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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1.  Latar Belakang  

Kebijakan politik dalam negeri Indonesia pasca runtuhnya rezim otoriter Orde 

Baru berfokus pada perubahan sistem politik otoriter ke sistem politik demokratis. 

Kebijakan itu selain untuk merespon tuntutan politik global, juga untuk memenuhi 

tuntutan gerakan reformasi tahun 1998 yang menjadi konteks politik dari 

perumusan/pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dalam negeri Indonesia.  

Sementara perubahan ke arah sistem politik demokratis melalui demokrasi dan 

demokratisasi yang menyertakan sekwensi dan berbagai konsekuensi politik harus 

dihadapi melalui sebuah perencanaan nasional yang matang dan sistematik: dari 

jangka pendek (RPJP) ke menengah (RPJM) hingga ke jangka panjang (RPJPN). 

Misalnya dengan membuat perencanaan untuk mengantisipasi konsekuensi demokrasi 

berupa kemungkinan ketidakstabilan politik akibat kompetisi dan konflik politik. 

Sebab, sekwensi demokrasi adalah kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan 

pendapat dan kebebasan berpartisipasi dalam politik            —seperti dalam praktek 

pers yang bebas, demonstrasi yang menekan dan pemilu yang kompetitif. 

Bertolak dari sistem politik demokrasi itulah diperlukan peran optimal dari 

semua unsur struktur sistem politik dalam proses pencapaian kepentingan nasional. 

Sementara peran optimal dapat tercapai jika semua unsur infra-struktur politik (partai 

politik, kelompok kepentingan, media massa dan elit) dan unsur supra-struktur politik 

(legilatif, eksekutif dan yudikatif) bisa memanfaatkan tantangan (challenges) dan 

kesempatan (chance/ opportunity) yang ditimbul dari perubahan: sosial, politik, 

ekonomi dan budaya baik             di tingkat lokal, nasional dan  regional maupun di 

tingkat internasional.  

Syarat untuk mencapai peran optimal itu adalah semua unsur sistem politik itu 

harus bekerja secara baik untuk memperkuat fungsi adaptasi dan fungsi integrasi 

sistem politik dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan 

(decision) dan kebijakan (policy) demi tercapainya kepentingan nasional. Sedangkan 
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indikator dari   kuatnya fungsi adaptasi dan integrasi sistem politik adalah dengan 

melihat kapabilitas sistem politik yang mencakup kapabilitas responsif, regulatif, 

simbolik, ekstraktif dan kapabilitas domestik-internasional.     

Hal itu sejalan dengan pendapat para pakar dan praktisi politik bahwa indikator 

dari bekerjanya sistem politik dapat dicermati dengan melihat dua aspek, yaitu: (1) 

pelaksanakan fungsi-fungsi input sistem politik berupa fungsi artikulasi politik, 

agregasi politik, rekruitmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik oleh 

unsur infra-struktur; (2) pelaksanaan fungsi-fungsi output sistem berupa fungsi 

legislasi, eksekusi dan ajudikasi politikoleh unsur supra-struktur politik.   

Terkait dengan perencanaan nasional yang matang dan sistematik, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 menegaskan bahwa orientasi kebijakan politik nasional 

khususnya RPJMN III adalah “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di 

berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif 

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.” 

Orientasi itu mengacu pada visi pembangunan politik Indonesia jangka panjang 

yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, yaitu  konsolidasi demokrasi yang 

bertahap dan terencana. Mengacu pada visi itu maka tujuan pembangunan politik di 

tahun 2025 adalah demokrasi yang terkonsolidasi, dengan empat indikator utama, 

yaitu: (1) negara hukum;  (rechststaat),         (2) birokrasi yang netral dan efisien; (3) 

masyarakat sipil yang otonom;         (4) masyarakat politik yang otonom; (5) 

masyarakat ekonomi yang otonom; (6) kemandirian nasional.  

Dalam hal pentahapan sasaran, fokus RPJMN I (2005-2009) adalah penataan 

dan pelembagaan struktur politik Indonesia. Sasaran tahapan berikutnya 

sebagaimana yang ditindaklanjuti dalam RPJMN II (2010-2014) adalah penguatan 

peran negara dan masyarakat yang ditandai dengan penguatan peran masyarakat 

sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, di tahun 2015-2019, 

RPJPN mengamanatkan prioritas pembangunan politik pada pemantapan 
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pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, 

non-diskriminasi dan kemitraan.  

Pada tahun 2015-2019 mendatang, RPJPN mengamanatkan prioritas 

pembangunan politik pada pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan 

menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan. Berdasarkan 

kajian terhadap pelaksanaan kebijakan selama dua periode terakhir dari RPJP 2005-

2025 tersebut, terdapat empat prioritas kebijakan pada periode ketiga mendatang 

(2015-2019), yaitu: (1) struktur dan kelembagaan politik; (2) budaya dan etika 

politik; (3) proses dan partisipasi politik; (4) hubungan negara dan masyarakat. 

Prioritas kebijakan pada struktur dan kelembagaan politik yang mencakup konstitusi, 

perundang-undangan dan demokrasi, sistem presidensial di Indonesia, penyelenggara 

pemilu, organisasi masyarakat sipil, parlemen dan sistem bikameral, partai politik dan 

sistem dwi partai. Prioritas kebijakan pada budaya dan etika politik mencakup 

kebebasan sipil dan toleransi antar kelompok, etika politik  dalam  demokrasi, serta 

pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Prioritas kebijakan pada proses dan 

partisipasi politik  mencakup kaderisasi dan rekrutmen politik dalam suksesi 

kepemimpinan politik, partisipasi politik  dan pengawasan partisipatif. Prioritas 

kebijakan pada hubungan negara dan masyarakat mencakup kelas menengah 

profesional dalam kehidupan demokrasi, supremasi sipil dalam hubungan negara dan 

masyarakat, serta kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.  

Khusus prioritas di bidang budaya dan etika politik, diperlukan identifikasi 

sebagai bahan penyusunan RPJMN ke-3 Tahun 2015-2019. Seperti diketahui bahwa 

prioritas pembangunan politik pada RPJMN ke-3 periode 2015-2019 adalah 

pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada 

prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan. Sementara dalam proses 

pelembagaan sudah jelas diperlukan identifikasi terhadap nilai-nilai lokal yang 

mendukung ataupun yang kurang relevan bagi toleransi dan prinsip non-diskriminasi, 

atau juga dalam bentuk kegiatan audit nilai-nilai lokal. 
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1.2.  Tujuan  

Tujuan kajian backgroud study politik dalam negeri ini adalah mengidentifikasi 

dan mengkaji berbagai isu, masalah, tantangan dan upaya yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri pada tahun-tahun 

mendatang (2015-2019) terkait budaya dan etika Hasil kajian tersebut diperlukan 

sebagai masukan untuk pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan 

menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan bagi 

penyusunan perencanaan bidang politik dalam negeri.  

1.3.  Ruang Lingkup  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menegaskan bahwa orientasi kebijakan politik 

nasional khusunya RPJMN  ke-3 adalah “memantapkan pembangunan secara 

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing 

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus 

meningkat.” Orientasi itu mengacu pada visi pembangunan politik Indonesia jangka 

panjang yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, yaitu  konsolidasi demokrasi yang 

bertahap dan terencana. Mengacu pada visi itu maka tujuan pembangunan politik di 

tahun 2025 adalah demokrasi yang terkonsolidasi, dengan empat indikator utama, 

yaitu: (1) negara hukum;  (rechststaat), (2) birokrasi yang netral dan efisien; (3) 

masyarakat sipil yang otonom; (4) masyarakat politik yang otonom;          (5) 

masyarakat ekonomi yang otonom;    (6) kemandirian nasional.  

Dalam hal pentahapan sasaran, RPJMN I 2005-2009, difokuskan “pada 

penataan dan pelembagaan struktur politik Indonesia”. Tahapan ini kemudian 

ditindaklanjuti di dalam RPJMN II 2010-2014 dengan sasaran “penguatan peran 

negara dan masyarakat yang ditandai dengan penguatan peran masyarakat sipil dan 

partai politik dalam kehidupan bangsa”. Terkait dengan sasaran itu, isu utama yang 

menjadi fokus kebijakan politik dalam negeri Indonesia pada periode 2010-2014 juga 

telah ditetapkan.  
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Selanjutnya, di tahun 2015-2019, RPJPN mengamanatkan prioritas 

pembangunan politik pada pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan 

menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan. Berdasarkan 

kajian terhadap pelaksanaan kebijakan selama dua periode RPJP 2005-2025 tersebut, 

prioritas kebijakan pada periode ketiga mendatang (2015-2019) lebih difokuskan 

pada budaya dan etika politik. Dengan demikian dalam kajian ini akan dilakukan 

eksplorasi untuk:  

1. Mendeskripsikan isu straegis yang akan berkembang dalam dinamika budaya dan 

etika politik yang menuntut antisipasi yang tepat dalam kebijakan politik dalam 

negeri Indonesia;  

2.  Mengidentifikasi peran yang dapat dimainkan oleh semua unsur struktur politik 

dan masyarakat dalam pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan 

menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan.  

Ruang lingkup kajian akan diarahkan pada peran pemerintah sebagai unsur 

supra struktur politik dan masyarakat sebagai unsur infra-struktur politik dalam 

pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Pada unsur pertama akan berperan 

dalam pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Sedangkan pada unsur kedua 

—yang berlaku sebagai obyek dan subyek dari semua peran unsur pertama— adalah 

melakukan respon melalui peran partisipasi politiknya.  

1.4.  Keluaran  

Adapun keluaran dari kajian ini adalah sebagai berikut:  

1.   Deskripsi isu strategis yang akan berkembang dalam dinamika budaya dan etika 

politik yang menuntut antisipasi yang tepat dalam kebijakan politik dalam negeri 

Indonesia.  

2.  Identifikasi peran yang dapat dimainkan oleh semua unsur struktur politik dan 

masyarakat dalam pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan 

pada prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan.  
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN  
POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM NEGERI 

 
 

2.1.  Politik  

Sebagian besar teoritisi menjelaskan politik dari perspektif kekuasaan (power), 

seperti Maurice Duverger1. Kajian sosilogi politiknya mengidentikkan politik 

(politics) dengan kekuasaan (power), sehingga mengandung kotradiksi atau 

ambivalensi. Dalam perspektif ini, politik di satu sisi dilihat sebagai upaya untuk 

menegakkan ketertiban dan keadilan, namun di lain sisi juga merupakan arena 

pertarungan atau medan pertempuran untuk mendapatkan, menggunakan, dan 

mempertahankan kekuasaan. Politik akan mendatangkan kebaikan bersama 

(integrasi) bila dipandang sebagai serangkaian upaya untuk melakukan ketertiban dan  

keadilan. Sebaliknya, akan mendatang keburukan (konflik) bila di dalamnya 

mengandung serangkaian upaya perebutan kekuasaan. Singkat kata, politik itu 

bermuka Janus.2        

Ada pula ahli yang menggambarkan politik dari perspektif kepentingan 

(interest) seperti Harold D. Laswel. Kajian Laswell ke psykologi politik itu melihat 

politik identik dengan kepentingan. Politik adalah masalah distribusi dan alokasi 

nilai-nilai politik yang otoritatif:  masalah siapa mendapat apa, kapan dan dimana.  

Serta ada pula yang menerangkan politik dari perspektif negara (state) dalam 

menjalangkan fungsinya, seperti yang dikaji oleh para ahli pemerintahan, ahli hukum 

tata negara dan ahli administrasi negara. Politik adalah proses penyelenggaraan 
                                                            
1 Tulisan atau pembahasan tentang politik dari perspektif kekuasaan (power) dan 
kepentingan (interest) sangat diminati (mayoritas) oleh para ahli di luar ilmu politik, seperti 
Maurice Duverger (seorang ahli sosiologi Prancis) dan Harod D. Laswell (seorang ahli 
psykologi). Pembahasan mengenai ilmu politik sama dengan ilmu kekuasaan atau ilmu politik 
identik dengan ilmu sosilogi telah ditulis oleh Maurice Duverger dalam bahasa Prancis 
berjudul Sosilogie Politique, 1966, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris  
oleh Robert Wagoner (dari Maritime College State University of New York) berjudul The 
Study of Politics, yang oleh Daniel Dhakidae diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
berjudul Sosilogi Politik yang selengkapnya lihat Maurice Duverger, Sosislogi Politik, Jakarta: 
PT. RajaGrafindo Persada, 2002.      
2 Istilah Janus merujuk kepada Dewa Janus, nama dewa zaman Romawi kuno bermuka dua 
yang menghadap ke arah berlawanan sebagai gambaran adanya kontradiksi atau 
ambivalensi.     
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negara yang mencakup proses pembuatan, pelaksanaan dan penghakiman keputusan 

(decision) dan kebijakan (policy) yang melibatkan infra-struktur politik dan supra-

struktur politik.3 Singkatnya, sebagian ahli (minoritas) melihat ilmu politik sebagai 

ilmu negara, sedangkan sebagiannya lagi (mayoritas) melihat politik sebagai ilmu 

tentang kekusaan.     

Namun bagi para ilmuan politik, cara mendeskripsikan politik dari beragam 

perspektif itu membuktikan betapa luasnya cakupan dari ilmu politik. Sekaligus 

menunjukkan bahwa ilmu politik bukanlah sebatas ilmu pengetahuan (science) yang 

penuh dengan teori-teori spekulatif dan empiris, belaka.  Ilmu Politik juga sebagai 

ilmu yang mencakup seni —berupa  pengetahuan (knowledge) dan kerampilan 

(skill)— mengelola negara, pemerintahan, dan masyarakat. Ilmu politik terutama 

terapannya seperti halnya iptek, cakupannya bahkan lebih luas lagi, karena lingkup 

pengertiannya mencakup banyak hal, seperti proses, sistem, struktur, kultur, strategi, 

dan taktik.  

Jika politik dipandang sebagai negara (state), maka yang akan dilihat tentu 

seluruh aspeknya, seperti asal-usul, jenis dan bentuknya; sistem, struktur politik dan 

pemerintahannya; sistem sosial dan budayanya, sistem ekonominya; sistem 

hukumnya; sistem agama/kepercayaannya, termasuk hubungannya dengan individu, 

kelompok, organisasi baik secara  internal maupun secara eketernal, serta 

hubungannya dengan negara-negara lain.    Itu baru dari segi teori spekulatifnya. 

Belum lagi empirisnya, politik sebagai seni: strategi dan taktik dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, serta mencapai tujuannya. Misalnya dengan menganut sistem 

demokrasi yang harus dilengkapi sistem kepartaian, sistem pemilu dan refrendum, 

serta sistem HAM yang relevan. Oleh karena itu politik dari perspektif implementatif 

suatu negara dapat dicermati dari mekanisme atau cara kerja sistem politiknya dalam 

                                                            
3 Tentang teori pengambilan keputusan (decission making), menurut Snyder tingkah laku 
para pengambil keputusan membentuk kebijakan pemerintah. Menurut Dougherty dan 
Pfaltzgraff (1971:315-328) proses pengambilan keputusan merupakan kombinasi antara 
faktor-faktor rasional dan irrasional. Sedangkan menurut Rosenau dalam (Dougherty dan 
Pfaltzgraff, 1971:327), tingkah laku para aktor dapat dijelaskan dengan cara menyelidiki motif 
dari pengorganisasian dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dan reaksinya 
terhadap lingkungan. Menurut Rosenau semakin cepat suatu perubahan dilakukan, maka 
semakin besar kemungkinan pertentangan dan pecahnya kekuatan dalam masyarakat.  
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membuat, melaksanakan dan mengawasi suatu keputusan (decision) dan kebijakan 

(policy) untuk melaksanakan fungsi adaptasi dan fungsi integrasi.  

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan politik adalah keputusan ((decision) 

dan kebijakan (policy) politik yang bertujuan menciptakan integrasi politik, yaitu 

adaptasi semua kehendak politik (political will) yang ditetapkan oleh masyarakat 

bersama pemerintah selaku otoritas sipil untuk dan atas nama kehendak rakyat di 

berbagai bidang kehidupan politik.4 Dalam wujud konkrit, kehendak politik itu 

berupa politik sosial, politik budaya, politik ekonomi, politik pertahanan dan 

keamanan, serta politik agama yang dituangkan ke dalam suatu keputusan dan 

kebijakan politik dalam mencapai tujuan politik tertentu (tujuan nasional) yang 

implementasinya seperti yang ditetapkan dalam RPJPN.  

2.2.  Demokrasi dan Demokratisasi: Rekruitmen Politik, Partisipasi Politik dan 
Pluralisme Politik  

Konsep demokrasi berkaitan erat dengan aspek sosial, politik dan ekonomi. Hal 

itu disebabkan karena defenisi, pengertian dan maknanya meempatkan paham 

kebebasan (liberalisme) sebagai inti dasarnya. Dalam beberapa kasus liberalisme 

bahkan identik dengan demokrasi (liberalisme politik), individualisme (liberalisme 

sosial: kebebasan sipil), dan kapitalisme (liberalisme ekonomi). 

Paham kebebasan (liberalisme) —yang menjadi inti dari defenisi dan pengertian 

demokrasi menjadikan praktek demokrasi, individualisme, dan  kapitalisme terlihat 

serupa tapi tidak sama. Secara konseptual-teoritik (normatif-substantif) ketiganya 

berbeda, namun merupakan “saudara kembar” secara aktual-empirik (praktis-

prosedural). Dalam prakteknya, ketiga konsep itu terdapat persamaan signifikan jika 

dilihat dari maksud penggunaan istilah demokrasi yang merujuk pada kebebasan 

                                                            
4  Literatur-literatur klasik tentang demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai inti 
teori. Dalam teori demokrasi, pembangunan politik yang dilakukan oleh suatu negara (rezim 
politik) menempatkan rakyat sebagai aktor utama dan kepentingan nasional sebagai atribut 
dominan dalam interaksi keduanya. Negara sebagai aktor rasional yang bertindak secara 
sistematis melalui mekanisme yang baku dan permanen harus mengacu pada kebijakan 
politik sebagai refresantase dari kehendak politik (kedaulatan rakyat). Pandangan ini tampak 
dalam teori-teori politik yang dikemukakan oleh para ahli politik, seperti David After, Gabriel 
A. Almod, Sargen, Schumpeter, dll. 
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individu untuk melakukan tindakan politik: sosial, budaya, ekonomi, agama, 

pertahanan dan keamanan. Sehingga tentu saja implementasi  konsep demokrasi, 

individualisme, dan  kapitalisme perlu ditopang oleh beberapa “konsep antara” agar 

tidak terjadi distorsi antara teori dan praktek. Misalnya konsep budaya politik dan 

etika politik dalam mengontrol dan mengendalikan rekruitmen politik dan partisipasi 

politik agar tidak menimbulkan konflik politik.  

Secara sederhana, hubungan ketiga konsep itu  dideskripsikan dalam kajian ini 

sebagai “politik Indonesia”, yaitu upaya negara, pemerintah dan masyarakat untuk 

mencapai tujuan bersama (kepentingan nasional). Upaya yang dimaksud, antara lain 

adalah melakukan pelembagaan politik sebagai wujud pembangunan politik untuk 

mencegah dan mengelola konflik politik yang muncul dari rekruitmen politik, 

partisipasi politik dan pluralisme politik.  

 

2.3. Budaya Politik: Sosialisasi Politik (Pendidikan Politik), Wawasan Kebangsaan, 
dan Toleransi Antar Kelompok   

Istilah budaya politik kerap digunakan secara serampangan untuk menjelaskan 

patologi politik, sosial, budaya dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. 

Misalnya penggunaan istilah budaya politik patriarkhal, budaya politik 

feodal/nepotisme, budaya politik pragmatisme, budaya politik korupsi, budaya politik 

oligarki, budaya politik anarkis, budaya politik intoleran/ekslusif dan budaya politik 

diskriminatif.5 Padahal pengertian dan pemahaman budaya politik tidaklah seperti itu.    

Ilmuan politik terkenal, Gabriel Almond dan Sidney Verba, menjelaskan 

kebudayaan politik mengacu kepada sikap orientasi politik terhadap sistem politik 

dan bagian-bagian yang lain, serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem 

tersebut.1 Sejalan dengan Almond dan Verba, ilmuan Lucian Pye menegaskan bahwa 

budaya politik adalah serangkain sikap, kepercayaan, dan keyakinan anggota 

masyarakat yang mempunyai pengaruh di dalam pengaturan sistem dan proses 

                                                            
5 Siti Musda Mulia  
1 Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Culture Political Attitude and Democracy in 
Five Nations, Rainbow-Bridge, 1962, p.14 
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politik, serta suatu perasaan, sikap dan pandangan yang mendasari pemahaman 

masyarakat terhadap perilaku-perilaku politik dalam sistem politik.2 

Dari dua pengertian itu, sangat tegas bahwa budaya politik mengandung dua 

aspek: (1) pola orientasi politik warga negara berupa sikap, kepercayaan dan 

keyakinan politik, dan (2) pengaruhnya terhadap pengaturan sistem dan proses 

politik. Karena itu budaya politik sangat berhubungan dengan stabilitas politik. 

Bilamana orientasi politik individu atau masyarakat tidak serasi dengan sistem 

politik, maka akan muncul instabilitas politik. Begitu pula sebaliknya. Dengan 

mengacu pada pola orientasi politik yang dimilikinya, maka setiap warga negara 

dapat mengidentifikasikan dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga 

politik yang ada. Sehingga jika suatu struktur diterima oleh masyarakat berarti 

budaya politik telah berfungsi dengan baik. Namun menciptakan keserasian antara 

dua komponen tersebut inilah yang menjadi masalah utama bagi negara-negara Dunia 

Ketiga atau negara-negara berkembang, seperti Indonesia. 

Almond dan Verba,3 kemudian menetapkan tiga jenis orientasi politik:      (1) 

orientasi kognitif, adalah pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan dan 

segala kewajibannya, serta input dan outputnya. Sejauh mana tingkat pengetahuan 

individu terhadap sistem politik, tokoh-tokoh politik, partai-partai politik atau simbol-

simbol politik. Tingkat pengetahuan individu terhadap sistem politik ini akan 

memiliki pengaruh terhadap bentuk partisipasi politik yang akan dilakukan atau 

persepsi individu terhadap sistem politik;     (2) orientasi afektif, adalah perasaan 

terhadap sistem politik, perannya, para aktor dan penampilannya. Orientasi ini 

berhubungan dengan perasaan dari individu atau warga negara terhadap sistem 

politiknya. Perasaan ini akan melahirkan dua bentuk tindakan, yaitu menolak atau 

menerima sistem;         (3) orientasi evaluatif, adalah keputusan dan pendapat tentang 

objek-objek politik yang ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang diyakini 

                                                            
2 Lucian W. Pye dalam Harjanto, Nicolaus Teguh Abadi, Memajukan Demokrasi Mencegah 
Disintegrasi:Sebuah Wacana Pembangunan Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998. 
Hal.102 
3 Gabriel Almond and Sidney Verba,loc.cit. 
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oleh individu akan menentukan sikap dan perilakunya terhadap sistem politik.6 Selain 

orientasi terhadap sistem politik terdapat pula aspek lain dari budaya politik yang 

dikemukakan oleh Almond dan Powell, yaitu rasa percaya (trust) dan permusuhan 

(hostility).7 Dalam kehidupan sehari-hari rasa percaya dan permusuhan inilah yang 

kemudian menentukan adanya kerja sama atau konflik, dan sekaligus menjadi ciri 

budaya politik masyarakat itu. 

Berdasarkan orientasi itu, Almond dan Verba8 kemudian membagi tiga tipe 

budaya politik,  yaitu: (1) budaya politik parokial, yaitu budaya politik yang ada pada 

masyarakat tradisional dengan ciri: (a) peran yang satu dilakukan bersamaan dengan 

peran lainnya (misalnya pelaku politik juga menjadi pelaku ekonomi); (b) masyarakt 

tidak begitu tertarik untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses politik; (c) 

pranata, tata nilai tradisional lebih banyak diyakini daripada persoalan membagi 

peran politik; (2) budaya politik subjek, yaitu suatu tipe budaya politik dimana subjek 

memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. Cirinya: (a) posisi sebagai 

warganegara dipandang sebagai suatu yang pasif dan rendah partisipasi;                          

(b) warganegara beranggapan bahwa keberadaan mereka adalah sebagai subjek yang 

tidak dapat mengubah dan mempengaruhi setiap keputusan politik; (c) sikap apatis 

menjadi ciri khas masyarakat ini. Mengingat  struktur masyarakatnya tidak dapat 

memiliki institusi yang dapat menerima output, maka tipe budaya politik ini sering 

kali muncul pada masyarakat pasca kolonial, masyarakat yang berada di bawah 

pemerintahan otoriter dan militeristik; (3) budaya politik partisipan, yaitu suatu tipe 

kebudayaan politik dimana orientasi politik masyarakat secara eksplitis diarahkan 

pada sistem secara keseluruhan. Keterlibatan dalam usaha mempengaruhi setiap 

keputusan politik dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik menjadi ciri 

masyarakat tipe ini.    

                                                            
6 Menurut Nazaruddin Syamsuddin ketiga orientasi ini  tidak terpilah-pilah tetapi saling 
berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Lihat  Nazaruddin Syamsuddin, Profil 
Budaya Politik Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991, hal 22. 
7 Gabriel Almond and G. Bingham Powel, Jr, Comparative Politics, Boston dan Toronto; Little 
and Brown Company, 1978, edisi kedua, hal 37-39. 
8 Gabriel Almond and Sidney Verba, Op.Cit, hal 20-24 
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Ketiga tipe budaya politik itulah yang kemudian membentuk suatu karakter 

atau model sistem politik secara umum yang oleh Almond disebutkan ada tiga, yaitu: 

(1) sistem demokratis industrialis, dimana partisipasi politik masyarakat sangat tinggi 

dan ditandai persaingan yang sangat ketat; (2) sistem otoriter, dimana terdapat sikap 

politik yang beragam, golongan muda dan intelektual biasanya secara aktif dan 

progresif menentang pemerintah, kelompok agama dan pengusaha lebih bersikap 

kompromistis, sementara masyarakat umum cenderung pasif; (3) sistem demokrasi 

pra-industri,  dimana ditandai dengan sedikitnya tingkat partisipasi politik warga dari 

hampir semua strata sosial. 

Budaya politik penting dalam dalam hal: pembentukan nation bulding dan 

syarat bagi kesinambungan proses pembangunan. Fenomena budaya politik yang 

beragam di suatu negara khususnya negara berkembang merupakan cermin dari 

proses nation bulding  yang terkendala oleh konflik-konflik horizontal dan vertikal. 

Penciptaan budaya politik nasional diperlukan untuk menyatukan sub-sub budaya 

politik yang beragam. Ini tantangan bagi penyelenggara kekuasaan yang ingin 

menciptakan stabilitas politik.  

Di Indonesia, integrasi politik sebagai upaya kesatuan nasional —yang 

merupakan prasyarat terwujudnya demokrasi— sedang mencari format bakunya.  

Akibatnya, akan nampak perubahan sosial yang belum mengarah kepada suatu 

kemapanan yang merata, dan bahkan sangat mungkin terjadi kemunduran dari arah 

yang dicita-citakan.  Bagi Indonesia pembentukan budaya politik selain merupakan 

format pemersatu  bagi keberagaman suku/etnik, agama, budaya, dan geopolitik, juga 

sebagai modal dalam melakukan pembangunan nasional. Tantangan bagi Indonesia 

adalah membentuk budaya politik yang dapat menjamin kesinambungan proses 

pembangunannya.  

Budaya politik suatu masyarakat terus berkembang dan dipengaruhi oleh 

kompleksitas nilai yang ada dalam masyarakat tersebut dan terus berinteraksi. 

Interaksi inilah yang  menimbulkan hubungan-hubungan antara budaya politik di 

antara kelompok yang juga merupakan proses pengembangan budaya politik. Untuk 

itu pendidikan politik (sosialisasi politik) sebagai proses penyerapan dan penghayatan 
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nilai-nilai politik yang ada sangat penting dilakukan, seperti pendidikan kewargaan, 

wawasan kebangsaan, dan nasionalisme. 

Menurut Almond dan Verba, pada prinsipnya berfungsinya budaya politik 

ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa dengan struktur   

politiknya.7 Artinya semakin serasi struktur politik dengan aspek-aspek budaya 

bangsa itu maka semakin matang pula budaya politiknya. Namun membentuk 

keserasian ini justru merupakan masalah fundamental bagi kebanyakan negara yang 

sedang berkembang,  karena akan  menyentuh aspek-aspek horisontal dan vertikal 

dalam pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan.8  

Hubungan horisontal  yaitu hubungan antara budaya-budaya yang ada pada 

tingkat sub-nasional. Di negara Dunia Ketiga kebudayaan sub-nasional banyak 

ditemukan dan masing-masing mempunyai karakter yang berbeda secara tajam. 

Kebudayaan sub-nasional ini bersaing untuk merebut posisi yang dominan dalam 

sistem politik, sehingga memungkinkan mereka menjadi penentu    di dalam proses 

penyerasian kebudayaan dengan struktur politik. Hubungan vertikal adalah hubungan 

antara orientasi politik atas posisi elit (yang memimpin) dan massa (yang dipimpin) 

dalam sistem politik. Perbedaan posisi ini jelas menampilkan perbedaan kepentingan. 

Selain itu dalam hubungan ini ada pula perbedaan hubungan pusat dan daerah. 

Dalam mencapai keserasian hubungan-hubungan  ini Claude Ake9 menguraikan 

dua hal yang perlu dilakukan: (1) untuk pencipataan hubungan horisontal yang serasi 

diperlukan penciptaan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik warga 

negara; (2) untuk suatu hubungan vertikal yang baik maka diperlukan suatu 

pengakuan dan kepatuhan rakyat pada tuntutan negara. Untuk itu yang perlu 

diperhatikan dalam menciptakan  keduanya yaitu: (a) melibatkan unsur/struktur pada 

tingkat bawah pada proses penentuan arah pembangunan politik; (b) memperhatikan 

eksistensi sub-sub budaya politik yang ada; (c) mencermati masuknya struktur politik 

baru yang belum tentu sesuai dengan sub-budaya politik yang telah ada;    (d) 

mengantisipasi dengan kebijakan yang adil  adanya perbedaan jarak yang ada antara 
                                                            
7 Almond dan Verba, The Civic Culture, loc.cit. 
8 Lihat Nazaruddin Syamsuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, op.cit., hal 24. 
9 Nazaruddin Syamsuddi, Loc, Op.Cit., hal 27-28. 
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subbudaya politik dengan struktur politik. Manakala aspek kebudayaan telah sejalan 

dengan struktur politiknya maka tidak akan banyak persoalan yang muncul dalam 

upaya pembangunan politik. Artinya arah pembangunan politik harus didasarkan 

pada budaya politik yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian rakyat akan 

menerima dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan negara dan penciptaan stabilitas 

politik sebagai syarat pembangunan politik dapat terwujud. Walaupun sangat tidak 

mudah. 

Orientasi politik masyarakat di tingkat sub-budaya politik dipengaruhi oleh 

sistem kultural (adat istiadat) dan sistem kepercayaan (agama). Adat istiadat dengan 

nilai-nilainya yang muncul  sebagai tradisi masyarakat yang dibatasi lingkungan 

geografis tertentu tidak serta merta akan hidup terpencil dan tertutup. Dengan jalur 

komunikasi akhirnya dapat menerima pengaruh yang datang dari luar, yaitu agama. 

Di Indonesia pertemuan adat dengan agama akhirnya mematangkan sub-budaya 

politik di banyak daerah. Misalnya tradisi sinkretis dalam masyarakat abangan di 

Jawa berpadu dengan agama Islam yang kemudian dikenal istilah “slametan” dalam 

upacara-upacara masyarakat abangan. 

Lebih jauh adat dan agama telah memainkan peran penting dalam proses 

penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat tentang kekuasaan atau simbol-

simbol yang ada disekitarnya. Di bidang non-institusonal, adat dan agama telah pula 

mempengaruhi dan memberi petunjuk pada sikap/pandangan individual anggota 

masyarakat mengenai peranan yang mungkin diambil dalam sistem politik.10  Agama 

sering memiliki peranan yang membenarkan pandangan masyarakat atas kekuasaan 

atau simbol-simbol yang melekat pada masyarakat itu. Untuk dapat memperkuat 

dirinya dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, adat sering dibantu oleh agama 

berupa penyediaan nilai atau argumentasi yang membenarkan mengapa adat harus 

mempunyai peranan atau harus berfungsi dalam masyarakat. Miasalnya posisi 

seorang pemimpin adat (penguasa), diperkuat oleh nilai-nilai agama, dan berkat 

dukungan agama pemimpin mampu mengerahkan kepatuhan rakyatnya. 

                                                            
10  Nazaruddi Syamsuddin, et.al.,op.cit, hal 35. 
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Selain agama dan adat, orientasi politik masyarakat Indonesia juga dipengaruhi 

oleh motivasi ekonomi dan sosial khususnya pasca berdirinya negara RI tahun 1945. 

Akibat dari upaya mempercepat laju  pertumbuhan ekonomi dan sosial, masyarakat 

juga semakin menampakkan garis-garis perbedaan baik dalam aspek material maupun 

aspek nilai. Muncullah kelompok-kelompok masyarakat yang dibedakan oleh tingkat 

kemampuan ekonomi dan pendidikannya untuk mengikuti perbedaan itu. Kedua 

kondisi ini akhirnya menegaskan pula perbedaan politik antara masyarakat tersebut, 

melahirkan dikotomi perkotaan dan pedesaan, antara yang berpendidikan dengan 

yang tidak, antara generasi baru dengan generasi lama. Kesemua kondisi itu 

mengakibatkan kesadaran politik meningkat  dan mengubah orientasi dan tingkah 

laku politik masyarakat. Sampai pada akhirnya tuntutan mengarah pada pembentukan 

sistem politik yang demokratis.    

Benturan-benturan antar sub-budaya politik telah mewarnai perjalanan politik 

Indonesia. Tahun 1950-an, tampak dua pola perbenturan yang menonjol: (1) 

pertarungan antara sub-budaya plitik Jawa dan kewiraswastaan Islam (meminjam 

istilah Feith); (2) benturan antara sub-budaya politik Jawa dan luar Jawa. Benturan 

yang pertama terjadi tahun 1955-1956 akibat adanya persaingan dalam penyusunan 

UUD pengganti UUDS 1950 yang memperdebatkan masalah dasar negara. Partai-

partai Islam bersepakat harus berdasarkan ajaran Islam, sementara partai lainnya 

berpendapat negara harus didasarkan ideologi yang bersifat nasional yaitu Pancasila.  

Akhirnya terjadi konflik antara kekuatan Islam dan non-Islam. Lebih dari itu 

konflik senjata atas benturan sub-budaya ini terjadi seperti Gerakan Darul Islam yang 

dipimpin oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat. Demikian pula pertarungan antara 

kelompok sub-budaya politik Jawa dan Luar Jawa yang sesungguhnya banyak 

diwarnai motivasi ekonomi, yaitu masalah keseimbangan pembangunan Jawa dan 

Luar Jawa, disamping persoalan pembagian hasil pembangunan itu sendiri. Pada 

tahun 1950-an banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan, seperti di Sulawesi 

Selatan, Kalimantan Selatan, Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan 

Irian Jaya yang dilatarbelakangi oleh dimensi politik dan ekonomi antara daerah-
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daerah tersebut dengan pemerintah pusat. Semuanya itu tetap potensil untuk bisa 

terjadi di bagian wilayah manapun di tanah air.   

 Otonomi daerah yang juga merupakan kebijakan nasional yang diharapkan mampu 

menyerasikan segala orientasi politik masyarakat daerah belum tuntas dalam 

mengidentifikasi bentuknya. Sistem desentralisasi diyakini memiliki kemampuan 

substansial pada tingkat daerah untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas dan 

secara politik mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. 

Konflik etnis dan agama yang mewarnai perjalanan bangsa saat ini yang cenderung 

meningkat akibat tidak terakomodasinya kepentingan lokal menuntut jalan keluar 

yang lebih komprehensip demi keutuhan bangsa ini. Kasus di Papua dan di Aceh 

adalah contoh kasus yang mendesak untuk ditangani sehingga tidak terjadi seperti 

Timor Timur yang telah lepas dari Indonesia.  

      Otonomi memang harus lebih banyak diserahkan ke luar Jawa, jika perlu ke arah 

bentuk federalisme pun sebagai bentuk yang lebih menjamin pelaksanaan hak-hak  

daerah. Federelisme bukanlah berarti menghapus negara Indonesia tetapi mengganti 

sistem kesatuan Indonesia, seperti kata Nazaruddin Syamsuddin dalam ceramah 

kuliahnya. Wacana ini masih saja terus berkembang dan belum terformat dengan 

baik. Untuk itu diharapkan pada elit pengambil kebijakan dalam hal ini elit dominasi 

Jawa agar dapat seobyektif mungkin dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan 

daerah jika tidak sub-sub budaya politik yang telah mengakar di daerah akan lebih 

menantang ke arah disintegrasi bangsa Indonesia yang katanya kita cintai ini. 

2.4.  Konflik: Etika Politik dan Kebebasan Sipil  

Konflik politik merupakan bagian dari konflik sosial. Konflik politik 

berhubungan erat dengan kebebasan sipil, sedangkan konflik sosial  berkaitan erat 

dengan etika politik.9 Secara implementatif kebebasan sipil dapat dipahami sebagai 

ruang politik dimana individu warganegara dapat bebas melaksanakan seluruh hak-

hak politiknya. Sedangkan etika politik dapat dipahami sebagai seperangkat nilai 

                                                            
9 Clifford Geertz (ed), Old Societies and New States, London: The Free Press Of Glencoe, 
1963. (Chapter 4: Integrative Revolution, Primordial Sentiments and  Civil Politics In The New 
States). 
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yang menjadi dasar bagi seorang individu warganegara dalam mengontrol dan 

mengendalikan seluruh kehendak dan tindakan politiknya dalam sistem dan proses 

politik.  

Etika politik tidak sama dan tidak seperti kode etik profesi/organisasi yang 

dapat dibuat tertulis dan dapat disidangkan untuk memberi hukuman kepada 

pelanggarnya. Etika politik adalah “kode diri” seorang invidu warga negara yang 

berisi  kemampuan ‘menahan diri’ untuk tidak melakukan  suatu tindakan/perbuatan 

politik yang oleh orang, kelompok, organisasi lain dipandang sebagai sesuatu yang 

dapat merugikan. Kemampuan “menahan diri” itu merupakan hasil sosialisasi politik 

yang diterima oleh seseorang selama hidupnya, sehingga menjadi suatu ‘norma 

politik’ yang berfungsi membatasi kebebasan politiknya. Hasil sosialisasi politik 

berupa nilai tradisi, nilai adat-istiadat, nilai agama, nilai profesi dan nilai hukum yang 

berlaku dalam suatu masyarakat.  

Oleh sebab itu kebebasan dan etika keduanya sangat penting dalam hubungan 

sosial untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Kebebasan politik yang dikontrol 

etika politik adalah toleransi politik, sebaliknya  kebebasan politik tanpa etika politik 

adalah intoleransi politik. Toleransi politik menghasilkan konsensus politik 

(perdamaian), sedangkan intolenransi menghasilkan  konflik politik (perang). Etika 

politiklah yang mengatur, misalnya, bahwa seorang warga negara bebas 

melaksanakan ajaran agama/ kepercayaannya sepanjang tidak mengganggu ajaran 

agama/kepecayaan warga negara lain. Seorang warga negara dikatakan memiliki etika 

politik jika “mampu menahan diri” untuk tidak melaksanakan 

agama/kepercayaannya  yang dapat mengganggu ajaran agama/kepecayaan warga 

negara lain, meskipun ajaran agama/kepecayaanya itu “memintannya” untuk taat. 

Kasus penganut Islam di Bali yang menahan diri untuk tidak malakukan kurban 

(potong) sapi di Hari Raya Idul Adha demi menghormati penganut Hindu yang 

memuliakan sapi dapat dikatakan memiliki etika politik. Dalam kasus ini hasil dari 

etika politik adalah toleransi, sehingga orang itu terhindar dari konflik. Jika kasus itu 

berlangsung sebaliknya, maka yang terjadi adalah konflik yang disebabkan oleh 

intoleransinya.      
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Baik konflik sosial maupun konflik politik merupakan patologi kekuasaan yang 

selalu ada di dalam setiap masyarakat, sehingga selama masyarakat ada maka selama 

itu pula kedua konflik ini selalu ada. Hubungan sosial yang dilakukan oleh setiap 

anggota masyarakat merupakan sumber terjadinya konflik di dalam masyarakat, tidak 

terkecuali konflik politik. Itulah sebabnya mengapa ciri-ciri konflik politik (baik fisik 

maupun non-fisik) sangat mirip dengan konflik sosial. Menurut Maswadi Rauf, 

perbedaan dari keduanya hanya terletak pada konotasi politik untuk istilah “konflik 

politik”, yakni konflik yang memiliki keterkaitan dengan negara  atau  pemerintah,   

pejabat politik   atau   pejabat  pemerintahan,  dan kebijakan, serta sifatnya yang 

mengarah kepada konflik kelompok dan bukan pada konflik individu.10  

Sama halnya dengan  konflik sosial, konflik  politik khususnya konflik 

vertikal selalu ada selama masyarakat ada. Sebab, di setiap masyarakat pasti penguasa 

politik. Konflik politik timbul karena adanya kelangkaan sumber daya dan posisi 

(resources and positions scarcity) yang membutuhkan regulasi politik. Sementara 

regulasi politik yang dibuat oleh penguasa politik tidak mungkin memuaskan semua 

pihak. Oleh karena itu semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat akibat 

kebijakan politik yang dibuat oleh penguasa politik, maka semakin besar pula 

dorongan di dalam masyarakat untuk berkonflik dengan penguasa politik. Salah satu 

ciri konflik politik adalah melibatkan penguasa politik, karena isu yang 

dipertentangkan dalam konflik politik memang adalah isu publik.  

Mengenai penyelesaian konflik ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu: 

persuasif (persuasive) dan koersif (coercive). Namun dibanding dengan cara 

coercive), tentunya cara  persuasive  merupakan cara paling baik dilakukan dalam 

penyelesaian konflik (conflik resolution). Pengertian conflik resolution yang 

implementatif adalah semua usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik 

dengan cara mencari kesepakatan (baik damai maupun paksaan) antara pihak-pihak 

yang terlibat di dalam konflik.   

                                                            
10 Menurut Maswadi Rauf tidaklah mungkin menghapuskan konflik seperti yang menjadi 
angan-angan para diktator; sebaliknya tidaklah mungkin konsensus dipertahankan terus 
menerus sekalipun dengan cara-cara kekerasan yang juga merupakan keinginan para 
penguasa otoriter.  
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Meskipun cara coercive merupakan cara termudah dan tercepat dalam 

mengatasi konflik, akan tetapi bukanlah cara yang terbaik. Penyelesaian konflik 

dengan cara coercive selain menghasilkan penyelesaian konflik yang berkualitas 

rendah, juga mempertegas tidak adanya penyelesaian konflik secara tuntas.  

Sebaliknya, cara persuasif dinilai terbaik dalam penyelesaian konflik karena cara ini 

dipercaya akan menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas. Ada 5 (lima) model 

konsensus yang kerap dipilih oleh mediator konflik, yaitu: (1) konsesus “model 

pendapat internal”11; (2) konsensus “model pendapat dominan”12; (3) konsensus 

“model pendapat luar”13; (4) konsensus “model gabungan”14, dan (5) konsensus 

“model pengadilan”.15   

Terkait dengan konflik yang muncul dalam distribusi dan alokasi nilai-nilai 

politik dan pelaksanaan pluralisme politik, aparat penegak hukum (Polri) dalam 

banyak kasus masih tampak kesulitan dalam menangani konflik politik. Penyebabnya 

sangat beragam, mulai dari tidak adanya profesionalisme, jumlah aparat, netralitas, 

dan menjadi bagian dari konflik hingga tidak adanya pemahaman terhadap konflik 

itu. Karena itu tindakan yang diperlukan dalam penanganan konflik seringkali tidak 

tepat.  Padahal syarat penting yang harus dipenuhi penegak hukum (seperti Polri) 

sebagai pihak pencegah, penengah/ mediator konflik adalah memiliki profesionalisme 

yang memadai (kapabilitas, kualitas, integritas), memahami konflik, dan memiliki 

netralitas. Sangat sulit mengharapkan penanganan konflik yang tepat bila mediator 

                                                            
11 Dalam konsensus “model pendapat internal” terlihat adanya gabungan dari butir-butir 
pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Konsensus “model pendapat internal” akan 
tercapai jika semua butir-butir yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak semuanya 
disepakati untuk dibuang.   
12 Konsesus “model pendapat dominan” akan tercapai jika pendapat dari salah satu pihak 
yang terlibat dalam konflik disepakati untuk dijadikan konsensus oleh pihak yang lainnya.   
13 Konsensus “model pendapat luar” mengharuskan seluruh pendapat dari pihak-pihak yang 
terlibat dalam konflik disepakati untuk dibuang lalu diganti dengan pendapat dari pihak luar 
untuk dijadikan konsensus oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.  
14 Konsensus “model gabungan” tercapai jika terdapat gabungan antara pendapat dari salah 
satu pihak yang berkonflik dan pendapat dari pihak luar.  
15 Konsensus “model pengadilan” sesungguhnya adalah “perdamian” yang dipaksakan 
karena tidak didasarkan pada perubahan pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik. Pihak 
yang berkonflik sepakat menggunakan wewenang pemerintah untuk menyelesaikan konflik 
sesuai hukum yang berlaku. Namun “model pengadilan” ini biasanya merupakan pilihan 
terakhir setelah keempat model lainnya tidak lagi dipilih.    
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konflik  tidak profesional dan netral, menjadi bagian dari konflik, serta tidak 

memahami konflik (Tabel 1, 2 dan 3) .  

 
 
 
 

Tabel 1: 
Sinyal-Sinyal Eksalasi Konflik 

 

No. Sinyal-Sinyal Belum Kritis  Mendekati Kritis 

1. Insiden kekerasan kecil dan besar di 
tempat-tempat publik 

Jarang terjadi Meningkat 

2. Komuniasi pihak yang berkonflik  Terbuka  Tertutup Rapat 

3. Tuntutan/keluhan yang berulang-ulang Ditanggapi Tidak ditanggapi 

4. Pihak yang berkonflik dalam 
perundingan-perundingan yang telah 
dan tengah berlangsung   

Diwakili Tidak diwakili 

5 Perlakuan pihak luar kepada salah satu 
pihak yang berkonflik  

Tidak ada yang  
merasa dirugikan 

Ada pihak yang 
merasa dirugikan 

6. Strategi pengamanan petugas 
keamanan di lapangan  

Masih efektif Tidak efektif 

Sumber: Diolah dari berbagai konflik di Indonesia   

 
 

Tabel 1:  
Mediator Konflik dan Asumsi Tindakannya  

 
No. Asumsi Tindakan Mediator internal   Asumsi Tindakan Mediator Ekternal 

1. Pihak luar ada yang memiliki keahlian 
yang dibutuhkan tetapi tidak semuanya 
berniat baik  

Pihak dalam tidak ada yang memiliki 
keahlian yang dibutuhkan 

2. Metode lokal adalah zat imun yang 
sanggup mengelola konflik secara 
efektif  

Metode lokal tidak ada dan atau tidak 
sanggup mengelola konflik secara 
efektif  

3. Metode luar harus menyesuaikan 
dengan metode lokal  

Metodenya sudah permanen sehingga 
tidak perlu sedikitpun penyesuaian  

4.  Konflik merugikan “Pihak dalam”. 
Situasi yang dapat mendukung 
tercapainya konsensus selalu 
diupayakan  

Organisasi atau kelompok pihak dalam  
tidak dapat menciptakan situasi yang 
dapat mendukung tercapainya 
konsensus  
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5. Setiap tindakan sekecil apapun 
sebelumnya yang dilakukan untuk 
mengatasi konflik tetap memiliki arti 
penting  

Tindakan apapun sebelumnya yang 
dilakukan untuk mengatasi konflik tetap 
tidak memiliki arti penting  

6. Budaya “pihak luar” perlu beradaptasi 
dengan dengan budaya “pihak dalam”  

Budaya “pihak luar” dilihat sama 
dengan budaya “pihak dalam”  

7. Konflik lokal efektif jika dilihat sebagai 
isu nasional  

Konflik lokal efektif jika dilihat sebagai 
isu lokal  

8. Tindakan yang dibutuhkan harus di 
dengar dari semua pihak. Tindakan 
tepat lebih dibutuhkan ketimbang 
sekedar kecepatannya   

Tidak perlu mendengar semua pihak 
untuk melakukan tindakan karena  
tindakan yang sangat cepat justru yang 
diperlukan  

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
 
 
 
 

Tabel 3: 
Kategori Tindakan dan Jenis Tindakan  

Yang Diperlukan Dalam Penanganan Konflik Politik 
 

No. Kategori Tindakan Jenis Tindakan 
1. Persiapan intervensi 1. Mengindentifikasi konflik untuk mencari semua 

pendekatan yang dapat digunakan dan memetakan 
reaksi setiap orang terhadap konflik     

2. Mengindentifikasi dan mengubah perasangka untuk 
mengubah prasangka dan stereotip mediator dan 
pihak yang berkonflik 

2. Mendorong   keasadaran dan 
meningkatkan mobilisasi untuk  
mendukung perubahan 

3. Mengkampanyekan isu  tertentu untuk menggalang 
dukungan publik agar pengambil kebijakan 
membuat regulasi yang tepat 

4. Melobi para pengambil kebijakan agar membuat 
regulasi yang tepat  

5. Mendorong semua tindakan anti kekerasan untuk 
mengubah situasi yang tidak adil dan penuh 
dominasi 

3. Pencegahan 6. Membendung semua tindakan yang dapat 
mendorong konflik ke arah kekerasan 

4. Mempertahankan Kehadiran  7. Melindungi individu atau kelompok yang terancam 
oleh kehadiran mediator yang tidak netral  

8. Mengembangkan pemantauan dan obeservasi yang 
dapat menghasilkan data dan informasi dari tangan 
pertama terutama tentang verifikasi kesepakatan 
dan perkembangan siatuasi konflik  

5. Mendorong Penyelesaian 9. Menumbuhkan kembali saling percaya diantara 
pihak yang berkonflik agar tercapai konsesus 
“model pendapat internal“ atau konsensus “model 
pendapat dominan“   

10. Membangun komunikasi antar pesona (langsung) 
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yang bersifat dialogis antara pihak yang berkonflik 
agar tercapai konsesus “model pendapat internal“ 
atau konsensus “model pendapat dominan“   

11. Membangun suatu proses yang memungkinkan 
kedua belah pihak bertemu dan saling bernogosiasi 
tentang solusi terbaik agar tercapai konsesus 
“model pendapat internal“, konsensus “model 
pendapat dominan“, konsensus “model pendapat 
luar” dan konsensus “model gabungan”.    

12. Mengurangi kekerasan dengan mendorong pelaku 
kekerasan ditangani oleh mediator netral yang 
berbasis kewenangan hukum agar tercapai 
konsensus “model pengadilan” 

Sumber: Diolah dari analisa perbandingan penyelesaian konflik Kalbar,  Aceh, Ambon dan 
Poso 

2.5.   Keputusan dan Kebijakan Politik 

Pada prakteknya, hampir semua penyelenggara negara mendasarkan tindakan 

politiknya pada pendekatan pilihan rasional (rational choise). Pendekatan ini sangat 

kental dalam proses proses pembuatan, pelaksanaan dan penghakiman keputusan 

(decission) dan kebijakan (policy) politik.16 Sebagai sebuah fenomena politik, 

meskipun persepsi keputusan dan kebijakan politik selalu berdasar pada kedaulatan 

rakyat (dari, oleh dan untuk rakyat), namun dalam mewujudkan kepentingan nasional, 

pendekatan pilihan rasional selalu menjadi dasar petimbangan politik. Hal itu 

disebabkan karena dalam pendekatan pilihan rasional setiap alasan selalu dapat 

dijelaskan secara saintifik sehingga selalu saja terdengar dan terlihat masuk akal 

(rasional).  

Namun dalam beberapa kasus, seperti  kejatuhan rezim politik Orde Baru pada 

bulan Mei 1998, pendekatan ini dievaluasi oleh rezim berikutnya. Rezim politik Orde 

Baru jatuh karena pendekatan rasional  gagal membuat mendorong sistem politik 

melakukan fungsi adaptasi dan integrasi. Soeharto jatuh  disebabkan oleh empat hal, 

yaitu: (1) sistem politik yang tidak lagi adaptif dan integratif terhadap lingkungan 

politiknya. Terutama tuntutan dan dukungan politik, keduanya telah mengikis habis 
                                                            
16 Tentang pendekatan pilihan rasional dalam politik lihat Gabriel Almond dalam Pratisipasi 
Politik di Negara Berkembang. Pengertian kebijakan (policy) dalam kajian ini mencakup  
kebijakan publik, yaitu peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang  
dalam rangak mengatasi masalah publik. Lihat Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, 
New Jersey:  Prentice Hall Inc., 1987 dan analisa kebijakan dalam  Willian Dunn, Analisis 
Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2000.         
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residu kekuasaan rezim Soeharto yang menyebabkan semua manipulasi dan 

pencitraan yang dilakukan elit penguasa tidak lagi mempan; (2) gagal melakukan 

proses pelembagaan politik. Kecuali partisipasi politik mobilize,  tidak ada saluran 

yang tersedia bagi partisipasi politik otonomus masyarakat; (3) kesiapan “elit 

tandingan” mengambilalih kekuasaan. “Elit tandingan” yang berada                di 

lingkungan sistem politik (lingkaran kekeuasaan) sudah siap mengambilalih kekuasan 

dari tangan “elit penguasa”. (4) aktor-aktor internasional mengalahkan kepentingan 

domestik dalam perdebatan demokrasi liberal. Aktor nasional yang dominan 

menerima kehadirian kelembagan dan intrumen demokrasi yang mendukung 

kehadrian kapitalisme global;17  

Menghindar dari penyebab kejatuhan rezim politik Soeharto, rezim politik 

berikutnya cenderung lebih memilih pendekatan organizational process dan 

bureaucratic politics dibanding model rational choise. Rezim politik penerus ini 

berasumsi bahwa dalam memenuhi akumulasi tuntutan politik (Gerakan Reformasi 

Mei 1998) diperlukan defrensiasi struktural, sehingga diperlukan sejumlah struktur 

baru yang dipandang paling efektif dan efesien, seperti pembentukan Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan nasional Pengelola Perbatasan 

(BNPP)  dan lain-lain. Hanya saja masalah yang tidak terpikirkan kemudian adalah 

duplikasi, kompetisi, arogansi dan pemberosan —yang scepat atau lembat akan 

membuat lembaga itu tidak fungsional akibat tidak barenginya defrensiasi fungsional.  

Kecenderungannya pada pendekatan organizational process, dapat dicermati 

dari sikap politik dari pemerintah yang tampak sangat yakin bahwa dengan 

melakukan defrensiasi struktural, semua masalah politik terutama imlementasi atau 

pelaksanaan keputusan (decission) dan kebijakan (policy) dapat didiskripsikan 

                                                            
17 Kekalahan tersebut dapat dijelaskan  dengan menggunakan teori two level games Robert 
D. Putnam (1988). Menurut Putnam pola dan pengambilan keputusan politik dalam negeri 
sebagai resultante dari perdebatan demokrasi liberal antara aktor-aktor domestik dan 
internasional. Dengan menggunakan teori Putnam, tampak bahwa di satu sisi, elit politik 
Indonesia saling bernegosiasi untuk kepentingan kelompok-kelompok di dalam negeri, 
sementara di lain sisi, juga aktor-aktor internasional saling bernegosiasi untuk mencapai 
kepentingan rejimnya. Pola dan bentuk keputusan politik dalam negeri merupakan hasil 
kompromi/pertemuan antara permainan kepentingan domestik (aktor internal) dan 
kepentingan internasional (aktor eksternal).  
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sebagai hasil kerja dari sebuah oranisasi yang tepat (organizational process). Supra-

struktur politik terutama lembaga-lembaga fungsional pemerintah yang baru dibentuk 

itu, seperti BNPP dan BNPT beranggapan bahwa dalam defrensiasi struktural, 

masing-masing unsur dari organisasi itu sudah memiliki standar kerja baku sesuai 

kebiasaan yang sudah lama berlaku, sehingga keputusan dan kebijakan politik bukan 

lagi proses intelektual, melainkan hasil sebuah proses yang sudah baku.  

Begitu pula dengan pilihan pada pendekatan governmental/bureaucratic 

politics, pemerintah terutama elemen supra-struktur politik yang dibentuk kemudian 

sangat yakin bahwa politik dalam negeri dapat digambarkan sebagai hasil interaksi 

dan adaptasi dari beragam kepentingan politik yang ada terutama politik nasional dan 

politik lokal. Kebijakan politik dipandang sebagai hasil kompromi politik antara 

berbagai kepentingan dalam birokrasi politik nasional.   

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemahaman terhadap berbagai 

variabel dalam keputusan dan kebijakan politik menjadi sangat penting. Di satu sisi 

variabel merupakan cara  untuk menggambarkan (deskripsi), menjelaskan (analitis), 

dan meramalkan berbagai fenomena terkait dengan pembuatan dan implementasi 

suatu keputusan dan kebijakan  politik. Di lain sisi dapat menjadi instrumen analisa 

pada tingkat yang memungkinkan untuk dilakukannya analisa politik.  

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa terdapat beberapa sebab dalam 

proses perumusan/pembuatan, pelaksanaan dan penghakiman keputusan dan 

kebijakan. Oleh karen itu sangat beralasan jika secara metodologis, “keputusan 

(decision) dan kebijakan (policy) politik pemerintah ditetapkan sebagai variabel 

terikat (dependent variabel), semenetara berbagai faktor yang mempengaruhinya 

ditetapkan sebagai variabel bebas (independent variabel).  

Dalam kajian ini  keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik dalam 

negeri dibedakan menurut:  

1).  Urgensinya, yang dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu:   

a.  Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik yang bersifat kritis 

(diperlukan waktu, sikap, dan kemampuan bertindak yang tepat).  
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b. Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik yang bersifat penting 

dan mendesak.   

c.  Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik yang bersifat permanen 

dan rutin.  

2).  Isunya, yang dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu: 

a) Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) dengan isu tunggal 

b)  Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) dengan multi isu. Pada 

kenyataanya, setiap keputusan atau kebijakan politik  memiliki 

beragam/multi isu: bersifat “hybrid”, seperti terorisme yang multi isu 

(politik, agama, ekonomi dan pendidikan) 

3) Posisi strategisnya, yang dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu: 

a) Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik menurut nilai strategis 

ekonominya suatu daerah, kawasan, wilayah geografis tertentu, seperti 

Daerah Otoritas (Batam) dan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu 

(Kapet Flores);  

b) Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik menurut nilai strategis 

politiknya di suatu daerah, kawasan, wilayah geografis tertentu, seperti daerah  

perbatasan (Kabupaten Entikong dan kabupaten Timor Tengat Utara),  

c) Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik menurut nilai strategis 

sosialnya suatu daerah, kawasan, wilayah geografis tertentu, seperti Daerah 

Tertinggal (Kawasan Timur Indonesia, KIT).    

2.6. Pembangunan Ekonomi dan Partisipasi Politik: Belajar dari Rezim Politik 
Soeharto  

Keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik nasional Indonesia 

dipengaruhi oleh setiap rezim politiknya.  Hal itu disebabkan karena politik dalam 

tataran praktek dilihat sebagai formula dari kepentingan umum yang 

diidentifikasikan. Setiap rezim politik berasumsi bahwa pembuatan, pelaksanaan dan 

pengawasan suatu keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik merupakan 

terjemahan terhadap dinamika lingkungan politik (lokal, nasional, demestik dan 
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internasional)  yang diformulasikan ke dalam perencanaan nasional pada periode 

tertentu, seperti GBHN di era Orde Baru dan RPJPN di era Pasca Reformasi.  

Dalam kasus rezim politik Orde Baru, Soeharto memulai pembangunan 

ekonominya dengan menganut model pembangunan teknokratis. Secara teori model 

pembangunan ini dapat diramalkan berhasil di bidang ekonomi, namun akan gagal 

dalam bidang politik. Sebab, meskipun tujuannya untuk menggairahkan ekonomi 

yang nantinya dipercaya akan menyeimbangkan ketimpangan ekonomi, namun akibat 

syaratnya yang harus menekan partisipasi politik untuk waktu yang tidak ditentukan 

justru akan  memproduksi ketidakpuasan politik.  

Pada model ini Soeharto diakui berhasil menjaga stabilitas politik, namun itu 

hanya bersifat sementara (tidak permanen dalam pengertian teoritisnya). Sebab, 

model pembangunan ini hanya mengakomodasi kondisi-kondisi ekonomi dan politik 

yang mendukung, seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan 

peningkatan upaya penanaman modal asing. Namun pilihannya yang mengabaikan 

pembangunan ekonomi yang berdeterminisme politik sehingga mengabaikan 

partisipasi politik justru menghangcurkan semua capainnya kelak. Kran partisipasi 

politik tidak dibuka karena diasumsikan akan mengganggu pembangunan ekonomi. 

Sebagai akibatnya, partisipasi politik yang rendah justru menjadi bumerang karena 

dalam jangka waktu panjang akan terjadi  ledakan partisipasi politik yang 

menyebabkan pemerintahannya menuai ketidakpuasan.  

Dalam jangka panjang, model pembangunan teknokratis yang dianut Orde Baru 

ternyat bukan jalan keluar bagi stabilitas politik, karena hasilnya adalah kegagalan 

ganda. Ketidakjelasan waktu pembatasan partisipasi politik membuat ledakan 

partisipasi politik yang justru merusak seluruh tatanan ekonomi dan politik yang 

berhasil dibangun sebelumnya. Kegagalan pertama berupa ketidakberhasilan 

pembangunan ekonomi (pertumbuhan) menyeimbangkan ketimpangan ekonomi 

(pemerataan), lalu disusul  kegagalan kedua berupa ledakan partisipasi politik, seperti 

kasus Gerakan Mei 1998 —yang mungkin tidak pernah diramalkan oleh rezim 

politiknya.  
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Mengikuti nasehat pola pembangunan terencana (Repelita) seperti yang  

dipopulerkan oleh W.W. Rostow, Soeharto beralih ke model pembangunan populis 

pada periode pertengahan hingga menjelang berakhirnya rezim politiknya. Namun 

secara politik model ini hampir dipastikan gagal karena dua hal, yaitu: (1) terlambat 

dianut. Keterlambatan pemerataan —ekonomi yang relatif timpang meski diikuti 

pertumbuhan ekonomi— telah memicu ketidakpuasan diberbagai bidang, sehingga 

memberi ruang munculnya militer sebagai kekuatan politik baru —kuat dan stabil 

yang mengontol politik dan menekan partisipasi politik warga negara. Model ini 

gagal karena segera memperlihatkan ciri-ciri intrinsiknya berupa partisipasi politik 

yang tinggi. Peran besar ABRI (TNI dan Polri) dalam mengontrol kehidupan politik 

melalui penggunaan berbagai kekerasan politik, seperti teror dan intimidasi politik 

membuat rakyat bertambah marah. 

Secara teori, model pembangunan populis ini bertujuan untuk melakukan 

pemerataan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Namun partisipasi politik yang 

tinggi jika tidak dikelola dengan baik juga menjadi ancaman laten bagi  stabilitas 

politik, karena akan menimbulkan ketegangan-ketegangan dan instabilitas politik. 

Soeharto lupa bahwa bartisipasi politik sangat penting dan mendesak dalam setiap 

tahapan pembangunan politik (sosial, budaya, ekonomi, agama, pertahanan dan 

keamanan). Penting  karena pengertiannya mencakup keterlibatan warga negara 

dalam seluruh proses politik: perumusan/pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan/ 

penghakiman keputusan/kebijakan politik). Keterlibatan dalam proses politik dapat 

dilakukan oleh warga negara baik secara perorangan ataupun kelompok, spontan atau 

manifest, sadar (otonomus) ataupun tidak sadar (mobilize). Tergantung  jenis budaya 

politik (participant, parochial, subject) yang dinut oleh setiap warga negara. 

 

2.7.  Orientasi Politik Nasional  

Semua proses politik: pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan keputusan 

(decision) dan kebijakan (policy) politik selalu didasarkan pada orietasi politik 

(political oriented). Bagi bangsa Indonesia, orientasi politik nasional sudah bersifat 
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jangka panjang dan permanen sebagaimana  tertuang dalam Dasar Negara dan 

Konstitusi Negara (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 versi Amandemen). 

Untuk keputusan dan kebijakan politik dalam negeri, misalnya, orientasi politik selalu 

berpatokan pada  kesejahteraan umum (kemakmuran) —melalui kebebasan, 

persatuan, kedaulatan, dan keadilan.  

Orientasi politik tersebut selalu dipayakan dan diarahkan bagi pencapaian 

kepentingan nasional (national interest). Sebab, tantangan faktualnya adalah politik 

dalam negeri yang selalu dihadapkan pada tuntutan keputusan dan kebijakan politik 

yang bersifat pragmatis yang disebabkan oleh dinamika politik lokal, nasional dan 

pengaruh domestik dan internasional. Terbukti dalam banyak kasus kepentingan 

golongan/kelompok mewarnai  keputusan dan kebijakan politik  baik di tingkat lokal 

maupun tingkat nasional. Misalnya kontradiksi politik dalam bidang ekonomi, yaitu 

antara kehendak politik yang ingin memajukan peternakan dan pertanian (kebijkan 

anti-impor) melawan kehendak politik yang ingin meninggalkan peternakan dan 

pertanian (kebijakan pro-impor). Juga dalam kehidupan beragama terjadi kontradiksi 

antara kehendak politik yang ingin warga negara bebas melakukan kegiatan sesuai 

agama dan kepercayaannya berhadapan dengan kehendak politik yang ingin 

melindungi agama dan kepercayaannya.      

Mencermati perkembangan politik dalam negeri Indonesia pada lima tahun 

mendatang (2014-2019), terdapat tiga faktor determinan yang sangat mungkin 

mempengaruhi  proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan, pada setiap 

keputusan (decision) dan kebijakan (policy) politik terkait kebijakan politik dalam 

negeri, yaitu: (1) dinamika politik. Dinamika politik lokal, nasional dan global untuk 

lima tahun mendatang masih dipengaruhi oleh tiga hal,  yaitu: (a) pelaksanaan 

demokrasi dan demokratisasi: rekruitmen politik, partisipasi politik dan pluralisme 

politik; (b) pelaksanaan otonomi daerah: kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan 

dan daerah tertinggal, serta pengelolaan sumberdaya alam; (d) pelaksanaan keamanan 

nasional: terorisme dan konflik politik; (2) kepentingan mendesak (vital interest). 

Vital interest sesungguhnya adalah konsensus politik nasional sebagai bentuk 

interpretasi terhadap kepentingan nasional yang harus dicapai dalam jangka waktu 
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tertentu. Untuk lima tahun mendatang (RPJPN ke III), kepentingan mendesak yang 

menjadi orientasi kebijakan politik dalam negeri akan diarahkan pada upaya 

pelembagaan politik dengan penekanan pada budaya politik dan etika politik; (3) 

orientasi politik (political oriented). Orientasi politik nasional berupa kesejahteraan 

umum (kemakmuran) yang selalu dipayakan melalui persatuan nasional, kedaulatan 

rakyat, keadilan sosial, dan kemerdekaan dalam menggunakan hak-hak politik. 

Orientasi dan upaya itu selalu mewarnai setiap implementasi/pengawasan keputusan/ 

kebijakan politik dalam negeri Indonesia dari satu rezim politik ke rezim politik 

berikutnya.  
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BAB III 

METODOLOGI 
 
 

3.1.  Alur Pikir Kajian  

Kerangka umum kebijakan dalam negeri Indonesia telah dirumuskan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang 

Pembangunan Nasional (RJPPN) tahun 2005–2025. Secara yuridis UU itu merupakan 

pejabaran dari visi dan misi pembangunan nasional Indonesia. Visi pembangunan 

nasional adalah terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.  

Atas dasar itulah maka kajian politik dalam ini difokuskan pada analisis 

terhadap implementasi kebijakan dalam negeri Indonesia sebagaimana dalam RJPMN 

II. Secara konseptual, analisa perumusan/pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan 

keputusan dan kebijakan politik dalam negeri Indonesia selalu mengacu pada tujuan 

nasional dengan tetap memperhatikan: (1)  faktor lingkungan strategis (lokal, 

nasional, domestik-internasional); (2) faktor orientasi politik nasional (yang selalu 

diupayakan menjadi nilai inti (core value) setiap tahapan pembangunan nasional;           

(3) faktor identifikasi kepentingan nasional yang mendesak (vital interest).1  

Ketiga aspek itu menjadi dasar untuk menilai ada tidaknya konsistensi antara 

perumusan dan implementasi kebijakan dalam negeri Indonesia yang dilakukan oleh 

setiap rejim pemerintahan. Alur pikir berikut dimaksudkan untuk melihat adanya 

konsistensi tersebut.  

 
 

 
 
 
 
 

  
  
 

                                                            
1 Vital interest merupakan faktor dinamis yang dirumuskan berdasarkan tantangan-tantangan 
yang dihadapi oleh pemerintah pada suatu masa berdasarkan dinamika domestik dan 
internasional yang berlangsung. 
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Dinamika Politik
(Lokal, Nasional 

dan pengaruh Global)

Kepentingan Nasional
Yang Mendesak 

(UU dan RPJPN)

Orientasi Politik Nasional 
(Pancasila dan UUD 1945 

ARAH 
KEBIJAKAN POLITIK

DALAM NEGERI:
Demokrasi dan 
Demokratisasi, 

Otonomi daerah, dan 
Keamanan nasional

 
Sumber: Interpretasi Peneliti, 2013  

 
 
 
3.2.  Operasionalisasi Konsep Utama  

Seperti diketahui bahwa prioritas pembangunan politik pada RPJMN III (2015-

2019) adalah pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan 

menitikberatkan pada prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan. Karena itu 

diperlukan identifikasi terhadap nilai-nilai lokal yang mendukung ataupun yang 

kurang relevan bagi toleransi dan prinsip non-diskriminasi, atau juga dalam bentuk 

kegiatan audit nilai-nilai lokal. 
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No. Isu Utama Variabel 
1. Demokrasi  a. Rekruitmen politik: Kasus Penyelnggaraan 

Pemilu oleh KPU dan Bawsalu di tingkat lokal 
dan nasional 

b. Partisipasi politik: Kasus Kemitraan Pemerintah 
dan Masyarakat 

c. Pluraslime Politik: Kasus Konflik Horizontal di 
Indonesia  

2. Otonomi Daerah  
 

a. Kapabilitas responsif  
Alokasi dan distribusi nilai-nilai politik di 
wilayah perbatasan dengan negara tetangga dan di 
daerah tertinggal: Kasus wilayah perbatasan di 
Nusa Tenggara Timur (Kabupaten TTU-Timur 
Leste) dan di Kalimantan (Entikong-Malysia) 

b. Kapabilitas Ekstraktif  
Pengelolaan dan pemanfaatan SDM dan SDA di 
daerah perbatasan dan tertinggal: Kasus Kawasan 
Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet) di 
Provinsi NTT.  

3.  Keamanan Nasional  a. Terorisme: Kasus BNPT     
b. Konflik politik: vetikal dan horizontal 

 
Kajian ini diarahkan untuk mendeskripsikan berbagai peluang dan tantangan 

(dinamika politik lokal, nasional dan global) yang menjadi faktor determinan dalam 

perumusan dan implementasi kebijakan dalam negeri Indonesia pada lima tahun 

mendatang. Ada tiga isu utama yang menjadi fokus kajian ini, yaitu: demokrasi dan 

demokratisasi (rekruitmen politik, partisipasi politik, dan pluralisme politik), otonomi 

daerah (wilayah perbatasan dan kawasan pembangunan ekonomi terpadu (Kapet), 

kemanan nasional (terorisme dan konflik politik) untuk melihat arah kebijakan politik 

dalam negeri terkait budaya dan etika politik. Ketiga isu itu ditelaah dengan 

memperhatikan variabel-variabelnya:  

Dengan menganalisis (refleksi dan proyeksi) faktor-faktor yang berpengaruh 

(continuity dan change) terhadap setiap isu diharapkan dapat memberi masukan 

terhadap rumusan dan implementasi kebijakan politik dalam negeri Indonesia 

khususnya pelembagaan politik, sebagaimana tercamtum dalam RPJPN III (2014-

2019).  
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3.3. Teknik Pengumpulan Data  
 
Kajian ini menggunakan empat cara dalam pengumpulan data, yaitu:  

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari 

berbagai dokumen dan referensi/literatur untuk memperoleh gambaran tentang 

konseptualisasi teoritis setiap isu (sejarah dan perkembangan pemikiran) dan 

implementasinya dalam kebijakan politik dalam negeri Indonesia.  

2. Wawancara Mendalam  

Wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan dengan mengumpulkan 

data kualitatif dari nara sumber yang terpecaya (berkompeten);  

a. Demokrasi dan Demokratisasi 

Untuk kasus pengawasan partisipatif, peneliti melakukan observasi dengan 

terlibat langsung dalam sarasehan, pelatihan, dan rapat anggota/Komisioner 

Bawaslu, kelompok kerja terkait program pengawasan partisipatif “Satu Juta 

Relawan Pengawasa Pemilu”. Sementara untuk rekruitmen politik khususnya 

persiapan pileg dan pilpres 2014,  peneliti melakukan studi dokumen (DPT 

dan perturan KPU),       

 

b. Otonomi Daerah  

Untuk kasus Wilayah Perbatasan dan Kapet, peneliti mengikuti FGD di 

Kupang yang menhadirkan unsur terkait, dan wawancara dengan Ketua 

Bappeda TTU, Kepala Badan Perbatasan Kabupaten TTU Provinsi NTT,  dan 

Mantan Pengelola Kapet NTT. 

c. Keaman Nasional  

Untuk kasus konflik vertikal dan horizontal di tanah, peneliti melakukan 

wawancara dengan dosen Hubungan Internasional  UGM  Samsu Rizal 

Panggabean, peneliti konflik dari Pusat Kajian Perdamaian dan Resolusi 

Konflik Pascasrajana UGM di Yogyakarta, 9 Desember 2013. Sedangkan 
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untuk kasus terorisme,  peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan 

BNPT (Kepala BNPT, Deputi I BNPT).  

3. Focus Group Discussion (FGD) 

Diskusi terfokus atau FGD dilakukan untuk mengumulkan data kualitatif 

(didukung data kuantitatif). FGD  dihadiri oleh sejumlah peserta yang kompeten 

(sekitar 12-16 orang) dan seorang pembicara utama sekaligus bertindak sebagai 

nara sumber ahli.  

a. Terkait demokrasi: pluralisme politik, FGD dilakukan  di Hotel Ibis Jakarta 

dengan menghadirkan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Siti 

Musda Mulia (narasumber)  dan perwakilan Bappenas, BNPT, LIPI, 

Kesbangpol Kemdagri dan Komnas Perempuan.  

b. Terkait otonomi daerah: wilayah perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan 

pembangunan ekonomi terpadu, FGD dilakukan di kantor Bappeda Kupang 

NTT pada Kamis, 7 November 2013 dengan menghadirkan perwakilan dari 

Bappenas (Direktorat Perbatasan dan Direktorat Politik dan Komunikasi), 

badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Bappeda Provinsi NTT, 

Pengelola Kapet, Kesbangpol Provinsi NTT, Dinas PU Provinsi NTT, Dinas 

Infokom Provinsi NTT.   

3.4.  Teknik Analisa Data  

Semua data primer dan sekunder yang dikumpulkan dibagi berdasarkan 

kategori isu dan variabelnya. Dalam kajian ini data dibagi ke dalam tiga kategori, 

sesuai matriks kualitatif yang dibuat untuk memperoleh gambaran tentang refleksi 

dan proyeksi politik. Ketiga kategori data kemudian dianalisa berdasarkan isu dan 

variabelnya dengan menggunakan teknik kualitatif. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI 
BERDASARKAN RPJMN 2009-2014 

 
 

4.1. Konteks Kebijakan Dalam Negeri   

Kebijakan politik dalam negeri pasca runtuhnya rezim politik Orde Baru —

sebagaimana tertuang dalam RPJMN I dan II—sangat dipengaruhi oleh tuntutan 

Gerakan Reformasi Mei 1998. Kondisi politik aktual yang mencakup aspirasi politik 

lokal, dinamika politik nasional dan pengaruh politik global menjadi konteks politik 

dalam merumuskankepentingan nasional Indonesia. Karena itu, ke depan 

implementasi kebijakan politik dalam negeri masih tetap diwarnai oleh masalah-

masalah yang muncul dalam pelaksanaandemokrasi dan demokratisasi khususnya 

rekruitmen politik, partisipasi politik dan pluralisme politik.   

Terkait semua pokok masalah tersebut, ada tigaisu besar yang akan terus 

berlanjut, yaitu: (1) isu demokrasi dan demokratisasi. Pada isu ini  partisipasi politik 

dan pluralisme politik akan dikaitkan dengan upaya pelembagaan politik; (2) isu 

otonomi daerah. Pada isu ini rekruitmen politik masih akan dikaitkan dengan konflik 

horizontal pasca pemilu (pilpres, pileg dan pilkada)dan peran kepemimpinan politik 

lokal dalam pembangunan wilayah perbatasan, kawasan ekonomi terpadu, daerah 

tertinggal dan pengelolaan sumber daya alam; (3) isu keamanan nasional. Pada isu  

ini terorisme dan konflikvertikal akan dikaitkan dengan distribusi dan alokasi nilai-

nilai politik. yang menjadi dasar dari semua aspirasi masyarakat lokal.  

Dengan demikian kebijakan politik dalam negeri akan memberi penekanan kuat 

pada aspek sosialisasi politik (pendidikan politik) dan etika politik dalam membangun 

jenis budaya politik partisipant (participant political culture)1dan jenis partisipasi 

                                                            
1Menurut G. Almond dan S. Verba (1963) budaya politik adalah sikap Orientasi yang khas 
warga negara terhadapsistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap 
peranan warga negara yang ada di dalam sistem politik.Tentang klasifikasi budaya politik 
(parokial, subjek dan partisipant) lihat Gabriel A. Almond and SidneyVerba, The Civic 
Culture Political Attitude and Democracy in Five Nations, Rainbow-Bridge, 1962 dan Sidney 
Verba dan LucianW. Pye, Perbandingan Kebudayaan Politik dalam Beberapa Aspek 
Pembangunan Politik, Jakarta: Rajawali,1983. 
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politik otonom (otonomus political participation)2untuk mencegah munculnya 

masalah demokrasi dan demokratisasi. 

 
4.2. Pencapaian dan Penilaian RPJMN 2009-2014 

Kebijakan politik dalam negeri selain untuk mengamankan kepentingan 

nasional, juga untuk memproyeksikan sistem nilai (values) yang terus menguat dalam 

sistem politik, seperti nilai kebebasan (demokrasi), transparansi, akuntabilitas, 

kredibilitas dan partisipatory (good governance), serta nilai persamaan (perlindungan 

hukum dan HAM). Melalui isu demokrasi, isu otonomi daerah dan isu keamanan 

nasional sistem nilai tersebut dapat dilihat dan kemudian diproyeksikan. 

 
4.2.1.  Demokrasi dan Demokratisasi: Rekruitmen Politik,Partisipasi Politik, dan 

Pluralisme Politik  

Keberhasilan KPU di bawah pemerintahan Presiden Gus Dur-Presiden 

Megawati Soekarno Putri melaksanakan rekruitmen politik (Pemilu Legislatif dan 

Presiden) tahun 2004 menjadi tonggak kokoh dalam membangun demokrasi 

Indonesia. Betapa tidak, keberhasilan itu telah mengundang banyak kekaguman dari 

berbagai pihak terutama dari negara-negara yang pesimis demokrasi akan 

berkembang di Indonesia. Keberhasilan itu selain mengakui dan mengukuhkan 

Indonesia sebagai negarapertama kali di dunia yang melaksanakan pemilu langsung 

terbesar dan terumit: tiga pemilu besar berlangsung sekaligus (pemilihan 

presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPRD, dan anggota DPD), juga menempatkan 

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang dapat 

melaksanakan demokrasi.3 Padahal sebelumnya ada keraguan yang mendalam di 

                                                            
2Menurut G. Almond dan S. Verba (1963) budaya politik adalah sikap Orientasi yang khas 
warga negara terhadapsistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap 
peranan warga negara yang ada di dalam sistem politik.Tentang klasifikasi budaya politik 
(parokial, subjek dan partisipant) lihat Gabriel A. Almond and SidneyVerba, The Civic 
Culture Political Attitude and Democracy in Five Nations, Rainbow-Bridge, 1962 dan Sidney 
Verba dan LucianW. Pye, Perbandingan Kebudayaan Politik dalam Beberapa Aspek 
Pembangunan Politik, Jakarta: Rajawali,1983. 
3Semua keberhasilan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat dan tuntutan Gerakan 
Refomasi Mei 1998. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuhan tersebut —yang terus diikuti 
promosi demokrasi, seperti pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) yang dihadiri oleh 31 
negarapada bulan Nopember 2008 di Denpasar Bali dan pembentukan Institute for 
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dunia internasional terutama negara “pengekspor” demokrasi bahwa Islam dan 

demokrasi, seperti di Indonesia,tidak kompatibel.  

Keraguan itu bahkan nyaris hilang seketika setelah pemerintahan Presiden SBY 

menyusulkan dua gebrakan besar terkait penegakan hukum dan HAM, yaitu: (1) 

meratifikasi 6 (enam) instrumen hukum internasional yang mengatur promosi dan 

proteksi HAM yang diterima secara universal;(2) memberikan pelaporankepada 

treaty bodies: Komite Anti Penyiksaan (CAT), Komisi Penghapusan 

DiskriminasiRasial (CERD), Komite Penghapusan Bentuk-Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan (CEDAW), Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-

hak Ekososbud, dan Konvensi Hak Anak dan Anti Diskriminasi.4 

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan demokrasi dan 

demokratisasisebenarnya sudah“tumbuh”sejak tahun 1998yang ditandai oleh 

penyusunanprogram Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 

sebagai panduan bagi pelaksanaan dan upaya memajukan dan melindungi HAM.5Hal 

ini penting diingat mengingat Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di 

dunia yang memiliki RANHAM.6 

Namun komitmen pemerintah untuk melaksanakan demokrasi dan 

demokratisasi itu juga membutuhkan topangan regulasi dan keamanan yang kuat 

(Polri yang profesional) untuk mencegah pelaksanaan rekruitmen politik dan hak-hak 

                                                                                                                                                                          
Democracy and Peace (IDP) sebagai tindak lanjut dari BDF—  merupakanmodal politik yang 
sangat besar bagi pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.  
4 Keenam instrumen HAM internasional tersebut adalah (1) Kovenan Internasional Hak-hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1976; (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sosial dan 
Politiktahun 1976; (3) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasialtahun 1969; (4) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuantahun 1981; (5) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia 
tahun 1987; (6) Konvensi Hak-hak Anak tahun 1990.  
5Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki RANHAM.RANHAM 
Indonesia yang sudah berjalan selama 3 (tiga) periode (1998-2003, 2004-2009, dan 2010-
2014). 
6Sebagai upaya mendorong penegakan hukum dan perlindungan HAM, berbagi pengalaman 
dengan masyarakat internasional, membangun pemahaman yang sama dan mencari solusi 
bersama atas persoalan HAM, Pemerintah sangat bersikap terbuka dalam menerima 
mekanismeHAM PBB untuk melakukan country visit ke Indonesia.  
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politik warga negara(partisipasi politik) tidak menghasilkan instabilitas politik.7 Atas 

desakan dan kesadaran politik, niat untuk melakukan penguatan sistem demokrasi dan 

demokratisasi lalu didahului oleh lahirnya sejumlah kebijakan pro-kebebasan disertai 

kebijakan pro-stabilitas.  

Untuk topangan regulasi terdapat penegasan jaminan HAM dan pengakuan hak-

hak politik warga negara dalam Amandemen Konsitusi (UUD 1945) dan UU Nomor 

9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Sedangkan untuk topangan keamanan dilakukan Amandemen UU Polri Nomor 28 

tahun 1997 (menjadi UU Polri Nomor 2 Tahun 2002) dan amandemen UU 

Pertahanan dan Keamanan Nomor 20 Tahun  1982  (menjadi UU Pertahanan Nomor 

3 Tahun 2002) yang diikuti amandemen UU TNI Nomor 4 Tahun 1982 (menjadi UU 

TNI Nomor 34 Tahun 2004). 

Atas semua kebijakan itu, pemerintah telah membuktikan komitmennya untuk 

memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi politik warga negara dalam 

menyampaikan aspirasi politiknya tanpa perlu mengorbankan pluralisme politik 

dankeamanan nasional. Orientasi semua kebijakan itu adalah agar dalam waktu yang 

bersamaan berdamai dua hal pokok, yaitu: (1) warga negara dapat bebas 

menyampaikan/memperjuangkan aspirasi politik; (2) kebebasan warga negara 

menyampaikan/memperjuangkan asprasi politiknya tidak mengganggu pluralisme 

politik, stabilitas politik dan keamanan nasional.  

Hasilnya, hanya dalam waktu relatif singkat, partisipasi politik         warga 

negara mengalami peningkatan pesat.Dengan berpegang pada regulasi yang ada 

(terutama UUD 1945 dan undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat), 

warga negara tanpa kecuali bebas mengekspresikan berbagai tuntutannya. Sangat 

terasa bahwa hingga      tahun 2013, pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah 

memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan nasional. Keberhasilan itu 

                                                            
7Tentang partisipasi politik lihat Miriam Budiardjo (ed.), Partisipasi Politik dan Partai Politik, 
Jakarta: Gramedia, 1981. (terutama Bab II Tujuan dan Pilihan: Partisipasi Politik dalam 
Konteks Pembangunan), Samuel P. Huntington and Joan Nelson, Partisipasi Politik di 
Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. (Bab 1. Pendahuluan: Hakikat Partisipasi 
Politik), dan Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics, Boulder Colorado,1981. 
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dapat dilihat pada: (1) banyaknya gugatan yang masuk MK terkait regulasi yang tidak 

demokratis; (2) peningkatan partisipasi politik dalam rekruitmen politik dan proses 

pembuatan, pelaksanaan dan penghakiman kebijakan politik baik di tingkat lokal 

(daerah) maupun di tingkat nasional (Jakarta).  

Menyangkut partisipasi politik dalam rekruitmen politik dan dalam proses 

pembuatan, pelaksanaan dan penghakiman kebijakan politik, masyarakat di berbagai 

lapisan dan wilayah sudah terlihat sangat bebas menyampaikan aspirasi politiknya. 

Dialog dan unjuk rasadapat berlangsung dimana saja yang dinginkan terutama di 

tempat-tempat yang menjadi pusat perhatian publik, seperti di kantor-kantor 

pemerintah, di rumah-rumah jabatan, dan ruang-ruang publik. Sehingga yang masih 

menjadi tantangan berat adalah pelaksanaan jenis partisipasi politik otonom 

(otonomus political participation)pada semua proses politik terutama pada 

rekruitmen politik (pilpres, pileg dan pilkda) dan proses pembuatan, pelaksanaan dan 

penghakiman kebijakan politik. 

Selama ini penyampaian aspirasi politik masyarakat terutama dalam bentuk 

unjuk rasa selain cenderung menampilkan wajah jenis partisipasi politik 

mobilisasi(mobilize political participation), juga umumnya mengganggu kepentingan 

umum (stabilitas politik dan keamanan) dan mengancam pluralisme politik akibat 

kompetisi dan konflik yang ditimbulkannya.8  Penyebab utamanya adalah masyarakat 

yang terlibat dalam proses politik terutama yang terlibat dalam unjuk rasa umumnya 

masih menganut jenis budaya politik parokial (parochial political culture)9 dan jenis 

budaya politik subjek (subyek political culture).10Padahal pelaksanaan jenis 

                                                            
8Kasus yang dapat dirujuk adalah mobilisasi politik yang dilakukan oleh FPI yang kerap 
mendapat resistensi. Tentang mobilisasi politik lihat David E. Apter, The Politics of  
Modernization, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1966. (Chapter 10.The 
Mobilication System as a Modernization Prototype), Paul Lewis, Political Partisicipation in 
Post-Communist Democracies. 
9Jenis budaya politik parokial (parochial political culture)memiliki  dua ciri utama yang 
menonjol, yaitu: (1) masyarakat tidak begitu tertarik untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
setiap proses politik; (2) kesadaran politik sangat rendah dan partisipasi politik yang bersifat 
pasif. 
10Empat ciri utama yang menonjol dari jenis budaya politik subjek (subyek political culture), 
yaitu: (1) warganegara beranggapan bahwa keberadaan mereka adalah sebagai subjek yang 
tidak dapat mengubah dan mempengaruhi setiap keputusan politik; (3) masyarakat bersikap 
apatis; (4) kesadaran politik relatif sudah maju, namun  partisipasi politik masih pasif,  
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partisipasi politik otonom (otonomus political participation)11dengan jaminan 

stabilitas politik dan keamanan telah mensyaratkan dianutnya jenis budaya politik 

partisipant (participani political culture).12Mengenai dampak negatif dari 

pelaksanaan  jenis partisipasi politik mobilisasi (mobilize political participation)akan 

dijelaskan pada bagian isu keamanan nasional khususnya konflik horizontal.Adapun 

tantangannya adalah menumbuhkan etika politik dan melaksanakan sosialisasi 

politik, (pendidikan politik) untuk meningkatkan wawasan kebangsaan.   

Sepanjang periode 2009-2013, partisipasi politik warga negara dalam proses 

rekruitmen politik terutama bagi pejabat politik (pilpres, pileg dan pilkada) masih 

tergolong baik. Untuk mengantisipasi angka partisipasi pemilu yang cenderung 

menurun pada Pemilu 2009, KPU pada tahun 2013 telah membentuk “relawan 

pemilih” untuk meningkatkan angka partisipasi politik pada Pemilu 2014. Disamping 

itu KPU membuat sejumlah regulasi untuk menjamin keadilan dan persamaan bagi 

partai politik, seperti  Peraturan KPU tentang Dana Kampanye dan lain-lain. 

Upaya sejenis tapi tidak langsung juga dilakukan oleh Bawaslu dengan 

menfasilitasi terbentuknya “sejuta relawan pengawas pemilu” dan “mitra pengawas 

pemilu” untuk mendorong pengawasan partisipatif dan penggunaan hak suara pada 

Pemilu 2014.  Langkah Bawaslu melaksanakan Pemilu 2014 yang adil dan kompetitif 

juga dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengawasan 

pemilu. Di beberapa provinsi/daerah, Bawaslu telah melakukan program sosialisasi, 

koordinasi, dan pelatihan pengawasan pemilu kepada OMS, media massa, tokoh adat, 

tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, seperti pelatihan media massa dan ormas  di 

Samarinda, Manado, Riau, Makassar dan kota-kota besar lainnya. 

Upaya melaksanakan pemilu yang adil dan kompetitif juga telah  dibarengi 

dengan upaya rekruitmen politik yang adil dan kompetitif bagi anggota KPU, 

                                                            
11Ciri utama yang menonjol dalam pelaksanaan partisipasi politik otonom (otonomus political 
participation)adalah adanya kesadaran sendiri untuk terlibat dalam proses politik. Sebaliknya, 
pada jenis partisipasi politik mobilisasi (mobilize political participation) tampak adanya 
pengaruh dari pihak lain (tekanan, ancaman, intimidasi dan atau iming-iming).   
12Ada dua ciri utama jenis budaya politik partisipant (participant political culture)yang 
menonjol, yaitu: (1) keterlibatan dalam usaha mempengaruhi setiap keputusan politik dan 
melakukan pengawasan terhadap sistem politik (2) kesadaran politik yang sangat tinggi dan 
partisipasi politik aktif. 
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Bawaslu dan partai politik. Pada rekruitmen keanggotaan (komisioner) KPU dan 

Bawaslu tahun 2009 sudah diatur syarat pengalaman kepemiluan bagi para calon. 

Dengan demikian anggota (komisioner) KPU dan Bawaslu yang terpilih pada tahun 

2013 umumnya sudah berpengalaman dalam soal kepemiluan, karena sebelumnya 

sudah pernah duduk menjadi anggota KPU/Bawaslu.  

Untuk rekruitmen politik di tubuh partai politik dalam rangka mengisi 

kepengurusan partai dan calon pejabat politik sejumlah partai terutama partai besar 

seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PAN, PKB, Partai Nasdem  dan lain-

lain sudah dibuat ketentuan atau syarat tentang perlunya kapasitas, kapabilitas dan 

integritas politik bagi para calon pengurus partai dan pejabat politik. Tantangannya 

adalah hanya pada implementasi dari ketentuan itu —yang masih disorot oleh publik. 

KPU (sebagai palaksana) dan Bawaslu (sebagai pengawas) dalam mendorong 

rekruitmen politik di tubuh partai khususnya pemilihan pejabat politik telah 

melakukan sejumlah kerjasama dengan instansi terkait (seperti MoU dengan KPK 

danPPATK)  dan sejumlah pengetatan yang secara tidak langsung menseleksi calon 

pejabat politik, seperti syarat minimal pendidikan formal disamping syarat kesehatan 

dan berkelakuan baik. 

Upaya Langkah KPU dan Bawaslu melaksanakan pemilu legimate juga 

dilakukan dengan memperbaiki terus-menerus Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu pada tahun 2013 juga dibentuk Dewan 

Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) untuk menegakkan kode etik 

penyelenggara pemilu. Semua langkah itu dilakukan untuk membuat proses 

rekruitmen politik, partisipasi politik dan pluralisme politik berjalan seia-sekata dan 

menghindari gugatan hasil pemilu, seperti  hasil Pilpres 2009 yang sempat digugat 

oleh pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (Partai Hanura) dan kasus Pilkada Maluku Utara 

tahun 2012 yang hasilnya tidak ditetapkan oleh KPUD melainkan oleh Kemdagri 

setelah melalui proses panjang di MA dan MK. 

 

 



 
 

43 
 

4.2.2. Otonomi Daerah: Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal dan Kawasan 
Ekonomi Terpadu 

 
Governability dan desentralisasi adalah dua variabel politik pengelolaan 

wilayah perbatasan yang sangat berpengaruh. Dalam hubungan pusat daerah kedua 

variabel itu dapat dianalisa dengan melihat tiga level kebijakan, yaitu: (1) policy 

level(UU) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR; (2) organizational 

level (Perda) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD; (3) 

operational level yang menjadi kewenangan SKPD-SKPD.     

Terkait dengan kedua variabel di tiga level kebijakan itu, sejumlah regulasi 

dibuat menandai berlangsungnya politik pengelolaan wilayah perbatasan, antara lain: 

(1) pada policy level (pemerintah dan DPR): metetapkan UU Nomor 43 Tahun 2008 

tentang wilayah negara yang menjadi dasar bagi pembentukan badan pengelola 

nasional dan badan pengelola daerah, dan sebagai dasar pelaksana teknis 

pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan oleh 

kementerian/lembaga, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah 

provinsi/kabupaten-kota; (2) masih pada policy level (pemerintah) juga ditetapkan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan (BNPP) dengan tugas: (a) menetapkan kebijakan program pembangunan 

perbatasan; (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (c) mengkoordinasikan 

pelaksanaan, dan (d) melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah 

negara dan kawasan perbatasan; (3) pada organizational level (Perda)  dibuat Perda 

dan Peraturan Gubernur tentang pembentukan badan pengelola daerah, 

sepertiPeraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2005 tentang Pembentukan Badan 

Persiapan Pengembangan Kawasan  Khusus Perbatasan Kalbar, Perda Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar yang 

membentuk SKPD struktural berupa Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan  dan 

Kerjasama (BPKPK) dan Pergub Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, 

Fungsi dan Tata Kerja BPKPK; (4) pada operational leveldibentuk Badan Daerah 

Pengelola Perbatasan (BDPP) dengan program/kegiatan pembangunan, ,seperti di 

Kaltim dibentuk Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, Daerah 
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Tertinggal (BPKP2DT) dan di Kalbar dibentuk Badan Pengelolaan Kawasan 

Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK).  

Seperti di Provinsi Kalbar, Kaltim,  dan NTT tanggung jawab pegelolaan 

perbatasan melekat pada Bappeda Provinsi/Kabupaten yang berkoordinasi dengan 

instansi terkait di tingkat pusat dan daerah baik secara vertikal maupun horizontal. 

Dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur, seperti Pergub Kaltim Nomor 13 tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP2DT.Untuk mewujudkan visi 

perbatasan negara sebagai wilayah, yang aman, tertib dan maju , BNPP sejak tahun 

2011 telah memperkenalkan 7 (tujuh) strategi dasar, yaitu: (1) reorietansi arah 

kebijakan pengelolaan perbatasan; (2) reposisi peran strategis kawasan perbatasan;                             

(3) rekonsolidasi daya dukung pengelolaan perbatasan; (4) reformulasi basis 

pemikiran da pengetauran pengelolaan perbatasan; (5) restrukturisasi kewenangan 

pengelolaan perbatasan; (6) revitalisasi kemitraan dan kerjasama perbatasan, dan (7) 

reformasi tata laksana pengelolaan perbatasan. Selain itu, sejumlah 

kementerian/lembaga terkait juga dilibatkan, dalam pengelolaan kawasan perbatasan, 

seperti Kemenku, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenhut, dan 

Kementerian PU. 

Dalam hal kinerja kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan dengan 

indikator koordinasi antar-intansi terkait, terlihat posisi dan peran gubernur sangat 

kuat. Hal itu dapat dilihat dari kewenangan gubernur  dalam mengedalikan SKPD 

yang menangani pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan antar-

negara untuk mengkordinasikan SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tugas 

pembantuan. Koordinasi yang dilakukan oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota 

mencakup perencanaan, penataan anggaran, pencapaian realisasi anggaran, 

pengendalian dan pelaporan kegiatan tugas pembantuan.  

Dari aspek politik tampak tiga partai besar: Partai Golkar, Partai Demokrat dan 

PDIP yang mengendalikan kepemimpinan politik lokal di wilayah perbatsan. Dari 

tangan kader-kader partai inilah nasib SDA dan SDM banyak ditentukan.  Upaya 

memperbaiki menjamin kebutuhan dan kualitasSDM telah dilakukan berbagai 

program/kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sarana dan 
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prasarana, serta keamanan, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah dan pos-

pos perbatasan. Meksipun demikian tantangan yang terus menghadang adalah 

bagaimana mempercepat peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan dengan 

kondisi aktual yang semuanya serba kekerangan, minim atau terbatas.  

Satu kasus yang dapat dirujuk adalah pengelolaan perbatasan di Provinsi NTT. 

Seperti yang diketahui luas oleh publik, hubungan Indonesia dan Timor Leste 

mengandung beban sejarah terkait tuduhan pelanggaran HAM. Namun penerimaan 

Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI–Timor Leste oleh 

pemimpin RI dan Timor Leste telah memperkokoh fondasi hubungan bilateral kedua 

negara yang pernah menyatu. Hubungan tersebut perlu dibina dengan baik dengan 

cara memperhatikan seluruh aspek yang potensial memicu terjadinya konflik  

masyarakat Indonesia vs masyarakat Timor leste atau petugas vs petugas di masing-

masing wilayah perbatasan, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya  dan 

keamanan.    

4.2.3. Keamanan: Terorisme dan Konflik Politik  

Selain politik nasional, kebijakan politik kemanan juga menyerap politik global 

pasca serangan terorisme terhadap Amerika Serikat. Ke depan masalah terorisme dan 

masalah konflik politik (vertikal dan horizontal) masih menjadi ancaman utama bagi 

keamanan nasuonal.  

4.2.3.1. Teorisme  

Bagi Indonesia kampanye anti-terorisme bisa saja dinilai masih awal. Namun, 

sebagai platform politik, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan 

membentuk sebuah badan khusus yang akanmenangani maslah terorisme, yaitu 

Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sejak dibentuk pada akhir tahun 

2011, badan ini telah menunjukkan kemantapannya untuk berperan aktif dalam 

‘penaggulangan’ terorisme. Berbeda dengan pendahulunya, DPT, yang menekankan 

“pemberantasan”,  terorisme, BNPT menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, 

baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kerjasama yang dilakukan 
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mencakup pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan 

kesiapsiagaan nasional. 

Dalam rangka mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan 

ketertiban dari ancaman terorisme, BNPT memprioritaskan penanganan pada isu 

penting yang berkaitan dengan kepentingan umum yang memiliki dampak dan resiko 

tinggi jika tidak segera ditangani.13Untuk itu BNPT kemudian melakukan kegiatan 

berupa kajian isu-isu strategis, analisa kebijakan dan evaluasi program. BNPT 

melakukan program dan kegiatan penindakan (hukuman, pencekalan, dan ekstradisi) 

dan pencegahan (pertukaran informasi intelijen dan deradikalisasi). 

Dalam aspek deradikalisasi, hingga tahun terakhir RPJPN II, BNPT telah 

berperan aktif dengan melakukan: (1) kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil 

(OMS) keagamaan; (2) membentuk lembaga pencegahan (Satgas) di semua provinsi 

dengan melibatkan semua unsur terkait seperti pemerintah daerah (Kesbangpol), 

komunitas intelijen daerah (Kominda), polisi (Polri), militer (TNI) serta masyarakat 

luas (tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda). BNPT 

mengakui kalau semua perencanaan yang dilakukannya sudah sesuai dengan target 

(tercapai).14 

Namun BNPT juga tidak menyangkal kalau masih menghadapi tantangan besar 

terkait deradikalisasi, karena menggeser ideologi memang dirasakan amat sulit.Ke 

depanBNPT akan terus berusaha melakukan pencegahan dengan melakukan  kontra-

radikalisasi dan deradikalisasi. Program deradikalisasi (resosialisasi, reedukasi dan 

rehabilitasi) yang masih sepotong-sepotong diakui sudah berjalan.15 Sedangkan yang 

komprehensif belum dilaksanakan mengingat harus dilakukan uji publik (berlangsung 

pada bulan November 2013) baru kemudian sosialisasinya. 
                                                            
13Wawancara dengan Kepala BNPT dan Deputi I BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol 
Jakarta Pusat   
14Wawancara dengan Kepala BNPT dan Deputi I BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol 
Jakarta Pusat   
15Terkait penggunaan istilah deradikalisasi, BNPT berencana mengundang para ahli bahasa, 
sehingga dalam dokumen blue print akan ada istilah baru (bahasa Indonesia) untuk 
deradikalisasi.Sebab, selama ini bahasa deradikalisasi hanya digunakan di dokumen 
perencanaan dan dokumen laporan.Padahal program dan kegiatan Deputi I tidak 
menggunakan bahasa tersebut.Wawancara dengan Deputi I BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam 
Bonjol Jakarta Pusat 
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Pencegahan dilakukan melaluli pengawasan dan kontra-proaganda       di media 

jejaring sosial.Juga pengawasan dilakukan di perbatasan-perbatasan, seperti 

perbatasan Kaltara, Kalbar dan Bali. Untuk kontra propaganda, BNPT bekerja sama 

dengan Kominda, Binmas Polri, Polda, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah. 

Perlindungan terhadap objek vital, seperti bandara dan mallsudah sesuai dengan 

Standart Operation Prosedure (SOP) yang dibuat BNPT. 

Terkait deradikalisasi, dengan penekanan pada  penangkalan, rehabilitasi dan 

resosialiasi, hingga akhir tahun 2013 BNPT telah membentuk 21 Forum Kerjasama 

Penanggulangan Terorisme (FKPT) yang anggotanya mencakup seluruh simpul-

simpul di daerah.Sambil berharap dukungan dana yang besar, BNPT pada tahun 2015 

keatas, FKPT sudah seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebab yang menjadi 

permasalahan pokok dalam deradikalisasi adalah rehabilitasidan resosialisasi baik di 

dalam penjara maupun di luar penjara. Selain belum ada payung hukum pencegahan 

terorisme, BNPT tidak memiliki otoritas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

Adapun pusat deradikalisasi yang dibangun di Sentul Bogor, hanya ruangan saja, 

belum ada sistemnya, padahal pusat deradikalisasi harus ada mengingat proses 

pemulihan harus bertahap.  

Dalam hal koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, program dan kegiatan 

deradikalisasi BNPT mendapat dukungan kuat dari Komunitas Intelijen Daerah 

(Kominda).Sejak BIN memiliki UU inteligen, BNPT menilai Kominda sudah cukup 

baik dalam hal koordinasi.Semua konflik digodok oleh Kominda, sedangkan konfllik 

terorisme diambilalih oleh FKPT BNPT. BNPT sangat bertumpu dan mengandalkan 

kekuatan Kominda, karena: (1) FKPT BNPT tidak memiliki intelijen, sehingga 

sumber data awalnya berasal dari Kominda; (2) Kominda memiliki early warning 

systemdan operasi intelejen tersendiri. Early warning sistem yang dimainkan oleh 

BNPT dalam operasi intelejen tertutup, sedangkan yang terbuka melalui Kominda. 

Selain FKPT, Deputi II BNPT juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) 

penanggulangan terorisme dengan fokus pada penindakan disamping pengkaderan 

kepada Pemda dan Polri. Dengan hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 15 

tentang Penanggulangan Terorisme dan Peraturan Pemerintah, BNPT berupaya 
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memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dan melakukan MoU dengan Polri. 

Tantangan yang dihadapi BNPT adalah, kecuali penindakan, pencegahan belum ada 

payung hukumnya, padahal BNPT menilai ada 15 provinsi di Indonesia yang masuk 

ke dalam kategori paling rawan teroris.  

Dalam hal kegiatan dan program kontra-propaganda, prioritas BNPT untuk 5 

(lima) tahun kedepan, lebih kepada situs intelejen. Selama tahun 2013 BNPT lebih 

memilih bekerjasama dengan media-media lokal dibanding Kementerian Komunikasi 

dan Informasi (Kominfo). BNPT sudah membentuk 10 jaringan dan sudah berjalan di 

9 (sembilan) provinsi. Alasan BNPT memilih bekerjasama dengan media-media 

lokal, antara lain: (1) media lokal masih banyak yang awam terhadap informasi 

terorisme; (2) sasaran terorisme saat ini adalah pola pikir anak muda, lewat media 

online, sehingga diperlukan counter dengan media yang sama; (3) indikator 

pencegahan sulit; (4) motivasi terorisme sekarang tidak lagi single factor: (5) BNPT 

mengaku sulit  bekerjasama (koordinasi) dengan Kominfo.16 

Mengingat tekhnologi informasi memiliki tingkat kesulitan untuk melakukan 

pencegahan terorisme, ke depan BNPT perlu melakukan kerjasama intensif dengan 

Kominfo. Namun tantangan BNPT yang perlu mendapat perhatian adalah dukungan 

politik, penganggaran dan regulasi dalam penanggulangan terorisme. Dalam aspek 

penganggaran,  BNPT terkendala pada sistem pertanggungjawaban yang 

mengedepankan kwitansi-kwitansi pengeluaran. Padahal atas dasar kerahasisaan 

program dan kegiatanBNPT tidak bisa menggunakan sistem pengganggaran yang 

terbuka.17 

Rendahnya dukungan politik dan payung hukum dalam melawan 

penyebarluasan dan propaganda terorisme memunculkan penilaian bahwa pemerintah 

tidak tegas dalam penaggulangan  terorisme. BNPT mengaku subtansi kebijakan 

sudah sangat baik. Hal itu dibuktikan oleh sikap dan perhatian dunia Internasional 

yang menjadikan penanggulangan terorisme Indonesia sebagai role model. Sikap dan 

perhatianitu didasarkan pada pertimbangan, antara lain:  (1)  pencegahan dan 

                                                            
16Wawancara dengan Deputi I BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat   
17Wawancara dengan Deputi I BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat   
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penindakan terorisme tidak menggunakan pendekatan militer, tapi penegakan hukum; 

(2) soft approach pencegahan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan 

langsung.18Namun tantangannya hanya pada sikap politik dari para elit politik.  

Selama ini kebijakan tidak bisa dilaksanakan karena masalah politis. Ada kesan 

sistem penanggulangan terorisme ingin berdamai dengan para pelaku terorisme, 

padahal pelakunya adalah orang yang tersesat dengan ideologi radikal yang 

mengancam negara.19BNPT mencontohkan sikap para elit yang membiarkan 

peredaran buku Abu Bakar Baasyir, padahal isinya sudah menyebutkan bahwa 

Ketua/Anggota MPR/DPR yang muslim adalah kafir. Menurut BNPT, negara ini 

belum jelas sikap politiknya, padahal orang-orang itu sudah menanamkan kebencian 

pada negara.  

Ketidakjelasan sikap politik para elit politik terhadap orang-orang yang sudah 

terbukti menanamkan kebencian pada negara membuat BNPT “bingung” menilai 

teroris, apakah penjahat atau pahlawan. Padahal perbuatan memusuhi negara dan 

penyebaran kebencian sudah tegas adalah kejahatan. Ketidaktegasan para elit politik, 

membuat BNPT sangat kuatir  dengan posisi Indonesia yang “kurang satu digit di 

bawah Pakistan” dalam hal stabilitas politik dan keamanan. Menurut BNPT Indonesia 

sudah hampir sama dengan Pakistan, dimana sebelum mengambil kebijakan 

pemerintahnya harus berkonsultasi dulu dengan kelompok radikal/garis keras.20 

Dalam hal payung hukum, BNPT menjelaskan dengan contoh bagaimana 

regulasi masih memiliki sejumlah kelemahan. Misalnya tentang defenisi terorisme, 

selama ini pelaku terorisme (teroris)dari kalangan non-muslim belum ada yang 

terekam dalam data BNPT, tapi anehnya ada 15 orang non-muslim yang dikenakan 

UU Terorisme untuk kasus konflik horizontal. Selain ke-15 orang non-muslim itu, di 

                                                            
18Wawancara dengan Kepala BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat   
19Wawancara dengan Kepala BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat   
20Kepala BNPT menegaskan bahwa dalam pembahasan RUU Ormas, Pemerintah terlihat 
sangat tergantung pada organisasi masyarakat yang tergolong keras, seperti FPI dan 
Hizbuttahrir.Karena itu kendalanya adalah tidak ada kepemimpinan yang tegas, sehingga 
harus ada UU yang tegas menyebutkan bahwa yang menyebarkan kebencian terhadap 
negara adalah pidana. Wawancara dengan Kepala BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol 
Jakarta Pusat   



 
 

50 
 

Posojuga ada sejumlah orang muslim yang dikenai UU Terorisme padahal hanya 

terlibat dalam kasus konflik horisontal.21 

4.2.3.2. Konflik Politik  

Selama ini dasar konflik sosial (konflik horizontal)  di setiap daerah, seperti 

konflik Ambon, Poso, Sampit, Madura, Cikesik, dll, cenderung sama, yaitu 

berdeterminisme politik.22Sebab dan pemicu konfliknyaumumnya adalah 

ketidakadilan (kebijakan) dalam distribusi dan alokasi nilai-niali politik. Karena itu 

primordialisme politik (SARA) bukanlah penyebab konflik sosial, melainkan hanya 

sebagai pemicu terjadinya konflik sosial.  Tampak bahwa jenis primordialisme politik 

tertentu menjadi ciri khas dari konflik sosial di daerah tertentu. Misalnya konflik 

diPoso, Madura dan Cikesik yangbercorak primordialisme agama, sementara di 

Sampit dan daerah lainnyabercorak primordialisme etnis. 

Secara politik baik konflik vertikal maupun konflik horizontal berdeterminisme 

politik, yaitu dipicu oleh kebijakan politikyang berciri: (1) meninggalkan pihak 

tertentu; (2) tidak menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti; (3) tidak 

mentransformasikan ekonomi untuk lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif; (4) 

tidak membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel; 

(5) tidak membangun kemitraan baru  yang melibatkan semua kelompok.23 

Dalam konflik vertikal, kasus yang banyak muncul adalah konflik agraria, 

karena bila dilihat dari dasar konfliknya pemecunya adalah regulasi yang dibuat oleh 

pemerintah, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selama tahun 2013, 

KPA mencatat ada 369 konflik agraria dengan luas mencapai 1.281.660.09 hektar 

(Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK).24 Menurut KPA konflik agraria 

terbanyak terjadi di sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%), lalu disusul 

pembangunan infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), 

                                                            
21Wawancara dengan Deputi I BNPT di Kantor BNPT Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat   
22Wawancara dengan Rizal Panggabean, peneliti konflik dari Pusat Studi Perdamaian dan 
Resolusi Konflik Program Pasca sarjana UGM di Yokyakarta.  
23Penjelasan Siti Musda Mulia pada FGD di Hotel Ibis Jakarta Pusat.  
24lihat juga pernyataan Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin, di Jakarta, Kamis (19/12/2013) 
dalam http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20131219/kpa-selama-tahun-2013-
terjadi-369-konflik-agraria.html#ixzz2pwgAwubD 
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kehutanan 31 konflik (8,4%), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44%) dan lain-lain 6 

konflik (1,63%). 

Di banding tahun 2012, jumlah konflik agraria tahun 2013 naik 

sebesar  86,36%. Tahun 2012, KPA mencatat 198 konflik agraria. Luasan areal 

konflik agraria meningkat pesat dari 318.248,89 ha pada tahun 2012 menjadi 

1.281.660,09 ha pada Tahun 2013 (33,03 persen).KPA juga mencatat, selama lima 

tahun terakhir (2009 – 2013), jumlah konflik agraria meningkat sebanyak 314% atau 

3 (tiga) kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2009.Selain itu, terjadi peningkatan 

luasan areal konflik 2013 sebanyak 861% dibandingkan 2009.Jumlah kepala keluarga 

yang terlibat konflik pada 2013 juga meningkat 1.744% dibandingkan 2009. 

Selain itu,penyebab konflik vertikal adalah kebijakan pemerintah terutama 

pemerintah daerah yang memberi ruang regulasi kepada pengusaha atau investor 

besar untuk mengusai lahan yang dikelola atau didiami oleh masyarakat. Sebelumnya 

Komnas HAM pada tahun 2010-2012 mencatat ada 42 jenis pengaduan terkait 

konflik lahan/agraria  (Tabel 4.1).  Diantara ke 42 kasus tersebut, kasus aksi unjuk 

rasa penolakan lahan tambang di Kabupaten Bima  yang dikenal dengan kasus 

Pelabuhan Sape dan kasus sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Mesuji  yang 

dikenal dengan kasus Mesuji menjadi sorotan publik. 

Seperti kasus-kasus lainnya, kasus pelabuhan Sape dirujuk karena selain 

menjadi perhatian publik, juga terlihat ada konflik kepentingan antara masyarakat, 

pengusaha dan pemerintah daerah. Indikasi adanya konflik kepentingan dapat 

ditelusuri dari isi rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah.Komnas HAM 

merekomendasikan  tiga hal pokok, yaitu: (1) pemerintah harus melakukan review 

dan audit terhadap perizinan tambang yang dikeluarkan pemerintah daerah; (2) 

pemerintah perlu menerapkan ketentuan free, prior and informed concern (FPIC) 

dalam kebijakan pertambangan; (3) mendesak Menteri ESDM untuk segera 

mengeluarkan surat jaminan dan persetujuan yang akan dijadikan dasar bagi Bupati 

Bima dalam mencabut SK-nya.25 

                                                            

25Dokumen Komnas HAM Tahun 2010-2012 tentang Sengketa Agraria Tahun 2010-2012.  
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Konflik vertikal di Pelabuhan Sape Bima dipicu oleh Surat Keputusan (SK) 

Bupati Bima Nomor: 188.45/357/004/2010 tanggal 28 April 2010. Masyarakat 

menolak SK Bupati itu karena salah satu isinya memberi izin kepada PT. Sumber 

Mineral Nusantara (PT. SMN) untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi mineral 

logam emas (Au) dan mineral pengikutnya di Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu 

dan Kecamatan Langgudu dengan luas wilayah eksplorasi 24.980 hektar.Masyarakat 

dari 12 (dua belas) desa di 3 (tiga) kecamatan itu menolak SK Bupati Bima, karena 

khawatir kegiatan eksplorasi PT. SMN mengancam sawah, perladangan, sumber mata 

air dan pemukiman mereka. Sementara Bupati Bima tetap pada sikapnya, yaitu 

menolak mencabut SK-nya yang dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung 

sejak ditetapkannya pada tanggal  28 April 2010.Konflik vertikal antara masyarakat 

dan pemerintah, dan konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan 

inibahkan kemudian meluas menjadi konflik sosial antara masyarakat pendukung dan 

masyarakat penentang perusahan tambang PT. SMN. Dalam upaya pencegahan 

konflik, pihak Komnas HAM merekomendasikan peninjauan kembali SK Bupati 

Bima Nomor: 188.45/357/004/2010 tanggal 28 April 2010 yang ditengarai sarat 

kepentingan politik dan ekonomi.26 

Selama ini peran pemerintah/Polri dalam pencagah dan resolusi konflik belum 

terlihat signifikan. Penyebab utamanya cukup banyak, namun ada empat yang paling 

utama, yaitu: (1) kebijakan resolusi konflik masih bersifat seragam (dari atas ke 

bawah), sehingga tidak efektif dalam dalam resolusi konflik; (2) dalam banyak kasus, 

(aparat)negara/pemerintah menjadi bagian dari konflik, sehingga sulit menjadi 

mediator konflik dalam resolusi konflik; (3) dalam sejumlah kasus, berlarutnya 

konflik sosial disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum yang sangat ditentukan 

oleh rendahnya kualitas, kuantitas dan netralitas aparat penegak hukum  di lapangan; 

(4) model konsensus yang dikedepankan bukan model pendapat eksternal (mediator 

                                                            

26Saham PT. SMN sebagian besar milik PT. Arc Exploration Ltd dari Australia.Tentang 
saham PT. Arc Exploration Ltd dari Australia di PT. SMN lihat Tribunnews.com Tribun 
Pontianak, tanggal 26 Desember 2012. 
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konflik non-pemerintah), tapi cenderung ke model pendapat internal dan model jalur 

hukum. 

Terkait dengan konflik vertikal yang muncul dalam dalam distribusi dan alokasi 

nilai-nilai politik, serta konflik horozontal dalam pelaksanaan pluralisme politik, Polri 

dalam banyak kasus masih tampak kesulitan dalam menangani konflik. Penyebabnya 

sangat beragam, mulai dari tidak adanya profesionalisme dan netralitas, jumlah 

petugas yang tidak cukup, serta  menjadi bagian dari konflik hingga tidak adanya 

pemahaman terhadap konflik itu. Karena itu tindakan yang diperlukan dalam 

penanganan konflik seringkali tidak tepat.  Padahal syarat penting yang harus 

dipenuhi Polri sebagai pihak pencegah, penengah/ mediator konflik adalah 

memahami konflik tersebut dan memiliki netralitas. Sangat sulit mengharapkan 

penanganan  konflik yang tepat bila Polri tidak profesional, berjumlah sedikit,   

terkesan tidak netral dan enjadi bagian dari konflik, serta tidak memahami konflik.  

 
Tabel 4.1: 

Konflik Politik Dalam Sengketa Agraria  
Tahun 2010-2012 

 
No. 

 
Tahun/Tempat 

 
Kasus  

 
Korban  

 
1. 2001/Desa Penyaguan, Kec 

Batang Gangsal, Indragiri Hulu 
Riau 

Sengketa Tanah dengan  
PT. Palam Satu 

Warga DesaPenyaguan  

2. 2010/Kandoangan Kalimantan 
Timur 

Klarifikasi WargaKandoangan 

3. 2010/Ledong Jaya Desa 
Sukarame,Kec Kualuh Hulu, 
Labuhan BatuSumatera Utara 

Sengketa lahan 
dengan  
PT. Sawita 

Kelompok  Tani 
 

4. 2010/Koto, Muko Muko 
Bengkulu 

Sengketa lahan warga 
dengan PT Rimba Usaha 
Kencana (RUK) 

KelompokWarga Desa 
Tanjung Mulya 

5. 2010/Kutai Kartanegara 
Kalimantan Timur 

Kasus sengketa lahan 
dengan PT Arkon 

Masyarakat KotaBangun 

6. 2011/Manggarai NTT 
 

Sengketa lahan dengan  
PT Arumbai 
Mangabekti 

Masyarakat Adat Serise 
 

7. 2011/Tulang Bawang  Register 45 tulang 
bawang 

Ketua adatlembaga Megou 

8. 2012/Desa Batang Kumu, Kec. 
Tambusai Rokan Hulu Riau 

Sengketa lahan dengan  
PT Mazuma Agro 
Indonesia 

Petani 

9. 2011/Dusun Penguripan, Desa Backing Perampasan Kelompok Tani 
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Paya 
BagasSerdangBedagaiSumatera 
Utara 

10. 2012/Desa PicuanSulut Investigasi  
sengketa lahan tambang 
emas PT Sumber 
Energi Sejahtera 

Masyarakat desa 

11. 2012/Labuhan Batu 
Sumatera Utara 

Penyalahgunaan 
wewenang dlm sengketa 
lahan 

Kelompok Tani Padang 
Halaban 

12. 2012/Desa Anyar dan 
Pondok Kubang Bengkulu 

Sengketa lahan dengan  PT 
Agri Andalas 

Warga desaAnyar dan 
Pondok Kubang 
 

13. 2012/Desa Biu KecMuara Samu 
Samarinda Kaltim 

Penguasaan lahan oleh   
PT Kideco JayaAgung 

Warga Suku 
Dayak Paser 

14. 2012/Deli Serdang Sengketa lahan dgn PTPN 
II 

Warga Desa Sei 

Sumber: Diolah dari Komnas HAM tahun 2010-2012  
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BAB V 

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN 
 
 

Langkah pemerintah mendorong kualitas demokrasi tidak hanya memulihkan 

citra Indonesia di mata internasional, tapi juga menjadi landasan bagi sejumlah 

kerjasama bilateral dan regional.1 Namun masalah yang tetap menghadang, 

setidaknya untuk lima tahun ke depan, adalah bagaimana menjaga agar proses 

demokrasi dan demokratisasi: rekruitmen politik (pilpres, pileg, pilkada), partisipasi 

politik dan pluralisme politik tidak menimbulkan instabilitas politik. Karena itu 

tantangan yang akan menghadang adalah bagaimana membangun budaya politik dan 

etika politik melalui sosialisasi politik (pendidikan politik) pada penekanan wawasan 

kebangsaan dan toleransi antar kelompok.    

Selama pelaksanaan RPJPMN II masih banyak kasus yang dapat dirujuk untuk 

menegaskan betapa pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi masih menimbukan 

kekacauan politik di sana-sini. Misalnya kasus konflik politik berdasar primordial 

SARA menjelang, saat dan pasca pilkada di sejumlah daerah, dan kasus pelanggaran 

hukum dan HAM dalam konflik lahan di beberapa daerah. Sedangkan untuk konflik 

politik berdasar primordialisme SARA, selain masalah profesionalisme petugas 

keamanan (kapasitas, kapabilitas, integritas/netralitas dan kuantitas Polri), juga  

tampak ketidakharmonisan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perjanjian HAM yang telah 

diratifikasi, dan berbagai praturan daerah (Perda) dalam mencegah dampak negatif 

dari praktek pluralisme politik.  

Keterbatasan norma dan regulasi yang mengatur pelaksanaan  pluralisme politik 

menjadi persoalan tersendiri bagi penegakan hukum. Sebab, meskipun ada klausul 

penistaan agama, konflik politik berdasar primordialisme SARA yang muncul dalam  

praktek pluralisme politik tetap sulit diatasi, karena tidak adanya regulasi khusus 

yang mengatur tentang perlindungan agama/kepercayaan dari serangan 

                                                            
1 Misalnya dengan melaksanakan Bali Democracy Forum (BDF) di Denpasar Bali tahun 2008 
dan membentuk Institute for Democracy and Peace (IDP) 
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agama/kpercayaan lain. Padahal seringkali dalam  praktek pluralisme politik, suatu 

agama/keyakinan menjadi korban akibat serangan dari penganut agama/kepercayaan 

tertentu. Bahkan menjadi krusial karena  entitas politik, terutama pemerintah daerah 

juga seringkali salah kaprah dalam melindungi agama/kepercayaan tertentu. Bahkan 

konflik ini cenderung berlarut-larut karena pihak penyerang dan para pendukungnya 

beranggapan bahwa suatu agama/keyakinan tidak dapat dibela/diklaim oleh para 

penganutnya. 

Oleh sebab itu ke depan kondisi politik aktual masih sangat berkaitan dengan 

perubahan politik di tingkat lokal dan nasional yang menjadi bagian dari lingkungan 

strategis. Masalah yang akan bermunculan masih sangat berkaitan dengan  isu 

demokrasi dan demokratisasi, isu otonomi daerah, dan  isu keamanan —seperti 

masalah yang muncul dalam rekruitmen politik, partisipasi politik dan pluralisme 

politik yang cenderung meningkat sepanjang RPJMN II. Namun isu demokrasi dan 

demokratisasi tetap menjadi isu sentral mengingat rekruitmen politik, partisipasi 

politik dan pluralisme politik merupakan elemen penting bagi isu otonomi daerah dan 

isu keamanan nasional.  

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa di satu sisi rekruitmen politik, 

partisipasi politik dan pluralisme politik merupakan peluang, karena dapat menjadi 

faktor pendorong utama bagi proses pelembagaan politik dan penyeimbang bagi 

hubungan negara dan masyarakat. Namun di lain sisi juga merupakan masalah, 

karena dapat menjadi faktor pendorong disintegrasi politik bila sistem politik gagal 

melakukan fungsi adaptasi dan fungsi ingtegrasi, seperti pelembagaan politik. 

Otonomi daerah yang masih bertumpu pada rekruitmen politik (pilkada langsung), 

partisipasi politik dan pluralisme politik selain dapat mengukuhkan proses demokrasi 

dan demokratisasi dalam politik lokal, juga menjadi potensi ancaman bagi stabilitas 

politik. Konflik politik (horizontal dan vertikal) yang berdimensi primordial SARA 

yang menjadi ciri pelaksanaan pluralisme politik dalam otonomi daerah tetap 

merupakan ancaman bagi proses integrasi politik.   

Ke depan terorisme dan konflik politik —berdasar primoardialisme SARA yang 

bagai “bara dalam sekam” dalam praktek pluralisme politik masih merupakan— 
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ancaman keamanan nasional yang tidak bisa dibaikan begitu saja.  Karena itu masalah 

rekruitmen politik, partisipasi politik dan pluralisme politik perlu mendapat perhatian 

serius ke depan untuk mencegah terulangnya kembali: (1) kasus konflik politik 

berdasar agama, seperti konflik Ambon, Poso, Madura dan Jawa Barat; (2) kasus 

konflik politik berdasar  suku/etnis seperti konflik di Kalimantan Barat dan Maluku 

Utara (pasca pilkada); (3) kasus konflik politik berdasar kebijakan politik, seperti 

konflik agraria/lahan di Sape Nusa Tenggara Barat (pertambangan) dan Mesuji 

Sumatera Selatan (perkebunan).   

Ke depan semua peluang dan tantangan tersebut masih sangat bergantung pada 

kepemimpinan politik lokal dan nasional, budaya politik dan etika politik dalam 

mendorong proses pelembagaan politik. Sementara kurangnya perhatian pada aspek 

kepemimpinan (lokal dan nasional), budaya politik dan etika politik dalam proses 

pelembagaan politik —seperti terlihat pada  pelaksanaan RPJMN I dan II— telah 

membuat proses demokrasi dan demokrasisasi seolah-olah identik dengan instabilitas 

politik. Dalam menghadapi kondisi tersebut, RPJMN III ke depan diharapkan tetap  

memperhatikan ketiga aspek  tersebut (kepemimpinan lokal/nasional, budaya politik 

dan etika politik)  dalam proses pelembagaan politik dengan fokus perhatian pada isu 

demokrasi dan demokrasisasi, isu otonomi daerah, dan  isu keamanan. 

5.1.  Demokrasi dan Demokratisasi: Rekrutmen Politik, Partisipasi Politik dan 
Pluralisme Politik   

Hasil akhir dari rekruitmen politik yang diharapkan adalah kepemimpinan 

politik yang kuat baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Kepemimpinan 

politik yang kuat, diantaranya ditandai oleh kebijakannya yang dapat memenuhi 

tuntutan politik dan menciptakan stabilitas politik. Ke depan rekruitmen politik 

diharapkan berlangsung adil dan komptetitif agar menghasilkan kepemimpinan 

politik lokal dan nasional yang mampu mengantisipasi dan memainkan peran 

signifikan dalam memenuhi aspirasi politik, stabilitas politik dan keamanan.  

Konstitusi dan sistem demokrasi berusaha mewujudkan harapan tersebut 

melalui  rekruitmen politik yang adil dan komptetitif dengan indikator akuntabel, 

kredibel dan partisipatif. Atas dasar itulah dibuat dua lembaga penyelenggara 
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rekruitmen politik yang bersifat mandiri, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dengan fungsi pelaksana dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan fungsi 

pengawasan. Selain itu juga dibentuk DKPP (Dewan Kohormatan Penyelenggara 

Pemilu) untuk menegakkan kode etik anggota KPU dan Bawaslu. Tujuan 

pembentukan DKPP adalah agar anggota kedua lembaga penyelanggara pemilu itu 

fungsional bagi rekruitmen politik.  

Dengan terbentuknya ketiga lembaga itu, tantangan prioritas rekruitmen politik 

ke depan adalah pemilu yang legimate (akuntabel, kredibel dan partisipatif) —yang 

ditandai oleh terpilihnya pemimpin politik (lokal dan nasional) yang memiliki 

kapasitas, kapabilitas dan integritas. Upaya politik menciptakan pemilu yang legimate 

sudah dilakukan dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilu bersifaf (KPU-

Bawaslu) mendiri.  Penegasan konstitusional (UUD 1945) itu selain dilandasi oleh 

semangat kompetisi dalam pelaksanaan partisipasi politik, juga oleh hasil rekruitmen 

politik yang legitmate.   

Ke depan rekruitmen keanggotaan KPU dan Bawaslu diharapkan bersifat 

mandiri, akuntabel, kredibel agar dalam melaksanakan rekruitmen  politik (pileg, 

pilpes dan pilkada) juga bisa mandiri. Selain itu program KPU dan Bawaslu harus 

mengandung sejumlah action plan yang harus terintegrasi dengan program-program 

nasional berdasarkan kerangka waktu pelaksanaan yang pasti, seperti 

pemutakhiran/penetapan Daftar Pemilih Tetap  (DPT) yang berbasis registrasi 

kewarganegaraan. Ke depan diperlukan blue print penyelenggaraan pemilu yang 

berstandar terutama para penyelenggara dan peserta rekruitmen politik (pemilu) agar 

dapat menghasilkan kepemimpinan politik yang kuat baik di tingkat lokal maupun di 

level nasional.  

Blue print penyelenggaraan pemilu legimate dan action plan yang 

mengikutinya perlu segera diintegrasikan dalam semua tingkatan peraturan hukum. 

Untuk itu, kebutuhan terhadap suatu grand design nasional yang menjamin 

terintegrasinya blue print penyelenggaraan pemilu legimate dalam berbagai peraturan 

hukum harus menjadi perhatian dalam masa lima tahun ke depan. Grand design 

nasional  tersebut tidak hanya memuat rincian kegiatan dan timeline yang jelas, tetapi 



59 
 

juga mencakup upaya penguatan struktur, staf dan anggaran KPU dan Bawasalu. 

Disamping itu sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dan koordinasi antar 

sektoral merupakan suatu keniscyaan yang harus pula menjadi prioritas. 

Namun permasalahan sekaligus tantangannya antara lain adalah masih 

kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang rekruitmen politik yang maknanya 

adalah proses ‘mencari’ dan ‘menempatkan’ orang-orang berbakat untuk membuat, 

melaksanakan dan mengawasi kebijakan politik. Kondisi ini terjadi di semua 

tingkatan: penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu) dan peserta pemilu (Parpol dan 

calon pejabat politik).  

Pada level penyelanggara pemilu, rekruitmen keanggotaan KPU dan Bawaslu 

dinilai belum bersifat mandiri. Berbeda dengan rekruitmen anggota KPU 2004 yang 

tidak melibatkan DPR, keterlibatan pemerintah (Kemdagri) dan DPR dalam 

rekruitmen keanggotaan KPU dan Bawaslu sekarang tidak hanya memunculkan 

tudingan bahwa pertimbangan politik lebih kental dibanding pertimbangan akademik, 

namun juga berdapak pada tudingan hasil pemilu yang tidak legimate. Tudingat itu 

dibenarkan oleh sejumlah fakta, antara lain adalah sanksi DKPP yang telah 

dijatuhkan kepada sejumlah anggota KPU, hasil pilkada yang gagal ditetapkan oleh 

KPU,  gugatan hasil pilpres (2009) dan hasil pilkada ke Mahkahmah Konstitusi 

(MK), dan konflik horizontal pasca pilkada yang dipicu oleh ketidaknetralan KPU.  

Pengalaman dalam pelaksanaan rekruitmen politik lokal menunjukkan bahwa 

kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang rekruitmen politik membuat sejumlah 

hasil pemilukada  tidak legimate dan menimbukan instabilitas politik. Di satu sisi 

KPU dan Bawaslu  disepakati secara politik sebagai “soko guru” dari pemilu, namun 

di sisi lain sentralitas  KPU dan Bawaslu dalam menyelesaikan masalah-masalah 

pemilu (pileg, pilpres dan pilkada) terus dipertanyakan oleh publik. Tidak disangkal 

bahwa ada sejumlah komisioner KPU dan Bawaslu yang sangat kompeten dalam 

bidangnya. Tapi permasalahan dasarnya adalah mereka tidak melalui sistem 

rekruitmen politik yang mandiri dan profesional. Sistem seleksi yang melibatkan 

DPR dan Kemendagri sebagai penentu dan sistem rekruitmen yang  mirip “buruh 

pabrik” membuat rekruitmen politik terlihat tidak profesional dan mandiri.  
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Jika dicermati secara saksama ada kesenjangan (gap) antara tuntutan dan 

harapan publik terhadap fungsi dan tugas kelembagaan KPU dan Bawaslu yang 

begitu tinggi dengan kempetensi para komisioner dan stafnya terutama di tingkat 

provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah 

pada penanganan kesenjangan tersebut agar dapat memenuhi standar kompetensi. Ke 

depan,  panitia seleksi anggota KPU dan Bawaslu dapat dititipkan ke Sekretariat 

Negara (Sekneg) untuk menghindari spekluasi dan tudingan bahwa Kemdagri telah 

menitipkan kepentingannya melalui rekruitmen keanggoatan KPU dan Bawaslu untuk 

mendukung stafnya yang ada di KPU dan Bawaslu. Demikian pula dalam penentuan 

akhir komisioner KPU dan Bawaslu yang masih  melibatkan ,proses politik. Ke depan 

penentuan  komisioner KPU dan Bawaslu diharapkan tidak lagi melibatkan 

DPR/DPRD untuk menghindari tudingan bahwa partai politik terutama yang ada di 

Komisi DPR/DPRD terkait yang telah menitipkan pesan politiknya pada KPU dan 

Bawaslu   

Terkait perlunya rekruitmen berdasarkan kompetensi/keahlian akademis, 

terutama anggota KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi kabupaten/kota dan 

kecamatan, sangat disadari bahwa tantangan ini sudah pasti akan menyakitkan hati 

warga negara tertentu yang ingin memaksakan “pengabdiannya”, karena merasa 

dihalangi oleh persyaratan akademis. Namun tuntutan itu tidak mungkin dielakkan 

bila mengikuti kaidah dan tuntutan sistem politik modern yang mengedepankan 

kapabilitas ekstraktif (mengelolaan SDM sesuai bidangnya). Olehnya itu juga 

diperlukan regulasi yang mengatur warganegara bekerja sesuai standar 

kompetensinya yang dapat menjadi indikator suksesnya program pendidikan nasional 

dan bekerjanya sistem politik yang dapat dilihat dari peningkatnya kapabilitas 

ekstraktifnya.    

Tantangan lainnya adalah pada penyelesaian isu-isu krusial yang bersentuhan 

langsung dengan legitimasi dan kualitas hasil pemilu, seperti masalah jual-beli suara, 

pemilih ganda, pemilih siluman, dan penghilangan hak pilih dalam Daftar Pemilih 

Tetap (DPT). KPU/Bawaslu perlu diperkuat dalam melakukan pendataan/ 

pengawasan  pemilih yang akurat. Tantangan lain adalah optimalisasi fungsi Bawaslu 
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dalam melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif untuk menarik 

minat pemilih agar tidak lagi menolak ikut pemilu (golongan putih/golput).  Bawaslu 

ke depan perlu diberi dukungan dalam hal kewenangan yang cukup, staf yang 

permanen dan anggaran yang mamadai.  

Tidak seperti pada pemilu 2004 dimana KPU sangat berhasil membuat DPT 

sendiri tanpa harus bergantung dari Kementerin/Lembaga tertentu. Sebaliknya, pada 

Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, KPU terlihat sangat bergantung kepada Kemdagri 

sehingga muncul spekluasi negatif yang kurang menguntungkan bagi rekruimen 

politik dan partisipasi politik. Begitu pula pada pileg dan pilpres 2014, Bawaslu  

berusaha  memperkuat pengasawan pemilu dengan cara menambah jumlah pengawas 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui pengawasan partisipatif dan mitra 

pengawas pemilu. Dalam mendorong pengawasan partisipatif, Bawaslu lalu 

menfasilitasi terbentuknya  ‘sejuta relawan pengawas pemilu’ dan ‘mitra pengawas 

pemilu. Mengingat kedua program itu juga fungsional bagi peningkatan jumlah 

pemilih maka ke depan proghram itu perlu didorong dengan memberi ruang regulasi 

dan anggaran yang memadai.   

Pada level partai politik masalah rekrutmen politik selalu muncul pada  

pengisian formasi calon pejabat politik dan struktur kepengurusan partai. Meskipun 

sangat tidak mudah mendeskripsikannya secara jelas, namun sejumlah kasus terkait 

kualitas calon anggota legislatif, bupati/walikota dan kasus pindah-pindah partai 

menunjukkan seriusnya masalah ini. Penyebabnya beragam, namun yang sangat 

mengemuka ada dua, yaitu:     (1) jumlah calon pejabat politik  (sumberdaya manusia 

“siap pakai”) yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan partai peserta 

pemilu yang jumlahnya begitu banyak; (2) sumberdaya manusia “siap pakai” yang 

ada di jajaran birokrasi, TNI dan Polri yang berminat dalam jabatan politik terhalang 

oleh regulasi, seperti kewajiban berhenti bagi seorang PNS, Polri dan TNI yang ingin 

menjadi anggota legislatif; (3) sistem seleksi yang mengandalkan kemampuan 

keuangan para calon pejabat politik.  

Ke depan gagasan pemilu legitimate (demokratis) dengan prinsip akuntabel, 

kredibel dan partisipatif (adil dan kompetitif) harus diperkuat oleh pemahaman 
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rekruitmen politik. Selama ini tudingan negatif bahwa pemilu tidak legimate sangat 

berpangkal pada rekruitmen politik. Dari sinilah jawaban dapat ditemukan dari 

pertanyaan dasar mengapa penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu) dan peserta pemilu  

terlihat tidak profesional dan tidak mandiri. Sebab, hasil dari rekruitmen politik yang 

berstandar juga mensyaraktkan penyelenggara rekruitmen politik yang profesional: 

memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas politik atau dalam makna akademisnya 

memiliki kompetensi/keahlian (kemahiran politik) di bidangnya, memiliki semangat 

pengabdian tinggi kepada negara (semangat politik) dan memiliki semangat dan 

kemampuan kerjasama internal dan eskternal (kesatuan politik).    

5.2.  Otonomi Daerah: Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal dan Kawasan 
Pembangunan Ekonomi Terpadu    

Pembangunan wilayah perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan pembangunan 

ekonomi terpadu terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga 

membutuhkan intervensi politik dan penanganan komperhesif. Berbagai bentuk 

intevensi politik (skema pembangunan)  telah dilakukan pemerintah untuk 

mempercepat pembangunan di suatu wilayah/kawasan atau daerah. Misalnya skema 

kebijakan daerah otoritas (Otoritas Batam), otonomi khusus (Otonomi Khusus Aceh 

dan Papua), pengelolaan wilayah perbatasan (BNPP/BDPP), pembangunan kawasan 

ekonomi terpadu (Kapet di Provinsi Nusa TenggaraTimur), dan skema pembangunan 

daerah tertinggal (Kementerian Daerah Tertinggal/ KDT).   

Khusus untuk skema pembangunan daerah perbatasan sekaligus daerah 

tertinggal muncul berbagai masalah. Ketidakpuasan masyarakat perbatasan yang 

seringkali ditunjukkan dengan menjalin “hubungan gelap” dengan negara tetangga 

secara politik sangat merusak citra Indonesia. Karena itu ke depan perlu perhatian 

menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan dan 

daerah tertinggal. Isu perbatasan dan daerah tertinggal harus dilihat bukan saja dari 

perspektif keamanan yang selama ini banyak disuarakan oleh Kemenhan, tapi juga 

dari perspektif ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Diakui bahwa masalah daerah perbatasan sangat berterkaitan dengan kedaulatan 

negara dan keamanan kekayaan SDA. Bahkan pada dimensi kewilayahan, kejelasan 
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batas wilayah negara merupakan elemen penting dalam upaya memelihara kedaulatan 

negara. Namun adalah keliru bila masalah pembangunan dan kesejanteraan penduduk 

di wilayah perbatasan ditempatkan pada urutan terakhir dari semua elemen penentu 

kedaulatan negara. Bagi Indonesia, pembangunan dan kesejahteraan penduduk di 

wilayah perbatasan dan daerah tertinggal —untuk menyelesaikan masalah perbatasan 

dan daerah tertinggal— merupakan hal yang sangat penting. Karena itu ke depan 

pembangunan dan kesejanteraan penduduk        di wilayah  perbatasan dan daerah 

tertinggal perlu dilaksanakan dalam kerangka prinsip pemerataan politik (distribusi 

dan alokasi politik: anggaran, sumbedaya manusia dan organisasi, serta sarana dan 

prasarana).   

Suatu tantangan adalah Pemerintah terlihat sangat respon dan berkeinginan 

untuk mempercepat penyelesaian masalah daerah perbatasan dan daerah tertinggal. 

Namun, masalahnya adalah juga ada pada proses itu dimana membutuhkan kesediaan 

semua pihak, terutama pihak Pemda dan Masyarakat Adat yang akan terlibat 

langsung. Untuk itu inisiatif pemerintah membutuhkan metode dan pendekatan yang 

spesifik dalam implementasinya agar dapat memicu keinginan yang sama dari 

berbagai pihak. Disamping permasalahan tersebut, juga belum ada kebijakan daerah 

perbatasan dan daerah tertinggal yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai 

landasan acuan bagi semua kebijakan implementatif.  

Selama ini regulasi yang mengatur wilayah Perbatasan (UU Nomor 43 Tahun 

2008) dan badan khusus yang dibuat untuk itu (BNPP/BDPP) belum cukup kuat 

untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan dan daerah tertinggal. Masalah 

pokoknya ada pada kewenangan pemerintah yang meski begitu sangat besar (Pasal 10 

Ayat 1) akan tetapi akan didelegasikan kepada  BNPP untuk diimplementasikan 

(Pasal 14 Ayat 1). Sementara struktur BNPP berada di bawah langsung “kontrol dan 

kendali” Kemendagri (Pasal (Pasal 17).  Posisi itu membuat BNPP yang 

keberadaanya hanya sebatas lembaga koordinatif saja (berdasarkan Pasal 4  Perpres 

Nomor 12 Tahun 2010) menjadi tidak fungisonal, karena harus mengkoordinasi 

Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang posisinya berada jauh di 

atasnya dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang relatif otonom. BNPP juga 
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mengalami kesulitan karena kewenangan pelaksana teknis tetap berada di 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terkait,  dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten. Hal lain membuat BNPP “tidak berbisa” adalah adanya 

ketentuan dalam Pasal 13 UU Nomor 43 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa untuk 

melaksanakan kewenangan —yang didelegasikan kepada BNPP— sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 akan diterbitkan kebijakan pada 

tingkat Peraturan Pemerintah.    

Oleh karena itu masalah pokok dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah 

belum adanya desain nasional yang komprehensif untuk menjamin sinergi antara 

berbagai instansi terkait. BNPP/BDPP bukan saja terbukti tidak mampu 

melaksanakan koordinasi secara terpadu, tapi juga masih perlu “meminta” 

kewenangan jika ingin melaksanakan fungsi strategisnya. Tantangan ke depan adalah 

pentingnya melakukan koordinasi secara terpadu, mengidentifikasi potensi 

keunggulan daerah, dan menetapkan prioritas bidang-bidang yang dapat 

dikerjasamakan. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan koordinasi antara Kapet 

dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) melalui 

BNPP/BDPP untuk pelaksanaan program/kegiatan    di daerah perbatasan dan daerah 

tertinggal.  

Padahal penanganan wilayah perbatasan, seperti perbatasan Kabupaten TTU 

(Provinsi NTT)-Timor Leste sangatlah penting, mengingat merupakan jalur darat 

yang akan berpengaruh terhadap ekonomi dan keamanan Indonesia. Kasus klaim 

sepihak Timor Leste  atas pemakaman yang menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat Indonesia  di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara  

merupakan bukti belum adanya kebijakan perbatasan dan daerah tertinggal yang 

komprehensif.  Meskipun klaim sepihak itu menimbulkan konflik antara kedua 

masyarakat negara tetangga pada tahun 2013, namun langkah Timor Leste itu tetap 

menguntungkan masyarakat dan negaranya. Lebih dari itu, klaim sepihak Timor 

Leste atas wilayah pemakaman rakyat dan sekitarnya mencerminkan keunggulan 

kebijakan perbatasan Timor Leste dibanding kebijakan Indonesia. Padahal klaim itu 

hanya memanfaatkan kesepakatan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat 



65 
 

Timor Leste untuk menjadikan pemakaman yang ada diperbatasan sebagai “zona 

milik bersama”. Namun oleh oleh pihak Timor Leste kesepakatan itu justru 

digunakan untuk memperketat pengawasannya hingga menjadikan zona itu sebagai 

bagian dari wilayah negaranya.   

Kepentingan Indonesia bukan hanya menjaga kedaulatan negara dan isu-isu 

transnasional di wilayah tersebut, tapi juga melindungi  perekonomian negara. 

Sebagaimana halnya dengan wilayah perbatasan Indonesia (TTU Provinsi NTT)-

Timor Leste atau perbatasan Indonesia (Provinsi Kalimantan: Entikong)-Malaysia, 

semua daerah perbatasan dapat membawa dampak buruk terhadap kepentingan 

nasional. Salah satu persoalan penting adalah kepentingan negara tertentu akan 

menggunakan jalur tersebut. Untuk hubungan Indonesia-Timor Leste, terkait Laporan 

Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dan Kebijakan Perbatasan dan 

Keamanan bersama, serta resolusi konflik, masih terdapat masalah krusial yang 

berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara, seperti penyeludupan dan 

konflik di Zona Damai Bebas Visa di perbatasan Timor Tengah Utara dan Timor 

Barat.  

Ke depan penanganan masalah daerah perbatasan sekaligus daerah tertingal, 

seperti Kabupaten TTU (Provinsi NTT) dan Entikong (Provinsi Kalimatan Barat)  

perlu mendapat perhatian karena juga terkait dengan kejahatan terorganisir lintas 

negara (transnational organized crime), seperti pencucian uang, perdagangan dan 

penyelundupan orang/organ manusia, serta perdagangan gelap (terutama senjata), 

pembalakan liar (illegal logging) dan pencurian ikan (illegal fishing).  Upaya  

pencegahan tetap perlu didorong, seperti Bali Regional Ministerial Conference on 

People Smuggling dan Trafficking in Person and Related Transnational Crime (the 

Bali Process) yang pernah dilakukan untuk menangani perdagangan manusia. Oleh 

karena itu, tantangan dalam lima tahun ke depan adalah platform kerangka 

pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara yang diterima oleh negara-

negara tetangga. 

Lingkungan hidup juga perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber 

daya alam. Pencemaran lingkungan seperti yang menjadi alasan penolakan bagi 
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warga Sape Kabupaten Bima Provinsi NTB terhadap perusahaan tambang  tidak bisa 

diabaikan begitu saja mengingat potensial memicu konflik vertikal. Dalam mengatasi 

persoalan ini, Pemda perlu mengajak Masyarakat Adat setempat untuk memperkuat 

kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.  

Permasalahan lain adalah pembangunan kawasan ekonomi terpadu (Kapet 

NTT). Permasalahan yang dihadapi adalah investor tidak berminat terhadap produk 

unggulan yang ditawarkan Kapet tersebut. Para investor yang sudah berkunjung di 

Kapet NTT tidak tertarik, karena produk unggulan yang ditawarkan, seperti kayu 

cendana, sapi dan kopi tidak ada yang tersedia di kawasan itu. Perkebunanan kopi dan 

atau peternakan Sapi yang ada masih milik masyarakat dan dikelola secara 

tradisional. Para investor enggan memulai investasinya dengan cara memulai 

pengolahan pertanian atau membuka baru peternakan sapi. Selain itu produk andalan 

Kapet di bidang partanian/perkebunan (kopi), perikanan (ikan) dan pertenakan (sapi) 

yang rencananya akan disalurkan ke pasar tradisional dan pasar modern menghadapi 

masalah connecting dengan wilayah lain terutama di dalam negeri. Belum lagi negara 

kompetitor tangguh, seperti Australia, Jepang, India, China, Korea, Malaysia, 

Thailand, dan Vietnam. Sementara kawasan potensial bagi rencana produk unggulan 

Kapet, seperti kawasan  Afrika, Eropa Timur dan Tengah: Uzbekistan, Kygyzstan, 

Turkmenistan, Azerbaijan, Afganistan, Kazakhstan dan lain-lain selain terhambat 

oleh sejumlah hal, juga terkendala oleh biaya transportasi yang cukup tinggi.  

 

5.3.  Keamanan: Terorisme dan Konflik Politik  

Disamping masalah perjuangan disintegrasi, seperti OPM di Papua, RMS di 

Maluku dan NII di Jawa Barat, masalah keamanan nasional yang masih  menjadi isu 

keamanan pada masa lima tahun mendatang, yaitu:         (1) masalah terorisme, dan 

(2) masalah konflik politik berdasar primordialisme (SARA) atau konflik sosial yang 

berdeterminisme politik. Mengenai terorisme yang muncul dalam peta keamanan 

nasional, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa berbagai bentuk tindakan 

terorisme (motivasi dan caranya) tetap menjadi ancaman bagi keamanan nasional.  
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Ke depan pemerintah (BNPT) perlu membatasi ruang gerak nasionalisme 

sekuler yang dapat bersinergi dengan paham-paham radikalisme. Setidaknya ada tiga 

faktor yang dapat menyulut radikalisme dan memicu terorisme yang berskala besar, 

yaitu: (1) integrasi politik dan instabilitas politik kawasan, seperti di Timur Tengah 

dan Asia Selatan;           (2) penanggulangan terorisme yang lebih ke pendekatan 

“kejar tembak” dari pada  “kejar tangkap”; (3) program/kegiatan deradikalisasi yang 

sensitif agama.   

Ke depan perang melawan terorisme dengan kecenderung ke arah sensitif 

agama atau diskriminasi dan pembelahan agama (profiling dan stereotiping religius) 

harus dihindari dengan cara tidak melakukan program deradikalisasi berbasis agama 

tertentu. Hal itu penting untuk meredam kebencian atas dasar agama dan untuk  

mencegah munculnya bentuk radikalisme baru yang sensitif agama yang pada 

gilirannya akan mengancam keamanan nasional. Untuk merespon kondisi ini, 

pemerintah perlu meyakinkan kepada para seluruh penganut agama dengan cara 

menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila dan semua agama sejalan dengan 

nilai-nilai demokrasi.  

Ke depan potensi konflik politik berdasar primordialisme (SARA) juga 

potensial dipicu oleh arus pencari suka politik terutama dari negara Timur Tengah ke 

daerah yang memiliki kesamanaan primoderdial. Situasi politik dan keamanan yang 

tidak kondusif di negara tertentu di Timur Tengah akibat konflik internal/perang 

saudara dapat mendorong sebagian warganya mencari suaka politik, seperti kasus 

“manusia terdampar” di Jawa Barat (Bogor dll).  Persoalan ini memiliki dimensi yang 

kompleks dalam upaya penyelesaiannya, karena setidaknya ada tiga faktor 

determinannya, yaitu:    (1) kondisi domestik di negara asal yang mendorong 

banyaknya pencari suaka politik; (2) peranan pihak tertentu yang menfasiliatsi 

pencari suaka politik; (3) kebijakan politik terhadap para pencari suaka politik.  

Hal lain adalah isu keamanan non-tradisional, seperti kelangkaan sumber daya 

alam yang berpengaruh pada keamanan dalam negeri. Pelaksanaan otonomi daerah 

yang sangat angressif pada investor dan kelangkaan sumber daya alam membawa 

konsekuensi pada meningkatnya arus investasi ke daerah yang akan berdampak pada 
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kebijakan pengalihan lahan “milik negara” kepada pihak pengusaha (investor). 

Permasalahan yang muncul adalah kebijakan pengalihan lahan yang dikelola oleh 

masyarakat kepada investor akan menimbulkan konflik vertikal (ekonomi politik), 

seperti konflik lahan di Sape Bima dan Mesuji Lampung. Ke depan penanganan 

masalah ini perlu dilakukan secara pro-aktif dan komperhensif agar sejalan dengan 

kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.  
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BAB 6 

PENUTUP:  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Mengacu pada pembahasan —bab-bab— sebelumnya, terutama pada Bab V, 

fokus kebijakan politik dalam negeri Indonesia untuk lima tahun mendatang dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

 
6.1.1. 6.1. Fokus Kebijakan Politik Dalam Negeri   

6.1.1.1. 6.1.1. Demokrasi dan Demokratisrasi:  Rekruitmen Politik, 
Partisipasi politik, dan Pluralisme Politik 

(1) Peningkatan legitimasi rekruitmen politik (pileg, pilpres, dan pilkda)  

Pada masa lima tahun mendatang pelaksanaan demokrasi khususnya 

rekruitmen politik (pemilu) menghadapi banyak tantangan berkaitan 

dengan terpilihnya kepemimpinan politik nasional yang baru dan pilkada 

(gubernur dan bupati/walikota) secara serentak seluruh Indonesia. 

Pemerintah dan DPR perlu memfokuskan berbagai kebijakan dalam 

negeri dalam rangka memperkuat kemandirian para penyelenggara  

pemilu: (KPU dan Bawaslu) dan para peserta (partai politik) dalam proses 

rekruitmen politik lokal dan nasional.  

(2)  Peningkatan budaya politik partisipant (partcipant political culture) dan 
partisipasi politik otonom (otonomus political participation) warga 
negara dalam proses politik 

Seperti halnya dengan praktek demokrasi dan demokratisasi lainnya, juga 

legitimasi pemilu (rekruitmen politik) sangat ditentukan oleh kualitas 

partisipasi politik. Sementara kualitas partisipasi politik sangat tergantung 

kepada budaya politik yang dianut oleh warga negara. Peningkatan 

budaya politik partisipant dan partisipasi politik otonom diperlukan 

selain sebagai prasyarat bagi pelembagaan politik, juga untuk 

menciptakan integrasi politik. Melalui formulasi kebijakan nasional, 

pemerintah bersama penyelenggara pemilu: KPU (pelaksana) dan 
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Bawaslu (pengawas) perlu mendorong keterlibataan warga negara secara 

sadar dalam proses rekruitmen politik.    

(3) Peningkatan peran infra-struktur dan supra-struktur politik dalam 
mendorong pluralisme politik  

Mengingat pluralisme politik (sosial, budaya, ekonomi dan agama) di satu 

sisi merupakan modal dalam pembangunan politik, namun di lain sisi 

juga merupakan potensi ancaman bagi integrasi politik, maka titik berat 

penekanan pelaksanaan pendidikan politik (sosialisasi politik) adalah 

pada nasionalisme dan kewargaan (wawasan kebangsaan). Baik infra-

struktur (lembaga non-pemerintah: partai politik, kelompok kepentingan, 

media massa, dan elit) maupun supra-struktur politik (lembaga 

pemerintah: legilatif, eksekutif dan yudikatif) perlu mendorong sosialisasi 

politik (political socialization) yang memperkuat nasionalisme dan 

kewargaan ( wawasan kebangsaan). 

6.1.2.  Keamanan Nasional: Terorisme dan Konflik Politik  

(1) Peningkatan kualitas penegakan hukum dalam penanggulangan 
terorisme  

Masalah penegakan hukum dalam konflik vertikal dan horizontal sangat 

ditentukan kualitas penegakan hukum yang mencakup sistem, struktur 

dan kultur. Oleh karena itu perhatian atas ketiga aspek itu terutama 

kepada lembaga terkait merupakan suatu kemutlakan.   

(2) Peningkatan peran BNPT dalam mendorong deradikalisasi  

     Mengingat masalah terorisme dalam negeri sangat berkaitan dengan isu 

peradaban dan ketidakadilan agama, terutama di negara dimana umat 

Islam minoritas, tertindas atau mengalami perang, maka formulasi 

kebijakan keamanan nasional tidak dapat mengabaikan isu ini. Prinsip ini 

harus didasarkan pada kenyataan politik global dimana Indonesia juga 

dituntut untuk menjadi bagian dalam proses penjagaan dan pemeliharaan 

keamanan dunia.  
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(3) Peningkatan sinergitas pusat-daerah dalam mendorong  kerjasama 
“segitiga strategis” (pemerintah, pengusaha dan masyarakat)   

Kurangnya sinergitas antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

upaya pencegahan konflik vertikal (konfik agraria) sangat dipengaruhi 

oleh koordinasi antar instansi terkait: pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, sehingga kerap membuat pelaksanaan regulasi terutama peraturan 

yang berkaitan dengan agraria dan pertambangan menimbulkan konflik 

lahan antara masyarakat dan investor. Sinergitas intansi terkait terutama 

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (pertambangan), Kementerian 

Kehutanan dan pemerintah daerah  penting untuk membantu 

pengaturan/pengelolaan lahan oleh masing-masing pihak: pemerintah, 

masyarakat dan pengusaha. 

(3) Peningkatan peran aparat penegak hukum dalam menanganan konflik  

     Mengingat konflik sosial —yang berdeterminisme politik— berkaitan 

erat dengan kebijakan politik, maka formulasi kebijakan pencegahan dan 

resolusi konflik harus mengakomodasi aspirasi politik masyarakat lokal. 

Selain itu, kapablitas politik Polri (kualitas, kuantitas dan integritas: 

netralitas) perlu diperhatikan untuk mencegah konflik meluas dan tidak 

terkendali.    

 
6.1.26.1.3. Otonomi Daerah: Daerah Perbatasan dan Tertinggal  

(1) Peningkatan peran badan pengelola daerah perbatasan dalam 
pembangunan daerah perbatasan dan tertinggal 

Skema/upaya penanganan khusus daerah perbatasan dan tertinggal 

melalui pemebntukan badan pengelola khusus daerah perbtasan tingkat 

nasional dan daerah (BNPP/BDPP) merupakan langkah maju. Namun 

kewenangan dan posisi politiknya yang tidak strategis dalam regulasi 

membuat hampir semua patoknya tidak  “berbisa” menghadapi resistensi 

instansi terkait. Pemerintah perlu memberi kewenangan yang cukup dan 

posisi yang memadai bagi BNPP/BDPP untuk memudahkan 
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melaksanakan fungsi mobilisasi dan koordinasi terutama kepada intansi 

terkait.  

(2) Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah 
perbatasan dan daerah tertinggal 

Sebagai bagian dari pemeliharaan dan penjagaan kedaulatan negara dan 

keamanan sumber daya alam, masalah pembangunan infrastruktur dan 

kesejahteraan penduduk di perbatasan menjadi penting bagi ketahanan 

nasional. Pemerintah pusat perlu mempercepat pembangunan wilayah 

perbatasan dan daerah tertinggal, meskipun tentu saja hal ini sangat 

berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat adat 

setempat.  

6.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan  

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan sasaran yang ingin dicapai pada 

tahun 2015-2019, maka arah kebijakan pembangunan sub-bidang politik dalam negeri 

adalah sebagai berikut :  

 
6.2.1 Demokrasi dan Demokratisasi:  Rekruitmen Politik, Partisipasi politik, dan 

Pluralisme Politik 
 

 (1).  Meningkatkan legitimasi hasil rekruitmen politik (pileg, pilpres, dan 
pilkada)  

Upaya untuk menciptakan legitimasi rekruitmen politik (pileg, pilpres, 

dan pilkada) terutama dalam menghadapi tuntutan pilkada secara 

serentak dilakukan melalui, antara lain:  

(i) Penyusunan dan pelaksanaan grand design rekruitmen politik 
(Pileg: DPR/DPD, pilpres dan pilkada)   

Grand design itu selain akan digunakan untuk memperkenalkan 

rencana aksi-aksi pemilu yang legimate, juga untuk mendorong 

komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan 

rencana aksi di bidangnya masing-masing. Menyadari 
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kepercayaan publik terhadap hasil rekruitmen politik (pileg, 

pilpres dan pilkada) yang terus menerus menurun, sehingga 

diperlkukan perhatian yang sungguh-sungguh  untuk 

mempersiapkan kinerja bersama melalui suatu grand disign 

pemilu.  

(ii) Pelaksanaan partisipasi politik otonom warga negara dalam 
proses rekruitmen politik (pemilu)  

Partisipasi politik otonom warga negara dalam setiap tahapan 

rekruitmen politik (pileg, pilpres dan pilkada) selain untuk 

memelihara dan meningkatkan kepercayaan, juga untuk 

menunjukkan adanya motivasi dan orientasi politik dalam 

mendorong proses demokrasi dan demokratisasi ke arah yang 

lebih baik. 

 

(2)  Meningkatkan budaya politik partisipant (partcipant political culture) 
dan partisipasi politik otonom (otonomus political participation) warga 
negara dalam rekruitmen politik 

 

Upaya untuk meningkatkan budaya politik participant (participant 

political culture) dan partisipasi politik otonom (otonomus political 

participation) warga negara dalam proses politik, antara lain:  

(i) Peningkatan kualitas regulasi (terutama standar komptensi 

akademik) untuk  seleksi birokrasi (PNS), pejabat politik, 

keanggota partai politik, KPU dan Bawaslu.  

Banyaknya warga negara —PNS, kader partai/pejabat politik, 

anggota KPU dan Bawaslu— yang bekerja di luar kempetensi 

akademiknya tidak hanya menunjukkan kegagalan pendidikan 

formal, tapi juga menggambarkan betapa lemahya kemampuan 

kapabilitas ekstraktif sistem politik. Ini membutuhkan komitmen 
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perbaikan dari semua pihak dalam mendorong regulasi untuk 

perbaikan.  

(ii) Peningkatan sosialisasi etika politik bagi anggota birokrasi (PNS), 

pejabat politik, keanggota partai politik, KPU dan Bawaslu dan para 

calon pemilih. 

Budaya politik participant (participant political culture) dan 

partisipasi politik otonom mensyaratkan kehadiran etika politik. 

Sebab, selain kedua pasangan itu (seperti budaya politik subjek dan 

parokhial, serta partisipasi politik mobilize), meknisme kerja sistem 

politik akan menghasilkan disintegrasi politik. Pemerintah perlu 

mendorong sosialisasi politik untuk menghindari praktek politik 

yang disintegratif.  

 
(3) Meningkatkan peran infra-struktur dan supra-struktur politik dalam 

mendorong pluralisme politik  

Upaya untuk meningkatkan peran infra-struktur dan supra-struktur 

politik dalam mendorong pluralisme politik, antara lain:  

(i) Peningkatan sosialisasi multukulturalisme, nasionalisme dan 
kewargaan (wawasan kebangsaan)   

Sosialisasi politik sebagai proses transfer dan transpormasi nilai-

nilai politik (seperti kehormatan, kemuliaan dan keagungan) 

menjadi dasar dalam menumbuhkan etika politik. Sementara etika 

politik sangat penting untuk mencegah terjadinya diistegrasi politik 

akibat intoleransi politik. 

(ii) Peningkatan komunikasi politik dari segenap unsur 
multukulturalisme  

 
Integrasi politik dalam pluralisme politik sangat ditentukan oleh 

berlangsungnya komunikasi politik.  Perlu dorongan dari segenap 

unsur sistem politik dalam komunikasi politik terutama antara/antar 
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tingkatan pemerintahan pusat-daerah, dan antar/antara lapisan elit 

politik.  

 
6.2.2.  Keamanan Nasional: Terorisme dan Konflik Politik 

(1) Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam penanggulangan 
terorisme  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum 

dalam penaggulangan terorisme dilakukan melalui antara lain:  

(i) Penguatan sistem, struktur, dan kultur dalam penanggulangan 

terorisme   

Sistem, struktur dan kultur  ketiganya sangat berpengaruh  dalam 

penanggulangan terorisme. Perlu perhatian di ketiga aspek itu 

dalam  menyusun blue print penanggulangan terorisme 

(pencegahan/deradikalisasi dan pendindakan)  yang cenderung 

sensitif agama. 

(ii) Penguatan pendekatan hukum dalam penindakan terorisme   

Selama ini metode kejar tembak dalam penindakan cenderung 

menurunkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap peran 

penegak hukum (Densus 88 Polri). Perlu penguatan metode “kejar 

tangkap”  untuk mendorong semua pihak dalam pemberian fasilitasi 

terhadap potensi radikalisme; 

 
(2)  Meningkatkan kerjasama dalam mendorong deradikalisasi    

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam mendorong 

deradikalisasi dilakukan melalui, antara lain: 

(i)  Partisipasi BNPT dalam pertemuan dan pelaksanaan kerja sama 

internasional yang membahas konflik sensitif agama dan sensisitif 

peradaban 
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Indonesia (BNPT) perlu mendorong kerjasama dan aktif melakukan 

“nasionalisasi” alasan dan motiasi agama dibalik serangan terorisme.  

(i) Partisipasi BNPT dalam berbagai forum nasional yang membahas 

penanganan isu-isu non-keamanan, seperti multikulturalisme, 

pendidikan, pangan, kesehatan, dan lingkungan.  

(ii) Pelaksanaan diplomasi publik: interfaith dialog untuk mengurangi 

prasangka antar agama dan peradaban.  

(4) Meningkatkan sinergitas pusat-daerah dalam mendorong i kerjasama 
“segitiga” (pemerintah, pengusaha dan masyarakat   

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sinergitas dalam menangani 

bidang agraria terutama lahan negara yang dikuasai/digunakan 

dilakukan melalui, antara lain 

(i) Peningkatan koordinasi teknis dan sinergi antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah dalam penanganan agraria   

Kinerja instansi terkait terutama pemerintah daerah, Kementerian 

Energi dan sumber daya Mineral (khususnya pertambangan), dan 

Kementerian Kehutanan memberi kontribusi atas terjadinya konflik 

vertikal-horizontal.  Pemerintah dan pemerintah daerah perlu 

mendorong penguatan regulasi dan koordinasi teknik antar instansi 

terkait dalam pengelolaan lahan oleh pemerintah, masyarakat dan 

pengusaha.  

(ii) Peningkatan kerjasama dengan politik lokal: masyarakat adat, tokoh 
agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam penanganan 
masalah lahan/agraria   

Konflik vertikal-horizontal: antara masyarakat dan pemerintah-

masyarakat dan penguasa pemerintah kerap terjadi karena resistensi 

politik lokal. Perlu kerjasama dan perhatian terhadap eksistensi 

politik lokal dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan ekonomi lokal.  
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(4) Meningkatkan peran Polri untuk turut menjaga keamanan nasional dan 

ketertiban masyarakat  

Upaya untuk meningkatkan peran Polri dalam menjaga keamanan 

nasional dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui, antara lain:  

Peningkatan kapabilitas politik Polri (kuatitas dan kualitas: kapasitas, 

integritas/netralitas) dalam pencegahan dan penanganan konflik vertikal.  

Konflik politik (konlfik vertikal) kerap berlarut-larut karena masalah  

kualitas, kuantitas dan integritas: netralitas Polri di lapangan. Untuk itu 

perlu secara konsistensi ketiga aspek itu dalam pencegahan dan 

penanganan konflik politik terutama konflik vertikal: konflik yang 

disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.  

 
6.2.3.  Otonomi Daerah: Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal   

(1) Meningkatkan peran badan pengelola daerah perbatasan dalam 
pembangunan daerah perbatasan dan tertinggal 

Upaya untuk meningkatkan peran badan pengelola daerah perbatasan 

dalam pembangunan daerah perbatasan dan tertinggal dilaksanakan 

melalui, antara lain:  

(i)  Peningkatkan kinerja badan pengelola (BNPP dan BDPP) 
perbatasan dan tertinggal 

Percepatan penyelesaian isu wilayah perbatasan  dapat diselesaikan 

dengan mendorong kinerja BNPP/BDPP. Upaya untuk itu dapat 

dilakukan dengan penguatan regulasi (revisi semua aturan terkait).  

(ii)  Peningkatan kerjasama dalam mendukung program BNPP/BDPP  

Perlu dukungan dan komitmen politik semua pihak terhadap 

BNPP/BDPP dalam membangun wilayah perbatasan dan tertinggal 

untuk memperkecil kesenjangan nasional, yang juga dapat berarti 

peningkatan ketahanan nasional. 
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(2) Meningkatkan katahanan nasional di wilayah daerah perbatasan dan 
tertinggal 

Upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan 

dan tertinggal dilakukan melalui, antara lain dengan Peningkatan 

pelaksanaan Ketahanan Nasional.  

Peran dan kepemimpinan politik nasional dan lokal sangat ditentukan 

oleh konsistensinya dalam melaksanakan blue print Ketahanan Nasional. 

Karena itu, koordinasi teknis seluruh kementerian/lembaga teknis, 

pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengintegrasikan Ketahanan 

Nasional (sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan) ke dalam 

pembangunan wilayah perbatasan dan tertinggal merupakan keniscayaan. 

Juga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan dukungan dan 

komitmen politik para pemangku kepentingan teutama pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan politik lokal.  
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