstrak, internal atau 
eksternal artinya, di dalamnya inheren sebuah skema ”kekerasan”. Demokratisasi 
dapat berlangsung bila ada struktur, bentuk, nilai, atau makna yang dikorbankan. 
Artinya, proses demokratisasi menuntut ”korban” (victim). Slavoj Zizek, (Violence, 
2008) melihat sangat dominannya praktik ”kekerasan” (violence) dalam kehidupan 
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sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan dewasa ini. Ia lalu menjelaskan tiga bentuk 
”kekerasan” yang dapat terjadi dalam aneka proses sosial, politik, dan ekonomi, 
termasuk proses demokratisasi: 

Pertama, ”kekerasan subyek” (subjective violence), yaitu kekerasan yang dilakukan 
oleh agen-agen (sosial, politik, ekonomi) tertentu, baik kekerasan fisik maupun 
nonfisik. Bentuk kekerasan ini bisa berupa pemaksaan, intimidasi, ancaman, gertakan, 
atau teror terhadap aktor-aktor lain di dalam medan sosial, politik, dan ekonomi. 
Kekerasan macam ini tampak dalam aneka wacana, debat, atau tindakan elite-elite 
politik maupun massa politik di gedung parlemen, kampus, atau ruang publik lainnya. 

Kedua, ”kekerasan simbol” (symbolic violence), yaitu kekerasan pada tingkat bahasa 
dan simbol, sebagai konsekuensi perayaan individualisme dalam politik. Inilah 
penggunaan bahasa dan simbol yang merendahkan, menghina, dan menyakitkan 
berdasarkan ukuran kesantunan sosial. Bahasa dan simbol itu tidak merusak tubuh 
atau fisik, tetapi melukai hati, menghancurkan keluhuran dan harga diri manusia. 
Kekerasan simbol macam ini dilakukan oleh elite-elite politik di ruang sidang, ataupun 
oleh massa rakyat di ruang-ruang demonstrasi jalanan. 

Ketiga, ”kekerasan sistem” (systemic violence), yaitu kekerasan yang bersifat sistemik, 
yang merusak tatanan paling dalam, esensial, atau fundamental dari sistem sosial, 
kultural, atau spiritual. Misalnya, ”kebebasan berpendapat” individualistik yang 
diusung di dalam sistem demokrasi (liberal) telah merongrong tatanan dan sistem 
etika sosial yang ada yang berbasis komunal. Semangat ”individualisme” dan 
”narsisisme” yang dirayakan oleh demokrasi liberal merongrong sistem 
”persaudaraan” dan ”asketisme” yang dibawa oleh ajaran agama. 

Bila demokrasi harus dibangun dengan ongkos ”kekerasan” macam ini, bukankah ia 
hanya akan menggiring pada sebuah kontradiksi kultural (cultural contradiction of 
democracy)? Kesejahteraan dan kemakmuran yang ingin dicapai melalui 
demokratisasi harus dibayar dengan rusaknya tatanan moral, sosial, kultural, dan 
spiritual. Tantangan ke depan adalah dapatkah kita membangun ”spirit” demokrasi 
tanpa merusak tatanan fundamental yang ada? Bila tidak, proses demokratisasi hanya 
menggiring pada kontradiksi antara tujuan dan capaian sebuah contradiction in 
terminis. 

 
Yasraf Amir Piliang 
Sumber: Kompas, 19 Maret 2010 
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KAMAR GELAP DEMOKRASI 

Aroma ketidakpercayaan, kecurigaan, keraguan dan kesangsian, menghiasi 
ruang politik akhir-akhir ini. Aneka pernyataan, protes, demonstrasi dan petisi 
oleh aneka kelompok masyarakat terhadap pemerintah menghiasi panggung 
politik harian. Berbagai tuduhan tentang kebohongan, manipulasi, kepalsuan 
dan ketakjujuran menjadi perdebatan semantik dalam wacana politik 
mutakhir, yang memengaruhi persepsi, kesadaran, dan opini publik tentang 
makna demokrasi. 

Ada kecurigaan publik bahwa selama ini bangsa ini hidup di alam demokrasi 
tak bertuan, di mana prinsip kekuasaan di tangan rakyat justru dimanipulasi 
oleh para elite politik yang, dengan memainkan aneka permainan kotor dan 
konsensus palsu, menyembunyikan kebenaran dari rakyat. Rakyat, yang 
sejatinya tuan dari sistem demokrasi, kini tak lain dari obyek demokrasi itu 
sendiri, yang suaranya tak pernah didengar, aspirasinya tak pernah 
disampaikan, dan keinginannya tak pernah diwujudkan. 

Maka, aneka protes, demonstrasi, dan petisi dari aneka kelompok masyarakat 
terhadap pemerintah akhir-akhir ini dapat dilihat sebagai gejala tumbuhnya 
kesadaran baru tentang emansipasi demokratis, di mana rakyat ingin 
menunjukkan fungsi deliberatif sebagai kekuatan korektif penuntun demokrasi 
yang sejati. 

Kekuatan rakyat, di satu pihak, tentu menimbulkan ketakutan pada elite-elite 
politik busuk, tetapi di pihak lain memberikan sebuah harapan akan masa 
depan politik yang lebih emansipatif. 

Kamar Gelap Politik 

Ruang demokrasi di atas tubuh bangsa layaknya sebuah kamar gelap, yang di 
dalamnya begitu banyak fakta ditutupi, konsensus diselubungi, dan kebenaran 
disembunyikan. Demokrasi adalah permainan kebenaran para elite politik, 
dengan memainkan bidak-bidak kepalsuan, manipulasi dan simulasi, serta 
memosisikan rakyat (demos) sebagai yang dihitung, tetapi tak masuk hitungan. 
Di dalam kamar gelap itulah aneka kepalsuan disembunyikan dari rakyat lewat 
politik pencitraan. 

Rakyat memang selalu disebut, diatasnamakan, dan dihitung, tetapi tak pernah 
diperhitungkan karena tak pernah diberi hak bicara. Seperti dikatakan Jacques 
Ranciere dalam Dissensus: On Politics and Aesthetics (2010), demokrasi 
adalah sebuah paradoks, di mana pandangan kekuasaan oleh rakyat (demos) 
justru adalah lukisan muram rakyat yang memiliki kekuasaan, tetapi tak ada 
yang memberi mereka hak untuk menggunakannya. 
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Rakyat diperlakukan sebagai populasi dan tubuh politik tak bernama. Mereka 
adalah surplus sosial yang dibangun oleh orang-orang tak punya kualifikasi 
untuk bersuara sehingga memerlukan wakil rakyat untuk menyuarakan 
aspirasinya. Kedaulatan rakyat selama ini tak lain dari kekuatan tanpa 
eksistensi, yaitu eksistensi suplemen dari mereka yang dihitung tetapi tak 
masuk hitungan, yang dibagi tetapi tak punya bagian, yang punya hak suara 
tetapi tak dapat bersuara. Konsensus politik selama ini menjadi alat normalitas 
politik, yang melaluinya dibangun partisi antara apa yang diterima umum dan 
menjadi ukuran kualifikasi dalam politik serta apa yang tak umum. Konsensus 
menyingkirkan yang tak umum ini dari ruang politik, sebagai bagian dari yang 
tak memiliki kualifikasi: itulah rakyat! Karena itu, konsensus politik kian 
membungkam suara rakyat yang tak umum itu. 

Esensi politik adalah disensus, yaitu membuat tampak segala yang 
disembunyikan, menyuarakan segala yang dibungkam, menjadikan terang 
segala yang gelap. Esensi politik adalah mengganggu yang umum sebagai 
produk konsensus palsu, dengan menampakkan apa yang disembunyikan dari 
kamar gelap politik, memberi nama apa yang tak bernama, dan membuat 
bersuara segala yang dibisukan. 

Akan tetapi, fungsi mengganggu ini tak bisa diharapkan pada partai politik 
karena ia menjadi bagian dari normalitas itu sendiri, dengan segudang 
kepentingan yang dibangun di balik normalitas itu. 

Fungsi mengganggu itu kini hanya bisa diharapkan dari demos agar kekuasaan 
nyata rakyat dapat berfungsi. Fungsi nyata demos adalah menjaga agar 
ketepercayaan (trust) menjadi fondasi dari demokrasi, dengan secara 
permanen menyuarakan suara-suara tak umum. 

Distribusi Kekuasaan 

Demokrasi hanya berfungsi apabila distribusi kekuasaan yang diperebutkan di 
antara elite politik (pada proses pemilihan umum) diimbangi oleh kekuasaan 
tandingan dari rakyat dalam aneka bentuknya. Demos harus diberdayakan, bila 
demokrasi masih dipahami sebagai kekuasaan dari rakyat. Demokrasi tak 
hanya urusan legitimasi kekuasaan melalui pemilu jujur dan adil, tetapi urusan 
kepercayaan yang mampu dibangun terus-menerus di antara penguasa dan 
yang dikuasai. 

Pierre Rosanvallon, di dalam Counter-Democracy: Politics in an Age of 
Distrust (2008), menyebut kekuatan rakyat ini sebagai demokrasi tandingan 
(counter democracy). Kekuatan ini tidak dibangun melalui institusi partai, 
tetapi di dalam kekuatan kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri. Ini hanya 
bisa dicapai dengan mengintensifkan fungsi surveillance warga atas penguasa, 
yaitu secara permanen mengawasi, memonitor, dan menyelidiki setiap gerak-
gerik penguasa. 
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Melalui demokrasi tandingan, kekuasaan rakyat tak sekadar ditunjukkan secara 
formal melalui hak suara (right to vote) dalam pemilu, tetapi lebih penting lagi 
hak bersuara (right to speak). Kepercayaan dibangun di antara penguasa dan 
yang dikuasai melalui mekanisme “tekanan permanen” terhadap pemerintah, 
baik berupa demonstrasi, petisi, atau solidaritas kolektif, sebagai fungsi 
pengawasan, penyelidikan, penyingkapan, dan penilaian terhadap setiap 
tindakan mereka. 

Demokrasi Emansipatif 

Demokrasi abad informasi dan digital tak bisa lagi bertumpu pada permainan 
kekuasaan di kalangan para elite politik, yang di dalam kamar gelap melakukan 
hitung-hitungan, negosiasi, dan konsensus palsu, tanpa menyertakan rakyat secara 
nyata. Keterbukaan informasi tak nyaman lagi bagi para elite politik busuk karena 
kekuatan informasi demos yang kian dahsyat. Inilah kekuatan dahsyat komunitas 
virtual seperti WikiLeaks, yang mampu menelanjangi konsensus busuk lintas 
negara. 

Demokrasi hanya bisa dibangun apabila suara antagonis dan tak umum dari rakyat 
didengar karena itulah esensi dari yang politis. Seperti dikatakan Chantal Mouffe, 
dalam The Return of the Political (1993), negosiasi dan konsensus rasional di 
antara elite politik selama ini melenyapkan seluruh dimensi kekuasaan dan 
antagonisme dari yang politis, sebagai “ruh” politik itu sendiri. Yang politis ini tak 
melulu milik partai politik, tetapi segala gerakan bersuara antagonis: gerakan 
antikorupsi, feminisme, lingkungan, dan subkultur. 

Akan tetapi, energi antagonisme itu selama ini tak mampu digerakkan oleh partai 
politik sebagai institusi karena ia mensyaratkan keteguhan pada perjuangan 
ideologis bukan kekuasaan seperti yang banyak terlihat sekarang. Ironisnya, orang-
orang partai justru terperangkap dalam perburuan kekuasaan dengan 
meminggirkan ideologi: “Apa pun ideologinya, yang penting kursinya!” Dalam 
kondisi demikian, partai sebagai institusi politik tak dapat diharapkan menjadi 
pilar pembangun yang politis. 

Harapan yang tersisa adalah pada demos, yaitu siapa pun yang mampu 
menyuarakan pandangan antagonis terhadap kemapanan, melalui penyelidikan, 
pengawasan, protes, demonstrasi, atau petisi, semata agar makna politik tetap 
terjaga. 

Jika tidak, politik tak lebih dari sebuah administrasi kekuasaan dalam kamar gelap 
demokrasi, di mana setiap konsensus hanya berujung pada obyektivikasi rakyat itu 
sendiri, yaitu demos yang akan selamanya menjadi yang dihitung tetapi tak pernah 
masuk hitungan, yang dibicarakan tetapi tak pernah mendapat kesempatan bicara, 
yang punya hak suara tetapi dibuat tak pernah bersuara. 

 

Yasraf Amir Piliang, Direktur YAP Institute 

Sumber: Kompas, Kamis, 20 Januari 2011 
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RUANG HAMPA DEMOKRASI 

Ruang politik bangsa akhir-akhir ini dipenuhi aroma ketidakpercayaan (distrust). 
Para tokoh masyarakat menuding ”kebohongan” presiden, para elite DPR dianggap 
menipu rakyat (terkait pembangunan gedung DPR), para pegawai bank 
memperdaya nasabah sendiri, para pejabat publik (pengurus PSSI) melakukan 
pembohongan publik, para jaksa yang menghadirkan kesaksian palsu, dan para 
hakim yang merekayasa keputusan hukum. Aroma ketakpercayaan menciptakan 
”krisis kepercayaan” di masyarakat demokratis. Arsitektur demokrasi tak disangga 
pilar-pilar kepercayaan karena tak ada lagi yang dipercaya. Ketakpercayaan 
menandai hampanya kebenaran. Akibatnya, pemangku kekuasaan yang 
semestinya membangun legitimasi kekuasaan lewat tindak tepercaya justru 
mengosongkan makna kepercayaan lewat tindak pemalsuan, penipuan, dan 
simulasi. 

Sistem demokrasi representatif tak berjalan mulus karena ada ”ruang hampa” 
antara yang diberi amanah (pemerintah) dan yang memberi (rakyat). Ruang 
hampa tercipta karena kondisi ”kekosongan substansial”: ada lembaga perwakilan, 
tetapi tak ada ”keterwakilan”; ada lembaga pengadilan, tetapi tak ada ”keadilan”; 
ada lembaga keamanan, tetapi tak ada ”rasa aman”; ada lembaga penjamin, tetapi 
tak ada ”jaminan”—the democratic anomaly. 

Hedonisme politik 

Bekerjanya sebuah sistem demokratis sangat bergantung pada tingkat 
kesalingpercayaan yang dibangun di dalamnya. Pada tingkat negara ada 
kesalingpercayaan antara pemerintah dan rakyat; di antara elemen-elemen 
pemerintah sendiri (eksekutif, legislatif, yudikatif); di antara elemen-elemen 
masyarakat sipil. Pada tingkat ekonomi industrial ada kesalingpercayaan antara 
produsen dan konsumen. Namun, sebagaimana dikatakan Francis Fukuyama 
(Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 1996), kepercayaan sangat 
ditentukan oleh budaya. Kepercayaan adalah ekspektasi yang tumbuh dalam 
komunitas dengan perilaku reguler, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-
norma yang dihormati bersama. Kemampuan sebuah negara- bangsa masuk ke 
dalam sistem jejaring pergaulan lebih kompleks bergantung pada tingkat 
kepercayaan yang mampu dibangunnya. 

Ketika kultur yang diperlukan untuk membangun kepercayaan tak mendukung—
misalnya kultur korupsi, nepotisme, kekerasan, dan pemaksaan—fondasi 
kepercayaan dalam sistem demokrasi akan rapuh. Penilapan simpanan di 
perbankan menurunkan tingkat keterpercayaan perbankan, penggelapan pajak di 
lembaga perpajakan merusak kredibilitas lembaga itu, manipulasi suara di DPR 
menghancurkan kehormatan DPR. Ketakpercayaan melahirkan prasangka. 
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Prasangka melunturkan kepercayaan dan menandai miskinnya sensibilitas publik. 
Orang yang tak punya sensibilitas publik tak pantas jadi pejabat publik. 
Insensibilitas macam ini diperlihatkan Ketua DPR lewat pernyataan publik, 
”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang 
elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu” (Kompas, 5/4). 
Pernyataan itu dibangun di atas prasangka politik ”oposisi biner”, seperti dikatakan 
Norberto Bobbio (Left and Right: The Significance of a Political Distinction, 1996), yaitu 
nalar perbedaan antagonistik dua pihak, seperti DPR versus rakyat. Satu pihak 
dianggap maju, terdidik, intelek, dan pintar; sementara pihak lain dianggap 
terbelakang, tak terdidik, awam, dan bodoh. Nalar macam ini menciptakan 
stereotip ”rakyat” sebagai entitas politik rendah, bawah, dan hina karena itu tak 
pantas masuk dalam diskursus politik. 

Nalar oposisional macam ini adalah bentuk ”kekerasan simbolik” di mana otoritas 
di(salah)gunakan untuk mendesakkan sebuah tafsir bias. Otoritas (kewenangan) 
jadi otoriterisme (kesewenangan) di mana kekuasaan digunakan bukan demi 
kepentingan rakyat, melainkan demi kepuasan diri sendiri. Penyelewengan 
otoritas tak menghormati keutamaan etis demi kesenangan. ”Hedonisme politik” 
macam ini, seperti dilukiskan Leo Strauss (On Tyranny, 1991) hanya milik para 
”tiran”. 

”Tirani politik” adalah ketika otoritas disalahgunakan, kewenangan jadi 
kesewenangan, kepercayaan rakyat dikhianati, suara rakyat dibungkam, fungsi 
representasi direduksi, kesejahteraan rakyat jadi kesenangan diri. Demokrasi 
menjelma jadi ”hedonikrasi” (hedonicracy), yaitu ketika dorongan kesenangan 
melabrak norma dan aturan hukum, meminggirkan prinsip kepercayaan, dan 
memutar balik makna semantik kepercayaan itu sendiri. 

Skeptisisme demokrasi 

Kepercayaan adalah fondasi demokrasi karena digunakan sebagai landasan 
membangun ekspektasi aneka tindakan, relasi, atau transaksi bertujuan. 
Kepercayaan adalah fondasi keyakinan diri dalam setiap tindak sosial, ekonomi, 
dan budaya yang memberi vitalitas dan optimisme masa depan sebuah 
masyarakat-bangsa. Sebaliknya, ketakpercayaan meruntuhkan keyakinan diri dan 
mendorong pesimisme masa depan. Michael Oakeshott (The Politics of Faith and the 
Politics of Scepticism, 1996) melukiskan sebuah dialektika vitalitas politik, yang—
layaknya pendulum— berayun ke dua arah: keyakinan (faith) atau skeptisisme 
(scepticism). 

”Politik keyakinan” adalah sebuah vitalitas yang memberi masyarakat politik— 
sebagai zoon politicon—semacam optimisme kolektif dalam mencapai 
kesempurnaan diri (masyarakat, bangsa) melalui kekuatan sendiri. Sebaliknya, 
”politik skeptisisme” adalah politik tanpa vitalitas yang menumbuhkan ekspektasi 
bahwa kesempurnaan mustahil dicapai karena muatan prasangka, konflik, 
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ketakharmonisan dalam perilaku manusia politik tak akan dapat diselesaikan. 
Ketakpercayaan menciptakan ”kecemasan” (anxiety) dan ”ketakpastian” 
(insecurity) yang mengurangi kepercayaan diri dan optimisme. Kecemasan, kata 
Paul Tillich (The Courage to Be, 1980) adalah kondisi eksistensial orang menyadari 
kehampaan diri, masyarakat, dan bangsanya (non-being). 

Orang hanya menemukan ”nama-nama”, tetapi tak ada wujudnya. Kecemasan 
akibat ”ruang hampa” demokrasi, yaitu ketika rakyat merasakan kehampaan 
dirinya sebagai demos: bernama tapi tak pernah dapat nama, dihitung tapi tak 
pernah diperhitungkan, disebut tapi tak boleh ikut wacana. Ruang hampa 
demokrasi adalah kondisi ketika sesuatu punya nama dalam demokrasi—seperti 
”rakyat”, ”konsensus”, ”suara”, ”kejujuran”, ”kebebasan”—tapi semua hampa makna. 

Kata ”rakyat” dimanipulasi dalam mimbar parlemen, ”konsensus” dibelokkan 
dalam aneka pasar gelap politik, kata ”suara” diperjualbelikan dalam mafioso 
politik, kata ”keadilan” dimanipulasi di lembaga peradilan, kata ”kejujuran” 
diparodi di lembaga perpajakan, kata trust dilecehkan di lembaga perbankan. 
Demokrasi hampa makna menciptakan situasi tanpa harapan, ketakberdayaan, 
dan skeptisisme. Ketakberdayaan ”musuh” terbesar demokrasi karena tujuan 
demokrasi adalah pemberdayaan dan emansipasi. Demokrasi tak sekadar jalan 
kebebasan, tapi lebih penting lagi pemberdayaan. Demokrasi adalah 
pemberdayaan demos yang memungkinkan aspirasi, keinginan, dan suara rakyat 
disuarakan, bukan dibungkam. 

Keberanian adalah kekuatan mengatasi kecemasan, ketakutan, dan skeptisisme. 
Demokrasi adalah ruang untuk membangun ”keberanian rakyat”, kekuatan 
berbicara sebagai rakyat secara terhormat. Namun, demokrasi juga ruang 
membangun ”keberanian penguasa”, yaitu kekuatan untuk mendengarkan suara 
rakyat secara bijak. Sang pengecut adalah penguasa yang membungkam suara 
rakyat karena tak kuasa melawan suara-suara kritis itu secara argumentatif, 
strategis, dan diplomatis. Demokrasi para pengecut adalah ketika suara-suara 
kebenaran diberangus arogansi kekuasaan.  

 

Yasraf Amir Piliang,  
Sumber: Kompas, 7 April 2011 
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DOSA-DOSA DEMOKRASI 

Setelah kejatuhan rezim otoriter orde baru pada 1998, “sistem demokrasi” dilihat sebagai satu-
satunya harapan yang dapat membawa bangsa ini menuju masyarakat adil, makmur, dan 
sejahtera. Akan tetapi, setelah lebih dari satu dekade masa transisi, yang tumbuh di kalangan 
masyarakat adalah pandangan pesimistis atau skeptis terhadap sistem demokrasi itu sendiri. 
Sistem demokrasi lebih dilihat sebagai “masalah” ketimbang “solusi”, “ekses” ketimbang 
“pencerahan”, “disorder” ketimbang “order”. 

Demokrasi malah diasosiasikan dengan aneka bentuk kekerasan massal, kekacauan publik, 
demonstrasi anarkistis, tindak kejahatan, ketiadaan hukum, matinya etika, runtuhnya tabu dan 
ketakpedulian sosial yang akut. Demokrasi dijadikan raison d`etre bagi orang atau kelompok 
tertentu untuk memaksakan kehendak, melampiaskan hasrat, mengutamakan ego, merayakan 
ekspresi bebas, perilaku menyimpang, dan perbuatan amoral. Demokrasi, ironisnya, justru 
menjadi “kendaraan” menuju “anarkisme”. Akan tetapi, menolak demokrasi bukanlah sebuah 
ajakan bijak pula. Karena sejauh ini tak ada pilihan ideologis lain yang lebih menjanjikan. 
Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membangun “optimisme” secara nasional tentang 
kekuatan demokrasi dalam membangun masyarakat sejahtera. Bagaimana menafsir ulang 
demokrasi sebagai kekuatan “pengubah”, “progresif”, “dinamis”, dan “transformatif”, sehingga 
ketimbang dianggap sebagai “duri” di dalam tubuh bangsa, ia semestinya dilihat sebagai “energi 
perubahan” ke arah yang lebih baik. 

Memang, proses demokratisasi pada kenyataannya telah meninggalkan berbagai “dosa” kolektif, 
yang malah mengancam integrasi bangsa. Pertama, ketakmampuan merumuskan batas-batas 
“kebebasan” dan “kedaulatan” (sovereignty) dalam kerangka demokrasi. Di dalam rezim orde 
baru, negara tampil terlalu “kuat” (strong state), sementara masyarakat terlalu “lemah” (weak 
society). Akan tetapi, di dalam era reformasi, terjadi pembalikan relasi kedaulatan, di mana 
negara terlalu lemah, sementara masyarakat terlalu kuat, sehingga “kebebasan” tak mampu 
“dikelola” dengan efektif oleh negara melalui regulasi (Joel s. migdal, Strong Societies and Weak 
States, 1988). Di pihak lain, pada tingkat komunitas politik—yaitu partai politik—kebebasan 
lebih diartikan sebagai “kebebasan eksperimentasi politik” dan “komunikasi politik”, dengan 
mengabaikan tanggung jawab sosial dan pendidikan warga. Sehingga, demokrasi “meruntuhkan 
maknanya sendiri”, yang menggiring ke arah “demokrasi nihilistik”, yaitu permainan bebas “citra 
politik”, yang tercabut dari kompleksitas persoalan negara, bangsa, dan kemasyarakatan yang 
sesungguhnya. 

Ruang politik disarati oleh jutaan citra politik manipulatif, yang menggiring pada 
“desubstansialitas politik”, yaitu terabaikannya aneka persoalan substansial, di balik gemerlap 
kemasan citra politik. “Rekayasa citra” (political imagineering) mengambilalih “rekayasa sosial” 
(social enggineering), di mana solusi-solusi sosial yang riil direduksi menjadi retorika-retorika 
visual, yang sugestif dan manipulatif. Desubstansialitas demokrasi menggiring pada “ketercabutan 
politik” dari realitas masyarakatnya sendiri. 

Selain itu, demokrasi yang minim regulasi, menggiring ke arah kondisi “melampaui” (hyper), 
yaitu segala sesuatu yang bergerak ke arah “berlebihan”, “keterlaluan” atau “ekstrimitas”. Ketika 
dalam proses demokratisasi tak mampu dibangun batas dan norma yang jelas, maka segala 
sesuatu bertumbuh ke arah titik ekstrim: “kebebasan” yang berlebihan, tuntutan “hak” (right) 
yang melampaui kapasitas, “tindakan” yang bergerak melewati hukum, sehingga demokrasi 
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dipenuhi oleh beban berlebihan dan ekses. Di sini, demokrasi menjelma menjadi “hiper-
demokrasi” (hyper-democracy), yaitu demokrasi yang bertumbuh “melampaui” batas-batas 
alamiah dan idealnya, sehingga ia kehilangan esensi, makna, dan tujuannya sendiri (Jean 
Baudrillard, Fatal Strategies, 1990). “Hiperdemokrasi” adalah kondisi pertumbuhan elemen-
elemen demokrasi (partai, organisasi, aturan, citra, komunikasi, informasi, atribut, simbol) yang 
melampaui batas rasionalnya, sehingga ia kehilangan konteks, makna, dan tujuannya bagi demos 
itu sendiri, yaitu kedaulatan warga. 

Pemilihan umum legislatif yang lalu merupakan cermin dari kondisi “hiper-demokrasi” itu, di 
mana pertumbuhan kebebasan (membuat partai, menjadi caleg, melakukan komunikasi politik, 
memilih) tidak sebanding dengan kemampuan otoritas negara dalam membuat, merumuskan, 
menyosialisasikan, dan menegakkan aturan atau regulasi politik, sehingga menimbulkan kondisi 
political chaos yang belum pernah dialami sebelumnya. 

Masalah sentral dalam proses demokratisasi adalah bagaimana merumuskan batas, kadar, 
tingkatan, serta konteks “kebebasan” (freedom), sebagai prinsip sentral demokrasi. Ketimbang 
menjadi prinsip pembangun, kebebasan itu sering justru menjadi “duri” dalam tubuh demokrasi 
itu sendiri. Di sini, perlu reinterpretasi terhadap “makna” kebebasan dalam konteks demokrasi 
kita: Apakah kebebasan itu pada tingkat “individual” atau “sosial”? Apakah ia “tanpa batas” atau 
“terbatas”? Apakah ia bersifat “absolut” atau “relatif”? Yang pasti, di dalam sistem demokrasi 
versi apapun, tidak ada yang disebut “kebebasan penuh”. Pemahaman terhadap “keterbatasan 
kebebasan” inilah yang tidak dibangun di dalam proses demokratisasi selama ini. 

Dinamika demokrasi mengikuti prinsip ayunan “pendulum”, antara “kebebasan” (individu, 
komunitas, masyarakat) dan “regulasi” (negara). Semakin minimal regulasi, semakin maksimal 
kebebasan, dan sebaliknya. Sistem demokrasi mencari titik “keseimbangan ideal” di antara dua 
gaya pendulum ini. Akan tetapi, dalam proses demokratisasi selama ini, “keran” kebebasan 
dibuka tanpa otoritas regulasi yang kuat, sehingga menimbulkan aneka ekses baik pada tingkat 
individu, komunitas politik (partai) dan masyarakat. 

Demokrasi kini menjadi panggung pertunjukan “kebebasan” (bertindak, berbicara, protes, 
manipulasi, persuasi, berekspresi) tanpa ada respek terhadap aneka regulasi dan aturan. 
Akibatnya, penyusunan aneka rancangan undang-undang (jabatan, profesi, buruh, pornografi, 
pendidikan, media) cenderung diterima secara negatif, karena dianggap membatasi kebebasan 
individual dan kelompok. Padahal, kekuatan demokrasi adalah pada aturan bersama. 

Proses demokratisasi yang berlangsung dapat diartikan sebagai pergerakan budaya politik ke 
arah “individualisme”. Politik yang berwatak “individualisme” menjadikan individu sebagai 
“inisiator” dalam kompetisi perebutan kekuasaan, yang membangun “kepercayaan” masyarakat 
melalui “politik pencitraan” (politic of image). Media komunikasi dimanipulasi untuk menciptakan 
“citra diri”, sebagai cara menggiring persepsi dan preferensi politik masyarakat. Di masa depan, 
tampaknya perlu semacam “reposisi” subjektivitas ini, agar tidak terjadi asimetri politik. 

Demokrasi yang direduksi menjadi “permainan citra” akan menciptakan “demokrasi tak efektif”, 
karena aktivitas demokrasi terkonsentrasi pada pembangunan kekuasaan melalui “permainan 
citra”, dengan mengabaikan realitas sosial. Demokrasi tidak mempunyai fondasi dan legitimasi 
kuat di dunia “riil”, karena figur politik sering tidak mempunyai kompetensi, kemampuan, dan 
kapasitas seperti yang dilukiskan melalui citra (Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal 
Democracy at Home and Abroad, 2004). Di sini, tugas masa depan adalah: bagaimana 
menciptakan “demokrasi yang efektif”? 
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Untuk menghasilkan “demokrasi yang efektif”, dengan citra yang baik, dan pandangan yang 
optimistik, diperlukan upaya “reinterpretasi demokrasi”. Perlu upaya “pengayaan demokrasi” 
secara konseptual, dengan mengambil pelajaran dari “etika kekuasaan” yang berbasis kearifan 
lokal dan indigenous knowledge, yang bergerak ke arah pendulum yang sebaliknya. 

Pertama, “etika de-individualisme”. Di dalam sistem nilai lokal, individu tidak menjadi entitas 
otonom dan “titik sentral” kekuasaan. Komunitas yang menjadi “inisiator” dalam mendorong 
seorang individu menjadi pemimpin, berdasarkan “kepercayaan” (trust) yang dibangun, ditempa, 
dan “diuji” di dalam “praksis” sosial keseharian. Seorang individu tidak mencari-cari “kuasa”, 
tetapi komunitas yang membangunnya. Melalui “nilai-nilai komunitas” inilah “budaya malu” 
dibangun, kompetensi dipentingkan, rasa tanggung jawab diutamakan, dan prestasi sosial 
dijunjung tinggi. 

Kedua, “etika ketulusan”, yaitu memberi tanpa pamrih. Proses demokratisasi sejauh ini telah 
membangun watak “politik ketaktulusan”, di mana orang memberi bantuan (dana, sarana, 
barang, infrastruktur), semata karena kepentingan politik, yaitu agar dipilih dalam pemilu. 
Akibatnya, pilihan politik yang diberikan juga tak tulus. Padahal, nilai-nilai kearifan lokal 
mengajarkan kita tentang etika memberi, semata dilandasi “moral kebaikan” (good will), dan 
kebaikan ini menjadi modal kepercayaan, tanpa perlu direkayasa. 

Ketiga, “etika merayakan keutamaan” (virtue). Demokrasi yang berbasis individu dan citra lebih 
merayakan penampakan luar (appearance) ketimbang kedalaman isi, manipulasi citra ketimbang 
kompetensi, simulasi ketimbang realitas. Padahal, budaya lokal mengajarkan cara menilai 
seseorang berdasarkan “keutamaan” yang ia perlihatkan: kecerdasan, kecakapan, tanggung 
jawab, bukan tumpukan materi dan uang. Demokrasi yang tanpa basis keutamaan, hanya 
menjadi medan perebutan kekuasaan melalui tumpukan materi dan gemerlap citra. 

Keempat, “etika dialogisme” (ethics of dialogism), yaitu etika saling bertukar dan memahami 
secara mutual (mutual understanding). Demokrasi sejauh ini cenderung bersifat eksploitatif, 
yaitu mengambil (dari rakyat), tanpa memberi (pendidikan warga). Nilai-nilai dialogisme yang 
bersifat lokal di sini dapat dijadikan pondasi untuk membangun semacam “demokrasi dialogis” 
(dialogical democracy), di mana ada “pertukaran gagasan” (ideological exchange) antara elite 
politik dan komunitasnya, bukan “retorika satu arah”, yang berkembang selama ini. 

Kelima, “etika kejujuran”. Virtualitas demokrasi, yang menggantungkan diri pada politik 
pencitraan, sejauh ini telah menciptakan watak “politik ketakjujuran”, di mana komunikasi justru 
menjadi ajang manipulasi ketimbang kehendak akan “kebenaran” (truth). Demokrasi berbasis 
kejujuran tak mengandalkan pada citra, tetapi pada akumulasi tindak dan karya. Komunikasi 
politik adalah sarana semata untuk menyampaikan pesan politik, bukan sarana penciptaan 
“kesadaran palsu” (false consciousness). 

Demokrasi yang dibangun di atas pondasi “kearifan lokal” dan indigenous knowledge, dapat 
menjadi demokrasi dengan fundamental dan legitimasi yang kuat, karena hidup di dalam “ruang 
politik riil”, bukan “imagologi virtual”. Sistem demokrasi dibangun di atas pondasi mutual checking 
antara pemerintah, komunitas, dan aktor-aktor politik, sehingga aneka “perilaku menyimpang” 
dalam politik dikoreksi secara mutual. Hanya melalui demokrasi dialogis berbasis lokal itulah, 
dapat diciptakan sebuah masyarakat politik yang cerdas, kritis, dan penuh optimisme di masa 
depan. 

Yasraf Amir Piliang 

Pikiran Rakyat, 19 april 2009 
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Ancaman bagi Proliferasi Demokrasi 

TRANSFORMASI demokrasi-dalam gaya metodis Jacques Derrida-pada dasarnya 
adalah proses penyingkiran berporos ganda (double axis displacement). Lewat 
radikalisasi demokrasi, di satu sisi individu/kelompok lama yang monolitis dan 
otoriter tersingkir oleh kedatangan kelompok-kelompok kekuatan baru yang lebih 
pluralistis dan demokratis. Sementara di sisi lain hak-hak lama yang konservatif 
terlengserkan tuntutan akan hak-hak baru yang lebih progresif, dalam arti lebih 
tanggap terhadap kemunculan relasi-relasi sosial-politik baru yang lebih pluralistis 
dan demokratis tersebut. 

Tak mengherankan jika teoretikus politik mutakhir lalu melihat transformasi 
demokrasi sepatutnya juga diiringi proliferasi institusional. Radikalisasi demokrasi 
seharusnya mengerucut pada pengembangbiakan lembaga-lembaga demokratis akibat 
dan demi terwadahinya peragaman hak-hak dan kelompok-kelompok baru tersebut, 
tentu termasuk individu-individu penggiatnya (Smith, Anna Marie: The Radical 
Democratic Imaginary, 1998). 

Bertolak dari pemahaman semacam ini, beberapa perkembangan belakangan memang 
patut menggelisahkan kita. Di lintasan transformasi demokrasi, kereta api kita jangan-
jangan bukan hanya sedang mandek, tetapi terkesan mulai langsir. Sedang maju-
mundur. Sebuah pendudukan kembali kecenderungan berpotensi tak demokratis 
(undemocratic replacement) bahkan mulai menggerayangi kita. 

LEBIH dari sekadar pro-kontra ada/tidaknya upaya sistematis di balik sapu bersih 
pejabat eselon I Departemen Pertahanan oleh kalangan TNI aktif, kiranya inilah 
kekhawatiran nasionalistis di balik protes dan demo kalangan mahasiswa dan aktivis 
LSM pro-demokrasi. Termasuk, tentu saja, protes atas pengangkatan Mayjen Sjafrie 
Sjamsoeddin, yang bagi mereka diduga terkait kasus Trisakti dan kerusuhan Mei 1998. 
Sebuah kekhawatiran bahwa demokratisasi sedang berbalik arah karena 
perkembangan ini bisa ditengarai dalam tema kemunduran supremasi sipil, 
kembalinya kekuatan-kekuatan dominasi lama, dan bahkan pemasabodohan hukum. 

Masalahnya, bahkan dalam kacamata yang lebih tak berprasangka sekalipun, sebagai 
Pangdam Jaya semasa itu, paling tidak Sjafrie Sjamsoeddin, misalnya saja, harus 
diminta ikut bertanggung jawab atas kerusuhan yang tak pernah diusut tuntas 
tersebut. Dengan demikian, pengangkatan ini bukan cuma membuat sebuah kepastian 
hukum sepihak, melainkan bahkan seakan memasabodohkan upaya-upaya hukum 
kasus-kasus ini yang masih terus berlangsung dan diupayakan banyak pihak. 

Sebuah contoh gamblang kekerasan negara model baru karena dengan jelas 
menganggap sepi, bahkan meminggirkan, kekuatan-kekuatan masyarakat kewargaan 
yang sedang berusaha bangkit memperjuangkan pelanggaran atas hak-hak 
kewargaannya. Sebuah ancaman bagi ke/pemandekan proliferasi demokrasi. 

KEKHAWATIRAN atas sedang berlangsungnya replacement dan bukan displacement-
justru pendudukan kembali, bukan penyingkiran-atas kekuatan, kelompok, individu, 
institusi, dan hak-hak lama yang berkecenderungan konservatif, dalam arti tidak 
tanggap terhadap pertumbuhan tuntutan relasi-relasi sosial politik baru yang lebih 
pluralistis dan demokratis, memang semakin beralasan. 
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Kesan ini bukan saja muncul dengan mulai tampilnya tokoh-tokoh kontroversial 
karena masih terus disangkutpautkan dengan pelanggaran HAM-bahkan dari 
kacamata internasional-tetapi juga mulai bermunculannya mereka menjadi pejabat-
pejabat tinggi publik, termasuk di lingkungan TNI. Lembaga-lembaga legislatif dan 
yudikatif kita juga masih menyisakan sejumlah tokoh kontroversial, termasuk dalam 
kasus-kasus korupsi, bahkan dalam pucuk pimpinannya. 

Di samping itu, kesan ini juga mengemuka lewat kembalinya wujud-wujud kebijakan 
berorientasi "lama", yang dari kacamata transformasi demokrasi, tidak berorientasi 
progresif. Dalam kecenderungan ini, antara lain, kita bisa memasukkan pengisian 
komisi-komisi baru yang dicemaskan mulai terlalu banyak diwakili pihak pemerintah, 
berdirinya kembali sebuah "Kementerian Penerangan" apa pun namanya, ataupun 
terkabulnya keinginan Depdagri mengambil alih pelaksanaan pemilu pada tingkat 
kepala daerah. 

Hal-hal semacam ini mungkin boleh kita tengarai sebagai jejak lintasan langsir dari 
transformasi demokrasi karena merupakan pendudukan kembali unsur- 
unsur/kepentingan "lama" dalam medan politik baru. Bahkan jika benar, ada indikasi 
secara sistematis terjadi penggusuran atau penggerogotan peran institusi, kelompok, 
atau individu penggiat baru yang lebih mewakili napas demokratis relasi-relasi sosial-
politik yang baru. 

Kekhawatiran akan ancaman bagi ke/pemandekan proliferasi demokrasi ini bahkan 
dapat menjadi kacamata bifokus yang lebih netral terhadap berbagai kasus dugaan 
pelanggaran hukum para tokoh LSM terkemuka belakangan ini. Katakanlah, 
kontroversi dugaan pencurian oleh Ketua Government Watch (Gowa) Farid Faqih 
terhadap perbekalan bencana tsunami di Aceh atau dugaan penyuapan Mulyana W 
Kusumah dalam sangkut paut dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU). 

Lebih dari sekadar pro-kontra kemungkinan rekayasa di baliknya, dalam 
kecenderungan inilah kita, misalnya saja, perlu mendudukkan sangkut-paut dugaan 
penyuapan Mulyana dengan peristiwa lebih menggelisahkan lagi, yakni dugaan 
korupsi di KPU, yang kalau benar bukan hanya akan menyeret lanjut sejumlah nama 
besar aktivis demokratisasi lain, melainkan juga kredibilitas lembaga yang telah 
membuat pemilu kita demikian legitimate. 

Mengerangkakannya dalam tema semacam ini, bukanlah berarti bermaksud 
memarkirkan diri pada prasangka akan terjadinya sebuah rekayasa walaupun 
sebaliknya juga tak berarti menutup mata bahwa kemungkinan semacam itu masuk 
akal saja terjadi di negeri penuh rekayasa ini. 

Jadi, sasarannya lebih merupakan sebuah kritisisme berlaras ganda. Ini penting 
digarisbawahi karena apa pun yang sungguh terjadi, jika peristiwa semacam ini 
semakin sering terjadi dampaknya akan sama saja: memantik demoralisasi terhadap 
transformasi demokrasi di negeri ini. 

Oleh karena itu, lewat kerangka ini, terlepas apa pun yang sungguh terjadi, kita dapat 
tetap menempatkan berbagai perkembangan tersebut pada dataran makna yang sama, 
yakni bahaya atau ancaman bagi ke/pemandekan proliferasi demokrasi. Apakah 
sebuah kasus lebih pasti mengenai penyingkiran tokoh radikalisasi demokrasi/pejuang 
HAM seperti pembunuhan Munir ataukah yang masih menyisakan pertanyaan besar 
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seperti kasus Mulyana W Kusumah dan Farid Faqih, dengan demikian tetap sama-
sama harus menggundahkan kita semua. 

Masalahnya, dari kacamata proliferasi demokrasi ini, bedanya hanyalah, apakah yang 
sedang terjadi lebih sebuah upaya demoralisasi sistematis dari luar untuk menghadang 
laju demokratisasi yang semakin "merugikan" kepentingan, bahkan menyingkirkan 
kelompok kepentingan lama tertentu, ataukah sebuah proses pembusukan dari dalam 
sedang terjadi sebagai ekses buruknya transparansi dan lemahnya kontrol institusional 
di lingkungan lembaga-lembaga demokrasi baru tersebut. 

LEBIH dari sekadar penyelenggaraan pemilu langsung, dewasa ini ukuran 
demokratisasi juga disandarkan pada tingkat diferensiasi institusional atas masing- 
masing fungsi politik. Kalaupun ragam fungsional politik pada dasarnya sama dari 
satu sistem ke sistem politik lainnya, yang lebih membedakannya adalah diferensiasi 
tingkat kompleksitas struktural penyelenggaraannya, baik dalam arti keragaman 
penyelenggaraan maupun penyelenggara institusionalnya. 

Kerangkanya gamblang, dengan semakin kompleks dan ragam, mekanisme check and 
balance, baku kritik, kontrol dan koreksi, serta saling sisip dan silih sumbang 
antarinstitusi dapat berlangsung lebih rampak sehingga demokrasi menjadi 
rekonstruktif, senantiasa dapat memperbaiki dirinya, memperbaharui gagasan-
gagasannya, meremajakan bahkan menganakpinakkan sistem dan kelembagaannya 
sesuai tuntutan perkembangan. 

Oleh karena itu, setiap perkembangan yang membahayakan proliferasi demokrasi, 
baik pada lingkup hak-hak, institusi, kelompok, maupun individu penggiatnya, seperti 
dalam berbagai perkembangan ini, serta baik akibat rekayasa sistematis atau sekadar 
karena alpa kuasa, ceroboh, atau lobanya pihak-pihak yang terkait, tetaplah sekaligus 
merupakan bukti ketidaksehatan mekanisme-mekanisme demokrasi kita. Alih-alih 
bersorak-sorai merayakannya, sekurang-kurangnya kita harus tertegun gundah. 

 

Budiarto Danujaya Pengamat Sosial 

Sumber: Kompas, 18 April 2005 

 


