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Yang mulia Duta Besar PBB/Perwakilan UNDP di Indonesia,

Yang kami hormati para pejabat pemerintah, kawan-kawan media, dan 

Saudara sekalian 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  penandatanganan  Nota  Kesepahaman 

(MoU)  antara Pemerintah RI dengan pihak UNDP mengenai “Programme of 

Support  for  Deepening  Democracy  in  Indonesia,”  yang  kemudian  akan 

dilanjutkan  dengan  Diskusi  Panel  mengenai  “Deepening  Democracy  in 

Indonesia”.  Saya  juga  mengucapkan  terima kasih  yang  tulus  pada  semua 

pihak yang memungkinkan terlaksananya peristiwa penting ini.  

Kerjasama antara Pemerintah RI dengan UNDP  ini menandai suatu langkah 

maju yang sangat penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. 
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Kerjasama ini juga merupakan pengakuan bahwa Indonesia cukup berhasil 

melewati tahap-tahap awal transformasi yang cukup pelik menuju demokrasi 

sejak pertengahan  tahun 1998 hingga dewasa ini. Dalam kata “deepening” di 

lain pihak juga mengandung makna, bahwa Indonesia masih pada tahap awal 

perkembangan demokrasi. Banyak orang sepakat diperlukan sedikitnya satu 

generasi,  mencakup 4 atau 5 kali  (masing-masing berjangka lima tahunan) 

pemilu,  untuk  mencapai  demokrasi  yang  terkonsolidasi  (consolidated 

democracy). 

Walaupun diawali dengan berbagai sikap skeptik di berbagai kalangan, baik 

kalangan  intelektual, politisi maupun masyarakat pada umumnya, mengenai 

keberlanjutan demokratisasi di Indonesia, namun keberhasilan melaksanakan 

sekaligus tiga pemilu nasional 2004 secara mandiri  dan dengan hasil  yang 

diterima  secara  luas,  membuat  kita  semua  mulai  membangun  optimisme 

bersama,  bahwa  dengan itikad baik  dan kesungguhan,  negara  demokratis 

bukan mimpi yang mustahil terwujud di negeri ini. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan  mengenai  perlunya  mempertahankan  momentum 

demokratisasi dan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, 

maka memang perlu dilakukan tahap-tahap perencanaan yang lebih terarah 

dalam jangka menengah dan panjang.  

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

 

Walaupun  telah  terjadi  perubahan-perubahan  mendasar  dalam  kehidupan 

politik,  diawali  dengan  tonggak  reformasi  1998,  pemilu  1999,  amandemen 

Konstitusi dan perubahan dan penyempurnaan besar-besaran dalam struktur 

politik serta peraturan perundang-undangan,  namun baik di tingkat negara 

(state)  maupun  masyarakat  (society)  muncul  berbagai  wacana  mengenai 

format demokrasi di  Indonesia yang diinginkan terwujud di masa mendatang. 

Hal ini antara lain didasari  keprihatinan dan tanda tanya mengenai apakah 
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konsolidasi  demokrasi  yang sedang berlangsung dewasa ini  akan memiliki 

prospek  keberlanjutan  (sustainability)  dalam jangka menengah  dan  jangka 

panjang?  Apakah  bukan  justru  berpotensi  sebaliknya,  demokrasi  akan 

mendapat  ancaman  kembalinya  kekuatan  politik  otoriter  yang  mungkin 

mampu melakukan  konsolidasi kekuasaan di tahun-tahun mendatang? Yang 

terjadi dalam sejarah Indonesia, peralihan kekuasaan atau era transisi tidak 

pernah  berlanjut  kepada  tahap  konsolidasi  demokrasi.  Bahkan  terdapat 

kecenderungan,  konsolidasi  otoriterianisme-lah  yang  hampir  selalu  terjadi, 

baik  pada  masa  demokrasi  terpimpin  (1959-1966)  maupun  pada  era 

demokrasi Pancasila (1966-1998).

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 konsensus 

dan  pedoman  politik  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan 

bernegara.  Dari  segi  konstitusional,  sistem demokratis  (democratic  regime) 

dalam sebuah negara disebut terkonsolidasi (fully consolidated) jika kekuatan 

pemerintah  (negara)  dan non-pemerintah  (masyarakat)  sama-sama  tunduk 

pada hukum dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan melalui proses 

yang demokratis.  Dari segi sikap,  sistem demokratis dalam sebuah negara 

disebut  terkonsolidasi  jika  dalam  keadaan  krisis  politik  yang  mendalam 

sekalipun, mayoritas opini publik tetap memegang keyakinan bahwa prosedur 

dan  institusi  demokrasi  adalah  satu-satunya cara  menyelesaikan  berbagai 

permasalahan  dalam  kehidupan  kolektif,  dengan  demikian  menutup 

kemungkinan  masuknya  kekuatan-kekuatan  anti-demokrasi.  Dari  segi  

perilaku,  rezim demokratis dalam sebuah negara disebut terkonsolidasi jika 

tidak ada para elite politik, sosial dan ekonomi yang menggunakan cara-cara 

nondemokratis  dalam  menggunakan  sumber-sumber  penting  dalam 

mencapai tujuan masing-masing.
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Untuk mencapai keadaan di atas, maka secara umum ada 5 (lima) sasaran 

utama yang harus dicapai oleh sebuah proses konsolidasi demokrasi dalam 

jangka  panjang  hingga  tahun  2025.  Dan  diharapkan  program-program 

“Deepening Democracy in Indonesia” bantuan UNDP ini dapat menjadi salah 

satu  upaya  untuk  mencapai  sasaran  tersebut,  menuju  demokrasi  yang 

terkonsolidasi. Adapun 5 sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran pertama yang harus dicapai adalah terwujudnya negara hukum 

(rechtsstaat). 

Negara  hukum  ditandai  penyelenggaraan  negara  (state)  yang  proses 

terbentuknya dan bekerjanya, maupun pergantiannya, tunduk pada asas-asas 

demokrasi konstitusional, dengan didukung 4 infrastruktur penting.  Pertama, 

pada sisi konstitusional, maka keberadaan undang-undang dasar yang solid 

merupakan persyaratan utama Negara hukum, dengan didukung oleh sistem 

peraturan  perundang-undangan  yang  koheren,  memperkuat  satu  sama 

lainnya.  Konstitusi mengatur hubungan-hubungan yang solid antar lembaga 

penyelenggaraan  negara,  baik  pusat  maupun  daerah.  Kedua,  lembaga 

eksekutif,  memiliki  tugas  dan  kewenangan  yang  jelas  diatur  di  dalam 

Konstitusi,  dipilih  secara  teratur  oleh  rakyat  secara  langsung.  Tugas  dan 

wewenang harus dapat  dibedakan dengan lembaga legislatif  dan yudikatif, 

tidak tumpang tindih.  Ketiga, lembaga legislatif, memiliki dua kamar, dengan 

berdasarkan perimbangan perwakilan nasional maupun daerah, serta dalam 

perimbangan tertentu menggambarkan perwakilan kelompok-kelompok sosial 

(termasuk  kategori  gender  dan  minoritas).  Keempat,  lembaga  yudikatif 

memiliki  independensi  penuh dari  kekuasaan eksekutif  dan legislatif,  terdiri 

dari sistem peradilan umum (sipil, niaga, agama) dengan Mahkamah Agung 

sebagai  lembaga  tertinggi,  serta  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal 

konstitusi  (the guardian of  the constitution)  yang memiliki  hak uji  terhadap 
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perundang-undangan  untuk  menghindarkan  pertentangan  dengan  undang-

undang dasar negara.

Sasaran kedua bagi terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi adalah 

terbinanya birokrasi yang efisien dan netral. 

Demokrasi  yang  terkonsolidasi  harus  memiliki  birokrasi  yang  selalu  siap 

bekerja  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  yang  dipilih  secara  demokratis 

dengan dua sifat utama. Pertama,  efisiensi  optimal,  berarti 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 menghormati supremasi hukum (rule of law).  Kedua, 

netralitas  politik,  menjaga  jarak  yang  sama  dengan  semua  lembaga  dan 

partai politik, namun tetap memiliki hak politik sebagai warganegara, sesuai 

dengan yang diatur oleh peraturan perundangan yang demokratis. Aparatur 

birokrasi sipil maupun militer memiliki hak suara secara penuh dalam memilih 

wakil-wakilnya  di  parlemen  dan  memilih  kepala  negara/pemerintahan. 

Netralitas  berarti  juga tidak merangkap pekerjaan profesional  politik  dalam 

sistem kepartaian pada saat sedang menduduki jabatan di birokrasi.  

Sasaran ketiga adalah terbangunnya Masyarakat Sipil yang Otonom. 

Pada  demokrasi  terkonsolidasi  unsur-unsur  masyarakat  sipil  diharapkan 

memiliki independensi dari intervensi negara dalam mengelola unit-unit kecil 

individu, keluarga dan komunitasnya, mengelola dan menggunakan sumber-

sumber informasi  dan media massa,  lembaga-lembaga sosial  dan budaya, 

serta  membentuk  dan  memberdayakan  lembaga-lembaga  swadaya  dan 
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advokasi  masyarakat  (non-pemerintahan)  untuk  kepentingan  masyarakat 

sipil.

Setiap sengketa dan perselisihan antara kelompok masyarakat dan Negara, 

maupun  antar  kelompok-kelompok  di  dalam  masyarakat  mesti  dapat 

diselesaikan di dalam kerangka proses hukum ataupun mediasi yang bersifat 

non-kekerasan.  Dalam  sebuah  demokrasi  yang  terkonsolidasi,  kekerasan 

dalam batas-batas konstitusional hanya boleh dilakukan oleh aparat negara 

yang memang diberi wewenang untuk menegakkan hukum.

Sasaran  keempat  adalah  terbangunnya  Masyarakat  Politik  yang 

Otonom.

Masyarakat  politik  merupakan  bagian  penting  dari  masyarakat  sipil,  yakni 

wadah  bagi  bekerjanya  mekanisme  sistem  kepartaian  dan  pelaku-pelaku 

politik  dalam menjalankan fungsi-fungsi  politiknya.  Unsur-unsur masyarakat 

politik,  khususnya partai  politik,  harus memiliki  independensi dari  intervensi 

negara  dalam menjalankan  fungsi-fungsinya.  Kompetisi  politik  antar  partai 

dan  masalah  pendanaan  kegiatan  partai  sepenuhnya  tergantung  kepada 

penerapan strategi partai-partai atas konstituennya masing-masing. 

Sasaran  kelima  adalah  terbangunnya  Masyarakat  Ekonomi  yang 

Otonom.

Sasaran ini merupakan bagian penting dari masyarakat sipil,  yakni sebagai 

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  aturan 

main  bagi  terselenggaranya  hubungan  yang  berimbang  antara  negara, 

masyarakat dan pasar. 
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Perekonomian  dan  pelaku-pelaku  ekonomi  dalam sebuah  demokrasi  yang 

terkonsolidasi  tidak  dapat  dikelola  berdasarkan  ekonomi  komando,  dan 

sebaliknya tidak dapat pula hanya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme 

pasar yang murni.  Konstitusi  dan perundang-undangan diharapkan 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 

memiliki efisiensi, inovasi dan fleksibilitas yang optimal dalam perekonomian. 

Di  samping  lima  sasaran  tersebut  di  atas,  terbangunnya  Kemandirian 

Nasional sesungguhnya juga merupakan sasaran penting dalam mewujudkan 

demokrasi yang terkonsolidasi.

Kemandirian nasional yaitu kemampuan untuk berdiri sejajar dengan bangsa-

bangsa lain di  dunia  dalam memperjuangkan kepentingan nasional  adalah 

sasaran  penting  bagi  terwujudnya  demokrasi  terkonsolidasi.  Kelembagaan 

demokrasi  yang  makin  menguat  di  dalam  negeri  diharapkan  memiliki 

kemampuan  untuk  mengikuti  dinamika  perubahan  di  dalam  hubungan 

internasional, melalui perumusan politik luar negeri yang bersifat independen 

dan demokratis.  

Suatu  negara  yang  demokratis  secara  domestik  belum  dianggap 

terkonsolidasi  sepenuhnya  apabila  pemenuhan  kepentingan  nasionalnya 

berada  di  bawah  bayang-bayang  pengaruh  yang  terlalu  jauh  dari  negara 

besar. 
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Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati,

Sebagai penutup Saya ingin mengatakan bahwa ”Deepening Democracy in 

Indonesia”  yang  akan  dilaksanakan  hingga  tahun  2009  berada  dalam 

kerangka  rencana  jangka  panjang  pembangunan  politik  Indonesia  yang 

diinginkan  yakni  mendukung  terwujudnya  Demokrasi  yang  Terkonsolidasi 

pada tahun 2025. Pada jangka menengah (2006-2009) sasarannya adalah 

meningkatnya  perolehan  akses  bagi  masyarakat  sipil  dalam  proses 

perumusan kebijakan pemerintahan dan penyelenggaraan negara sehari-hari, 

yang  langsung  berhubungan  dengan  hajat  hidup  rakyat  banyak.  Dengan 

melaksanakan  secara  konsisten  berbagai  kegiatan  yang  tercantum  dalam 

project documents dari program kerjasama dukungan ”Deepening Democracy 

in Indonesia,” maka diharapkan setelah berakhirnya program kerjasama ini, 

mutu dan kredibilitas demokrasi kita sudah mencapai satu tahap yang lebih 

tinggi lagi. 

Terima kasih.

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 2 Maret 2006 

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta
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