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        _______________________________________

Saudara-saudara sekalian 

Para hadirin  yang berbahagia, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama perkenankan saya secara tulus mengucapkan puji 

syukur ke hadirat Allah SWT atas ridha Nya sehingga kita dapat hadir 

bersama  di  ruangan  ini  untuk  mengikuti  acara  Rapat  Kerja  Nasional 

(RAKERNAS)  Pemuda  Katolik.   

Merupakan  suatu  kehormatan  bagi  saya  menjadi  Nara  Sumber 

pada diskusi yang menurut saya memilih tema yang menurut hemat saya 

menjadi  kepentingan  kita  semua,  yakni  mengenai  Demokrasi  dan 
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Kesejahteraan  Rakyat,  yang  dalam  konteks  sosial  politik  Indonesia 

sesungguhnya  bukanlah  merupakan  konsep  baru,  melainkan  sudah 

cukup berkembang secara beberapa dasawarsa lampau, sejalan dengan 

dimulainya  proses  Pembangunan  Nasional  yang  terencana  dan 

terprogram pada  akhir  era  1960-an  dan  awal  1970-an.   Hanya  saja, 

demokrasi  yang  diterapkan  pada  masa  lalu  dianggap  telah  banyak 

diselewengkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sehingga 

Kesejahteraan Rakyat kurang mendapatkan perhatian.

Sehingga pada akhir 1990-an terjadilah reformasi yang melakukan 

koreksi  sistem  politik  yang  pada  dasarnya  ditujukan  meningkatkan 

keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini 

semua tentu saja pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan keadilan 

sosial dalam pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan 

rakyat secara keseluruhan. 

Sesungguhnya,  berbagai  koreksi  terhadap  sistem  politik  terus 

menerus dilakukan hingga saat ini. Intinya, pelaksanaan reformasi politik 

dengan meletakkan fondasi yang kuat bagi demokratisasi dan berbagai 

koreksi terhadap perundang-undangan politik yang dilakukan hingga saat 

ini  diharapkan  berujung  pada  meningkatnya  secara  bertahap 

penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. 
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dan  pedoman  bagi  kehidupan  berbangsa,  bernegara,  dan 

bermasyarakat.  Terlebih lagi, sebagaimana dituangkan dalam Program 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) yang sudah ditetapkan 

dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Januari 2007, dalam 

kurun  waktu  25  tahun  mendatang,  penegakan  supremasi  hukum, 

perwujudan  masyarakat  ekonomi  yang  mandiri  dan  independen, 

masyarakat  sipil  yang  mandiri  dan  independen,  serta  birokrasi 

pemerintah  yang  profesional  dan  netral,  atau  yang  dikenal  dengan 

indikator-indikator konsolidasi demokrasi, dapat benar-benar dicapai. 

Bapak dan Ibu peserta Dialog Terbuka,  

Sesungguhnya,  permasalahan  mengenai  keterkaitan  antara 

demokrasi dan kemakmuran rakyat  ataupun kesejahteraan masyarakat 

memang  masih  terus  menjadi  pembahasan  dan  perdebatan  yang 

panjang, terutama di antara para pakar ekonomi, pakar politik, maupun 

pakar ekonomi politik.  Namun umumnya disepakati  bahwa Konsolidasi 

Demokrasi  merupakan  suatu  keharusan  untuk  menjaga  keterkaitan 

antara  pembangunan  nasional  dengan  kepentingan  masyarakat  luas. 

Melalui sebuah konsolidasi demokrasi, yakni melalui proses transformasi 

politik  secara  bertahap  dan  terukur  pada  berbagai  aspek  kehidupan 

politik, maka demokrasi konstitusional diharapkan dapat diterima sebagai 
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konsensus  dan  pedoman  politik  dalam  kehidupan  bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.

Demokrasi jelas bukan merupakan sistem yang sempurna. Sistem 

ini  memiliki  cukup  banyak  kelemahan,  yang  kemuliaan  tujuannya 

seringkali  dapat  dikalahkan  oleh  berbagai  macam  kepentingan 

perseorangan,  kelompok  maupun  golongan  secara  sempit.  Namun 

demikian, demokrasi merupakan sistem penyelenggaraan negara yang 

memiliki  mekanisme  kontrol  yang  paling  kuat  terhadap  kekuasaan, 

perumusan  kebijakan  dan  proses  politik.  Demokrasi  memiliki 

pemahaman  filosofis  yang  kuat  tentang  sifat-sifat  dan  kelemahan 

manusia  dan  masyarakat,  kemudian  menyediakan  mekanisme  untuk 

memunculkan hal-hal  yang terbaik dari keduanya.

Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998 menyebutkan, 

”dalam sebuah negara demokrasi, kekurangan suplai pangan tidak akan 

menyebabkan  kematian  besar-besaran  karena  para  politisi  akan 

berusaha dengan segala cara untuk memulihkan keadaan dengan salah 

satu tujuannya agar para politisi tersebut dapat terpilih kembali; namun 

sebaliknya dalam negara otoriter, kekurangan pangan sedikit saja dapat 

menyebabkan bencana kelaparan yang lebih parah dan sangat meluas 
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karena  tidak  ada  keterkaitan  antara  bencana  kelaparan  yang  terjadi 

dengan penggantian politisi”.  

Pernyataan  di  atas  bukan ditujukan  untuk  menyimpulkan  bahwa 

dengan  demokrasi  semuanya  akan  berlangsung  lancar,  kemakmuran 

akan cepat tercapai, serta tantangan akan mudah diatasi karena adanya 

kontrol politik. Demokrasi sendiri tidak jarang memperlambat dan bahkan 

menjadi  penghambat  pengambilan  atau  pelaksanaan  suatu  kebijakan 

yang memang penting untuk dilaksanakan. Namun demikian, demokrasi 

memfasilitasi  adanya  kontrol  terhadap  status  quo  tertentu,  untuk 

mendorong  peningkatan  rasa  keadilan  dan  kemakmuran  masyarakat. 

Oleh  karena  itulah,  konsolidasi  demokrasi  dengan  penyempurnaan 

checks  and  balances merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan 

secara berkelanjutan dan konsisten. 

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

Ada  beberapa  hal  pokok  yang  perlu  diketengahkan  untuk 

mempertahankan  konsolidasi  demokrasi  sebagaimana  disampaikan 

berikut ini. 

Pertama,  terbentuknya  masyarakat  sipil  yang  mandiri  dan  kuat, 

sehingga  mampu  melakukan  kontrol  yang  kuat  terhadap  jalannya 
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pemerintah dan penyelenggaraan negara pada umumnya. Media massa 

adalah  pengawal  utama  kekuatan  masyarakat  sipil  (civil  society)  dari 

semua lembaga masyarakat yang ada dalam demokrasi.  Media massa 

merupakan  pencerminan  kekuatan  langsung  masyarakat,  tanpa 

perwakilan,  dalam  menggunakan  dan  mengimplementasikan  hak-hak 

asasinya  dalam  sebuah  demokrasi.  Antara  lain  berupa  hak-hak 

mengetahui,  hak-hak mengemukakan dan  membentuk  pendapat,  hak-

hak  melakukan kontrol  atas  lembaga-lembaga penyelenggara  negara, 

serta  hak-hak  ikut  serta  dalam  proses  perumusan  kebijakan  dan 

pengambilan keputusan politik.

Sejalan  dengan  perubahan-perubahan  politik  besar  yang  terjadi 

sejak 1999, dan berjalannya konsolidasi demokrasi, maka media massa 

nasionalpun  mengalami  perubahan-perubahan  besar.   Mulai  disadari 

benarnya  filosofi  dasar  bahwa  tanpa  adanya  media  massa  yang 

independen  dan  bebas  campur  tangan  negara,  maka  tidak  ada 

demokrasi. 

Media massa yang terjamin kebebasan dan independensinya  pada 

gilirannya menguntungkan semuanya, baik negara maupun masyarakat. 

Walaupun  seringkali  dianggap  merugikan  kepentingan-kepentingan 

politik  tertentu (vested interest),  namun demikian  precision journalism 
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(berdasarkan  investigative  reporting),  justru  dapat  menjadi  semacam 

early warning system terhadap ancaman-ancaman laten terhadap negara 

dan masyarakat, termasuk praktek-praktek yang merongrong kekayaan 

rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemuda  adalah  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dari 

masyarakat sipil (civil society), yang dalam proses konsolidasi demokrasi 

jangka  panjang  Indonesia  memegang  peranan  yang  sangat  penting. 

Berbeda dengan masa lalu, masyarakat sipil pada masa demokratisasi 

bukan merupakan subordinasi dari negara.

Baik  secara politik  maupun ekonomi,  masyarakat  sipil,  termasuk 

pemuda di dalamnya, diharapkan memiliki  independensi dan kapasitas 

yang dibutuhkan untuk mengatasi  berbagai persoalan kemasyarakatan 

yang  ada.  Pemuda  diharapkan  mampu  tampil  dengan  pemikiran-

pemikiran yang kreatif, yang di satu pihak memiliki visi yang luas, namun 

di  lain  pihak tetap  berpihak  pada  kenyataan  yang   ada  di  dalam 

masyarakat bangsa Indonesia. 

Kedua,  adanya  sistem  kepartaian  yang  kuat  sehingga  Partai 

Politik  mampu  melaksanakan  fungsi-fungsinya  secara  baik  sesuai 

dengan  prinsip-prinisip  demokrasi  dan  perundang-undangan  yang 

berlaku.  Pemerintah  sangat  berkepentingan  terhadap  perkembangan 
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peran  partai  politik  dalam  demokratisasi  di  Indonesia  secara  umum, 

khususnya  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  nasional  dan 

sebagai  watchdog bagi  jalannya  penyelenggaraan  negara.  Hal  ini 

disebabkan  parpol  merupakan  satu-satunya  organisasi  politik  yang 

dibenarkan oleh perundang-undangan dalam memperjuangkan aspirasi 

politik,  sosial-ekonomi  untuk  berbagai  kelompok  yang  berbeda-beda 

dalam masyarakat melalui pemilu. Parpol yang mandiri dapat melakukan 

koreksi politik terhadap kebijakan pemerintah serta diharapkan mampu 

memberikan alternatif  kebijakan sehingga meningkatkan kredibilitasnya 

di mata masyarakat luas.

Partai  politik  mempunyai  tanggung  jawab  sangat  besar  dalam 

menciptakan suasana politik yang damai, persaingan politik yang sehat 

dan  terwujudnya  kebijakan  ekonomi  yang  pro-masyarakat  luas.  Partai 

politik  adalah  alat  untuk  memaksimalkan  kekuatan  politik,  namun 

demikian bukan untuk memaksakan kehendak. Dalam hal inilah peran 

parlemen  yang  menjadi  konfigurasi  kekuatan-kekuatan  politik  dalam 

masyarakat menjadi sangat penting. 

Pada Pemilu 2009 mendatang, dengan didukung UU Pemilu yang 

diharapkan  sudah  disempurnakan,  partai-partai  politik  yang  menjadi 

peserta  Pemilu  diharapkan  dapat  lebih  mampu  menjalankan  fungsi-
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fungsinya sebagai penyalur  aspirasi  dan partisipasi politik  rakyat  serta 

dapat menjadi tulang punggung bagi terbentuknya sebuah parlemen dan 

sistem pemerintahan yang kuat dan representatif.

Ketiga, penegakan supremasi hukum, yang pada satu sisi berarti 

memperkuat  independensi  lembaga  peradilan  dan  membersihkan 

lembaga-lembaga  penegakan  hukum  dari  KKN.  Pada  sisi  lain, 

penegakan  supremasi  hukum  bermakna  melakukan  reformasi  sistem 

hukum dan perundang-undangan nasional serta memperkuat kepastian 

hukum bagi semua pihak yang memerlukannya.

Konsolidasi demokrasi tanpa adanya dukungan supremasi hukum 

merupakan sesuatu yang hampir mustahil dilakukan. Salah satu sasaran 

dari  konsolidasi  demokrasi  dalam jangka  panjang  adalah  terwujudnya 

negara  hukum (rechtsstaat).  Kegagalan  menarik  investasi  asing  serta 

tingginya biaya ekonomi karena korupsi, produktivitas dan efisiensi yang 

rendah,  berawal  dari  tidak  adanya  kepastian  hukum,  diperparah  oleh 

sistem hukum dan perundang-undangan yang  seringkali  bertentangan 

satu sama lainnya. Tidak adanya kepastian hukum juga mengakibatkan 

terjadinya  tindakan-tindakan diskriminasi  dan manipulasi  hukum dalam 

menangani kasus-kasus sengketa ekonomi dan niaga  serta kasus-kasus 

korupsi berskala besar maupun kecil.
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Keempat, yang  kemudian  sangat  penting  juga  adalah 

diwujudkannya  good  governance yang  bertujuan  mewujudkan 

penyelenggaraan negara secara transparan dan akuntabel, serta adanya 

partisipasi  politik  secara  nyata  dari  masyarakat  terhadap  perumusan-

perumusan  kebijakan  publik.  Aparatur  negara  diharapkan  memiliki 

standar  kemampuan  minimal  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan 

program-program  pemerintah  terpilih,  bersih  dari  korupsi, dan  efektif 

dalam melaksanakan tugas profesinya, berdasarkan asas the right man 

on  the  right  place. Baik  aparatur  birokrasi  sipil  maupun  militer  harus 

dapat  mempertanggung  jawabkan  pekerjaannya  berdasarkan  prinsip-

prinsip  good  governance  dan  ketentuan  perundang-undangan  serta 

hukum positif.

Kelima,   terbentuknya  masyarakat  ekonomi  yang  mandiri  dan 

independen,  yakni  wadah  bagi  bekerjanya  mekanisme  perekonomian 

dan  pelaku-pelaku  ekonomi  dengan  perangkat  norma,  institusi  dan 

aturan yang disusun dengan memperhatikan segi-segi sosial politik dan 

dapat  diterima  sebagai  penyelenggara  hubungan  antara  negara, 

masyarakat dan pasar. 

Perekonomian  dan  pelaku-pelaku  ekonomi  dalam  sebuah 

demokrasi yang terkonsolidasi tidak dapat dikelola berdasarkan ekonomi 
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komando,  dan  sebaliknya  tidak  dapat  pula  hanya  diserahkan 

sepenuhnya pada mekanisme pasar yang murni. 

Konstitusi  dan  perundang-undangan  sudah  harus  mampu 

merumuskan  perimbangan  antara  penguasaan  negara  atas 

perekonomian dan swasta, terutama dalam hal industri-industri vital dan 

strategis,  atau kalau tidak dikuasai  namun diregulasi  secara memadai 

untuk mengoptimalkan fungsi sosial. Sedangkan untuk swasta nasional 

dan asing,  kepastian hukum dan aturan main mesti  dijalankan secara 

konsisten  dan  berkeadilan.  Regulasi  dibentuk  dan  diterapkan  untuk 

mendorong kompetisi yang sehat, serta efisiensi, inovasi dan fleksibilitas 

yang optimal dalam perekonomian. 

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

Apabila  hal-hal  di  atas  diimplementasikan  secara  konsisten  dan 

berkesinambungan,  maka  diharapkan  pembangunan  politik  dan 

kesejahteraan rakyat merupakan dua hal yang dapat saling mendukung 

satu  sama  lain  secara  bertahap  dalam  kerangka  besar  konsolidasi 

demokrasi.  

Pada gilirannya,  persoalan-persoalan kesenjangan pembangunan 

ekonomi antar daerah diharapkan juga dapat dikurangi secara bertahap 

dengan  proses demokratisasi ini, karena demokratisasi juga bermakna 
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adanya  desentralisasi  politik  dan administrasi  pemerintahan.  Kekuatan 

andalan  dalam  sistem  Otonomi  Daerah  dan  Otonomi  Khusus  adalah 

kemampuan asli  masyarakat  daerah dengan ditunjang sumber-sumber 

alam dan aspirasi  murni  masyarakat  daerah sendiri.   Pemuda Katolik 

diharapkan menjadi salah satu kekuatan masyatakat sipil yang menjadi 

pelopor bagi suksesnya pelaksanaan UU No.21 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua.

Demikianlah,  semoga  Allah  Yang  Maha Kuasa  memberi  rahmat 

dan karunia-Nya bagi semua itikad baik kita bagi bangsa dan tanah air 

tercinta. 

Terima kasih,

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 13 Februari 2007

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta
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