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KATA PENGANTAR

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syu-
kur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kare-
na atas perkenan-Nya pada kesempatan ini kita dapat 
menerbitkan Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 
2014. Buku ini merupakan publikasi keenam sejak per-
tama kali Buku IDI diterbitkan Tahun 2009 dan meru-
pakan penerbitan pertama pada masa Kabinet Kerja 
2014-2019.

IDI adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap 
kondisi demokrasi pada tingkat provinsi, peng ukurannya 
bersifat country specific (berciri khas Indonesia), serta 
dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-
politik di Indonesia. IDI 2014 adalah hasil asesmen ter-
hadap kondisi demokrasi provinsi di seluruh Indonesia 
pada Tahun 2014, ditandai oleh lonjakan capaian yang 
cukup tinggi. Nilai capaian IDI 2014 (73,04), mengalami 
peningkatan sebesar 9,32 poin jika dibanding dengan 
IDI 2013 (63,72), melebihi 0,4 poin dari target RPJMN 
2010–2014 sebesar 73.  

Kenaikan terjadi di semua aspek, namun yang 
paling signifikan adalah kenaikan pada Aspek Hak-hak 
Politik.  Bahkan, untuk aspek ini kenaikannya tidak lagi 
sekedar kenaikan kuantitatif, tetapi juga sudah merupa-
kan lonjakan kualitas dari “buruk” pada lima tahun peng-
ukuran sebelumnya menjadi “sedang”.  

MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PoLITIK, HUKUM DAN 

KEAMANAN
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Indeks keseluruhan tahun ini adalah ca-
paian ter tinggi sejak enam tahun pengukuran 
yang telah dilakukan. Untuk Kebebasan Sipil 
dan Hak-hak Politik capaian tahun ini selain 
meningkat juga merupakan kelanjutan pemba-
likan tren dari turun sejak Tahun 2009 sampai 
dengan Tahun 2012. 

Potret pertumbuhan demokrasi yang di-
hasilkan IDI 2014 khususnya dalam aspek Ke-
bebasan Sipil, terlihat begitu fluktuatif antara 
satu provinsi dengan yang lain. Tidak satupun 
provinsi mengalami pertumbuhan yang stabil 
secara linear, melainkan mengalami pasang-
surut. Kondisi fluktuasi tersebut bukan hanya 
terlihat pada nilai indeks ketiga aspeknya, me-
lainkan juga pada nilai indeks variabel pada se-
tiap aspeknya. Hal ini memperlihatkan betapa 
prestasi daerah atau provinsi dalam menye-
lenggarakan demokrasi sangat beragam, mulai 
dari yang prospeknya sangat menggembirakan 
sampai dengan yang sarat hambatan. Karena 
itu, kapasitas daerah amat menentukan arah 
perkembangan demokrasi di wilayahnya mas-
ing-masing. Selain itu, gambaran ini dapat di-
baca sebagai belum stabilnya kondisi demokrasi 
di Indonesia karena landasan pijak demokrasi, 
terutama berupa nilai-nilai kemanusiaan uni-
versal,  seperti kesetaraan, keadilan, kebebasan 
yang bertanggungjawab belum sepenuhnya 
menjadi panduan utama bagi pemerintah dan 
masyarakat dalam menjalani kehidupan ber-
bangsa dan bernegara.

Dalam beberapa hal penegakan 
demokrasi masih mengalami hambatan yang 
cukup serius. Hambatan tersebut disebabkan 
beberapa faktor baik kultural maupun struk-
tural. Faktor kultural, antara lain diwujudkan 
dalam sikap arogansi masyarakat yang meng-
giring mereka bersikap anarkis dan tidak taat 
hukum. Hasil analisis terhadap data IDI Tahun 
2014, terdapat ketimpangan antara institusi 
dan kultur demokrasi. Karena itu  tantangan 
konsolidasi demokrasi adalah bagaimana mem-
bangun kapasitas dan kualitas kelembagaan 
demokrasi ke depan agar demokrasi tidak 
hanya bersifat prosedural belaka. Di sam ping 
itu demokrasi yang ideal dan bertanggung 
jawab perlu mengedepankan kedisiplinan dan 
taat aturan. Pada saat yang sama dalam sistem 
demokrasi, organisasi masyarakat diperlukan 
untuk membantu pemerintah menjalankan 
program pembangunan. Kedisiplinan dan ke-
tegasan tetap menjadi kata kunci untuk meng-
hormati demokrasi. Hal tersebut dapat dilaku-
kan dengan melaksanakan demokrasi secara 
terarah dan taat asas.

  Indonesia sebagai negara demokrasi, 
telah menerapkan sistem, prosedur dan adab 

berdemokrasi, serta mulai meninggalkan ke-
biasaan-kebiasaan lama yang dinilai belum 
demokratis. Hal terpenting dalam melaksana-
kan konsolidasi demokrasi di atas, yaitu dengan 
terus memonitor dinamika dan fluktuasi, me-
mahami faktor-faktor yang menyebabkannya, 
serta membuat kebijakan dan program yang 
mampu menjawab setiap persoalan yang mun-
cul. Bagi Indonesia, yang paling penting adalah 
memastikan bahwa demokrasi berada dalam 
lintasan (trajektori) menuju keadaan yang lebih 
baik. Oleh karena itu diperlukan ketajaman 
dalam memahami dan konsistensi dalam mera-
wat faktor-faktor kultural, institusional dan 
politik yang menentukan naik-turunnya kuali-
tas demokrasi.

Saya berharap hasil IDI 2014 ini dapat 
menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah (provinsi) dalam menyusun 
perencanaan pembangunan di bidang politik. 
Hal ini penting terutama dalam memberikan 
prioritas untuk indikator yang capaian indeks-
nya rendah dan mempertahankan indikator-
indikator yang telah mencapai indeks tinggi. 
Meningkatnya kondisi demokrasi di tingkat 
provinsi pada gilirannya akan meningkatkan 
kinerja demokrasi secara nasional.  Kita se-
mua juga berharap dengan pengukuran IDI ini 
kemajuan demokrasi Indonesia dapat terus di-
tingkatkan melalui kerjasama yang baik antara 
pemerintah dan masyarakat.

 Dengan diterbitkannya Buku IDI 2014 
ini, atas nama Pemerintah, saya menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas kerja keras Tim Ahli IDI, BPS, 
UNDP Indonesia, Kemenko Polhukam, Kemen-
terian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bap-
penas, Pemerintah Provinsi dan Pokja Pengem-
bangan IDI Provinsi, dan juga pihak-pihak lain 
yang telah membantu penyusunan isi Buku IDI 
2014.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa, selalu memberikan bimbingan dan petun-
juk-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan 
kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa-
masa yang akan datang.

Jakarta,       November  2015
Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Luhut B. Pandjaitan



KATA SAMBUTAN
MENTERI PERENcANAAN 

PeMBANGUNAN NASIoNAL 
(PPN)/KePALA BAPPeNAS

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa atas terbitnya Laporan IDI 2014 
sesuai rencana. Buku ini merupakan publikasi ke enam laporan IDI dalam  kurun waktu 2009 
– 2014. Sekarang kita memiliki data-set mengenai pengukuran demokrasi antar provinsi di In-
donesia selama enam tahun, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan 
di bidang politik –terutama pemerintah, dalam menyusun program pembangunan politik dan 
penganggarannya.  

Kita patut menyambut gembira karena hasil IDI 2014 ditandai oleh lonjakan capaian yang 
cukup tinggi dari 63,72 pada tahun 2013 menjadi 73,04 pada tahun 2014 –atau naik sebesar 
9,32 poin. Namun demikian, kita menyadari bahwa kenaikan ini belum merubah status Indonesia 
untuk beranjak dari kategori demokrasi dalam tingkatan sedang ke kategori baik. Untuk men-
capai kualitas demokrasi yang baik ini nilai indeks harus tembus di atas 80 (dari skala 1 hingga 
100). Sesuai dengan kategorisasi demokrasi yang ditetapkan dalam menyusun IDI, terdapat tiga 
pengelompokkan kualitas demokrasi mulai dari rendah (low performance of democracy) jika nilai 
indeksnya di bawah 60, sedang (medium performance of democracy) dengan nilai indeks 60 hingga 
80, serta tinggi (high performance of democracy) jika indeksnya mencapai nilai di atas 80. 

Indeks pada tahun 2014 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang enam tahun pengukuran. 
Kenaikan terjadi di semua aspek, namun yang paling signifikan menyumbang lonjakan IDI 2014 
adalah kenaikan pada aspek Hak-hak Politik, karena keberhasilan melaksanakan Pemilu 2014. 
Secara prosedural, beberapa aspek teknis dari penyelenggaraan Pemilu seperti Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) dan penyediaan fasilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus, pada Pemilu 2014 lalu 
telah disediakan dengan relatif baik. Penilaian terhadap kualitas DPT, misalnya, berdasarkan te-
muan lapangan dan hasil konsultasi dengan para pegiat pemantau Pemilu, hasilnya menunjukkan 
bahwa DPT memang sudah jauh lebih baik dan berhasil memastikan hampir semua wargane-
gara Indonesia yang memiliki hak pilih terdaftar di dalamnya.  Oleh karena itu, dalam konteks IDI 
2014, penilaian yang tinggi diberikan terhadap kualitas DPT.

Di tengah lonjakan capaian indeks, kita menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang perlu 
mendapat perhatian. Tingginya ekspresi kekerasan oleh masyarakat dalam menyampaikan pen-
dapat masih terjadi, bahkan cenderung meningkat  dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan 
masih rendahnya adab berdemokrasi kita. Demokrasi seharusnya mengajarkan setiap warga 
negara untuk sabar dalam menyampaikan aspirasi dan menjauhi tindakan-tindakan anarkis yang 
anti demokrasi.  
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  Demikian halnya dengan peran Partai Politik 
dan DPRD. Dalam konteks IDI, keduanya meru-
pakan variabel “tandem”  yang tidak dapat dipi-
sahkan satu sama lain. Peran DPRD sangat diten-
tukan oleh kinerja para anggota DPRD yang itu 
sepenuhnya tergantung pada kinerja Partai Poli-
tik sebagai pemasok kader-kader calon anggota 
DPRD. Oleh karena itu, jika peran Partai Politik 
buruk, maka peran DPRD juga akan buruk. Sa-
yangnya, gambaran IDI selama enam tahun peng-
ukuran juga menunjukkan pola yang konsisten 
tentang masih kurang berperannya Partai Politik 
dan DPRD sehingga juga menyumbang indeks 
yang rendah. Secara persis IDI mampu menggam-
barkan kondisi keterkaitan kedua pilar demokrasi 
lokal ini dan kontribusinya yang rendah terhadap 
indeks secara keseluruhan. Dalam hal ini, Partai 
Politik seolah menjadi ‘ceiling” dari kemungkinan 
seberapa jauh kualitas DPRD dalam bekerja ke-
mudian.  

Pada kesempatan ini, perlu dikemukakan 
hal-hal penting yang menandai meningkatnya 
hasil IDI 2014 ini. Capaian indeks sebesar 73,03 
berhasil melampaui target yang telah ditetapkan 
dalam RPJMN 2010-2014. Selama enam tahun 
pengukuran, indeks tahun 2014 menunjukkan ca-
paian yang tertinggi. Ini memperlihatkan bahwa 
semua pihak bekerja membangun demokrasi 
yang lebih baik. Patut dicatat bahwa perjalanan 
membangun demokrasi sebagaimana telah diran-
cang dalam RPJMN 2010-2014 yang lalu berada 
pada jalur yang benar. RPJMN 2010-2014 telah 
menetapkan nilai IDI sebesar 73,00 sebagai tar-
get yang hendak dicapai dalam pembangunan 
politik dan demokrasi. Keberhasilan ini sungguh 
menggembirakan. RPJMN 2015-2019 mematok 
target yang lebih tinggi lagi, yakni 75,00 sebagai 
target IDI yang hendak dicapai. Hasil IDI 2014 
telah dikutip oleh Presiden Joko Widodo dalam 
pidato kenegaraan di depan sidang MPR RI pada 
15 Agustus 2015 yang lalu. Hal ini menunjukan 
semakin tingginya komitmen pemerintah untuk 
menjadikan IDI sebagai instrumen pengukuran 
demokrasi dan merujuk hasilnya sebagai bagian 
dari penyusunan kebijakan yang berbasis data 
empirik (evidence-based policy). Dalam skala 
lebih luas, hal ini dapat menginspirasi para pem-
impin politik dan wilayah (gubernur, bupati dan 
walikota) untuk juga turut memanfaatkan hasil 
IDI sebagai rujukan dalam menilai perkembangan 
demokrasi di tingkat lokal. Meningkatnya capaian 
IDI 2014 salah satunya disumbang oleh indika-
tor-indikator Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa 
bangsa Indonesia telah berhasil menyelengga-
rakan Pemilu 2014 dengan relatif baik sehingga 
memberi kontribusi signifikan terhadap capaian 
indeks. Namun demikian, kita menyadari bahwa 
gambaran demokrasi yang membaik ini masih 
bersifat prosedural dan masih menyisakan berba-
gai tantangan besar dalam membangun demokra-
si yang lebih substansial. 

Guna menuju demokrasi yang substansial se-
bagaimana diharapkan, kita perlu merumuskan 
langkah-langkah cerdas dalam bentuk program 
aksi yang nyata dan berkesinambungan. Pemerin-
tah –baik Pusat dan Daerah, serta para pemangku 

kepentingan di bidang politik perlu bahu-mem-
bahu membangun demokrasi sebagai tanggung 
jawab bersama. IDI dengan sangat baik mampu 
menunjukkan kepada kita tentang bagaimana 
dan dari mana membangun demokrasi itu 
sebaiknya dilakukan. Indikator-indikator IDI 
dapat menuntun kita untuk memperhatikan 
aspek-aspek demokrasi mana yang cenderung 
rendah nilainya –dan oleh karena itu perlu di-
prioritaskan, dan sebaliknya indikator mana 
yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.  

Bahwa menghasilkan IDI adalah sebuah 
proses penting dan kerja keras yang tidak putus-
putus sepanjang tahun. Tetapi yang tak kalah 
penting adalah bagaimana memanfaatkannya 
setelah dihasilkan. Meminjam istilah Dewan 
Ahli, jikalau IDI dibobot, maka menghasilkan 
indeks itu baru 40%, sementara 60% sisanya 
adalah upaya-upaya pemanfaatan hasilnya.  

Kita patut menyampaikan apresiasi kepada 
pemerintah provinsi yang telah memasukkan 
IDI ke dalam dokumen RPJMD seperti Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Banten, Lampung, Sulawesi Selatan dan Kali-
mantan Timur. Juga provinsi-provinsi lain se-
perti Bali, Sulawesi Tenggara dan NTB –meski-
pun belum masuk dalam RPJMD, tetapi hasil IDI 
telah dirujuk dalam dokumen RKPD. Beberapa 
provinsi lainnya yang telah mengalokasikan 
dana APBD untuk mendukung Kelompok Kerja 
(Pokja) IDI Provinsi. Hal ini menunjukkan capai-
an penting pemanfaatan IDI untuk digunakan 
sebagai rujukan perencanaan politik daerah. 
Kita berharap akan semakin banyak lagi pihak-
pihak yang menggunakan IDI sebagai rujukan. 
Tak hanya pemerintah tetapi juga LSM, Jurnalis, 
Akademisi dan berbagai pemangku kepenting-
an pembangunan lain di daerah. 

Saya menyampaikan terima kasih dan peng-
hargaan yang sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah bekerja keras dan memberikan 
andil besar dalam menyukseskan IDI: Tim BPS 
–baik Pusat maupun Provinsi, Kemenko Polhu-
kam, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah 
Provinsi dan Pokja IDI Provinsi. Juga kepada 
Dewan Ahli IDI atas dedikasinya yang luar biasa 
di dalam menyusun IDI dan laporannya. Tak 
lupa kepada pihak UNDP dan Pemerintah Aus-
tralia yang telah memberikan dukungan teknis 
dalam penyusunan IDI, diseminasi, maupun 
pemanfaatan hasilnya di daerah. Semoga ker-
jasama yang baik ini dapat dipertahankan dan 
ditingkatkan.

Jakarta,  26 November 2015
Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pem
bangunan Nasional

Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD  



KATA SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan 
rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, 
atas kasih sayangNya bangsa Indonesia hingga saat ini 
telah diberikan kekuatan kearah yang lebih baik dalam 
membangun semangat berdemokrasi. Kita semua me-
mahami, bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi 
terbesar di dunia, mengalami perkembangan demokra-
si dengan berbagai tantangan serta perubahan yang 
harus dihadapi baik di tingkat nasional maupun di 
tingkat lokal. Adanya Pemilihan Presiden (Pilpres), 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota serta pemilihan anggota Legislatif 
(DPR dan DPRD) serta anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) yang sudah dilaksanakan berkali-kali 
di era reformasi telah menghasilkan perkembangan 
yang positif, menggembirakan dan meningkatkan rasa 
optimis kita dalam menegakkan kehidupan demokratis 
rakyat Indonesia dengan cara yang adil dan beradab.

Perkembangan demokrasi yang sama-sama kita 
lihat dan rasakan di tengah kehidupan bangsa Indo-
nesia mengalami dinamikanya. Secara struktural dan 
institusional pembangunan kapasitas demokrasi (ca-
pacity building for democration) semakin menguat 
serta menemukan titik keseimbangan dalam tata 
kelola kehidupan politik kenegaraan. Demikian pula 
pada tingkat kultural, diakui memang masih muncul 
ketegangan-ketegangan, konflik dan perbedaan yang 
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kadang bermuatan negatif, akan tetapi se-
cara berangsur-angsur proses kedewasaan 
berdemokrasi secara kultural dalam ke-
hidupan masyarakat semakin positif. Hal 
ini tampak dari tingkat partisipasi politik, 
sikap kritik dan korektif serta protes dalam 
berbagi bentuknya sudah menjadi bagian 
kultur demokrasi masyarakat kita yang di-
wujudkan dengan menghormati perbedaan 
dan aturan yang berlaku.

Bila mengkaji hasil  Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI) di tahun 2014, capaian dan 
tren aspek Lembaga Demokrasi menunjuk-
kan hasil yang semakin memberikan hara-
pan tumbuhnya kultur demokrasi yang kuat. 
Tren capaian  tahun 2014 adalah 73,04, 
secara agregat capaian Lembaga Demokrasi 
ini masuk  dalam kategori “sedang”. Na-
mun kita harus bersyukur bahwa IDI 2014 
lebih baik dari  tahun-tahun sebelumnya. 
Sebagaimana kita ketahui selama enam ta-
hun  pengukuran IDI  tren aspek Lembaga 
Demokrasi bersifat fluktuatif. Pemilu yang 
bebas dan adil, peran birokrasi pemerin-
tah dan peradilan yang independen masuk 
dalam high performing variabels, bahkan 
dalam kurun enam tahun  menunjukkan 
capaian  80 masuk dalam kategori capa-
ian yang “baik”.  Namun  peran DPRD dan 
peran partai politik berada dalam posisi  low 
performning  variables yang selama enam 
tahun ini capaiannya berfluktuatif dikisaran 
capaian yang “buruk” sampai “sedang”. Ini 
menjadi catatan penting sekaligus pelaja-
ran yang berharga untuk sama-sama kita 
benahi.

Dengan memahami hasil IDI di tahun 
2014, sejumlah kendala perlu dikaji dan 
disikapi secara sungguh-sungguh. Pening-
katan IDI ditahun 2014 tidak menjadikan 
kita  lantas puas, sebab hasilnya pun masih 
dalam kategori “sedang”. Kemajuan dalam 
aspek  Kebebasan Sipil serta aspek Lemba-
ga Demokrasi harus sebanding dengan as-
pek Hak-Hak politik. cara-cara kekerasan, 
pemaksaan, pembohongan kepada pub-
lik, “sogok politik” dan bentuk pelangga-
ran aturan lainnya adalah diantara sebab 
yang menghambat peningkatan indeks 
demokrasi Indonesia baik dalam memaknai 
kebebasan sipil, peran lembaga demokrasi 
maupun  penggunaan dan penempatan hak-
hak politik. Dengan demikian kondisi itu 
menggambarkan bahwa masih ada persolan 
bangsa, dan ini menjadi tanggungjawab 
bersama yakni; pemerintah, masyarakat, 
elemen masyarakat dan institusi demokrasi 
untuk sama-sama menciptakan suasana 

yang kondusif terhadap pengutan proses 
demokrasi Indonesia yang terus mengalami 
peningkatan.

Persoalan tidak hanya capaian 
demokrasi secara formalitas-prosedural 
kepada demokrasi secara substansi, akan 
tetapi proses pematangan demokrasi yang 
dilakukan secara sistem mampu tumbuh 
menjadi bagian kultural masyarakat. Selain 
itu demokrasi yang kita bangun dan terus 
diperkuat haruslah demokrasi yang ter-
bangun sesuai dengan kultur kepribadian 
bangsa Indonesia, dengan kata lain kita ten-
tu menolak demokrasi yang berbasis kultur 
li beralisme, juga tidak lagi memberikan tem-
pat perilaku demokrasi yang otoritarian atau 
memaksakan kehendak. Asas musyawarah 
mufakat dengan semangat gotong royong 
harus menjadi “jiwa” sekaligus “karakter”  
dalam  meningkatkan Indeks demokrasi In-
donesia dimasa depan. Kami yakin, hanya 
dengan pembangunan demokrasi berasas 
musyawarah mufakat dengan semangat 
gotong royong akan membentuk kultur 
demokrasi  yang sesuai dengan kepribadian 
bangsa Indonesia. Demokrasi yang diban-
gun sesuai dengan kepribadian bangsa itu 
yang akan menjadi klep pengaman (safety 
klep) terhadap keberlangsungan berdaul-
atnya rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, kemajuan yang dicapai 
ini harus terus dikawal dan dirawat agar 
demokrasi Indonesia terus berkembang 
menuju demokrasi yang adil dan beradab 
serta bermartabat. Disini segenap pe-
mangku kepentingan dari tingkat pemerin-
tah pusat sampai pemerintah daerah ber-
sama komponen masyarakat serta institusi 
demokrasi yang ada terus berjuang dengan 
kesabaran, keuletan dan kegotong royongan 
yang kuat. Secara konsisten dan jiwa besar 
untuk terus menegakkan demokrasi sesuai 
dengan amanat konstitusi Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945. Semua itu tidak 
lain agar  apa yang menjadi cita-cita kita se-
mua, cita-cita rakyat dan bangsa Indonesia 
adalah terwujudnya masyarakat demokratis 
yang adil, bermartabat dan beradab dengan 
berlandaskan Pancasila. 

Jakarta,     November 2015
Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo
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STATISTIK

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya 
kita dapat menerbitkan kembali publikasi Indeks 
Demokrasi lndonesia (lDl) 2014: “Ketimpangan Anta-
ra Institusi dan Kultur Demokrasi.”

lDl merupakan indeks komposit yang mengukur 
perilaku demokrasi dari empat unsur, yaitu: eksekutif, 
legislatif, yudikatif dan masyarakat luas. Oleh karena 
itu, tinggi rendahnya nilai lDl di suatu wilayah merupa-
kan tanggung jawab semua pihak.

Tahun 2014 merupakan tahun istimewa sepan-
jang pengukuran lDl karena bertepatan dengan pe-
milihan umum, sehingga pada tahun ini skor indikator-
indikator yang terkait mengalami perubahan. Jika 
diban dingkan dengan Pemilu 2009, skor indikator-in-
dikator terkait Pemilu meningkat signifikan. Di antara 
tiga aspek pembentuk lDl (Kebebasan Sipil, Hak-Hak 
Politik, dan Lembaga Demokrasi), Aspek Hak-hak Poli-
tik yang sebagian besar dipengaruhi indikator Pemilu 
meningkat sebesar 17,47 poin dari 46,25 pada 2013 
menjadi 63,72 pada 2014. Peningkatan ini dinilai seba-
gai salah satu unsur utama pendongkrak peningkatan 
nilai lDl 2014 dari 63,72 pada 2013 menjadi 73,04 
pada 2014.

Hal lain yang membahagiakan lDl 2014 menunjuk-
kan telah tercapainya target Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014 
bidang politik yang ditetapkan sebesar 73 
(kategori baik). Hasil ini patut disyukuri se-
bagai upaya nyata seluruh komponen bang-
sa dalam mendukung pembangunan politik 
yang lebih baik.

Semoga publikasi lDl 2014 ini berman-

faat bagi semua pihak yang berkepentin-
gan, khususnya bagi Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dalam menyusun pe-
rencanaan pembangunan di bidang politik. 
Apresiasi dan terima kasih kepada seluruh 
Tim lDl dari Kementerian/Lembaga terkait 
baik di pusat maupun daerah.

Jakarta, November 2015
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin



KATA SAMBUTAN
DIREKTUR UNDP INDONESIA

Pada tahun 2014, Indonesia berhasil melak-
sanakan Pemilihan Umum ke empat sejak  restorasi 
demokrasi dimulai di tahun 1998. Selama periode tran-
sisi demokrasi tersebut, sejumlah prestasi signifikan 
berhasil ditorehkan termasuk salah satunya adalah  
reformasi di bidang kepemiluan yang menghasilkan 
Pemilu yang demokratis  baik di tingkat nasional mau-
pun daerah. Secara umum, Pemilu dapat terlaksana 
dengan bebas dan adil, dengan tingkat partisipasi yang 
cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara 
lain di dunia pada umumnya. Selain itu, Indonesia juga 
telah melakukan amandemen konstitusi yang mengan-
tarkan negara ini pada pembagian kekuasan secara 
jelas serta reformasi institusi, misalnya dengan mem-
bentuk berbagai lembaga baru seperti Mahkamah 
Konstitusi, dan berkembangnya masyarakat madani 
yang aktif.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujud-
kan konsolidasi demokrasi di Indonesia, UNDP sangat 
mendukung penyusunan dan pemanfaatan Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI) atas dasar kerja sama yang 
erat dengan pemangku kepentingan di tingkat na-
sional dan daerah, dan atas dukungan pendanaan dari 
Pemerintah Australia. 

IDI adalah sebuah alat yang dikembangkan untuk 
mengukur dinamika demokrasi di tingkat provinsi. 
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IDI mengukur sampai sejauhmana kondisi 
demokrasi di Indonesia bergerak menuju 
demokrasi yang terkonsolidasi mela-
lui pengukuran terhadap tiga aspek pokok 
demokrasi yaitu Kebebasan Sipil, Hak-
hak Politik dan Lembaga Demokrasi. IDI 
mengkonsolidasi dan menyediakan akses 
terhadap berbagai informasi demokrasi 
yang penting –sebagaimana dipersyaratkan 
untuk penyusunan kebijakan yang berbasis 
data empirik  (evidence-based policy).  

Laporan IDI 2014 memperlihatkan 
perbaikan kondisi demokrasi Indonesia 
yang ditandai dengan meningkatnya nilai 
indeks yang mencapai hampir 10 poin dari 
63.72  di tahun 2013 menjadi 73.04 pada 
tahun 2014 (dalam skala 0-100). Kontribusi 
terbesar perbaikan nilai indeks tersebut di-
sumbang oleh suksesnya penyelenggaraan 
Pemilu tahun 2014. Laporan IDI 2014 ini 
juga menunjukkan capaian perkembangan 
demokrasi Indonesia yang tertinggi sejak 
IDI pertama kali disusun pada tahun 2009. 
Nilai IDI 2014 juga sukses melampaui ang-
ka 73 yang ditargetkan oleh Pemerintah 
Indonesia sebagaimana tercantum dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMN) 2009-2014.  

Analisis dari tren yang ditunjukkan oleh 
IDI dalam enam tahun terakhir mengindi-
kasikan bahwa sejumlah tantangan kunci 
untuk menciptakan demokrasi yang terkon-
solidasi di Indonesia terletak pada tiga fak-
tor utama, yaitu: (i) Peran Partai Politik, (ii) 
Peran DPRD, dan (iii) Demonstrasi –sebagai 
wadah bagi publik untuk menyuarakan ke-
prihatinan mereka, yang berakhir dengan 
kekerasan dengan proporsi jumlah  yang 
cukup tinggi. Hasil IDI juga menunjukan 
rendahnya jumlah peraturan daerah (Perda) 
inisiatif dan rekomendasi DPRD kepada 
pemerintah (eksekutif), serta rendahnya 
keterwakilan perempuan yang terpilih 

dalam keanggotaan DPR yang saat ini hanya 
mencapai 17.3%.  

Berlanjutnya produksi IDI selama enam 
tahun berturut-turut ini sendiri merupakan 
sebuah prestasi yang cukup bermakna. 
Namun hal ini akan lebih jauh bermakna 
jika IDI mampu mendorong diskusi-diskusi 
terkait demokrasi serta hasil IDI digunakan-
nya oleh Pemerintah, masyarakat sipil dan 
pihak-pihak terkait lainnya. UNDP sangat 
senang karena IDI telah dicantumkan dalam  
RPJMN –baik periode sekarang (2015-
2019) maupun periode sebelumnya (2010-
2014). Tidak hanya di tingkat nasional, 
pemerintah  daerah di 11 provinsi pun telah 
menggunakan IDI sebagai referensi dalam 
membuat kebijakan dan program kegiatan 
daerah dalam rangka memperkuat dimensi-
dimensi kunci dari demokrasi. Kami ber-
harap pada tahun-tahun yang akan datang 
akan lebih banyak lagi provinsi, kabupaten 
dan kota yang akan menggunakan hasil IDI 
sebagai acuan dalam menyusun kebijakan 
yang berbasis data empirik. 

UNDP, dengan ini menyampaikan te-
rima kasih kepada Kementerian Koordina-
tor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 
(Kemenko Polhukam), Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), Ke-
menterian Dalam Negeri (Kemendagri), 
Badan Pusat Statistik (BPS), dan  pemerin-
tah provinsi atas kerjasama yang luar biasa 
yang telah tercipta selama enam tahun 
terakhir dalam membuat laporan IDI. Kami 
juga ingin memberikan ucapan terima kasih 
kepada Pemerintah Australia atas dukun-
gan pendanaan untuk inisiatif ini yang telah 
dilakukan semenjak tahun 2012. 

UNDP berharap dapat melanjutkan 
kerjasama untuk mendukung IDI baik di 
tahun 2015 ini maupun di masa yang akan 
datang serta demi terciptanya penguatan 
demokrasi di Indonesia. 

Jakarta, 26 November 2015

Christophe Bahuet
Direktur UNDP Indonesia
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Hasil pengukuran IDI tahun 2014 menunjukkan performa demokrasi 
Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 63,72 pada tahun 2013 
menjadi 73,04, atau naik sebesar 9,32 poin . Peningkatan ini terutama 
disokong oleh suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2014, antara lain di-
indikasikan oleh kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jauh lebih baik 
dibandingkan dengan Pemilu 2009. Meskipun terjadi peningkatan signifi-
kan, capain ini tidak merubah kinerja demokrasi Indonesia yang tetap dalam 
kategori sedang (medium performance of democracy). Kinerja demokrasi In-
donesia dalam tingkatan sedang ini ditunjukkan secara konsisten oleh pe-
ngukuran IDI dari 2009 – 2014, dimana hasilnya menunjukkan demokrasi 
Indonesia yang relatif stabil dalam tingkatan ini dengan kisaran indeks 
sebesar 60 – 80 (dari skala 1 – 100).   

 Capaian IDI 2014 juga menunjukkan gambaran demokrasi Indonesia 
yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kebebasan 
sipil yang tinggi belum diikuti oleh pemenuhan hak-hak politik dan kinerja 
lembaga demokrasi. Walaupun pola capaiannya sama, hasil pengukuran 
IDI tahun 2014 ini menunjukkan tren peningkatan yang terus berlanjut 
dimulai sejak tahun 2013 –setelah pengukuran sebelumnya (mulai dari ta-
hun 2010 hingga 2012) hasilnya menggambarkan kencenderungan yang 
menurun. Gambaran demokrasi yang ditunjukkan hasil IDI juga memper-
lihatkan pola yang konsisten. Sungguhpun struktur (structure), perangkat 
aturan (rule) sebagai prosedur demokrasi telah disediakan relatif baik oleh 
pemerintah, namun dalam pelaksanaannya kurang ditopang oleh kultur 
(culture) berdemokrasi yang baik. 

Meningkatnya capaian IDI 2014 yang di dalamnya terdapat Pemilu 
sebagai penanda penting demokrasi menunjukkan bahwa Indonesia, se-
cara umum, telah berhasil memantapkan sistem politik sehingga hal-hal 
yang terkait dengan aturan, mekanisme dan prosedur demokrasi tersedia 
dengan baik. Pelaksanaan Pemilu 2014 juga menegaskan bahwa Indone-
sia berhasil memastikan berlangsungnya kontestasi politik secara reguler 
dengan relatif baik. 

Namun demikian, membaiknya hasil IDI 2014 masih menyisakan 
“pekerjaan rumah”.  Meskipun capaian indeksnys meningkat, demokrasi In-
donesia masih ditandai dengan karakter demokrasi prosedural (procedural 
democracy) yang kental. Data IDI menunjukkan hal ini, antara lain: mening-
katnya partisipasi politik sebagai bagian penting dari kebebasan sipil na-
mun seringkali ekspresinya dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Kualitas 
DPT meningkat, namun pada proses pelaksanaan Pemilunya sendiri masih 
banyak diwarnai berbagai hambatan hak memilih dan dipilih dalam ben-
tuk maraknya praktik politik uang (money politics), ancaman dan intimidasi 
dalam pemberian suara, serta kecurangan dalam penghitungan suara. Pe-
nanda lain, meskipun Pemilu dilaksanakan secara rutin, tetapi  partai poli-
tik sebagai salah satu aktor penting demokrasi cenderung menyuburkan 
praktik oligarki dan nyaris tidak melakukan kaderisasi. Sementara di sisi 
lain, para anggota DPRD sebagai salah satu hasil Pemilu, memiliki kinerja 
yang relatif buruk, terutama dalam menghasilkan Perda inisiatif dan reko-
mendasi kepada eksekutif sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.

Capaian IDI 2014 juga menunjukkan variabilitas yang tinggi antar 
provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi demokrasi masih sangat 
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beragam di masing-masing provinsi di In-
donesia. Dari perspektif provinsi, dimana 
provinsi-provinsi merupakan unit politik 
yang otonom, kualitas demokrasi yang be-
ragam perlu mendapat perhatian sehingga 
jangan sampai mengarah pada kualitas 
demokrasi yang senjang antar-provinsi. 
Yang dikehendaki adalah demokrasi daerah 
dengan kualitas yang kurang lebih sama –
walaupun dengan dinamika yang berbeda, 
yaitu demokrasi yang memastikan terja-
minnya hak-hak sipil, terpenuhinya hak-hak 
politik, dan bekerjanya lembaga-lembaga 
demokrasi dengan baik.

Capaian IDI 2014 mengindikasikan 
bahwa proses transisi demokrasi di Indo-
nesia tidaklah jalan di tempat. Ia bergerak 
maju walaupun dengan akselerasi yang 
relatif lambat. Namun demikian, jika dili-
hat dari karakternya yang masih bersifat 
prosedural (procedural democracy), jalan 
menuju demokrasi yang substansial (sub-

stantive democracy) masih sangat jauh ka-
rena demokrasi substansial mensyaratkan 
tidak saja kehadiran struktur dan prosedur 
demokrasi, tetapi juga inherennya perilaku 
demokrasi yang beradab –baik pada tataran 
struktur maupun aktor demokrasi, serta 
kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang 
mampu menjalankan fungsinya untuk me-
nyejahterakan rakyat. 

Sayangnya, dua pilar penting demokra-
si –yakni partai politik dan DPRD, yang juga 
merupakan dua lembaga kunci demokrasi 
di tingkat lokal, konsisten menunjukkan ki-
nerja yang sangat buruk dari waktu ke wak-
tu dalam masa pengukuran IDI. Bersama 
dengan tingginya ekpresi kekerasan oleh 
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 
yang mencerminkan kultur demokrasi yang 
kurang beradab, kedua lembaga demokrasi 
ini perlu mendapatkan perhatian khusus 
jika ingin membangun performa demokrasi 
Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. 
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The 2014 Indonesian Democracy Index (IDI) score shows a significant 
increase in democratic performance, from 63.72 in 2013 to 73.04 – an in-
crease of 9.32 points. This is largely as a result of the success of the 2014 
elections, particularly improvements in the quality of the Permanent Voter 
List since the 2009 elections. However, despite significant improvements 
over the five year period, Indonesia remains in the medium democratic per-
formance category, scoring consistently in the 60 to 80 bracket (on a scale 
of 1 to 100).

The 2014 IDI also reveals that improvements in Civil Liberties have 
not been matched by improvements in the other two areas that make up 
the index: Political Rights and Democratic Institutions; a pattern which 
is consistent with previous years in Indonesia. An important difference, 
however, is that unlike the IDI scores from 2010 to 2012 which actually 
decreased, there was a steady increase in the overall score between 2013 
and 2014.

The IDI reports highlight a consistent pattern for Indonesian demo-
cracy: while the Government has established a strong structure and a set of 
regulations to support democratic procedures, these are undermined by an 
obvious lack of solid democratic culture.

There is no doubt that the increased performance in the 2014 IDI 
indicates that, in general, Indonesia has been successful in establishing a 
stable political system, particularly in terms of regulations, mechanisms 
and democratic procedures, all of which supported the 2014 elections. The 
success of this election further highlights the ability of Indonesia to orga-
nize effective political contestation on a regular basis.

While the results of the 2014 IDI indicate important progress, there 
is much room for improvement. Despite an overall increase in the index, 
Indonesia remains a procedural democracy. This is evident from a number 
of indicators that make up the IDI: the increase in political participation, 
which is an integral part of civil liberties, is often followed by the use of vio-
lence; the Permanent Voter List has improved, but money politics, threats 
and intimidation, as well as discrepancies in counting votes remain an issue. 
Even though elections are conducted on a regular basis, political parties, 
the key actors in improving democratic performance, are dominated by 
established oligarchies. Furthermore, they rarely conduct leadership and 
activist training, failing to generate new talent. As a consequence, elected 
members of Regional Parliaments (DPRD) tend to perform poorly, particu-
larly in terms of initiating local laws, addressing the concerns of local cons-
tituents and making recommendations to their executive counterparts.

The 2014 IDI also points to a wide discrepancy between index achieve-
ments among provinces, highlighting the diversity of the democratic land-
scape across the country. The differing levels of democratic performance 
serve as a reminder that a widening democratic gap between provinces 
is a real possibility, and that action must be taken to address these dif-
ferences. The challenge is to ensure similar levels of regional democratic 
performance which operate in relation to differing local dynamics – and a 
democratic system across the country that strives to protect civil liberties, 
fulfil political rights and ensure the functioning of democratic institutions 
in equal measure.
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The 2014 IDI indicates that the pro-
cess of democratic transition in Indonesia is 
continuing, albeit rather slowly. It is impor-
tant to note that the journey from a proce-
dural democracy to a substantive democracy 
is a long one, not least because such a trans-
formation requires democratic behavior, in 
addition to democratic structures and pro-
cedures. The lack of democratic behaviour 
among politicians and members of parlia-
ment explains, to a large extent, the failure 
of democratic institutions to improve the 
welfare of the communities they serve.

Political Parties and Regional Parlia-
ments (DPRD) – both key institutions at 
the regional level – have consistently per-
formed poorly throughout the period of IDI 
measurement. The failure of these two insti-
tutions to address the needs of the people 
they represent has a direct link to the large 
number of violent political demonstrations. 
To improve democratic performance in 
Indonesia, it is therefore crucial that more 
attention is paid to reforming both of these 
institutions.



Unit analisa IDI adalah provinsi, sementara aspek-aspek yang diukur adalah 
kinerja Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi yang masing-ma-
sing terbagi ke dalam sejumlah variabel.  Sedangkan indikator-indikator ketiga aspek 
ini adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di 
provinsi, yang ditangkap melalui tinjauan berita surat kabar, focus group discussion 
(FGD) dan wawancara mendalam.  

Bagian pertama laporan ini menggambarkan capaian IDI secara nasional 
yang merupakan gambaran umum demokrasi Indonesia sebagai rerata dari kondisi 
demokrasi di setiap provinsi.  Dengan demikian, capaian sesungguhnya dari provinsi-
provinsi di Indonesia tentu ada yang lebih buruk (di bawah rata-rata) dan ada yang 
lebih baik (di atas rata-rata) dari gambaran nasional ini. 

Tren Umum dan Variabilitas Demokrasi Provinsi di Indonesia

Pada tahun 2014, Indeks Demokrasi Indonesia ditandai oleh lonjakan capaian 
yang cukup tinggi.  Kenaikan terjadi di semua aspek, namun yang paling signifikan ada-
lah kenaikan pada aspek Hak-hak Politik. Bahkan, untuk aspek ini kenaikannya tidak lagi 
sekedar kenaikan kuantitatif, tapi juga sudah merupakan lonjakan kualitas dari “buruk” 
pada lima tahun pengukuran sebelumnya, menjadi “sedang”.  

Indeks keseluruhan tahun ini adalah capaian tertinggi sepanjang enam tahun 
pengukuran yang telah dilakukan.  Untuk Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik, capaian 
selain meningkat juga merupakan kelanjutan pembalikan tren dari turun sejak tahun 
2009 sampai dengan tahun 2012. Tren selama enam tahun tertakhir ini digambarkan 
oleh Grafik 1.

Tampak dari Grafik 1 bahwa pada tahun 2014 ketiga aspek demokrasi yang 
diukur menunjukkan peningkatan capaian. Namun, aspek Hak-hak Politik menunjuk-

POTRET DEMOKRASI INDONESIA 2009-2014

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 adalah hasil penilaian terhadap 
kondisi demokrasi tingkat provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2014. 
Ini merupakan tahun keenam penilaian,  sejak IDI pertama kali dilakukan 
tahun 2009.
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GRAFIK 1.
Tren Demokrasi Indonesia 2009 – 2014

GRAFIK 2.
Variabilitas capaian Provisi dalam IDI 2014
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kan peningkatan paling tajam. Bahkan, dapat 
dikatakan bahwa peningkatan pada aspek ini 
secara signifikan mendongkrak capaian kes-
eluruhan indeks. Sementara Kebebasan Sipil 
dan Lembaga Demokrasi mengalami pening-
katan masing-masing sebesar 3,62 dan 3,57, 
Hak-hak Politik melonjak sebesar 17,52 poin.  
Lonjakan ini terutama disumbang oleh kenai-
kan capaian variabel Hak Memilih dan Dipilih 
yang meningkat 24,96 poin. Dapat dipasti-
kan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh kin-
erja sangat baik dari lembaga-lembaga yang 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum. Sehingga kenaikan capaian 
indikatornya menyumbang secara signifikan 
kepada kenaikan variabel ini. Dalam hal ini, 
walaupun sudah pasti sistem dan prosedur 
pemilihan umum belum sempurna, lembaga 
penyelenggara pemilu telah cukup berhasil 
menjamin hak warga negara dalam  memberi-
kan suara dan ikut berkompetisi untuk suatu 
jabatan politik.

Peningkatan capaian ini tampaknya 
mempertegas pembalikan tren umum untuk 
aspek Kebebasan Sipil dan Hak-hak Poli-
tik.  Setelah pada tahun-tahun sebelumnya 
menunjukkan sedikit penurunan (pada ta-
hun 2012 untuk Kebebasan Sipil dan 2013 
untuk Hak-hak Politik) kedua aspek ini mulai 
menunjukkan tren peningkatan.  Untuk aspek 
Hak-hak Politik pada tahun 2014 tren menin-
gkat ini menjadi peningkatan yang signifikan 
terutama dengan perubahan nilai pada vari-
abel Hak Memilih dan Dipilih yang melonjak 
tajam sebagaimana diuraikan di atas. 

Gambaran umum di atas – Kebebasan 
Sipil yang tinggi tidak diikuti oleh kinerja yang 
sepadan dari Lembaga Demokrasi – mencer-
minkan pula gambaran di sebagian besar 
provinsi di Indonesia.  Hanya di tiga provinsi 
saja capaian indeks Kebebasan Sipil lebih ren-
dah dari dua aspek yang lain, yaitu Sumatera 
Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan 
Selatan.  Tampaknya ada persoalan yang khas 
di ketiga provinsi ini yang tidak ada di provin-
si lain.  Kesamaan pola dan kecenderungan 
lintas provinsi ini menyiratkan adanya per-
soalan struktural yang sama secara nasional.  
Grafik 2 mengilustrasikan pola capaian setiap 
provinsi dan variabilitas antar provinsi.

Menarik untuk dicatat bahwa ketiga 
provinsi yang mendapatkan indeks Kebeba-
san Sipil yang rendah sejak pengukuran per-
tama menunjukkan pola capaian yang sama, 

dengan penyumbang utama yang sama pula 
untuk rendahnya capaian Kebebasan Sipil. 
Yaitu masih adanya aturan tertulis, perilaku 
masyarakat, dan perilaku pejabat yang meng-
hambat kebebasan berkeyakinan.  Aturan di 
provinsi-provinsi ini dapat berasal dari ka-
bupaten dan kota di bawahnya.  Kalimantan 
Selatan adalah salah satu contoh dari hal ini.  
Gubernur Kalimantan Selatan adalah salah 
satu gubernur yang mendapat penghargaan 
untuk kerukunan beragama.  Hal ini mencer-
minkan persoalan dualisme kewenangan 
antara provinsi dan kabupaten/kota di 
bawahnya. Semangat dan kebijakan pemer-
intah kabupaten/kota bisa saja bertentangan 
dengan semangat dan kebijakan pemerintah 
provinsi diatasnya. 

Meskipun tren dan pola capaian 
provinsi-provinsi di Indonesia menunjuk-
kan kesamaan, garis-garis yang saling bersi-
langan pada Grafik 2 menunjukkan variabili-
tas capaian antar provinsi yang tinggi.  Dapat 
kita lihat bahwa dari satu provinsi ke provinsi 
yang lain perbedaan capaiannya bisa sangat 
lebar.  Secara umum variabilitas capaian ini 
jelas tercermin dalam perbedaan angka ca-
paian.  Secara keseluruhan, indeks nasional 
IDI (rata-rata lintas provinsi) adalah 73,04 
dengan kisaran angka indeks dari 62,15 yang 
paling rendah (Papua) sampai dengan 84,70 
paling tinggi (DKI Jakarta).  Perlu dicermati 
di sini bahwa perbedaan capaian antara yang 
tertinggi dan terendah ini begitu lebar yaitu 
22,55 poin, yang secara kualitatif mencer-
minkan perbedaan kualitas antara “baik” dan 
“buruk”. Sementara kategori kualitas IDI ada-
lah “baik”, “sedang”, dan “buruk”.  

Indeks aspek Kebebasan Sipil tertinggi 
adalah 98,44 yang dicapai oleh Provinsi Ka-
limantan Barat, sedangkan terendah adalah 
47,21 dicapai oleh Sumatera Barat.  Capa-
ian Hak-hak Politik tertinggi adalah 80,89 
oleh Provinsi Sulawesi Utara,  terendah ada-
lah 39,29 yang dicapai oleh Provinsi Papua 
Barat.  Indeks aspek  Lembaga Demokrasi 
tertinggi adalah 92,87 yang dicapai oleh 
Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang teren-
dah adalah 53,12 yang dicapai oleh Provinsi 
Nusa Tenggara Timur.

Secara umum, pada tahun 2014 ini  
22 indikator mengalami peningkatan capa-
ian dari tahun sebelumnya. Hanya 6 indika-
tor yang menunjukkan penurunan capaian. 
Ke enam indikator tersebut adalah “Ancaman 
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atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemer-
intah yang menghambat kebebasan berpenda-
pat” (73,54 ke 68,89),  “Aturan tertulis yang 
membatasi kebebasan menjalankan ibadah 
agama” (82,35 ke 81,95), “Aturan tertulis yang 
diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok” 
(80,81 ke 80,30). Selanjutnya  “Ancaman atau 
penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena 
alasan gender” (92,02 ke 91,41), “Persentase 
perempuan terpilih terhadap total anggota 
DPRD Provinsi” (54,84 ke 53,26), dan “Kepu-
tusan hakim yang kontroversial” (92,73 ke 
88,03).

Perlu dicatat bahwa dari enam indika-
tor yang capaiannya turun, empat diantaran-
ya adalah indikator-indikator kebebasan sipil.  
Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun capa-
iannya secara umum tinggi, aspek kebebasan 
sipil ini lebih mudah berubah ke arah yang 
lebih buruk (volatile) dibandingkan kedua as-
pek yang lain.

Hambatan Berpendapat dalam Gairah 
Kebebasan Sipil 

Telah digambarkan sebelumnya bahwa 
dari penilaian IDI 2009-2014, Kebebasan 
Sipil selalu meraih capaian tertinggi di antara 
aspek-aspek demokrasi yang diukur. Capaian 
aspek ini secara umum selalu berada dalam 
kategori baik, kecuali pada tahun 2012 yang 
turun sedikit di bawah angka 80, sehingga 
tergolong dalam kategori sedang.  

Namun gambaran umum nasional 
yang merupakan rerata dari capaian provinsi 
yang beragam cenderung mengaburkan vari-
abilitas kondisi kebebasan sipil antar provinsi.  
Aspek Kebebasan Sipil adalah aspek dengan 
kesenjangan antar provinsi paling tinggi.  
Pada aspek ini kesenjangan capaian terting-
gi dan terendah provinsi sangat lebar yaitu 
41,23 poin. Kisaran ini terbentang antara 
kualitas capaian yang buruk hingga baik (ada 
provinsi yang tergolong buruk kualitas kebe-
basan sipilnya; ada yang sedang dan ada yang 
baik).  Namun gambaran ini agak bias, karena 
tiga provinsi dengan capaian Kebebasan Sipil 
paling rendah sesungguhnya merupakan 
provinsi yang secara statistik dapat dikatakan 
“menyimpang” atau pencilan (outlier).  

Lebih khusus lagi, ketiga provinsi ini 
mendapatkan capaian Kebebasan Sipil yang 
rendah oleh karena variabel Kebebasan 
Berkeyakinan di ketiga provinsi tersebut 

capaiannya sangat rendah.  Hal ini berbeda 
dengan kecenderungan di provinsi-provinsi 
lain, di mana variabel yang menarik turun ca-
paian aspek Kebebasan Sipil pada umumnya 
adalah variabel Kebebasan Berpendapat. 
Variabel ini sejak tahun 2010 capaiannya 
secara konsisten tidak pernah lebih dari 70, 
bahkan pada tahun 2012 hanya mencapai 
sedikit di atas 60.

Jika capaian kebebasan sipil secara 
umum tersebut didisagregasi ke dalam capa-
ian masing-masing variabel yang memben-
tuknya, maka akan terlihat bahwa Kebebasan 
Berpendapat berdiri sendiri di luar indikator-
indikator lainnya yang cenderung berhimpi-
tan, memiliki tingkat capaian yang hampir 
setara.

Dari Grafik 3 tampak bahwa selama 
5 tahun pengukuran IDI (sejak tahun 2010) 
seluruh variabel Kebebasan Sipil mendapat-
kan capaian di atas 80 dan tergolong dalam 
kualitas capaian yang baik, kecuali variabel 
Kebebasan Berpendapat.  Diantara variabel-
variabel dalam aspek Kebebasan Sipil, capa-
ian variabel ini secara konsisten berada jauh 
di bawah variabel yang lain, sekitar 10 poin, 
dan masuk dalam kategori kualitas capaian 
yang sedang.  Pada tahun 2012 variabel ini 
mendapatkan capaian paling rendah (61,86) 
dan hampir menembus batas bawah kualitas 
capaian sedang. Gambaran di atas semakin 
diperjelas oleh tren capaian setiap indikator 
di dalam aspek kebebasan sipil ini.  Grafik 4 
menunjukkan dengan jelas tren capaian se-
tiap indikator pada setiap variabel.  

Menjadi semakin menarik bila kita 
amati tren capaian setiap indikator dalam 
semua variabel.  Kecuali pada variabel Kebe-
basan Berpendapat, semua indikator dalam 
setiap variabel cenderung memperoleh ca-
paian yang setara. Di dalam Gambar 3 ini 
garis tren (trend line) indikator-indikator ini 
saling berdekatan, bahkan berhimpitan, satu 
dengan yang lain dan naik atau turun bersa-
ma-sama pula.  Gambarannya agak berbeda 
dengan variabel Kebebasan Berpendapat di 
mana kedua indikatornya agak jauh capain-
nya dan garis trennya terpisah cukup jauh, 
meskipun keduanya secara umum naik dan 
turun bersama-sama.  Kecuali pada tahun 
2014 di mana kedua indikator ini menunjuk-
kan tren yang berlawanan arah: Indikator 3 
menunjukkan tren menurun, sementara Indi-
kator 4 naik.
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GRAFIK 3.
Tren Umum Variabel Kebebasan Sipil 2009 – 2014
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GRAFIK 4.
Tren Indikator Kebebasan Sipil 2009-2014
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Hampir semua indikator kebebasan 
sipil –delapan indikator tepatnya, selalu me-
raih capaian di atas 80.  Hanya dua indika-
tor yang secara konsisten selama 5 tahun 
pengukuran ini capaiannya jauh di bawah 
80;  yaitu indikator “Ancaman kekerasan atau 
penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah 
yang menghambat kebebasan berpendapat” (In-
dikator 3) dan “Ancaman kekerasan atau peng-
gunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat” (Indika-
tor 4). Keduanya merupakan indikator dari 
variabel kebebasan berpendapat.  Dari kedua 
indikator ini, Indikator 4 secara konsisten 
pula menunjukkan capaian yang jauh lebih 
buruk.  Hal ini mengindikasikan bahwa di In-
donesia hari ini ancaman dari masyarakat ter-
hadap kebebasan berpendapat  jauh lebih be-
sar daripada ancaman langsung  dari negara.  
Hal yang sangat perlu untuk dicermati adalah 
bahwa pada tahun 2014 kedua indikator ini 
menunjukkan kecenderungan yang berbeda; 
Indikator 3 menunjukkan tren menurun, se-
mentara Indikator 4 meningkat.  Artinya, 
sementara ucapan dan perilaku aparat yang 
membatasi kebebasan berpendapat menu-
run, perilaku seperti ini yang dilakukan oleh 
masyarakat justru meningkat.

Bila dilihat dari tren ini tampak bahwa 
Kebebasan Berpendapat memiliki persoalan 
dan dinamika yang berbeda dengan variabel-
variabel kebebasan sipil yang lain.  Artinya, 
kelompok indikator di dalam  kebebasan ber-
pendapat tampaknya terkait dengan fak-
tor kebebasan sipil yang berbeda dengan 
kelompok-kelompok indikator lainnya.  Salah 
satu kemungkinan penjelasan untuk hal ini 
adalah bahwa kebebasan berpendapat san-
gat terkait dengan politik.  Lebih tepatnya 
barangkali, persaingan politik yang seringkali 
penuh dengan muatan kepentingan dan emo-
si menjadi lahan yang subur bagi berbagai 
perbedaan pendapat.  Perbedaan pendapat 
dalam konteks atau dikaitkan dengan peris-
tiwa politik inilah yang kemudian menemukan 
ekspresi yang menerabas kebebasan berpen-
dapat individu ataupun kelompok. 

Menarik untuk dicatat di sini bahwa 
walaupun Kebebasan Berpendapat secara 
umum merupakan variabel Kebebasan Sipil 
yang paling rendah capaiannya, namun untuk 
tiga provinsi dengan indeks Kebebasan Sipil 
yang paling rendah variabel penyumbangnya 
bukanlah variabel Kebebasan Berpendapat.  

Capaian Kebebasan Sipil yang rendah dari 
ketiga provinsi ini terutama disumbang oleh 
variabel Kebebasan Berkeyakinan.    

Perbaikan Pemilu dan Rendahnya 
Adab Partisipasi Politik 

Bertolak belakang dengan Kebebasan 
Sipil, aspek Hak-hak Politik  secara konsisten 
memiliki capaian yang rendah.  Meskipun be-
gitu, variabel Hak Memilih dan Dipilih dalam 
aspek ini pada tahun 2014 meraih capaian 
yang jauh lebih tinggi dari tahun-tahun se-
belumnya.  Bahkan secara cukup meyakinkan 
melonjak dari kategori kualitas “buruk” men-
jadi “sedang”.  Sementara itu variabel Par-
tisipasi Politik tetap tidak beranjak jauh dari 
capaian tahun-tahun sebelumnya dan tetap 
dalam kategori kualitas capaian yang buruk.

Lonjakan capaian variabel Hak Me-
milih dan Dipilih yang begitu drastis memang 
menimbulkan pertanyaan.  Variabel ini terdiri 
dari lima indikator. Empat dari lima indika-
tor ini sesungguhnya memiliki tingkat capa-
ian yang sama dari tahun-tahun sebelumnya.  
Hanya satu indikator yang secara drastis 
meningkat, yaitu indikator Daftar Pemilih 
Tetap –DPT (Indikator 13).  Selama lima ta-
hun pengukuran, skor indikator ini diberikan 
berdasarkan penilaian tanpa ada kesempa-
tan pembuktian di lapangan seberapa baik 
sesungguhnya DPT ini.  Sementara itu, kelu-
han terhadap kualitas DPT tak pernah habis 
dilontarkan oleh banyak pihak.  Oleh karena 
itu penilaian terhadap DPT hingga tahun 
2013 cenderung konservatif dengan asumsi 
bahwa DPT masih belum banyak berubah se-
hingga skornya juga tak banyak berubah.  

Tahun 2014 penilaian terhadap DPT 
ini dilakukan dengan data lapangan yang 
sangat kuat ditambah konsultasi dengan lem-
baga penyelenggara Pemilu dan organisasi 
pemantau pemilu.  Kesimpulannya, DPT pada 
tahun 2014 memang sudah jauh lebih baik 
dan berhasil memastikan hampir semua war-
ganegara Indonesia yang memiliki hak pilih 
terdaftar di dalamnya.  Oleh karena inilah 
pada tahun 2014 penilaian yang tinggi diberi-
kan terhadap kualitas DPT. 

Gambaran tren variabel di atas be-
lum menggambarkan kompleksitas aspek 
Hak-hak Politik ini karena tren indikator 
yang beragam kabur dalam agregasi.  Bila 
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GRAFIK 5.
Tren Variabel Hak-hak Politik 2009 -2014

GRAFIK 6.
Tren Indikator Hak-hak Politik 2009-2014
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kita disagregasi kedua variabel ini kedalam 
indikator-indikatornya, gambar yang sangat 
bermakna muncul. Grafik 6 menggambarkan 
tren setiap indikator Hak-hak Politik dalam 
ruang yang sama sehingga posisi relatif indi-
kator yang satu dengan yang lain terlihat.

Bila kita tengok lebih dekat variabel 
Hak Memilih dan Dipilih, lima indikator yang 
membentuknya memiliki tingkat dan tren ca-
paian yang berbeda satu dengan yang lain; 
dengan kisaran capaian antara baik hingga 
buruk.  Tren capaian hingga tahun 2013 
mengindikasikan adanya tiga pengelompok-
kan indikator dalam variabel ini yang capa-
iannya secara konsisten berbeda selama lima 
tahun.  Kelompok pertama adalah indikator-
indikator dengan capaian yang cukup tinggi 
(kategori baik atau sedang) yaitu indikator 
“Jumlah kejadian di mana hak memilih dan 
dipilih terhambat” (Indikator 11) dan “voters 
turn out” (Indikator14). Kelompok kedua ada-
lah indikator dengan capaian “rendah”, yaitu 
indikator “Jumlah kejadian yang menunjuk-
kan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga 
penyandang cacat tidak dapat menggunakan 
hak memilih” (Indikator 12)  dan “Persentase 
perempuan terpilih terhadap total anggota 
DPRD Provinsi” (Indikator 15); sedangkan 
yang ke tiga adalah indikator dengan capaian 
“sangat rendah” yaitu indikator “Kualitas Daf-
tar Pemilih Tetap” (Indikator 13).  

Pada tahun 2014, tiga indikator dalam 
variabel Hak Memilih dan Dipilih ini menun-
jukkan peningkatan. Bahkan Indikator 13 ini 
melonjak sangat tinggi dan bergabung den-
gan kelompok indikator dengan capaian yang 
cukup tinggi.  Ketiga indikator yang men-
galami peningkatan ini semuanya terkait den-
gan kinerja penyelenggara pemilihan umum.  
Sementara itu indikator yang terkait dengan 
gairah masyarakat untuk memberikan suara 
menunjukkan angka yang stabil tinggi, se-
dangkan indikator yang menunjukkan hasil 
Pemilihan Umum yang meningkatkan repre-
sentasi perempuan skornya stabil rendah.

Variabel Partisipasi Politik pada 
dasarnya mengukur dua sisi partisipasi poli-
tik, yaitu tingkat kepedulian masyarakat 
dalam urusan-urusan pemerintahan dan 
bagaimana mereka mengekspresikannya.  In-
dikator 16 dan 17 adalah dua sisi dari partisi-
pasi ini.  Tren indikator 16 dan 17 menunjuk-
kan dinamika hubungan yang menarik antara 
gairah untuk terlibat dalam pengawasan pe-

nyelenggaraan negara (melaporkan segala 
macam persoalan yang mereka saksikan di 
sekitar tempat mereka hidup melalui demon-
strasi, boikot, laporan di media, dan seba-
gainya) dengan adab untuk mengekspresikan 
gairah ini.   

Sebagaimana tampak dari Grafik 
6, tren Indikator 17 menunjukkan bahwa 
sepanjang enam tahun pengukuran partisi-
pasi masyarakat dalam mengawasi penye-
lenggaraan pemerintahan sangat tinggi, dan 
secara konsisten terus menunjukkan pening-
katan hingga tahun 2014 mencapai skor tert-
inggi.  Capaian dan tren yang konsisten ini 
merupakan tanda yang baik mengenai ting-
ginya gairah masyarakat untuk terlibat dalam 
urusan-urusan penyelenggaraan negara (civic 
involvement). Orang merasa berkepentingan 
dan memperhatikan apa-apa yang terjadi di 
sekelilingnya dan apabila mereka tidak suka 
atau tidak setuju dengan apa yang mereka 
lihat, mereka akan mengekspresikan ketidak-
sukaan atau ketidaksetujuan tersebut.  Gai-
rah masyarakat yang tinggi  ini merupakan 
faktor penting bagi kehidupan demokrasi 
yang sehat.

Indikator 16 mengukur sisi lain dari 
gairah ini, yaitu seberapa banyak ekspresi-ek-
spresi tadi berakhir dengan kekerasan.  Tren 
capaian selama enam tahun menunjukkan 
penurunan skor yang konsisten, yang artinya  
dari tahun ke tahun ekspresi-ekspresi dari 
partisipasi masyarakat yang berakhir dengan 
kekerasan terus bertambah.  Hal ini tentu-
nya merupakan hal yang tidak diinginkan.  
Kecenderungan ini menunjukkan ekspresi-
ekspresi  yang justru anti-demokratik.  Bila 
ada yang menimbulkan harapan, pada tahun 
2014 skor Indikator 16 ini menunjukkan 
peningkatan.  Namun peningkatan ini kecil 
sekali, sehingga pendakian untuk mencapai 
tingkat capaian yang baik adalah pendakian 
yang sangat terjal.

Anomali Peran Partai Politik dan 
DPRD di Tengah Perbaikan Kinerja 
Birokrasi 

Capaian dan tren aspek Lembaga 
Demokrasi selama enam tahun pengukuran 
IDI adalah yang paling fluktuatif dibanding-
kan kedua aspek yang lain sebagaimana di-
tunjukkan oleh garis yang meliuk-liuk pada 
Grafik 1 di awal tulisan ini.  Dalam angka tren 
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GRAFIK 7.
Tren Lembaga Demokrasi 2009 -2014
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GRAFIK 8.
Tren Indikator Lembaga Demokrasi 2009-2014
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capaian tersebut adalah  62, 72 pada tahun 
2009, lalu berturut-turut naik menjadi 63,11 
dan 74,72 pada tahun 2010 dan 2011. Se-
lanjutnya turun menjadi 69,28 pada tahun 
2012, dan naik lagi menjadi 72,11 pada tahun 
2013.  Pada tahun 2014 mengalami kenaikan 
kembali menjadi 75,81. Secara agregat capa-
ian Lembaga Demokrasi ini masuk dalam kat-
egori “sedang”.

Bila kita disagregasi capaian aspek 
Lembaga Demokrasi ini ke dalam variabel-
variabel yang membentuknya maka terlihat 
dua pengelompokan variabel ke dalam va-
riabel-variabel dengan capaian tinggi (high 
performing) dan variabel-variabel dengan ca-
paian rendah (low performing) sebagaimana 
jelas tampak dari Grafik 7.

Yang termasuk ke dalam high perform-
ing variables adalah Pemilu yang Bebas dan 
Adil, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 
dan Peradilan yang Independen.  Ketiga vari-
abel ini sepanjang 6 tahun pengukuran men-
unjukkan capaian yang tinggi di atas 80 dan 
masuk dalam kategori capaian yang “baik”.  
Sementara Peran DPRD dan Peran Partai 
Politik merupakan low performing variables 
yang sepanjang enam tahun ini capaiannya 
berfluktuasi di kisaran capaian kategori “bu-
ruk” sampai “sedang”.  Bahkan untuk variabel 

Peran DPRD kisaran capaiannya tidak per-
nah beranjak dari capaian yang rendah dan 
masuk dalam kategori “buruk”.  Sangat jelas 
di sini bahwa kedua variabel terakhir secara 
cukup signifikan menarik turun capaian aspek 
Lembaga Demokrasi.

Menarik untuk dicatat bahwa kedua 
variabel ini merupakan variabel “tándem”; 
variabel yang tak bisa dipisahkan satu den-
gan yang lain.  Lebih tepatnya, oleh karena 
Peran DPRD akan sangat ditentukan oleh 
kinerja para anggota DPRD, maka ia sepe-
nuhnya tergantung pada kinerja Partai Politik 
dalam mengirim kader-kadernya untuk men-
jadi anggota-anggota DPRD.  Oleh karena 
peran Peran Partai politik yang masih buruk 
maka peran DRD pun juga buruk.  Partai Poli-
tik dalam hal ini seolah menjadi ‘ceiling” dari 
kemungkinan seberapa jauh  DPRD dapat 
bekerja berkualitas. Gambaran detil yang 
menarik dari aspek ini terlihat dari tren capa-
ian setiap indikator sebagaimana ditunjukkan 
Grafik 8. 

Uraian lebih terinci mengenai potret 
demokrasi Indonesia pada tahun 2014 ber-
dasarkan aspek-aspeknya: Kebebasan Sipil, 
Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi, di-
sajikan dalam Bab I, Bab II dan Bab III.



BAB I

Kenaikan indeks bukan hanya terjadi pada aspek Kebebasan 
Sipil,  melainkan terjadi merata pada dua aspek lainnya, aspek Hak-
hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Aspek Hak-hak Politik 
mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 17,47 poin, sedang-
kan aspek Lembaga Demokrasi naik sebesar 03,57 poin, lebih kecil 
dari aspek Kebebasan Sipil. Seperti perolehan tahun-tahun sebel-
umnya, nilai indeks aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada posisi 
teratas (Lihat Tabel 1.1).

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 82,62 adalah ca-
paian tertinggi selama lima tahun (2010-1014). Hal ini membawa 
aspek Kebebasan Sipil melintasi batas nilai indeks kategori “se-
dang” (60,00-80,00), masuk pada kategori tinggi (80,00-100,00). 

Walau demikian, jika dibandingkan dengan capaian IDI 
2009 yang dibakukan sebagai tahun benchmark, terlihat nilai in-
deks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 04,35 
poin dari 86,97 (2009) menjadi 82,62 (2014). Potret fluktuasi nilai 
indeks aspek ini selama 2009-2014 dapat dijelaskan sebagai beri-
kut. Tahun 2010 terjadi penurunan indeks sebesar 02,85 poin, ta-
hun 2011 penurunan indeks sebesar 01,74 poin, dan tahun 2012 
terjadi lagi penurunan indeks sebesar 02,85 poin. 

1.1. Pengantar
IDI 2014 mencatat perolehan nilai indeks aspek Kebeba-
san Sipil sebesar 82,62. Jika dibandingkan dengan IDI 
2013, dengan nilai indeks 79,00, aspek ini mengalami 
kenaikan sebesar 03,62 poin

POTRET KEBEBASAN SIPIL: 
Hambatan Berpendapat dalam Gairah Kebebasan Sipil
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Variabel IDI 2013 IDI 2014

Aspek Kebebasan Sipil 79,00 82,62

Aspek Hak-hak Politik 46,25 63,72

Aspek Lembaga Demokrasi                                           72,24 75,81

TABEL 1.1.
Nilai Indeks Ketiga Aspek IDI 2014

GRAFIK 1.1.
Aspek Kebebasan Sipil IDI 2009 – 2014
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Setelah tiga tahun berturut-turut 
mengalami penurunan, pada tahun 2013 
nilai indeks aspek Kebebasan Sipil naik tipis 
sebesar 01,06 poin.  Kondisi membaik ini 
berlanjut pada tahun 2014 dengan kenai-
kan sebesar 03,62 poin. Kenaikan dua tahun 
terakhir ini diharapkan dapat menjadi awal 
yang baik bagi pertumbuhan demokrasi yang 
stabil dan substantif di Indonesia. Artinya, se-
jak IDI dimulai tahun 2009, nilai indeks aspek 
Kebebasan Sipil mengalami fluktuasi, tapi be-
lum pernah mencapai apalagi melampaui nilai 
awal sebesar 86,97 (2009) seperti terlihat 
pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1 jelas menggambarkan 
bahwa sejak tahun 2009 capaian IDI Nasion-
al mengenai aspek Kebebasan Sipil cender-
ung menurun. Meskipun dua tahun terakhir, 
yakni tahun 2013 dan 2014 mengalami ke-
naikan, namun belum melampaui nilai awal. 
Kondisi ini dapat dimaknai, betapa sulitnya 
membangun demokrasi substantif, khususn-
ya dalam bidang pemenuhan hak-hak dasar 
kebebasan sipil warga, yang antara lain men-
cakup hak kebebasan berkumpul dan berser-
ikat, hak kebebasan berpendapat, hak kebe-
basan beragama dan berkeyakinan, serta hak 
kebebasan dari semua bentuk diskriminasi; 
seperti diskriminasi berbasis gender, etnis, 
difabel (cacat fisik).

1.2. Gambaran Umum Capaian Nilai 
Indeks Aspek Kebebasan Sipil di 
33 Provinsi

Seperti disebutkan sebelumnya, se-
cara nasional perolehan nilai indeks aspek 
Kebebasan Sipil 2014 mengalami kenaikan 
sebesar 03,62 poin dari tahun 2013. Akan 
tetapi, jika dilihat capaian nilai indeks aspek 
ini pada 33 provinsi, ternyata tidak semuanya 
mengalami kenaikan. Sejumlah provinsi just-
ru mengalami penurunan nilai indeks dengan 
fluktuasi yang sangat beragam, seperti ter-
gambar pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 menjelaskan, sebanyak 23 
provinsi meraih nilai indeks pada kategori 
“baik” (di atas 80,00), bahkan terdapat 10 
provinsi mendapatkan nilai di atas 90,00.  
Tiga  di antaranya memperoleh nilai sangat 
tinggi yaitu Kalimantan Barat (98,44), Papua 
Barat (97,93) dan Sulawesi Utara (93,56). 
Walau demikian, masih ditemukan seban-
yak tujuh provinsi menduduki kategori “se-

dang” (antara 60,00-80,00), dan bahkan tiga 
provinsi terpuruk pada kategori “buruk” (di 
bawah 60,00), yaitu Sumatera Barat (47,21), 
Kalimantan Selatan  (58,43) dan Nusa Teng-
gara Barat (58,73). 

Kenaikan nilai indeks aspek Kebebasan 
Sipil IDI tahun 2014 hanya terjadi pada 19 
provinsi dan itu pun besarnya sangat bervari-
asi seperti terlihat pada Tabel 1.2. Dibanding-
kan  dengan tahun 2013, kenaikan yang ting-
gi terjadi pada 8 provinsi:  Kalimantan Tengah 
naik (11,04 poin), Jawa Timur (10,25 poin), 
Maluku (09,33 poin), Jawa Tengah (08,69) 
poin, Bengkulu (07,92 poin), Sulawesi Teng-
gara (06,57 poin), Sumatera Utara (06,21 
poin), dan Papua Barat naik 05,60.  Adapun 
11 provinsi lainnya mengalami kenaikan lebih 
kecil (di bawah lima poin).

Di pihak lain, Tabel 1.2 juga memberi-
kan gambaran sebanyak 14 provinsi men-
galami penurunan nilai indeks, seperti ter-
gambar dalam tabel sebelumnya. Terdapat 5 
provinsi mengalami penurunan drastis, yaitu: 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (09,67)  Su-
matera Barat (07,67), Maluku Utara (06,77 
poin), Jambi (06,72 poin) dan Sumatera Sela-
tan turun sebesar 05,36 poin.

1.3. Perbandingan Nilai Indeks Aspek 
Kebebasan Sipil Tahun 2009 dan 
2014

Dibandingkan dengan capaian 2009,  
secara nasional indeks aspek Kebebasan Sipil 
tahun 2014 mengalami penurunan. Walau 
demikian, tidak semua provinsi mengalami 
penurunan nilai indeks.  Ditemukan tujuh 
provinsi mengalami kenaikan nilai indeks yak-
ni Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kaliman-
tan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 
dan Papua Barat. 

Sebagian besar provinsi atau seban-
yak 26 provinsi mengalami penurunan nilai 
indeks, bahkan enam provinsi mengalami pe-
nurunan drastis (di atas 9 poin), Rinciannya 
adalah:  Maluku Utara (turun 16,71 poin), 
Sumatera Barat (turun 15,85 poin),  Goron-
talo (turun 13,86 poin), Sulawesi Tengah (tu-
run 11,95 poin),  Kalimantan Selatan (turun 
09,81 poin), dan Nusa Tengara Barat (turun 
sebesar 09,32 poin).

Menarik pula dijelaskan bahwa selama 
enam tahun IDI (2009-2014), capaian in-
deks aspek Kebebasan Sipil untuk peringkat 
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TABEL 1.2.
Gambaran Umum capaian Indeks Aspek Kebebasan Sipil di 33 Provinsi

Provinsi
Aspek Kebebasan Sipil

Perubahan 
2013 – 2014 Ket

2013 2014

Aceh 71,78 69,76 -2,02 Turun

Sumatera Utara 73,65 79,86 6,21 Naik

Sumatera Barat 54,88 47,21 -7,67 Turun

Riau 77,71 74,35 -3,36 Turun

Jambi 84,95 78,23 -6,71 Turun

Sumatera Selatan 91,45 86,09 -5,36 Turun

Bengkulu 71,57 79,49 7,92 Naik

Lampung 70,75 72,06 1,31 Naik

Kep, Bangka Belitung 85,16 89,80 4,64 Naik

Kepulauan Riau 80,08 82,47 2,39 Naik

DKI Jakarta 88,72 91,72 3,01 Naik

Jawa Barat 79,84 83,95 4,11 Naik

Jawa Tengah 79,18 87,87 8,69 Naik

D,I,Yogyakarta 90,78 86,25 -4,53 Turun

Jawa Timur 71,37 81,62 10,24 Naik

Banten 81,39 81,10 -0,29 Turun

Bali 92,55 92,16 -0,39 Turun

Nusa Tenggara Barat 59,68 58,73 -0,95 Turun

Nusa Tenggara Timur 95,59 85,92 -9,67 Turun

Kalimantan Barat 97,54 98,44 0,89 Naik

Kalimantan Tengah 81,89 92,93 11,04 Naik

Kalimantan Selatan 58,03 58,43 0,40 Naik

Kalimantan Timur 92,14 93,28 1,14 Naik

Sulawesi Utara 92,44 93,56 1,11 Naik

Sulawesi Tengah 90,03 86,56 -3,47 Turun

Sulawesi Selatan 81,30 86,27 4,97 Naik

Sulawesi Tenggara 84,32 90,89 6,57 Naik
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Provinsi
Aspek Kebebasan Sipil

Perubahan 
2013 – 2014 Ket

2013 2014

Gorontalo 79,31 82,19 2,89 Naik

Sulawesi Barat 88,51 90,22 1,71 Naik

Maluku 81,52 90,85 9,33 Naik

Maluku Utara 83,67 76,90 -6,77 Turun

Papua Barat 92,33 97,93 5,60 Naik

Papua 90,21 85,69 -4,53 Turun

INDONESIA 79,00 82,62 3,62 Naik
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tiga tertinggi secara konsisten ditempati oleh 
sembilan provinsi di luar Jawa sebagai beri-
kut: Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua 
Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Ten-
gah, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera Selatan 
dan Kalimantan Timur. Demikian pula, secara 
konsisten empat provinsi selalu masuk per-
ingkat tiga terendah, yaitu Nusa Tenggara 
Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan  
dan Aceh. Namun demikian, menarik dicatat, 
Provinsi Aceh sejak 2012 dapat terlepas dari 
kondisi ini.

Jika pada IDI 2009, tak satu pun 
provinsi mendapatkan nilai indeks aspek 
Kebebasan Sipil dalam kategori “buruk”  (di 
bawah 60,00), namun pada IDI 2014 terda-
pat tiga provinsi mendapatkan nilai indeks 
dalam kategori buruk, yaitu Sumatera Barat 
(47,21), Kalimantan Selatan  (58,43) dan 
Nusa Tenggara Barat (58,73). 

Dengan melihat perkembangan indeks 
aspek Kebebasan Sipil sejak tahun 2009, 
dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi 
perkembangan nilai IDI dari tahun ke tahun,  
yang mencerminkan perkembangan dan di-
namika demokrasi di Indonesia.  Kondisi yang 
fluktuatif ini dapat dimaknai sebagai bentuk 
perkembangan demokrasi yang belum sta-
bil. Masih diperlukan upaya-upaya konkret 
konsolidasi demokrasi untuk merawat pohon 
demokrasi yang mulai tumbuh dalam dua 
tahun terakhir sehingga perkembangannya 
berjalan maju dan menggembirakan di masa-
masa mendatang.

1.4. Distribusi Indeks Variabel dan 
Skor Indikator pada Aspek Kebe-
basan Sipil

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil 
disumbang oleh nilai indeks empat variabel, 
yaitu: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 
(84,62), Kebebasan Berpendapat (67,76), 
Kebebasan Berkeyakinan (83,22) dan vari-
abel Kebebasan dari Diskriminasi (87,02). 
Di antara keempat variabel tersebut, terlihat 
variabel Kebebasan dari Diskriminasi men-
empati urutan tertinggi, dan  variabel Kebe-
basan Berpendapat menduduki posisi paling 
rendah, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.

Dibandingkan perolehan IDI 2013, 
hasil IDI 2014 menunjukkan dua variabel 
mengalami kenaikan nilai indeks, yaitu Kebe-
basan Berkeyakinan (Variabel 3) dan Kebeba-

san dari Diskriminasi (Variabel 4). Sebaliknya 
dua variabel lain, Kebebasan Berkumpul dan 
Berserikat (Variabel 1) dan Kebebasan Ber-
pendapat (Variabel 2) mengalami penurunan.

Variabel Kebebasan Berkeyakinan 
naik 02,09 poin, sedangkan variabel Kebeba-
san dari Diskriminasi hanya naik tipis sebesar 
00,80 poin. Selanjutnya, variabel Kebebasan 
Berkumpul dan Berserikat turun sebesar 
01,44 poin dan variabel Kebebasan Berpen-
dapat juga turun sebesar 01,39 poin. 

Variabel Kebebasan Berpendapat 
(67,76) perlu mendapat perhatian serius 
mengingat nilai indeksnya masih pada kat-
egori “sedang” (di bawah 80,00), sementara 
tiga variabel lainnya sudah masuk kategori 
“baik”  (di atas 80,00).  Hal itu dapat dimak-
nai sebagai masih besarnya hambatan dalam 
penegakan demokrasi terkait pemenuhan 
hak kebebasan warga dalam menyampaikan 
pendapat atau opini. Hambatan tersebut 
ditemukan berasal dari unsur pemerintah 
dan juga dari unsur masyarakat.

Jika dielaborasi lebih lanjut nilai indeks 
dari empat variabel tersebut maka terlihat 
lebih jelas dari mana perolehannya. Seba-
gaimana diketahui, nilai indeks sebuah vari-
abel disumbang oleh nilai skor indikator yang 
terdapat di dalamnya. Secara rinci keempat 
variabel tersebut akan dibahas dalam uraian 
berikut.

1.4.1. Variabel Kebebasan Berkumpul 
dan Berserikat

    
Variabel Kebebasan Berkumpul dan 

Berserikat merupakan agregat dari dua 
indikator, yakni: Indikator 1 tentang “Jum-
lah ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul 
dan berserikat” dan  Indikator 2 tentang 
“Jumlah ancaman kekerasan atau penggu-
naan kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan ber-
serikat”. Dibandingkan capaian IDI 2013, nilai 
skor Indikator 1 turun sebesar 02,73 poin. 
Sebaliknya, Indikator 2 mengalami kenaikan 
skor yang signifikan sebesar 07,58 poin (lihat 
Tabel 1.4).

Penurunan nilai skor Indikator 1 tahun 
2014 mengindikasikan bertambahnya anca-
man kekerasan atau penggunaan kekerasan 
oleh aparat pemerintah daerah yang dinilai 
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Variabel 2013 2014

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 86,06 84,62

Kebebasan  Berpendapat                                             69,15 67,76

Kebebasan Berkeyakinan 81,13 83,22

Kebebasan dari Diskriminasi 86,22 87,02

Variabel 2013 2014

Variabel  Kebebasan Berkumpul dan 
Berserikat   86,06 84,62

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 1)

  85,76 83,03

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 2)

  88,18 95,76

TABEL 1.3.
Nilai Indeks Variabel Aspek Kebebasan Sipil 2013-2014

TABEL 1.4.
Nilai Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
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menghambat kebebasan masyarakat untuk 
berkumpul dan berserikat. Artinya, sikap dan 
perilaku aparat pemerintah daerah yang tidak 
demokratis menunjukkan kecenderungan 
menguat dan itu menghambat pertumbuhan 
demokrasi. Sebaliknya, kenaikan signifikan 
skor Indikator 2  menunjukkan kecenderun-
gan perbaikan perilaku masyarakat di sejum-
lah provinsi sehingga berbagai bentuk anca-
man kekerasan atau penggunaan kekerasan 
berkurang, Kondisi tersebut dinilai kondusif  
bagi pertumbuhan demokrasi. 

1.4.2. Variabel Kebebasan Berpendapat

Nilai indeks variabel Kebebasan Ber-
pendapat disumbang oleh nilai skor Indikator 
3 dan Indikator 4. Indikator 3 tentang “Anca-
man kekerasan atau penggunaan kekerasan 
oleh aparat pemerintah yang menghambat 
kebebasan berpendapat,” nilainya turun 
04,65 poin. Sebaliknya, Indikator 4 ten-
tang “Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat,” men-
galami kenaikan skor sangat signifikan sebe-
sar 14,85 poin (Lihat Tabel 1.5).

Turunnya nilai skor Indikator 3 dapat 
dimaknai sebagai semakin memburuknya si-
kap dan perilaku aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan warga dalam 
menyampaikan pendapat atau opini. Seba-
liknya, nilai skor Indikator 4 mengalami ke-
naikan dan telah melampaui kategori buruk, 
beranjak ke dalam kategori sedang. Walau 
mengalami kenaikan skor paling banyak, na-
mun indikator ini tetap berada pada posisi 
paling rendah di antara 10 indikator dalam 
aspek Kebebasan Sipil. Peningkatan signifi-
kan skor tersebut dapat dimaknai semakin 
membaiknya kesadaran masyarakat dalam 
memenuhi hak kebebasan berpendapat sesa-
ma warga dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Tentu saja, ke depan perbaikan 
perilaku masyarakat tersebut harus selalu 
didorong dan ditingkatkan kualitasnya seh-
ingga menjadi semakin demokratis. 

Rendahnya nilai indeks variabel Kebe-
basan Berpendapat dapat dimaknai sebagai 
masih adanya kekerasan atau penggunaan 
kekerasan yang menghambat kebebasan ber-
pendapat.  Hambatan tersebut berasal dari 
dua arah, dari aparat pemerintah daerah dan 
juga dari sesama masyarakat, dan hambatan 

dari sesama masyarakat cenderung lebih 
dominan. Hambatan kebebasan berpenda-
pat dari sesama warga meningkat seiring 
menguatnya sikap intoleransi dan anarkisme 
di masyarakat yang antara lain dipicu oleh 
kasus-kasus Pilkada di wilayah setempat.  
Walau demikian, peningkatan skor Indikator 
4 pada IDI 2014 yang mencerminkan perbai-
kan kesadaran demokrasi masyarakat patut 
diapresiasi.

1.4.3. Variabel Kebebasan Beragama 
dan Berkeyakinan

Dibandingkan IDI 2013, nilai in-
deks variabel Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan IDI 2014 naik tipis sebesar 
02,09 poin. Nilai tersebut disumbang oleh 
skor tiga indikator, yaitu Indikator 5, 6 dan 7.  
Meski nilainya naik, tidak semua skor indika-
tor di dalamnya juga naik.  Kenaikan  terjadi 
pada Indikator 6 dan 7, sedang Indikator 5 
turun tipis (lihat Tabel 1.6).

Indikator 5 menjelaskan jumlah atu-
ran tertulis yang membatasi kebebasan atau 
mengharuskan masyarakat dalam menjalan-
kan agamanya. Dibandingkan capaian IDI 
2013, skor indikator ini turun sangat tipis 
sebesar 00,40 poin. Berikutnya, skor Indi-
kator 6, yang menjelaskan jumlah ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah yang menghambat ke-
bebasan beragama masyarakat, justru naik 
sebanyak 03,26 poin. Terakhir, skor Indika-
tor 7 tentang ancaman kekerasan atau peng-
gunaan kekerasan dari sesama warga, men-
galami kenaikan sangat tinggi, yaitu sebesar 
11,21 poin. Kenaikan drastis skor indikator 
7 menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat 
semakin demokratis.  Sebagian masyarakat 
semakin menghindari bentuk-bentuk per-
ilaku brutal dan anarkis yang tidak demok-
ratis, seperti mengancam dengan meng-
gunakan kekerasan atau melakukan tindak 
kekerasan yang merugikan dan menghambat 
kebebasan beragama. 

Data tersebut menjelaskan, hambatan 
bagi penegakan kebebasan beragama dan 
berkeyakinan datang dari dua arah, aparat 
pemerintah dan masyarakat. Dari pihak 
pemerintah, antara lain berupa aturan-aturan 
tertulis atau kebijakan publik yang dinilai dis-
kriminatif, perilaku dan tindakan aparat yang 
otoriter, represif, dan tidak toleran. Sementa-
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TABEL 1.5.
Nilai Indeks Variabel Kebebasan Berpendapat

TABEL 1.6.
Nilai Indeks Variabel Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

2013 2014

Variabel Kebebasan Berpendapat 69,15        67,76

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 3)

73,54        68,89

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 4)

47,27        62,12

2013 2014

Variabel Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan 81,13 83,22

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan 
atau mengharuskan masyarakat dalam 
menjalankan agamanya (Indikator 5)

     82,35      81,95

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 6) 

     78,18      81,44

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
yang menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 7)

     78,18      89,39
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ra dari pihak masyarakat dapat berupa  sikap 
intoleran, anarkis dan arogansi serta semua 
bentuk perilaku diskriminasi dan kekerasan 
berbasis agama dan keyakinan. Cukup 
menggembirakan bahwa hambatan dari 
masyarakat cenderung semakin menurun, 

Dengan ungkapan lain, kesadaran 
demokrasi masyarakat untuk memenuhi hak 
kebebasan beragama dan berkeyakinan sesa-
ma masyarakat semakin meningkat. Sebalikn-
ya, hambatan dari aparat pemerintah daerah 
berupa aturan tertulis masih terlihat men-
guat dan itu dibuktikan dengan menurunnya 
skor indikator 5. Walau demikian, hambatan 
dari pihak aparat pemerintah berupa anca-
man dan penggunaan kekerasan yang meng-
hambat kebebasan beragama masyarakat 
terlihat berkurang dengan peningkatan skor 
indikator 6.

1.4.4. Variabel Kebebasan dari Dis-
kriminasi 

Dibandingkan hasil IDI 2013, nilai 
indeks variabel Kebebasan dari Diskrimi-
nasi naik tipis sebesar 00,80. Nilai variabel 
tersebut disumbang oleh skor tiga indikator, 
yaitu Indikator 8, 9 dan 10.  Indikator 8 ten-
tang jumlah aturan tertulis yang diskriminatif 
dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelom-
pok rentan lain, turun tipis 00,51 poin, dari 
80,81 (2013) menjadi 80,30 (2014).  Indi-
kator 9 tentang jumlah tindakan atau perny-
ataan pejabat pemerintah daerah yang dis-
kriminatif naik sebesar 04,32 poin. Terakhir, 
Indikator 10 menjelaskan jumlah ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat karena alasan gender, etnis, atau 
lainnya, turun tipis sebesar 00,61 poin. Art-
inya, meskipun nilai indeks variabel ini naik 
dibandingkan tahun 2013, namun kenaikan 
skor indikatornya hanya terjadi pada Indika-
tor 9. Sebaliknya, skor dua indikator lainnya 
(indikator 8 dan 10) mengalami penurunan 
tipis (lihat Tabel 1.7)

Turunnya nilai skor indikator 8 dan 
10 menunjukkan semakin bertambahnya 
aturan tertulis yang diskriminatif, dan juga 
semakin bertambahnya ancaman kekerasan 
atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat 
karena alasan gender, etnis, atau lainnya. 
Kedua hal tersebut merupakan hambatan 
bagi upaya penegakan demokrasi terkait hak 
warga untuk terbebas dari semua bentuk dis-

kriminasi, khususnya diskriminasi berbasis 
gender, etnis, dan kerentanan fisik. Walau de-
mikian, tetap ada kemajuan dalam variabel ini 
dimana meningkatnya skor Indikator 9 men-
unjukkan perilaku pejabat pemerintah se-
makin demokratis sehingga tindakan represif 
dan beraroma kekerasan sedikit berkurang. 

Setelah menjelaskan capaian keempat 
variabel dalam aspek Kebebasan Sipil, perlu 
pula digambarkan perbandingan capaian 
10 indikator yang menyumbang nilai indeks 
empat variabel dalam aspek Kekebasan Sipil, 
seperti terlihat dalam Tabel 1.8.

Dibandingkan IDI 2013, secara na-
sional capaian nilai skor 10 indikator dalam 
aspek Kebebasan Sipil 2014 mengalami ke-
majuan. Meski demikian, tidak semua indika-
tor mengalami kenaikan skor. Lima indikator 
(Indikator 2, 4, 6, 7 dan 9) memperoleh kenai-
kan skor, sebaliknya lima lainnya (Indikator 1, 
3, 5, 8, dan 10) justru mengalami penurunan, 

Indikator yang mengalami kenaikan 
skor berturut-turut adalah: Indikator 2 (naik 
07,58 poin), Indikator 4 (naik paling signifikan 
14,85 poin), Indikator 6 (naik 03,26 poin), In-
dikator 7 (juga naik signifikan sebesar 11,21 
poin), dan terakhir Indikator 9 (naik sebesar 
04,32 poin). Hal ini menjelaskan adanya ke-
cenderungan perbaikan ke arah sikap yang 
lebih demokratis dalam pemenuhan hak ke-
bebasan sipil yang mencakup hak kebeba-
san berkumpul, berpendapat, beragama dan 
terbebas dari diskriminasi. Kecenderungan 
perbaikan sikap dan perilaku masyarakat 
lebih menonjol ketimbang dari unsur aparat 
pemerintah,

 Sebaliknya, indikator-indikator yang 
mengalami penurunan adalah: Indikator 1 
(turun 02,73 poin), Indikator 3 turun  (04,65 
poin), Indikator  5  (turun tipis 00,40 poin), 
Indikator 8 (turun tipis 00,51 poin), dan In-
dikator 10 (juga turun 00,61 poin). Artinya, 
semua indikator tersebut mencerminkan si-
kap dan perilaku aparat pemerintah, kecuali 
Indikator 10 yang menggambarkan perilaku 
masyarakat. Penurunan nilai skor pada lima 
indikator tersebut mengindikasikan bahwa 
hambatan demokrasi justru lebih banyak da-
tang dari unsur aparat pemerintah.

Menarik dicatat, di antara 10 indika-
tor tersebut, nilai skor tertinggi diraih oleh 
indikator 2  (95,76). Hal itu dapat dimaknai 
bahwa upaya penegakan demokrasi men-
galami kemajuan pesat di ranah masyarakat, 
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TABEL 1.7.
Nilai Indeks Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

TABEL 1.8.
Perkembangan Skor Indikator  Aspek Kebebasan Sipil 2013 – 2014

2013 2014

Variabel Kebebasan dari Diskriminasi 86,22 87,02

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan 
lain  (Indikator  8) 

80,81 80,30

Tindakan atau pernyataan pejabat 
pemerintah daerah yang diskriminatif 
(Indikator  9) 

86,97 91,29

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis, atau lainnya  (Indikator  10)

92,02 91,41

Indikator 2013 2014

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 1)

85,76 83,03

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 2)

88,18 95,76

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 3)

73,54 68,89

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 4)

47,27 62,12

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan 
atau mengharuskan masyarakat dalam 
menjalankan agamanya (Indikator 5)

82,35 81,95

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 6)

78,18 81,44

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
(Indikator 7

78,18 89,39

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan 
lain (Indikator 8)

80,81 80,30

Tindakan atau pernyataan pejabat 
pemerintah daerah yang diskriminatif 
(Indikator 9)

86,97 91,29

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis, atau lainnya  (Indikator  10)

92,02 91,41



24 BAB I
POTRET KEBEBASAN SIPIL: Hambatan Berpendapat dalam Gairah Kebebasan Sipil

khususnya terkait pemenuhan hak kebeba-
san berkumpul dan berserikat. Akan tetapi, 
hambatan penegakan demokrasi juga muncul 
dari ranah masyarakat, khususnya menyang-
kut kebebasan berpendapat (Indikator 4). 
Masyarakat masih sulit menerima penda-
pat yang berbeda, dan terlebih lagi jika ber-
tentangan dengan aspirasi politik mereka. 
Masyarakat masih belum terbiasa menerima 
perbedaan pendapat secara demokratis. Per-
bedaan pendapat, yang dalam banyak kasus 
dipicu oleh aktivitas Pilkada,   masih menyeret 
masyarakat ke dalam perilaku tidak demok-
ratis, sehingga berbagai tindakan arogan, 
anarkis, kekerasan dan brutal sulit dielakkan. 
Ke depan, nilai skor Indikator 4 yang tahun ini 
mengalami kenaikan pesat harus dirawat dan 
ditumbuhkan melalui upaya-upaya pendidi-
kan politik yang terencana dan berkesinam-
bungan. Semua partai politik seharusnya 
menjadikan pendidikan politik sebagai agen-
da utama mereka agar terwujud masyarakat 
yang demokratis dan teguh menegakkan 
nilai-nilai keadaban yang menjadi spirit Pan-
casila dan substansi demokrasi Indonesia.

1.5. Tiga Provinsi dengan Kenaikan 
Indeks Aspek Kebebasan Sipil 
Terbesar

   IDI tahun 2014 mencatat tiga provin-
si mengalami kenaikan nilai indeks aspek Ke-
bebasan Sipil yang sangat menonjol diband-
ingkan dengan IDI 2013,  yaitu Provinsi 
Kalimantan Tengah, Jawa Timur dan Maluku. 
Kalimantan Tengah memperoleh kenaikan 
indeks sebesar 11,04 poin, Jawa Timur naik 
10,25 poin, lalu menyusul Maluku naik 09,33 
poin. Secara rinci perolehan ketiga provinsi 
tersebut digambarkan dalam uraian berikut 
ini.

1.5.1. Provinsi Kalimantan Tengah 

Kenaikan indeks aspek Kebebasan 
Sipil Provinsi Kalimantan Tengah disumbang 
oleh nilai skor hampir semua indikator di 
dalamnya, hanya Indikator 3 yang mengalami 
penurunan nilai skor. Tercatat nilai skor Indi-
kator 1 dan 4 mengalami lonjakan yang sig-
nifikan dan itu pula yang membawa peningka-
tan nilai indeks yang sangat tinggi pada aspek 
kebebasan sipil wilayah ini, seperti terlihat 
pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9 menunjukkan peningkatan 
nilai indeks aspek ini paling banyak disumbang 
oleh perbaikan nilai skor Indikator 1 terkait 
pemenuhan hak kebebasan berkumpul. Nilai 
skor indikator ini naik sangat signifikan sebe-
sar 100 poin. Artinya, selama tahun 2014 
relatif tidak lagi dijumpai ancaman kekerasan 
atau penggunaan kekerasan oleh aparat 
pemerintah daerah yang menghambat kebe-
basan berkumpul dan berserikat warga sep-
erti banyak dijumpai pada tahun sebelumnya 
(2013).

          Selain itu, perbaikan nilai indeks as-
pek ini juga didukung oleh membaiknya nilai 
skor Indikator 4 terkait pemenuhan hak kebe-
basan berpendapat warga. Jika tahun 2013 
nilai skornya hanya 40, maka tahun 2014 
melonjak ke nilai 100, artinya meningkat 60 
poin. Maknanya, selama tahun 2014, tidak 
lagi dijumpai ancaman kekerasan atau peng-
gunaan kekerasan oleh unsur masyarakat 
yang menghambat kebebasan berpendapat 
sesama masyarakat. Hal itu dapat pula dimak-
nai sebagai semakin meningkatnya kesadaran 
demokratis masyarakat untuk tidak membe-
lenggu hak kebebasan berpendapat sesama 
masyarakat. 

            Perlu dicatat, meski Provinsi Kali-
mantan Tengah mengalami peningkatan yang 
signifikan dalam indeks aspek Kebebasan 
Sipil, namun peningkatan nilai tersebut tidak 
terjadi pada semua indikator yang terdapat di 
dalamnya. Masih dijumpai satu indikator (in-
dikator 3) yang justru mengalami penurunan 
skor sebesar 22,33 poin. Hal itu bermakna 
meningkatnya ancaman kekerasan atau 
penggunaan kekerasan oleh aparat pemer-
intah daerah yang menghambat kebebasan 
berpendapat warga.  Jadi, hambatan bagi 
pemenuhan hak kebebasan berpendapat 
warga justru datang dari unsur pemerintah.

1.5.2. Provinsi Jawa Timur

IDI  2014  mencatat  nilai indeks aspek 
Kebebasan Sipil Provinsi Jawa Timur naik 
10,25 poin dibandingkan dengan IDI 2013.  
Kenaikan nilai indeks aspek ini sangat dipen-
garuhi oleh meningkatnya skor Indikator 4 
dan 7 (lihat Tabel 1.10).

Indikator 4 mengalami kenaikan san-
gat signifikan dari 0 menjadi 100. Artinya, jika 
tahun sebelumnya dijumpai banyak ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
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TABEL 1.9.
Perkembangan Skor Indikator  Aspek Kebebasan Sipil 2013 – 2014

Indikator 2013 2014

81,89 92,93

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 1)

00,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 2)

50,00 65,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 3)

90,00 66,67

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 4)

40,00 100,00

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan 
atau mengharuskan masyarakat dalam 
menjalankan agamanya (Indikator 5)

100,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 6)

15,00 37,50

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
(Indikator 7

80,00 100,00

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan 
lain (Indikator 8)

100,00 100,00

Tindakan atau pernyataan pejabat 
pemerintah daerah yang diskriminatif 
(Indikator 9)

87,50 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis, atau lainnya  (Indikator  10)

100,00 100,00
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TABEL 1.10.
Perkembangan Skor Indikator Aspek Kebebasan Sipil
Provinsi Jawa Timur 2013 – 2014

Indikator 2013 2014

71,37 81,62

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 1)

100,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 2)

90,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 3)

66,67 90,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 4)

00,00 100,00

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan 
atau mengharuskan masyarakat dalam 
menjalankan agamanya (Indikator 5)

73,91 73,91

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 6)

77,50 77,50

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
(Indikator 7

00,00 90,00

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan 
lain (Indikator 8)

100,00 100,00

Tindakan atau pernyataan pejabat 
pemerintah daerah yang diskriminatif 
(Indikator 9)

75,00 75,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis, atau lainnya  (Indikator  10)

100,00 66,67
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unsur masyarakat yang menghambat kebe-
basan berpendapat warga, maka tahun 2014 
relatif tidak dijumpai hambatan tersebut.  
Data ini dapat dibaca sebagai tumbuhnya 
kesadaran demokratis masyarakat sehingga 
tidak menghalangi atau membelenggu hak 
dan kebebasan sesama warga untuk meny-
ampaikan pendapat, termasuk pendapat 
yang berbeda,

Indikator 7 juga mengalami kenaikan 
yang cukup signifikan sebesar 90 poin. Hal itu 
dapat dimaknai sebagai berkurangnya anca-
man kekerasan atau penggunaan kekerasan 
dari unsur masyarakat yang menghambat 
kebebasan warga. Maknanya, bukan hanya 
dalam kebebasan beropini atau berpendapat 
perilaku masyarakat semakin membaik, mel-
ainkan juga pada kebebasan beragama. Kesa-
daran masyarakat untuk menerima kelompok 
lain yang berbeda agama atau berbeda pen-
dapat semakin menguat. Tentu saja kondisi 
positif ini perlu ditingkatkan  dan dirawat 
keberadaannya melalui berbagai cara yang 
positif, baik kultural maupun struktural.

Sebaliknya, nilai skor Indikator 10 just-
ru turun cukup signifikan sebesar 33,33 poin. 
Maknanya, kesadaran warga untuk tidak 
bersikap diskriminatif karena alasan gender, 
etnis dan kelompok rentan semakin mele-
mah. Kesadaran kemanusiaan untuk tidak 
melakukan ancaman kekerasan atau penggu-
naan kekerasan karena alasan gender, etnis, 
atau lainnya hendaknya selalu dirawat agar 
menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Kebi-
asaan baik dan positif itu harus dibangun dan 
ditumbuhkan bersama oleh seluruh warga 
masyarakat tanpa kecuali.

1.5.3. Provinsi Maluku

IDI 2014 mencatat indeks aspek Ke-
bebasan Sipil Provinsi Maluku naik 09,33 
poin dibandingkan IDI 2013.  Nilai tinggi 
tersebut disumbang oleh skor indikator 1 
dan 7, seperti terlihat pada Tabel 1.11.

Indikator 1 mengalami kemajuan 
luar biasa, nilai skornya naik 60 poin. Hal itu 
bermakna, menurunnya jumlah ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah daerah yang menghambat 
kebebasan berkumpul dan berserikat. 

Indikator lain yang mempengaruhi 
peningkatan nilai  aspek ini adalah Indikator 
6 dan 7, Walaupun naiknya tidak sebesar 

skor Indikator 1, yaitu hanya naik 22,50 poin, 
dan indikator 7 naik 20 poin.  Kondisi terse-
but menjelaskan berkurangnya ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan, baik 
oleh aparat pemerintah yang menghambat 
kebebasan beragama masyarakat, maupun 
yang dilakukan oleh sesama warga. Tentu saja 
kondisi positif itu perlu terus dikembangkan 
sehingga menjadi norma yang diterima dan 
dipraktekkan oleh seluruh masyarakat.

Dari uraian tiga provinsi yang men-
galami kenaikan terbesar dalam indeks aspek 
Kebebasan Sipil dapat disimpulkan, ada tiga 
indikator yang signifikan mengalami pening-
katan skor yaitu Indikator 1, 4 dan 7. Menarik 
pula dicatat, meskipun nilai indeks aspek ini 
mengalami lonjakan yang menggembirakan, 
namun beberapa indikator di dalamnya tidak 
mengalami kenaikan, bahkan beberapa indi-
kator justru mengalami penurunan nilai skor 
yang berarti. Artinya, pertumbuhan demokra-
si, khususnya dalam aspek Kebebasan Sipil 
belum berkembang secara holistik mencakup 
semua bidang kehidupan yang digambarkan 
melalui 10 indikator tersebut. 

1.6.  Tiga Provinsi dengan Penurunan 
Indeks Aspek Kebebasan Sipil 
Terbesar

Jika dalam uraian sebelumnya dipa-
parkan tiga provinsi yang mengalami kenai-
kan indeks dalam aspek Kebebasan Sipil, 
bagian ini menjelaskan tiga provinsi yang 
mengalami kemerosotan terbesar.  IDI 2014 
mencatat tiga provinsi mengalami penurunan 
drastis dalam indeks aspek Kebebasan Sipil, 
yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tu-
run 09,67 poin,  Sumatera Barat turun 07,67 
poin, diikuti Maluku Utara yang turun sebe-
sar 06,77 poin.  

1.6.1. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Capaian IDI 2013, khususnya aspek 
Kebebasan Sipil untuk Provinsi NTT sangat 
tinggi, yaitu 95,59,  sehingga berada pada 
urutan tertinggi kedua setelah Kalimantan 
Barat.  Namun, pada IDI 2014 nilai tersebut 
turun sebesar 09,67 poin, menjadi 85,92. 
Menurunnya  nilai indeks aspek Kebebasan 
Sipil di provinsi ini lebih banyak dipengaruhi 
oleh turunnya nilai skor Indikator 1, 3, 4 dan 
7 (lihat Tabel 1.12).
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TABEL 1.11.
Perkembangan Skor Indikator Aspek Kebebasan Sipil
Provinsi maluku 2013 – 2014

Indikator 2013 2014

81,52 90,85

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 1)

40,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 2)

100,00 90,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 3)

40,00 40,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 4)

00,00 00,00

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan 
atau mengharuskan masyarakat dalam 
menjalankan agamanya (Indikator 5)

95,65 95,65

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 6)

77,50 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
(Indikator 7

100,00 100,00

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan 
lain (Indikator 8)

90,00 100,00

Tindakan atau pernyataan pejabat 
pemerintah daerah yang diskriminatif 
(Indikator 9)

90,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis, atau lainnya  (Indikator  10)

100,00 66,67
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TABEL 1.12.
Perkembangan Skor Indikator Aspek Kebebasan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013 – 2014

Indikator 2013 2014

95,59 85,92

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 1)

90,00 50,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 2)

100,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 3)

73,33 66,67

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 4)

50,00 00,00

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan 
atau mengharuskan masyarakat dalam 
menjalankan agamanya (Indikator 5)

100,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 6)

100,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
(Indikator 7

100,00 40,00

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan 
lain (Indikator 8)

100,00 100,00

Tindakan atau pernyataan pejabat 
pemerintah daerah yang diskriminatif 
(Indikator 9)

87,50 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis, atau lainnya  (Indikator  10)

100,00 100,00
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Indikator 1 mengalami penurunan skor 
sebesar 40 poin. Kondisi itu menggambarkan 
memburuknya potret demokrasi di Provinsi 
NTT yang ditandai oleh banyaknya ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah daerah yang menghambat 
kebebasan berkumpul dan berserikat, seper-
ti contohnya dipaparkan data koran berikut:

Data Harian Pos Kupang  tentang  In-
dikator 1.

LP2TRI Diingatkan Berhenti Ope
rasi, Peringatan Kaban Kesbangpol 
Belu
Atambua - Lembaga Pemantau Penye-
lenggara Trias Politica (LP2TRI) Belu 
diingatkan untuk berhenti beroperasi. 
Pasalnya LP2TRI Belu tidak diakui 
Pemkab Belu. Kepala Badan Kesbang-
pol Kab Belu, Aloysius Heleserens ke-
pada Pos Kupang di Atambua Selasa 
(8/7/2014) menjelaskan penghentian 
kegiatan pelantikan anggota LP2TRI 
Belu di Nenuk beberapa waktu lalu me-
mang keharusan karena keberadaan 
lembaga ini tidak diakui pemerintah. 
Aktifitas yang mereka lakukan selama 
ini sangat meresahkan sehingga mau 
tidak mau Pemda Belu membekukan 
aktifitasnya. “Saya tegaskan bahwa LP-
2TRI tidak boleh beraktifitas di Belu. 
Kita sudah bekukan karena aktifitas 
mereka tidak diakui pemerintah. Saya 
kasih peringatan kepada warga untuk 
hati-hati dengan aktifitas oknum tert-
entu yang mengatasnamakan LP2TRI. 
Kalau ada yang masih mempengaruhi 
warga supaya segera laporkan ke 
aparat polisi terdekat,” tegas Aloysius. 
Diberitakan sebelumnya puluhan ang-
gota Badan Satpol PP Belu dibantu 
jajaran Polres Belu membubarkan 
kegiatan LP2TRI Belu. Pembubaran 
ini dilakukan karena diduga organisasi 
ini belum mengantongi izin resmi dari 
Pemda Belu dalam hal ini Badan Kes-
bangpol.

Indikator 3 yang turun sebesar 06,66 
poin, bermakna bertambahnya jumlah anca-
man kekerasan atau penggunaan kekerasan 
oleh aparat pemerintah yang menghambat 
kebebasan berpendapat warga, seperti terli-
hat dalam data koran Pos Kupang berikut:

Kami Siap Ayam Tapi Bupati Tidak 
Datang, Warga Bakitolas Datangi 
Kantor Bupati TTU
Puluhan warga Desa Bakitolas, Kab, 
TTU, Sabtu siang (19/07/2014) 
mendatangi kantor bupati setem-
pat. Mereka diterima Asisten 1, Willy 
Apaut, Anggota BPD Bakitolas. Mi-
kael Elu menjelaskan pada tanggal 28 
Juni 2014, Bupati TTU mendatangi 
Desa Bakitolas dengan maksud tert-
entu. “Kalau bapak-bapak mau desa ini 
mekar, maka pada tanggal 9 Juli nanti 
harus coblos Jokowi JK. Saat itu bupa-
ti akan tunjukkan SK pemekaran. Kalau 
coblos nomor urut dua, maka SK akan 
diberikan tanggal 12 Juli sekaligus 
pelantikan desa persiapan. Ini yang 
dikatakan bupati saat itu,” ujar Mikael 
Elu didepan asisten 1, Willy Apaut. 
Seorang tokoh masyarakat, Lukas Oki 
menambahkan janji bupati Raymun-
dus Sau Fernandes sudah sejak tahun 
2010 lalu. “Dari tahun 2010 sampai 
saat ini desa kami belum dimekarkan. 
Bupati intimidasi kami dari pilgub, pi-
leg dan yang terkahir pilpres dengan 
janji yang sama. Padahal kami sudah 
siap ayam demi persiapan lainnya tapi 
bupati tidak datang, “tutur Oki.

Indikator 4 turun signifikan sebesar 
50 poin. Hal itu menjelaskan bertambahnya 
jumlah ancaman kekerasan atau penggu-
naan kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat warga, 
seperti terbaca dalam data koran Pos Kupang 
berikut:

Sedang Demo Aktivis GMNI Di
serang Oleh Tiga Oknum Tak Dike
nal, Sudah Dilaporkan ke Polres 
TTU
Kefamenanu -- Aksi unjukrasa damai 
yang dilakukan pengurus dan ang-
gota Gerakan Mahasiswa Nasional 
Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan 
Cabang Kefamenanu, Kabupaten 
Timor Tengah Utara (TTU), di Markas 
Kodim 1618 TTU, diserang oknum 
tak dikenal, Kamis (9/1/2014). Akibat 
serangan tersebut, tujuh pendemo 
menderita luka-luka, ada yang ced-
era parah, Bernadus Budi Bani, Ketua 
GMNI Cabang Kefamenanu, men-
gatakan “Kami sangat menyesalkan 
perlakuan oknum yang tidak bertang-
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gungjawab terhadap penyerangan 
tersebut. Perjuangan kami murni, yai-
tu menuntut keadilan dan tidak ada se-
buah tendensi apapun. Untuk itu, kami 
telah melaporkan ke Polres TTU untuk 
diproses secara hukum”. Aksi damai 
anggota GMNI di Kodim 1618 TTU 
itu terkait beragam persoalan tentang 
kedaulatan NKRI yang terjadi di Indo-
nesia, khususnya di daerah TTU yang 
berbatasan langsung dengan Timor 
Leste. Namun belum tuntas berdemo, 
tiba-tiba pengunjuk rasa diserang oleh 
tiga orang yang tidak dikenal.

Indikator 7, nilai skornya turun sebesar 
60 poin. Hal itu bermakna semakin bertam-
bahnya ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
terkait hak kebebasan beragama, seperti di-
beritakan koran Pos Kupang berikut:

Rumah Warga Ditimpuk Batu, 
Anakanak dan IRT Syok, Suasana 
malam Takbiran Idul Adha di Reo 
Terganggu
Reo-Pelemparan beberapa unit rumah 
warga di dusun tanah putih kelurahan 
Mata Air kecamatan Reo Manggarai, 
Sabtu (4/10/2014) malam merusak 
suasana khidmat malam takbiran Idul 
Adha. Tak diketahui siapa pelaku yang 
menjadi sumber onar dalam peristiwa 
itu. Namun Polsek Reo masih melaku-
kan pendalaman untuk penyelidikan 
mengungkap otak pelemparan terha-
dap rumah dan kios warga yang terle-
tak pada sisi ruas jalan Reo-Ruteng, 
Kapolsek Reo Ipda Theo Tulihere 
mengatakan kejadian sabtu malam 
telah teratasi. Kekacauan yang diduga 
dipicu oleh ulah oknum warga bisa 
menjurus kepada konflik antar suku, 
agama yang dimanfaatkan momentum 
malam takbiran

Provinsi NTT yang dibanggakan sebel-
umnya (2013) mengalami kemerosotan yang 
signifikan dalam pertumbuhan demokras-
inya, Boleh jadi, hal itu karena tidak adanya 
upaya-upaya konkret dan sistematis untuk 
merawat benih-benih demokrasi yang sudah 
tumbuh subur sebelumnya. Demokrasi me-
merlukan upaya konsolidasi terus-menerus 
agar perilaku masyarakat yang demokratis 
itu menjadi norma yang membentuk karakter  

dan budaya masyarakat.

1.6.2. Provinsi Sumatera Barat

IDI 2014 menempatkan nilai indeks 
aspek Kebebasan Sipil Provinsi Sumatera 
Barat pada posisi terbawah, yakni 47,21.  
Dibandingkan IDI 2013, nilai indeks provinsi 
ini turun drastis sebesar 07,67 poin. Besarn-
ya penurunan nilai indeks tersebut menjadi-
kannya berada pada urutan kedua setelah 
Nusa Tenggara Timur.  Merosotnya nilai in-
deks aspek ini disumbang oleh skor Indikator 
6 dan 10, seperti terlihat pada Tabel 1.13.

Dibandingkan IDI 2013, skor indika-
tor 6 turun sebesar 52,50 poin. Artinya, anca-
man kekerasan atau penggunaan kekerasan 
oleh aparat pemerintah yang menghambat 
kebebasan beragama masyarakat (Indikator 
6) semakin bertambah. Di antara bentuk per-
ilaku kekerasan dan penggunaan kekerasan 
oleh aparat pemerintah daerah dapat dilihat 
pada data koran Singgalang berikut:

Data Harian Singgalang untuk indika-
tor 6

Pelajar SMPN 1 Enam Lingkung Di
wajibkan Shalat Zuhur Berjamaah 
Terhitung sejak awal Januari 2014 
seluruh pelajar SMP Negeri 1 Enam 
Lingkung, Padang Pariaman diwajib-
kan mengikuti shalat zuhur berje-
maah di sekolah ini. Ini adalah bentuk 
pendidikan karakter bagi anak-anak 
didik. Kepala SMPN1 Enam Lingkung, 
Muthiawarni kepada Singgalang Sab-
tu(18/1) mengatakan, Shalat Zuhur 
berjamaah adalah salah satu dari em-
pat bentuk pendidikan karakter yang 
mereka terapkan di sekolah. Tujuannya 
adalah untuk menanamkan keimanan 
kepada anak didik. Selain shalat zuhur 
berjamaah, ulas Muthiawarni, siswa 
dan siswi di SMPN1 Enam Lingkung 
pun diwajibkan hafal asmaul husna. 
Kemudian melaksanakan Shalat Dhu-
ha dan membaca Alquran dilaksana-
kan di kelas masing-masing pada pagi 
hari, selama beberapa menit sebelum 
kegiatan belajar dimulai.

Contoh lain, lihat paparan koran Sing-
galang berikut:
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TABEL 1.13.
Perkembangan Skor Indikator Aspek Kebebasan Sipil
Provinsi Sumatera Barat  2013 – 2014

Indikator 2013 2014

54,88 47,21

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 1)

100,00 90,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 2)

90,00 90,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 3)

100,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 4)

40,00 50,00

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan 
atau mengharuskan masyarakat dalam 
menjalankan agamanya (Indikator 5)

17,39 08,70

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 6)

52,50 00,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
(Indikator 7

50,00 100,00

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan 
lain (Indikator 8)

83,33 83,33

Tindakan atau pernyataan pejabat 
pemerintah daerah yang diskriminatif 
(Indikator 9)

100,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis, atau lainnya  (Indikator  10)

100,00 33,33
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Seluruh Siswa Diwajibkan Mem
bawa Al Quran
Seluruh siswa di SMK Nasional Kayu-
tanam, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, 
Padang Pariaman diharuskan mem-
bawa Al Quran ke sekolah, Kepala se-
kolah SMK Nasional Kayutanam, Apri-
anto yang ditemui Singgalang, Kamis 
(21/08) mengatakan, kewajiban mem-
bawa Al Quran berlaku bagi seluruh 
siswa dan siswi SMK Nasional Kayu 
Tanam dan sudah diterapkan semenjak 
satu tahun yang lalu, Bagi siswa yang 
tidak membawa Al Quran akan dikena-
kan sanksi, Selain untuk dibaca Alquan 
ini diharuskan dibawa ke sekolah ka-
rena dijadikan sebagai bahan ajar bagi 
guru, guna melahirkan tenaga-tenaga 
yang terampil yang beriman dan ber-
taqwa,

Skor indikator 10 juga mengalami 
kemerosotan sebesar 67,33. Kondisi itu 
menunjukkan semakin menguatnya perilaku 
diskriminatif masyarakat terhadap sesama 
karena alasan gender, etnis dan sebagainya, 
seperti dipaparkan Koran Singalan berikut:

Penerima Kompensasi BBM Nagari 
ApiApi Sarat KKN
Warga miskin di Nagari Api-api 
Batang, Pesisir Selatan, banyak yang 
tidak dapat dana kompensasi BBM, 
kartu pintar dan lainnya. Semua ber-
mula dari pendataan dari petugas 
Berinisial ‘T’ yang hanya memasukkan 
warga sesuku  yang memiliki hubun-
gan saudara dan memiliki kedekatan 
secara personal dengannya.  Aki-
batnya banyak warga yang berstatus 
janda, menumpang di tanah orang, pu-
nya anak, keterbatasan fisik, dan jarang 
makan dua kali sehari, tidak mendapat-
kan bantuan sama sekali.  Sebaliknya 
mereka yang memiliki kendaraan, 
emas berjuntai di jari dan leher, ru-
mah bagus malah mendapatkan dana 
kompensasi. “ Saya sungguh sakit hati, 
Kartu keluarga saya diminta, namun 
tiba pembagian uang, saudara dan 
sanak familinya yang dapat,” kata Zul, 
seorang tukang dengan penghasilan 
serabutan kepada Singgalang, Minggu 
(30/11). “ Warga lainnya, Yanti  men-
gatakan , pendataan yang dilakukan ‘T” 
hanya basa-basi kepada warga miskin. 
Saya sudah mengadukan hal ini kepada 

wali nagari. Tapi dia lepas tangan begi-
tu saja,’ ujar janda dengan anak yatim 
yang layak dapat bantuan  itu.

1.6.3. Provinsi Maluku Utara

IDI 2014 mencatat nilai indeks as-
pek Kebebasan Sipil Provinsi Maluku Utara 
mengalami penurunan yang besar dan be-
rada pada urutan ketiga setelah NTT dan 
Sumatera Barat.  Dibanding tahun 2013, nilai 
indeks aspek ini turun sebesar  06,77 poin. 
Merosotnya nilai indeks aspek ini lebih ban-
yak disebabkan oleh turunnya nilai skor be-
berapa indikator, seperti Indikator 1, 4, 7 dan 
10 (lihat Tabel 1.14).

Tabel 1.14 memperlihatkan, diban-
dingkan IDI 2013, nilai skor Indikator 1 tu-
run sebesar 40 poin. Kondisi itu menjelas-
kan semakin bertambahnya jumlah ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah daerah yang menghambat 
kebebasan berkumpul dan berserikat  warga.  
Hal itu dikonfirmasi oleh data koran yang 
menjelaskan adanya ancaman dari unsur 
pemerintah, seperti dipaparkan koran Malut 
Pos berikut:

MALUT Pos – TERNATE: Sekitar 
pukul 22,00 malam tadi Kantor Lurah 
Maliaro disegel warga. Informasi yang 
diperoleh Koran ini dari beberapa 
sumber, pemicunya karena Lurah Ma-
liaro Suaida Amin dituding menghen-
tikan pesta yang digelar warga RT 07 
Jumat dan Sabtu pekan lalu. Padahal 
warga awalnya hendak menggelar 
pesta selama tiga hari hingga minggu. 
Pesta itu sebagai ucapan syukur warga 
karena SPBU Maliaro tak jadi digusur. 
Kondisi ini diperparah dengan isu yang 
beredar bahwa, Lurah mendukung 
rencana penggusuran beberapa ru-
mah yang belum melunasi pemba-
yaran lahan ke pemilik lahan, hingga 
pihak pengadilan menjatuhkan batas 
waktu Senin pekan depan, untuk mem-
bayar sisa kesepakatan harga atau 
meninggalkan lokasi. Situasi makin tak 
terkendali saat pihak keluarga Lurah 
Suaida yang tinggal tak jauh dari lokasi 
ikut terlibat. Akibatnya, bentrok fisik 
tak terhindar antara pihak keluarga 
Lurah dan beberapa masyarakat yang 
melakukan penyegelan. Namun, perti-
kaian itu langsung dimediasi pihak Pol-
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TABEL 1.14.
Perkembangan Skor Indikator Aspek Kebebasan Sipil
Provinsi maluku Utara 2013 – 2014

Indikator 2013 2014

83,67 76,90

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah daerah 
yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 1)

90,00 50,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh warga masyarakat yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat (Indikator 2)

100,00 90,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 3)

00,00 00,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh unsur masyarakat yang 
menghambat kebebasan berpendapat 
(Indikator 4)

90,00 00,00

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan 
atau mengharuskan masyarakat dalam 
menjalankan agamanya (Indikator 5)

95,65 91,30

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan beragama 
masyarakat (Indikator 6)

65,00 100,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan dari sesama warga masyarakat 
(Indikator 7

80,00 70,00

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan 
lain (Indikator 8)

100,00 100,00

Tindakan atau pernyataan pejabat 
pemerintah daerah yang diskriminatif 
(Indikator 9)

77,50 90,00

Ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis, atau lainnya  (Indikator  10)

100,00 66,67
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res Ternate di kediaman Lurah Suaida, 
di Kelurahan Kampung Pisang.

Selanjutnya,  Indikator 4 mengalami 
penurunan skor paling tinggi, sebesar 90 
poin.  Maknanya, jumlah ancaman kekerasan 
atau penggunaan kekerasan oleh unsur 
masyarakat yang menghambat kebebasan 
berpendapat sesama warga semakin men-
guat dan meningkat, bahkan jumlahnya san-
gat signifikan sehingga nilai skor mencapai 
angka terburuk (0).  Di antara ancaman 
tersebut, dipaparkan koran Malut Pos seba-
gai berikut:

Sejumlah Orang Bertubuh Kekar 
Bubarkan Aksi Mahasiswa 
MALUT Pos, DARUBA – Sejumlah ak-
tivis yang menamakan dirinya Aliansi 
Masyarakat Morotai Menggugat, Se-
lasa (10/6) sekitar pukul 12,00 WIT, 
menggelar aksi di kantor Bupati. Aksi 
mereka ini merupakan kedua kalinya.  
Aksi mereka senin lalu berujung ben-
trok dengan Satpol PP. Ternyata kali ini 
juga tidak berjalan mulus.  Para pende-
mo yang menumpang satu dump truck 
itu dilengkapi sound system tiba di 
depan Kantor Bupati langsung dicegat 
sejumlah pria bertubuh kekar.  Para 
pria bertubuh kekar itu diduga sebagai 
pendukung setia Bupati Morotai, Rusli 
Sibua.  Mereka datang dari arah utara 
langsung menuju mobil truk yang ditu-
mpangi pendemo.  “Stop, cepat bubar 
kalian, pembangunan infrastruktur 
maju.  Kalian ini maunya apa, pergi lan-
jut sekolah sana,” teriak salah seorang 
pria saat mencegat pendemo.

Indikator lain yang menyumbang 
merosotnya nilai indeks aspek ini adalah In-
dikator 7 tentang ancaman kekerasan atau 
penggunaan kekerasan dari sesama warga 
masyarakat, nilai skornya turun sebesar 10 
poin. Bentuk ancaman yang menghambat ke-
bebasan beragama ini dituturkan dalam data 
koran MALUT Pos, seperti berikut:

Konflik Jemaat Meluas Terjadi di 
Desa Roko Galela Barat 
MALUT Pos, TOBELO-Konflik Ger-
eja Masehi Injili Halmahera (GMIH) 
meluas, Jika  sebelumnya hanya dua 
Kubu GMIH yakni GMIH SSD, dan 
GMIH SSI, kini melebar bentrok  ke 

jemaat Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh (GMHK). Bentrok dua kubu 
ini terjadi di Desa Roko Galela Barat. 
Informasi yang diperoleh di lapangan 
menyebutkan, Jemaat GMIH Desa 
Roko melempari rumah ibadah Jemaat 
GMHK. Mereka melempari tempat 
ibadah karena menolak jemaat tidak 
bisa masuk ke desa mereka. Karena 
anutan mereka hanyalah GMIH tidak 
ada jemaat lain yang masuk ke desa 
mereka. ”Jadi kami tolak jemaat ad-
vent melaksanakan aktifitas di desa 
kami, dan tidak boleh membangun 
gereja di desa kami,” kata puluhan 
Jemaat GMIH saat di Polsek Galela 
Senin (10/11). Ratusan jemaat GMIH 
yang memadati polsek Galela lantaran 
kecewa dengan penetapan 12 jemaat 
GMIH diperiksa terkait pelemparan 
tempat ibadah jemaat advent di desa 
mereka. Kedatangan mereka juga me-
minta Polsek menutup aktifitas jemaat 
advent di desa mereka. 

Indikator terakhir yang menyumbang 
turunnya nilai aspek ini di Provinsi Maluku 
Utara adalah Indikator 10, Nilai skornya tu-
run sebesar 33,33 poin. Penurunan ini men-
jelaskan semakin menguatnya ancaman bagi 
masyarakat terkait hak mereka untuk terbe-
bas dari semua bentuk diskriminasi, khususn-
ya terhadap kelompok marginal dan rentan, 
Salah satu contoh perilaku diskriminatif yang 
ditemukan adalah paparan data koran Malut 
Pos berikut:

Kantor Perindag Dipalang, 
MALUT Pos, LABUHA—Warga Bacan 
Kabupaten Halmahera Selatan Senin 
(8/12)  mendatangi Kantor Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan. Ke-
datangan mereka itu, sebagai bentuk 
protes  terhadap ucapan Kepala Di-
nas Perindustrian dan Perdagangan 
Halsel Salma Joisangadji, dalam rapat  
staf yang digelar Jumat (5/12) lalu. Di 
mana dalam rapat itu, Salma diduga 
melontarkan kata-kata  yang meny-
inggung etnis Bacan  sehingga mem-
buat mereka tersinggung. Tidak hanya 
mendatangi kantor dan melakukan 
pemalangan,  mereka juga mendata-
ngi rumah Salma di Desa Kampung 
Makian. Saat mendatangi kantor Dis-
perindag sekitar pukul 09,00  Warga 
bermaksud menemui Kadis Perindag 



36 BAB I
POTRET KEBEBASAN SIPIL: Hambatan Berpendapat dalam Gairah Kebebasan Sipil

namun dia tidak berada di tempat se-
hingga sempat mereka memalang kan-
tor  di  Desa Hidayat itu, namun hanya 
beberapa menit saja. Selanjutnya war-
ga menemui Sekda Helmy Boutituhe

1.7.  Kesimpulan

Potret pertumbuhan demokrasi yang 
dihasilkan IDI 2014, khususnya dalam aspek 
Kebebasan Sipil, terlihat begitu fluktuatif 
antara satu provinsi dengan yang lain. Tidak 
satupun provinsi mengalami pertumbuhan 
yang stabil secara linear, melainkan mengala-
mi pasang-surut. Kondisi fluktuatif tersebut 
bukan hanya terlihat pada nilai indeks ketiga 
aspeknya, melainkan juga pada nilai indeks 
variabel pada setiap aspeknya.  Bahkan, fluk-
tuasi tersebut juga terlihat dalam sepuluh in-
dikator yang terdapat dalam aspek Kebeba-
san Sipil. Gambaran ini dapat dibaca sebagai 
belum stabilnya kondisi demokrasi di Indo-
nesia karena landasan pijak demokrasi, teru-
tama berupa nilai-nilai kemanusiaan univer-
sal,  seperti kesetaraan, keadilan, kebebasan 
yang bertanggungjawab belum sepenuhnya 
menjadi panduan utama bagi pemerintah dan 
masyarakat dalam menjalani kehidupan ber-
bangsa dan bernegara, 

Dalam beberapa hal penegakan 
demokrasi masih mengalami hambatan yang 
cukup serius. Hambatan tersebut disebabkan 
beberapa faktor, baik kultural maupun struk-
tural. Faktor kultural, antara lain mewujud 

dalam sikap arogansi masyarakat yang meng-
giring mereka bersikap anarkis dan tidak 
taat hukum, mudah mengamuk dan berper-
ilaku brutal yang dilampiaskan dalam bentuk 
beragam ancaman dan perilaku kekerasan. 
Kemudian, faktor struktural muncul dalam 
bentuk berbagai kebijakan publik pemerintah 
dan juga pernyataan  serta perilaku aparat 
yang jauh dari nilai-nilai keadaban yang 
demokratis. Tidak heran jika dalam beberapa 
kasus masih dijumpai pernyataan dan regu-
lasi yang diskriminatif,  yang mengekang hak 
kebebasan sipil warga.  Khususnya terhadap 
kelompok rentan seperti penderita HIV/Aids, 
dan juga berbagai kelompok minoritas dalam 
hal gender, agama, kepercayaan, etnis, difabel 
dan sebagainya, 

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa 
perkembangan demokrasi selama enam ta-
hun terakhir (2009-2014) terkait pemenu-
han hak kebebasan sipil warga masih ber-
jalan di tempat, masih tertatih-tatih dan 
belum sepenuhnya memenuhi harapan 
bagi terwujudnya demokrasi yang substan-
tif. Walau demikian, terdapat beberapa hal 
cukup menggembirakan, seperti tumbuhnya 
perilaku santun dan berkeadaban dalam ke-
hidupan berbangsa dan bernegara. baik dari 
pihak aparatur pemerintah maupun dari 
kalangan warga biasa. Hal positif tersebut 
tentu saja mengurangi hambatan yang meng-
ganggu dalam upaya penegakan hak kebeba-
san sipil yang menjadi salah satu pilar penting 
demokrasi.
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Empat dari lima indikator dalam variabel Hak Memilih dan 
Dipilih terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) sehingga data 
yang dicari hanya ada pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh 
karena itu, data untuk keempat indikator dalam IDI 2014 adalah 
data dari Pemilu 2014 yang merupakan tahun Pemilu Legislatif dan 
juga Pemilihan Presiden (Pilpres). Ini berarti data  yang digunakan 
untuk keempat indikator tersebut adalah data baru yang berbeda 
dari data untuk IDI sebelumnya (2009-2013). Indikator kelima 
dari variabel Hak Memilih dan Dipilih, yakni “Persentase perem-
puan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi”, dikumpulkan 
datanya dengan mencatat jumlah perempuan yang menjadi ang-
gota DPRD Provinsi selama tahun 2014. Perubahan dalam jumlah 
perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi terjadi karena 
adanya pergantian antar waktu (PAW).

Jadi, dari tujuh indikator yang termasuk dalam aspek Hak-
hak Politik ada empat indikator yang hanya dikumpulkan pada 
tahun Pemilu, karena datanya hanya dicari pada tahun 2009 dan 

1.1. Pengantar
Dalam aspek Hak-hak Politik terdapat dua variabel 
yakni “Hak memilih dan Dipilih” dan “Partisipasi Poli-
tik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan”. 
Variabel pertama, Hak memilih dan Dipilih mempunyai 
lima indikator, sedangkan variabel Partisipasi Politik 
dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan terdiri 
dari dua indikator. 

POTRET  HAK-HAK POLITIK: 
Perbaikan Pemilu dan Rendahnya Adab Partisipasi Politik
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2014. IDI yang dihasilkan pada tahun-tahun 
di antara dua tahun Pemilu tersebut menggu-
nakan data-data yang dikumpulkan untuk IDI 
2009. Data untuk tiga indikator lainnya di-
kumpulkan setiap tahun karena tidak terkait 
dengan penyelenggaraan Pemilu.

2.2. Gambaran Umum Capaian Aspek 
Hak-hak Politik di 33 Provinsi

Indeks untuk aspek Hak-hak Politik 
dalam IDI 2014 adalah 63,72 yang merupa-
kan angka paling rendah dari ketiga aspek IDI 
(aspek Kebebasan Sipil 82,62 dan aspek Lem-
baga Demokrasi 75,81). Gambaran ini sama 
dengan IDI 2013, yaitu indeks untuk aspek 
Hak-hak Politik paling rendah dibandingkan 
dua aspek lainnya (Lihat Tabel 2.1). Urutan-
nya juga sama: paling tinggi aspek Kebebasan 
Sipil, diikuti aspek Lembaga Demokrasi, dan 
terakhir aspek Hak-hak Politik.

Namun ada perbedaan penting antara 
IDI 2013 dan IDI 2014 dalam indeks aspek 
Hak-hak Politik. Dalam IDI 2014, indeks as-
pek Hak-hak Politik telah naik menjadi kat-
egori “sedang”, sebuah kejadian yang tidak 
pernah ada dalam IDI sebelumnya. Dalam 
IDI 2010-2013, indeks aspek Hak-hak Poli-
tik tidak pernah lebih tinggi dari 47,87 (dalam 
IDI 2010). Sedangkan dalam IDI 2009 ada-
lah 54,60, yakni angka yang tertinggi untuk 
IDI sebelum IDI 2014. Jadi skor untuk aspek 
Hak-hak Politik dalam IDI sebelum IDI 2014 
termasuk dalam kategori “buruk”. Meskipun 
demikian, indeks untuk aspek ini tetap teren-
dah dari ketiga aspek IDI.

Dari 33 provinsi di Indonesia, tidak 
satu pun yang mengalami penurunan dalam 
indeks aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2014. 
Dengan kata lain, semua provinsi mengalami 
kenaikan indeks aspek Hak-hak Politik dalam 
IDI 2014. Dari 33 provinsi, ada 25 provinsi 
yang mengalami kenaikan lebih dari 10 poin. 
Hal ini berarti bahwa lebih dari 2/3 dari jum-
lah provinsi di Indonesia mengalami kenaikan 
cukup besar. Hanya ada delapan provinsi den-
gan kenaikan relatif kecil (di bawah 10 poin).  
Hal ini menunjukkan perkembangan yang 
menggembirakan karena sudah terlihat mun-
culnya kesadaran berbagai pihak (termasuk 
para pejabat pemerintah daerah) untuk men-
ingkatkan hak-hak politik dengan melakukan 

sejumlah kegiatan yang direncanakan.
Peningkatan indeks aspek Hak-hak 

Politik dalam IDI 2014 disebabkan oleh ter-
jadinya peningkatan  indeks aspek Hak-hak 
Politik pada tingkat provinsi. Ada satu provin-
si (Sulawesi Utara) yang indeks Hak-hak Poli-
tiknya sudah mencapai kategori baik (80,89). 
Meskipun demikian, Provinsi Sulawesi Utara 
tidak termasuk  provinsi dengan kenaikan 
tertinggi karena kenaikannya hanya sebe-
sar 18,35 poin yang jauh lebih rendah dari 
provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan 
terbesar. Provinsi Sulawesi Utara berada 
pada urutan ke-12 dalam hal besarnya kenai-
kan indeks aspek Hak-hak Politik.  

Meskipun kenaikannya kecil, Provinsi 
Sulawesi Utara berada dalam urutan per-
tama dalam besarnya indeks aspek Hak-hak 
Politik, karena provinsi ini juga menempati 
kedudukan pertama (62,55) dalam IDI 2013. 
Sehingga kenaikan yang relatif kecil bisa men-
jadikan provinsi ini sebagai provinsi dengan 
indeks tertinggi dalam aspek Hak-hak Politik 
dalam IDI 2014 (lihat Tabel 2.2).

Perbaikan indeks aspek Hak-hak Poli-
tik dalam IDI 2014 terlihat jelas bila diband-
ingkan dengan indeks untuk aspek yang sama 
dalam IDI 2013. Dalam IDI 2013, hanya 
ada satu provinsi (Sulawesi Utara) yang be-
rada dalam kategori sedang (62,55). Semua 
provinsi lainnya berada dalam kategori buruk 
(di bawah 60). Dalam IDI 2014 terjadi peru-
bahan yang signifikan. Sulawesi Utara men-
jadi satu-satunya provinsi yang sudah men-
capai kategori baik (80,89). Ada 23 provinsi 
lainnya yang sudah termasuk dalam kategori 
sedang (dengan skor 60 atau lebih). Dengan 
demikian hanya ada sembilan provinsi yang 
masih termasuk kategori buruk.

Pada IDI 2013 ada 32 provinsi yang 
berada dalam kategori buruk dalam dan 
hanya satu provinsi dalam kategori sedang. 
Dalam IDI 2014 hanya tinggal sembilan 
provinsi yang masih berada dalam kategori 
buruk (lihat Tabel 2.3). Provinsi-provinsi yang 
lainnya telah mengalami peningkatan. Ada 23 
provinsi yang statusnya meningkat dari kat-
egori buruk menjadi kategori sedang dalam 
IDI 2014.

Skor aspek Hak-hak Politik untuk se-
mua provinsi menunjukkan bahwa provinsi 
dengan skor buruk dalam aspek Hak-hak 
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Variabel IDI 2013 IDI 2014

Aspek Kebebasan Sipil 79,00 82,62

Aspek Hak-hak Politik 46,25 63,72

Aspek Lembaga Demokrasi                                           72,24 75,81

Provinsi IDI 2013

Sulawesi Utara 80,89

Kalimantan Selatan 76,45

DI Yogyakarta 76,07

Sulawesi Selatan 73,99

DKI Jakarta 73,94

Kalimantan Timur 70,42

Jawa Tengah 67,08

Kalimantan Tengah 66,42

Jawa Barat 65,22

Nusa Tenggara Timur 65,13

Provinsi IDI 2013

Papua Barat 39,29

Papua 42,51

Sulawesi Tenggara 53,20

Jambi 54,01

Jawa Timur 56,29

Bangka Belitung 56,48

Kepulauan Riau 58,35

Sulawesi Tengah 59,01

Riau 59,74

TABEL 2.1.
Perbandingan Indeks Ketiga Aspek IDI dalam IDI 2013 dan IDI 2014

TABEL 2.2.
Sepuluh Provinsi dengan Indeks Tertinggi dalam Aspek Hak-hak Politik

TABEL 2.3.
Provinsi yang termasuk Kategori Buruk dalam Aspek Hak-hak Politik
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Politik ternyata tersebar cukup merata. Ada 
sejumlah provinsi di Indonesia bagian barat 
yang termasuk kategori ini di samping se-
jumlah provinsi di Indonesia bagian timur. 
Bahkan Jawa Timur yang dianggap sebagai 
salah satu provinsi yang paling maju dalam 
pembangunan ekonomi ternyata menunjuk-
kan skor aspek Hak-hak Politik yang rendah.

2.3. Distribusi Indeks Variabel dan 
Skor Indikator pada Aspek Hak-
hak Politik

Penyebab kenaikan indeks aspek Hak-
hak Politik adalah kenaikan kedua variabel 
yang ada di dalamnya, yaitu variabel Hak 
Memilih dan Dipilih dan variabel Partisipasi 
Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 
Pengawasan. Variabel Hak Memilih dan Dip-
ilih mengalami kenaikan sebesar 24,96 poin, 
dari 50,31 dalam IDI 2013 menjadi 75,27 
dalam IDI 2014 (lihat Tabel 2.4). Ini adalah 
kenaikan terbesar dari semua kenaikan vari-
abel dalam IDI 2014. Meskipun kenaikan di-
alami oleh sebagian besar variabel IDI 2014 
(hanya ada dua variabel yang turun dari 11 
variabel IDI), namun kenaikan variabel Hak 
Memilih dan Dipilih  jauh lebih besar dari ke-
naikan variabel Peran Birokrasi Pemerintah 
Daerah,  yang merupakan variabel dengan 
kenaikan terbesar kedua. Kenaikan variabel 
Hak Memilih dan Dipilih (24,98) lebih dua 
kali lipat dari kenaikan variabel Peranan Bi-
rokrasi Pemerintah Daerah (10,80).    

  Kenaikan indeks variabel Memilih dan 
Dipilih yang terbesar di antara variabel-vari-
abel IDI dalam IDI 2014 menjadi penyebab 
utama kenaikan IDI 2014 (dari 63,72 dalam 
IDI 2013 menjadi 73,04 dalam IDI 2014). 
Kenaikan IDI 2014 cukup besar karena jum-
lahnya hampir mencapai 10 poin, sebuah 
peristiwa yang tidak pernah terjadi sebel-
umnya. Sumbangan  yang besar dari variabel 
Hak Memilih dan Dipilih dalam kenaikan IDI 
2014 menunjukkan sumbangan yang besar 
dari indikator-indikator yang terkait dengan 
Pemilu Legislatif karena empat dari lima indi-
kator yang ada di dalam variabel Hak Memilih 
dan Dipilih terkait dengan penyelenggaraan 
pemilu.

Meskipun tidak sebesar peranan vari-
abel Hak Memilih dan Dipilih, variabel kedua 

dari aspek Hak-hak Politik, yakni variabel 
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Kepu-
tusan dan Pengawasan juga memberikan 
sumbangan bagi peningkatan aspek Hak-hak 
Politik yang pada gilirannya meningkatkan 
IDI 2014. Kenaikan indeks variabel ini me-
mang hanya 4,67 (lihat Tabel 2.4), namun 
dibandingkan kenaikan variabel-variabel lain, 
kenaikan variabel ini adalah kelima terbesar 
dari 11 variabel yang ada. 

Kenaikan variabel Partisipasi Politik 
dalam Pengambilan Keputusan dan Penga-
wasan menunjukkan perbaikan dari kedua in-
dikator yang termasuk dalam variabel ini. Hal 
ini merupakan sebuah kemajuan yang berarti 
bagi dalam sejarah IDI karena tidak pernah 
sebelumnya variabel ini mengalami kenaikan 
yang sedemikian besar. Malah perkembangan 
variabel  ini dalam IDI-IDI sebelumnya selalu 
menunjukkan kecenderungan menurun.

Indikator IDI adalah kejadian atau peri-
stiwa nyata yang penting bagi perkembangan 
demokrasi yang termasuk ke dalam variabel-
variabel tertentu. Sejumlah variabel-variabel  
bergabung ke dalam aspek tertentu. Jadi in-
dikator adalah kejadian nyata yang terjadi di 
dalam masyarakat yang mampu menunjuk-
kan tingkat perkembangan demokrasi. Aspek 
dan variabel adalah sejumlah konsep pent-
ing di dalam demokrasi, sedangkan indikator 
adalah kejadian nyata di dalam masyarakat. 
Oleh karena itu penurunan atau peningka-
tan IDI, aspek IDI, dan variabel IDI dapat 
dijelaskan dari perubahan-perubahan yang 
terjadi dalam indikator-indikator yang ada. 
Karena indikator adalah kejadian nyata maka, 
penyebab penurunan dan peningkatan IDI 
dapat diketahui dengan pasti sehingga lang-
kah-langkah perbaikan dapat dibuat untuk 
memperbaiki indikator tersebut. Oleh kare-
na itu IDI adalah alat penting untuk membuat 
perencanaan yang tepat. Inilah salah satu ke-
unggulan IDI.

 Di atas sudah dijelaskan bahwa aspek 
Hak-hak Politik mengalami kenaikan yang 
besar dalam IDI 2014 karena Variabel Hak 
Memilih dan Dipilih mengalami kenaikan ter-
besar dalam IDI 2014 dibandingkan dengan 
variabel-variabel IDI yang lain. Penyebab 
utama kenaikan Variabel Hak Memilih dan 
Dipilih adalah kenaikan dalam skor indika-
tor Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 
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Variabel 2013 2014 Selisih

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 86,06 84,62 -1,44

Kebebasan Berpendapat 69,15 67,76 -1,39

Kebebasan Berkeyakinan 81,13 83,22 2,09

Kebebasan dari Diskriminasi 86,22 87,02 0,80

Hak Memilih dan Dipilih 50,31 75,27 24,96

Partisipasi Politik dalam Pengambilan 

Keputusan dan Pengawasan
45,61 50,28 4,67

Pemilu yang Bebas dan Adil 87,67 95,36 7,69

Peran DPRD 36,62 39,51 2,89

Peran Partai Politik 53,51 61,76 8,25

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 88,58 99,38 10,80

Peran Peradilan yang Independen 83,94 86,29 2,35 

TABEL 2.4.
Perbandingan Indeks Variabel dalam IDI 2013 dan 2014
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30.00 (IDI 2013) menjadi 74,64 (IDI 2014) 
seperti terlihat pada Tabel 2.5.  Kenaikan 
sebesar 44,64 poin ini merupakan kenaikan 
terbesar di antara semua indikator IDI dalam 
IDI 2014. Sebagai perbandingan, indika-
tor dengan kenaikan terbesar kedua adalah 
indikator Ancaman Kekerasan atau Peng-
gunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang 
Menghambat Kebebasan Berpendapat yang 
merupakan bagian dari variabel Kebebasan 
Berpendapat dalam aspek Kebebasan Sipil. 
Besarnya kenaikan indikator tersebut adalah 
14,85 poin, jauh lebih kecil dibandingkan ke-
naikan indikator Kualitas DPT (44,64 poin).    

Peningkatan signifikan dari indikator 
DPT tidaklah berarti tidak ada masalah yang 
dtimbulkan oleh DPT dalam Pemilu 2014 di 
berbagai daerah. Masih banyak ditemui kes-
alahan dalam DPT seperti masih terdapatnya 
orang yang sudah meninggal dalam DPT dan 
adanya anak kecil yang masuk dalam DPT. 
Namun dibandingkan dengan kualitas DPT 
dalam Pemilu 2009, terdapat peningkatan 
kualitas DPT dalam Pemilu 2014 sehingga 
terjadi peningkatan skor yang amat besar 
untuk indikator ini dalam IDI 2014. Meski-
pun skor untuk indikator ini sudah termasuk 
sedang, namun perbaikan-perbaikan DPT di 
masa depan tetap mutlak diperlukan demi 
terselenggaranya pemilu yang lebih demok-
ratis.

Peningkatan indeks aspek Hak-hak 
Politik dan IDI 2014 juga disumbang oleh 
indikator lain terkait dengan Pemilu 2014, 
yakni Indikator Jumlah Kejadian di mana Hak 
Memilih dan Dipilih Masyarakat Terhambat. 
Indikator ini mencatat jumlah hambatan yang 
ada dalam pelaksanaan hak memilih dan hak 
dipilih. Semakin sedikit hambatan tersebut, 
semakin bagus perkembangan demokrasi. 
Sebaliknya, semakin banyak hambatan, 
semakin rendah tingkat perkembangan 
demokrasi. IDI 2014 menunjukkan bahwa 
terdapat peningkatan indikator ini dari 84,52 
dalam IDI 2013 menjadi 95,75 dalam IDI 
2014. Angka-angka ini menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan sebesar 11,23 poin. Ini 
adalah peningkatan terbesar kedua setelah 
peningkatan Indikator Kualitas DPT.   

Penyebab ketiga dari peningkatan As-
pek Hak-hak Politik adalah peningkatan indi-
kator  Ketersediaan Fasilitas sehingga Pen-

yandang Cacat tidak dapat Menggunakan 
Hak Pilih. Skor untuk indikator ini mengalami 
kenaikan sebesar 10 poin, yakni dari 50,00 
dalam IDI 2013 menjadi 60,00 dalam IDI 
2014. Dilihat dari urutan, peningkatan indi-
kator ini adalah peningkatan terbesar ketiga 
dalam aspek Hak-hak Politik.

Meskipun ada peningkatan sebesar 
10 poin, tidaklah berarti kualitas indikator 
tersebut sudah sempurna. Harus diingat 
bahwa angka 60 adalah batas antara kategori 
sedang dan kategori buruk, yang berarti skor 
indikator ini dapat berubah dengan mudah 
menjadi kategori buruk bila banyak kendala 
dalam menggunakan hak memilih bagi warga 
penyandang cacat. Tidak dapat disangkal 
bahwa peningkatan indikator sebesar 10 
poin memberikan sumbangan yang penting 
bagi peningkatan skor aspek Hak-hak Politik.

Indikator lainnya dalam Aspek Hak-
hak Politik, yakni Voters Turnout juga men-
galami peningkatan. Namun peningkatan 
tersebut jauh lebih kecil dibandingkan den-
gan tiga indikator yang dibahas di atas. Se-
hingga dapat diperkirakan bahwa pengaruh 
peningkatan indikator ini  tidak terlalu be-
sar bagi peningkatan indeks aspek Hak-hak 
Politik. Satu-satunya indikator dalam aspek 
Hak-hak Politik yang mengalami penurunan 
adalah indikator Jumlah Perempuan Terpilih 
terhadap Total Anggota DPRD Provinsi. In-
dikator ini menurun tipis sebesar 1,58 poin 
dari 54,84 dalam IDI 2013 menjadi 53,26 
dalam IDI 2014 sehingga tidak mempunyai 
pengaruh yang berarti terhadap peningkatan 
indeks aspek Hak-hak Politik.  

IDI 2014 menunjukkan bahwa pen-
ingkatan aspek Hak-hak Politik juga disum-
bangkan oleh peningkatan variabel Partisipa-
si Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 
Pengawasan. Dari kedua indikator yang ada, 
indikator Demonstrasi/Mogok yang Bersifat 
Kekerasan mengalami kenaikan yang lebih 
besar (5,02), dari 18,71 dalam IDI 2013 men-
jadi 23,73 dalam IDI 2014. Angka ini adalah 
sebuah perbaikan dalam perkembangan IDI 
karena sebelumnya skor untuk indikator ini 
selalu menurun sehingga menjadi salah satu 
penyebab menurunnya indeks untuk aspek 
Hak-hak Politik dan IDI terkait. Perbaikan 
ini berarti ada kecenderungan berkurangnya 
jumlah demo/mogok yang bersifat kekerasan 
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TABEL 2.5.
Perbandingan Skor Indikator dari Aspek Hak-hak Politik 
(IDI 2013 dan IDI 2014)

2013 2014

Jumlah kejadian di mana hak memilih dan 
dipilih terhambat. 84,52 95,75

Jumlah kejadian yang menunjukkan 
ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga 
penyandang cacat tidak apat menggunakan 
hak memilih.  

50,00 60,00

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 30,00 74,64

Peresentase penduduk yang menggunakan 
hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki 
hak memilih dalam pemilihan umum (voters 
turnout)

73,82 75,26

Persentase perempuan terpilih terhadap 
total anggota DPRD Provinsi 54,84 53,26

Jumlah demostrasi/mogok yang bersifat 
kekerasan 18,71 23,73

Jumlah pengaduan masyarakat mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan 72,51 76,83
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di seluruh Indonesia. Hal ini adalah sebuah 
perkembangan yang baik karena seharusnya 
unjuk rasa tidak dilakukan dengan cara-cara 
yang merusak dan mengganggu kepentingan 
umum.

Indikator kedua dalam variabel ini, 
yakni Jumlah Pengaduan Masyarakat men-
genai Penyelenggaraan Pemerintahan, juga 
mengalami peningkatan sebesar 4,32 poin. 
Dalam IDI 2013, skor untuk indikator ini 
adalah 72,51, sedangkan dalam IDI 2014, 
skornya naik menjadi 76,83. Kenaikan ini 
berarti semakin tingginya tingkat partisipasi 
masyarakat karena semakin besarnya jumlah 
pengaduan dan keluhan yang disampaikan 
warga masyarakat tentang berbagai bidang 
penyelenggaraan negara dan yang menyang-
kut kepentingan umum. Semakin banyak pen-
gaduan dan penyampaian keluhan, semakin 
tinggi kesadaran warga masyarakat tentang 
hak-hak mereka, dan semakin tinggi tingkat 
perkembangan demokrasi.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa 
hanya ada satu indikator dari tujuh indika-
tor yang termasuk aspek Hak-hak Politik 
yang mengalami penurunan. Itu pun dengan 
catatan bahwa penurunan yang terjadi pada 
satu indikator tersebut hanyalah penurunan 
sebesar 1,58 poin, sebuah penurunan yang 
kecil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
terjadi peningkatan yang signifikan pada as-
pek Hak-hak Politik dalam IDI 2014 yang 
terkait dengan peningkatan indikator-indi-
kator terkait dengan Pemilu 2014. Dengan 
demikian ada alasan yang kuat untuk menga-
takan bahwa peningkatan IDI 2014 sebagian 
besar ditentukan oleh peningkatan dalam 
indikator-indikator terkait Pemilu 2014. Per-
baikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 
menyebabkan peningkatan IDI 2014.

Yang juga menarik adalah peningkatan 
skor indikator tentang demo/mogok dengan 
kekerasan.  Pada tahun-tahun sebelumnya, 
penurunan skor untuk indikator ini meru-
pakan penyebab utama dari penurunan in-
deks aspek Hak-hak Politik dan IDI terkait. 
Peningkatan skor untuk indikator tersebut 
berarti adanya kecenderungan penurunan 
penggunaan kekerasan dalam demo/mogok 
di seluruh Indonesia pada tahun 2014. Se-
makin kecil jumlah demo/mogok yang bersi-
fat kekerasan, semakin tinggi tingkat perkem-

bangan demokrasi.

2.4. Tiga Provinsi dengan Kenaikan 
Indeks Hak-hak Politik Terbesar

Ada tiga provinsi yang mengalami 
peningkatan indeks tertinggi untuk aspek 
Hak-hak Politik. Ketiga provinsi tersebut 
adalah DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan 
Sulawesi Selatan (lihat Tabel 2.6).

Peningkatan indeks aspek Hak-hak 
Politik dalam IDI 2014 disebabkan oleh ter-
jadinya peningkatan indeks Aspek Hak-hak 
Politik pada tingkat provinsi. Sebagai provinsi 
dengan kenaikan indeks tertinggi, DI Yog-
yakarta telah melompat dari 50,65 dalam 
IDI 2013 menjadi 76,07 dalam IDI 2014. 
Meski demikian provinsi ini tidak merupakan 
provinsi dengan skor aspek Hak-hak Politik 
terbaik. Kenaikan perolehan DI Yogyakarta 
disebabkan karena kenaikan perolehannya 
dalam hampir semua indikator yang terkait 
dengan Pemilu (lihat Tabel 2.7)    

Dari empat indikator yang terkait 
Pemilu, indikator Kualitas DPT mengalami 
kenaikan yang terbesar (yaitu sebesar 49,64 
poin). Seperti halnya kenaikan skor untuk as-
pek Hak-hak Politik dalam IDI 2014, kenai-
kan IDI DI Yogyakarta juga disebabkan oleh 
kenaikan yang besar dari indikator tentang 
kualitas DPT. Tabel 2.7 menunjukkan hal 
yang sama untuk dua provinsi lainnya. Yaitu 
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, 
yang mengalami kenaikan dalam jumlah poin 
yang lebih kurang sama dalam indikator yang 
sama.

Dari empat indikator yang terkait den-
gan Pemilu, indikator Kualitas DPT mengala-
mi kenaikan terbesar (yaitu sebesar 49,64 
poin). Seperti halnya kenaikan imdeks untuk 
aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2014, kenai-
kan IDI Provinsi DI Yogyakarta juga disebab-
kan oleh kenaikan yang besar dari indikator 
tentang kualitas DPT. Tabel 2.7 menunjuk-
kan hal yang sama untuk dua provinsi lain-
nya, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. 
Keduanya mengalami kenaikan dalam jumlah 
poin yang lebih kurang sama dalam indikator 
yang sama.

Penyebab kedua peningkatan skor 
aspek Hak-hak Politik bagi ketiga provinsi 
tersebut adalah peningkatan indikator ten-
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Variabel 2013 2014 Selisih

DI Yogyakarta 50,65 76,07 25,42

Sulawesi Tenggara 28,95 53,20 24,26

Sulawesi Selatan 50,62 73,99 23,37

Indikator
DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Jumlah kejadian di mana hak 
memilih dan dipilih terhambat. 86,54      100,00 82,05      100,00 91,03       98,72

Jumlah kejadian yang menun-
jukkan ketiadaan /kekurangan 
fasilitas sehingga penyandang 
cacat tidak apat menggunakan 
hak memilih.  

50,00        60,00 50,00        60,00 50,00       60,00

Kualitas Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) 30,00        79,64 30,00        76,29 30,00       78,63

Peresentase penduduk 
yang menggunakan hak pilih 
dibandingkan dengan yang 
memiliki hak memilih dalam 
pemilihan umum (voters 
turnout)

72,95        80,02 75,30        59,26 73,40       73,54

Persentase perempuan ter-
pilih terhadap total anggota 
DPRD Provinsi

78,79        36,36 51,82        59,26 53,33       62,75

Jumlah demostrasi/mogok 
yang bersifat kekerasan 76,96        63,91 0                 0 0             39,13

Jumlah pengaduan 
masyarakat mengenai penye-
lenggaraan pemerintahan

20,00        85,14 16,15        58,90 100,00   100,00      

TABEL 2.6.
Tiga Provinsi dengan Kenaikan Terbesar dalam Aspek Hak-Hak Politik

TABEL 2.7.
Perbandingan Skor Indikator dari Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2013 dan 
IDI 2014 untuk DI yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan
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tang fasilitas bagi penyandang cacat dalam 
melaksanakan hak pilih. Ada peningkatan 10 
poin bagi ketiga provinsi tersebut dalam IDI 
2014 yang berarti semakin berkurangnya ke-
luhan dari para penyandang cacat dalam mel-
aksanakan hak pilih mereka. Meskipun ham-
batan tersebut belum hilang sama sekali, tapi 
hambatan bagi para penyandang cacat sudah 
semakin kecil dalam Pemilu 2014.

Penyebab ketiga kenaikan skor aspek 
Hak-hak Politik untuk ketiga provinsi tadi 
adalah kenaikan skor untuk indikator tentang 
hambatan bagi para pemilih untuk menggu-
nakan hak memilih atau dipilih. Kenaikannya 
memang lebih kecil (3-9 poin) dibandingkan 
dua indikator yang disebutkan sebelumnya.  
Kenaikan yang relatif kecil ini tetap memberi-
kan sumbangan dalam menaikkan perolehan 
aspek Hak-hak Politik.

Indikator tentang demo dan mogok 
dengan kekerasan menunjukkan kecend-
erungan yang beragam. Di DI Yogyakarta, 
demo kekerasan mengalami peningkatan 
karena skor indikator ini lebih rendah. Na-
mun penurunan ini tidak berpengaruh be-
sar karena skor DI Yogyakarta untuk aspek 
Hak-hak Politik tetap naik karena kenaikan 
indikator-indikator Pemilu. Skor indikator un-
tuk Sulawesi Tenggara tidak berubah karena 
jumlah demo yang bersifat kekerasan tetap 
tinggi, sama seperti IDI 2013. Sedangkan di 
Sulawesi Selatan terjadi perbaikan karena 
semakin besarnya skor untuk indikator ini, 
sedikit-banyaknya menyumbang untuk pen-
ingkatan skor aspek Hak-hak Politik untuk 
provinsi ini.

2.5. Tiga Provinsi dengan Kenaikan 
Indeks Aspek Hak-hak Politik 
Terkecil

Karena tidak ada provinsi yang men-
galami penurunan indeks aspek Hak-hak 
Politik, kategori yang dipakai di sini adalah 
provinsi dengan kenaikan indeks Aspek Hak-
hak Politik terkecil. Seperti pembahasan ter-
hadap tiga provinsi dengan kenaikan indeks 
terbesar, di sini juga digunakan tiga provinsi 
dengan kenaikan indeks Aspek Hak-hak Poli-
tik terkecil. Ketiga provinsi tersebut adalah 
Papua Barat, Gorontalo, dan Bangka Beli-
tung.  

Meskipun Gorontalo termasuk salah 
satu provinsi dengan kenaikan terkecil, na-
mun provinsi tersebut sudah berada dalam 
kategori sedang dalam hal aspek Hak-hak 
Politik. Artinya, meskipun kenaikannya tidak 
termasuk yang terbesar, provinsi ini menun-
jukkan hasil yang tidak buruk dalam IDI 2014. 
Yang menjadi masalah hanyalah kecilnya ke-
naikan provinsi ini dalam aspek Hak-hak Poli-
tik. Sedangkan dua provinsi lainnya dengan 
kenaikan terkecil memang masih tetap be-
rada dalam kategori buruk yakni Papua Barat 
(39,29) dan Bangka Belitung (56,48) seperti 
terlihat pada Tabel 2.8).

Penyebab kecilnya peningkatan skor 
aspek Hak-hak Politik untuk Papua Barat 
adalah kecilnya kenaikan indikator-indikator 
terkait Pemilu. Bahkan ada dari indikator-in-
dikator itu yang mengalami penurunan. Yang 
turun adalah indikator tentang  hambatan 
bagi para pemilih dalam menggunakan hak 
memilih dan dipilih (lihat Tabel 2.9). Meskipun 
turunnya hanya sekitar 7 poin, namun tetap 
ada pengaruhnya bagi kecilnya peningkatan 
skor aspek Hak-hak Politik untuk provinsi ini. 
Disamping itu, peningkatan dalam indikator 
DPT juga relatif lebih kecil (25 poin). Yang 
menjadi penyebab terbesar bagi kecilnya 
peningkatan skor aspek Hak-hak Politik un-
tuk provinsi ini adalah menurunnya skor un-
tuk indikator tentang perempuan yang men-
jadi anggota DPRD Provinsi. Ada penurunan 
sebesar 52 poin dalam indikator ini, sebuah 
jumlah yang cukup besar yang memberikan 
sumbangan berarti bagi kecilnya peningka-
tan skor aspek Hak-hak Politik untuk provinsi 
ini. Angka ini berarti semakin kecilnya jumlah 
perempuan yang menjadi anggota DPRD 
Provinsi karena adanya penggantian anggota 
perempuan oleh anggota laki-laki.

 Penyebab lain dari kecilnya peningka-
tan skor aspek Hak-hak Politik untuk Provinsi 
Papua Barat adalah semakin banyaknya demo 
yang bersifat kekerasan. Hal ini ditunjuk-
kan oleh penurunan skor indikator tentang 
demo/mogok dengan kekerasan dari 16,09 
dalam IDI 2013 menjadi 0 dalam IDI 2014 
(lihat Tabel 2.9). Skor 0 berarti telah terjadi 
demo/mogok dengan kekerasan dalam jum-
lah maksimal secara nasional. Meskipun ada 
peningkatan dalam indikator tentang pen-
gaduan, namun peningkatan yang sebesar 
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Variabel 2013 2014 Selisih

Papua Barat 35,93 39,29 3,36

Gorontalo 58,26 63,67 5,41

Bangka Belitung 50,60 56,48 5,88

TABEL 2.8.
Tiga Provinsi dengan Kenaikan Terkecil dalam Aspek Hak-Hak Politik

Indikator
DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Jumlah kejadian di mana hak 
memilih dan dipilih terhambat. 86,54      100,00 82,05      100,00 91,03       98,72

Jumlah kejadian yang menun-
jukkan ketiadaan /kekurangan 
fasilitas sehingga penyandang 
cacat tidak apat menggunakan 
hak memilih.  

50,00        60,00 50,00        60,00 50,00       60,00

Kualitas Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) 30,00        79,64 30,00        76,29 30,00       78,63

Peresentase penduduk 
yang menggunakan hak pilih 
dibandingkan dengan yang 
memiliki hak memilih dalam 
pemilihan umum (voters 
turnout)

72,95        80,02 75,30        59,26 73,40       73,54

Persentase perempuan ter-
pilih terhadap total anggota 
DPRD Provinsi

78,79        36,36 51,82        59,26 53,33       62,75

Jumlah demostrasi/mogok 
yang bersifat kekerasan 76,96        63,91 0                 0 0             39,13

Jumlah pengaduan 
masyarakat mengenai penye-
lenggaraan pemerintahan

20,00        85,14 16,15        58,90 100,00   100,00      

TABEL 2.9.
Perbandingan Skor Indikator dari Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2013 dan 
IDI 2014 untuk Papua Barat, Gorontalo dan Bangka Belitung
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lebih kurang 15 poin ini tidak terlalu ber-
pengaruh untuk meningkatkan perolehan 
provinsi ini untuk aspek Hak-hak Politik. Satu 
contoh demo dengan kekerasan dapat dilihat 
dari pemberitaan surat kabar Cahaya Papua 
berikut ini:

Pemilik Ulayat Cegah Pejabat Pem
prov Masuk Bandara   
MANOKWARI -  Puluhan Warga yang 
tergabung dalam 5 marga Suku Ar-
fak pemilik hak ulayat tanah Bandara 
Rendani melakukan aksi pemalangan 
bandara Manokwari, Rabu (4/6) kema-
rin mulai pukul 06.00 WIT. Aksi pema-
langan menjadi ricuh tatkala melintas 
salah satu kendaraan plat merah milik 
pejabat teras Pemprov Papua Barat di 
lokasi pemalangan jalan bandara, seki-
tar pukul 07.00 WIT saat itu, oknum 
pejabat Papua Barat bersangkutan 
diadukan warga mengeluarkan kalimat 
kasar.  

Pola yang sedikit berbeda terjadi 
dalam kasus Gorontalo. Meskipun ada pen-
ingkatan dalam indikator-indikator terkait 
Pemilu, namun penurunan dalam variabel 
Partisipasi Politik menyebabkan peningka-
tan yang diperoleh oleh indikator-indikator 
pemilu tadi tidak menyebabkan kenaikan 
yang besar bagi provinsi ini. Terjadi pening-
katan yang besar (49 poin) dalam  indikator 
tentang  DPT  dan  28  poin  untuk  indikator  
tentang  perempuan yang menjadi anggota 
DPRD Provinsi.  Namun kenaikan ini dimen-
tahkan oleh penurunan dalam dua indikator 
variabel Partisipasi Politik yaitu indikator 
tentang demo/mogok dengan kekerasan dan  
indikator pengaduan masyarakat. Indikator 
demo/mogok dengan kekerasan adalah sebe-
sar 37,83 dalam IDI 2014, turun dari 55,22 
dalam IDI 2013 (lihat Tabel 2.9).

Indikator pengaduan masyarakat juga 
mengalami penurunan dari 76,33 dalam 
IDI 2013 menjadi 52,66 dalam IDI 2014. 
Ketidakmampuan meningkatkan skor untuk 
kedua indikator dalam variabel Partisipasi 
Politik itu menyebabkan kecilnya peningka-
tan perolehan Gorontalo dalam aspek Hak-
hak Politik, meskipun terjadi peningkatan 
yang signifikan dalam skor indikator-indi-
kator pemilu. Contoh demo yang berujung 
kericuhan dapat dilihat dari pemberitaan su-

rat kabar  Gorontalo Post berikut ini:

Rumah Lurah Leato Selatan Dihu
jani Batu. 
Pembagian 10 unit mesin tempel 15 
PK dari Dinas Pertanian, Perikanan 
dan Peternakan Kota Gorontalo di Ke-
lurahan Leato Selatan berujung ricuh. 
Aksi protes sebagian warga berujung 
anarkistis. Buntutnya rumah Lurah Le-
ato Selatan Ismail Nusi menjadi sasa-
ran emosi warga, Jumat malam (10/1) 
sekitar pukul 21.00 wita. Serah terima 
bantuan mesin tempel 15 PK itu di-
gelar di kantor Lurah Leato Selatan, 
Kamis (9/1) lalu. Bantuan diserahkan 
ke 10 nelayan warga Leato Selatan. 
Usai proses serah terima berlangsung, 
Jumat malam (10/1) dua warga yakni 
Ama Koro dan Rikson Beasi menga-
jukan protes ke Lurah Leato Selatan. 
Pasalnya, sebelum penyaluran ban-
tuan dari Dinas Pertanian, Perikanan 
dan Peternakan Kota Gorontalo, nama 
keduanya tertera dalam daftar pen-
erima. Namun pada saat penyaluran, 
nama keduanya tak tercantum lagi. 
Bersama sejumlah warga, Ama dan 
Rikson datang menemui Lurah Leato 
Selatan Ismail Nusi. Ketua Kelompok 
Tuna Jaya, Kelurahan Leato Selatan 
Tune S Nani mengatakan, sejak 2012 
Ama dan Rikson belum mendapatkan 
bantuan mesin tempel. Kala itu kedu-
anya dijanjikan akan mendapat ban-
tuan pada 2013. “Tetapi sampai 2013 
ini mereka juga mendapatkan ban-
tuan,” kata Tune. Saat berdialog, Luran 
Leato Selatan menyampaikan bahwa 
keduanya akan menerima bantuan 
pada 2014 mendatang. Praktis hal itu 
menyulut emosi warga. Sehingga situ-
asi pun saat itu mulai memanas, dan 
warga mulai berteriak-teriak, hingga 
pintu rumah Lurah itu dirusak. Tak 
lama berselang, para warga melempari 
rumah Lurah Ismail Nusi.  Situasi be-
rangsur-angsur terkendali saat Ismail 
Nusi dibawa petugas Polres Goron-
talo Kota.
Pola yang mirip pola Gorontalo juga 

terjadi dalam kasus Bangka Belitung. Meski-
pun terjadi peningkatan dalam skor untuk 
indikator-indikator Pemilu, namun penu-
runan skor untuk kedua indikator dari vari-
abel Partisipasi Politik menyebabkan pen-
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ingkatan skor aspek Hak-hak Politik untuk 
Bangka Belitung. Meskipun terjadi pening-
katan sebesar 46 poin dalam indikator DPT 
dari 30.00 dalam IDI 2013 menjadi 76,63 
dalam IDI 2014 (lihat Tabel 2.9), namun ka-
rena penurunan yang dialami oleh kedua 
indikator dalam variabel Partisipasi Politik, 
peningkatan perolehan aspek Hak-hak Politik 
untuk Bangka Belitung menjadi kecil. Indika-
tor demo/mogok dengan kekerasan menurun 
dari 78,26 dalam IDI 2013 menjadi 59,57 
dalam IDI 2014 (lihat Tabel 2.9). Sedangkan 
indikator pengaduan masyarakat menurun 
dari 25,50 dalam IDI 2013 menjadi 18,35 
dalam IDI 2014.

2.6. Kesimpulan

Kenaikan IDI 2014 yang cukup be-
sar adalah sebuah fenomena baru dalam 
perkembangan IDI di Indonesia. Selama 
enam kali penyelenggaraan IDI, terlihat ke-
cenderungan skor IDI untuk menurun atau-
pun bertahan sehingga IDI dari tahun yang 
lalu tidak berbeda dengan tahun berikutnya. 
Namun IDI 2014 menunjukkan perubahan 
yang berarti karena ada peningkatan sebesar 
hampir 10 poin dengan adanya kenaikan dari 
63,72 (IDI 2013) menjadi 73,04 (IDI 2014) 

Dengan melihat skor yang diperoleh 
indikator-indikator IDI, dapat diketahui 
bahwa penyebab utama dari peningkatan 
tersebut adalah peningkatan yang signifikan 
dalam indikator-indikator yang terkait Pemi-
lu. Meskipun begitu juga terjadi sejumlah 
peningkatan dalam indikator-indikator tert-
entu yang lain.

Pendalaman terhadap skor yang 
diperoleh dalam aspek Hak-hak Politik men-
unjukkan bahwa peningkatan skor indikator-
indikator Pemilu menjadi penyebab utama 
bagi meningkatnya skor aspek Hak-hak Poli-
tik, yang pada gilirannya menyebabkan pen-
ingkatan  IDI 2014. Peningkatan terbesar 
dialami oleh indikator tentang kualitas  Daf-
tar Pemilih Tetap (DPT). Kenaikan terbesar 
kedua terjadi pada indikator hak memilih dan 
dipilih. Kenaikan ketiga terbesar dialami oleh 
indikator hambatan bagi penyandang cacat 
dalam menggunakan hak memilih.  

Peningkatan kualitas DPT memang su-
dah dirasakan oleh masyarakat luas. Semen-
jak selesainya Pemilu 2009, telah terjadi us-
aha-usaha yang serius dari pihak pemerintah 
untuk memperbaiki Daftar Calon Sementara 
yang menjadi cikal bakal DPT. Pengalaman 
yang buruk selama Pemilu 2009 menyebab-
kan usaha itu dilakukan secara intensif den-
gan melibatkan banyak pihak di seluruh In-
donesia. Akibatnya adalah adanya perbaikan 
dalam kualitas DPT yang digunakan dalam 
Pemilu 2014. Namun tidak dapat disang-
kal bahwa masih banyak kekurangan dalam 
DPT tersebut, meskipun kualitasnya sudah 
lebih baik dibandingkan DPT yang digunakan 
dalam Pemilu 2009.

Hal yang sama juga berlaku bagi hak 
memilih dan dipilih. Meskipun indikator ini 
mengalami kenaikan yang besar tidaklah be-
rarti tidak ada hambatan dalam melaksana-
kan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu 
2014. Yang terjadi adalah penurunan yang 
signifikan dalam hal hambatan terhadap hak 
memilih dan dipilih, meskipun masih cukup 
banyak ditemui hambatan dalam menjalan-
kan hak memilih dan dipilih di berbagai dae-
rah di Indonesia.

Seperti IDI-IDI yang lalu, indikator 
demo/mogok dengan kekerasan tetap me-
mainkan penting dalam penentuan nilai IDI 
2014. Kecenderungan yang besar dari demo 
untuk berubah menjadi kekerasan telah ber-
pengaruh besar bagi penurunan IDI di masa 
lalu. IDI 2014 menunjukkan telah terjadi pen-
ingkatan skor indikator demo/mogok dengan 
kekerasan yang berarti terjadi penurunan 
jumlah demo/mogok dengan kekerasan di In-
donesia.

Namun peningkatan skor untuk indi-
kator demo/mogok dengan kekerasan tidak 
terjadi secara merata di seluruh Indonesia. 
Di beberapa provinsi, seperti Gorontalo dan 
Bangka Belitung, penurunan indikator demo/
mogok dengan kekerasan dan indikator pen-
gaduan masyarakat tidak mampu menaikkan 
perolehan IDI untuk provinsi tersebut secara 
berarti, meskipun indikator-indikator pemilu 
telah menunjukkan peningkatan skor yang 
signifikan.
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Namun demikian, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik tidak 
akan pernah dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah” 
berupa struktur dan prosedur  pendukung. Dengan kata lain, Ke-
bebasan Sipil dan Hak-hak Politik tidak mungkin akan dapat ter-
aktualisasikan secara maksimal tanpa didukung oleh Lembaga 
Demokrasi. 

Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila para aka-
demisi kemudian menyebutkan, bahwa diantara karakteristik pent-
ing dari sistem demokrasi yang sehat adalah, tatkala Kebebasan 
Sipil dan Hak-hak Politik diekspresikan secara institusional; yakni  
didasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang 
telah disepakati secara bersama.

3.2. Indeks Nasional Aspek Lembaga Demokrasi 2009-
2014

Bila ditilik perkembangan capaian indeks nasional  aspek 
Lembaga Demokrasi dalam kurun waktu enam tahun terakhir 

3.1. Pengantar
Lembaga Demokrasi merupakan aspek ketiga dalam 
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang tentunya tidak 
terpisahkan dari dua aspek lainnya: Kebebasan Sipil dan 
Hak-hak Politik. Secara konseptual, dua aspek yang di-
sebut terakhir merefleksikan esensi dasar dari demokra-
si.

POTRET LEMBAGA DEMOKRASI:
Anomali Peran Partai Politik dan DPRD di Tengah 

Perbaikan Kinerja Birokrasi
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(2009-2014), terlihat dengan jelas pada Ta-
bel 3.1 bahwa telah terjadi fluktuasi yang 
relatif signifikan. Pada tahun 2009 capaian 
indeks nasional aspek Lembaga Demokrasi 
adalah 62,72, kemudian mengalami kenaikan 
menjadi 63,11 pada tahun 2010, dan 74,72 
pada tahun 2011. Selanjutnya, mengalami 
penurunan  (69,28) pada tahun 2012, men-
galami kenaikan (72,11) pada tahun 2013, 
selanjutnya mengalami kenaikan kembali 
(75,81)  pada tahun 2014.

Capaian indeks nasional aspek Lem-
baga Demokrasi di atas dengan terang-ben-
derang mengindikasikan bahwa dalam kurun 
waktu enam tahun terakhir (2009-2014), 
kualitas kinerja Lembaga Demokrasi di tan-
ah air secara konstan berada pada kategori 
“sedang”. Kalaupun pada dua tahun tera-
khir (2013 dan 2014) capaian indeks  aspek 
mengalami kenaikan cukup signifikan, namun 
belum mampu menggeser kualitas kinerja 
Lembaga Demokrasi dari kategori “sedang” 
menjadi kategori “baik” (>80). Belum mem-
baiknya kinerja lembaga demokrasi tersebut, 
sulit dipungkiri, telah berimplikasi terhadap 
relatif buruknya capaian kinerja dua aspek 
IDI yang lain, utamanya pada aspek Hak-hak 
Politik. Misalnya saja, demonstrasi/mogok 
yang berakhir dengan kekerasan (salah satu 
indikator pada aspek Hak-hak Politik) seyo-
gianya tidak perlu harus terjadi, jika saja 
Lembaga Demokrasi berfungsi secara baik 
dalam mengartikulasi dan menindak-lanjuti 
aspirasi masyarakat. Dalam narasi yang lebih 
lugas, bahwa demonstrasi/mogok yang be-
rakhir dengan kekerasan seharusnya tidak 
perlu terjadi, jika misalnya, partai politik dan 
DPRD (dua diantara Lembaga Demokrasi) 
menjalankan fungsinya dengan baik dalam 
mengartikulasi dan menindak-lanjuti aspirasi 
masyarakat. 

Pertanyaannya kemudian adalah, 
mengapa kualitas kinerja aspek Lembaga 
Demokrasi secara nasional dalam kurun 
waktu enam tahun terakhir sulit menembus 
kategori “baik”? Jawaban atas pertanyaan ini 
dapat dijelaskan dengan menelisik lebih jauh 
capaian indeks variabel pada aspek Lembaga 
Demokrasi. Tabel 3.1 dengan jelas menun-
jukkan bahwa sebenarnya terdapat tiga dari 
lima variabel pada aspek Lembaga Demokra-
si dalam kurun waktu enam tahun terakhir 
secara konstan memiliki capaian nilai indeks 
dengan kategori “baik” (>80). Tiga variabel 

tersebut adalah Pemilu yang Bebas dan Adil 
(dengan rata-rata capaian indek sebesar 
90,23); Peran Birokrasi Pemerintah Dae-
rah (dengan rata-rata capaian indeks sebe-
sar 92,18); dan variabel Peradilan yang In-
dependen (dengan rata-rata capaian indeks 
sebesar 83,56). 

Distribusi capaian indeks tiga vari-
abel di atas secara eksplisit mengisyaratkan 
bahwa penyebab utama dari mengapa capa-
ian indeks aspek Lembaga Demokrasi dalam 
kurun waktu enam tahun terakhir cender-
ung sulit menembus angka 80, adalah ka-
rena  capaian indeks dua variabel yang lain, 
Peran DPRD dan Peran Partai Politik, relatif 
rendah. Rata-rata capaian indeks variabel 
Peran DPRD dalam kurun waktu enam tahun 
terakhir adalah sebesar 40,81. Sedangkan 
rata-rata capaian indeks variabel Peran Partai 
Politik adalah sebesar 65,32.

Lebih spesifik, variabel Peran DPRD 
merupakan satu-satunya variabel pada as-
pek Lembaga Demokrasi yang dalam kurun 
waktu enam tahun terakhir secara konstan 
memiliki capaian indeks dibawah angka 50. 
Artinya selalu berada pada kategori sangat 
buruk. Tabel 3.1 menunjukkan capaian indeks 
variabel ini pada tahun 2009 adalah sebe-
sar 38,03. Kemudian mengalami kenaikan 
pada tahun 2010 (42,89) dan tahun 2011 
(47,39). Namun demikian, pada tahun 2012 
mengalami penurunan menjadi 35,53. Pada 
tahun 2013 dan 2014 kembali mengalami 
kenaikan, tetapi tetap dalam kategori buruk, 
yaitu 36,62 dan 39,51.

Variabel Peran Partai Politik memiliki 
kinerja dengan kategori buruk pada tahun 
2009 dan 2010, yang ditunjukkan  dengan 
capaian indeks sebesar 19,29 dan 23,37. 
Namun kemudian mengalami kenaikan capa-
ian indeks cukup signifikan pada tahun 2011 
dan 2012, menjadi 64,69 dan 69,52, sehing-
ga telah menggeser kualitas capaian kinerja 
dari kategori “buruk” ke kategori “sedang”. 
Pada tahun 2013, capaian indeks variabel 
ini mengalami penurunan cukup signifikan, 
menjadi 53,51, sehingga memposisikannya 
kembali pada kategori “buruk”. Tetapi pada 
tahun 2014, capaian indeks variabel Peran 
Partai Politik menunjukkan kecenderungan  
menggembirakan, karena mengalami kenai-
kan (61,76). Kenaikan ini mengembalikan 
kualiatas kinerja variabel ini pada kategori 
“sedang”,  namun masih berada di bawah ca-
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Indeks Aspek Lembaga 

Demokrasi

2009 2010 2011 2012 2013 2014

62,72 63,11 74,72 69,28 72,11 75,81

Pemilu yang Bebas dan Adil 87,67 87,67 87,67 87,67 87,67 95,36

Peran DPRD 38,03 42,89 47,39 35,53 36,62 39,51

Peran Partai Politik 19,29 23,37 64,69 69,52 53,51 61,76

Peran Birokrasi Pemerintah 
Daerah 88,58 88,58 88,58 88,58 88,58 99,38

Peradilan yang Independen 90,53 90,00 81,97 82,42 83,94 86,29

TABEL 3.1.
Indeks Nasional Aspek Lembaga Demokrasi 2009-2014
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paian indeks pada tahun 2012 (69,52). 
Secara keseluruhan, data numerik ten-

tang kecenderungan capaian indeks lima var-
iabel pada aspek Lembaga Demokrasi dalam 
kurun waktu enam tahun terakhir meng-
isyaratkan bahwa terdapat tiga variabel yang 
secara konstan dalam rentang waktu 2009-
2014 memiliki kinerja dengan kategori “baik”. 
Yakni,  Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran 
Birokrasi Pemerintah Daerah dan variabel 
Peradilan yang Independen. Hal ini   ditunjuk-
kan oleh capaian indeks tiga variabel terse-
but selalu berada di atas angka 80. Ini be-
rarti, Indonesia  secara relatif telah berhasil 
dalam melaksanakan Pemilu yang Bebas dan 
Adil pada Pemilu Legislatif tahun 2009 dan 
2014). Indonesia juga relatif berhasil men-
ciptakan independensi Birokrasi Pemerintah 
daerah dalam politik (dalam penyelenggaraan 
Pemilu Legislatif), serta telah berhasil dalam 
membangun independensi Lembaga Peradi-
lan dari intervensi lembaga politik dalam pe-
nyelesaian perkara. 

Namun demikian, capaian indeks yang 
cukup tinggi pada tiga variabel tersebut, tern-
yata secara kumulatif belum berhasil mem-
posisikan kinerja aspek Lembaga Demokrasi 
pada kategori “baik”. Hal ini disebabkan ka-
rena capaian indeks pada dua variabel yang 
lain, yakni Peran DPRD dan Peran Partai 
Politik, termasuk rendah. Rata-rata capaian 
indeks dua variabel ini selama enam tahun 
terakhir hanya 40,81 untuk Peran DPRD dan 
65,32 untuk Peran Partai Politik. Akibatnya, 
walaupun variabel Pemilu yang Bebas dan 
Adil, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, 
dan variabel Peradilan yang Independen me-
miliki rata-rata capaian indeks selama 2009 
sampai dengan 2013 lebih dari 80, namun 
hal ini belum berhasil mengangkat capaian 
indeks kumulatif aspek Lembaga Demokrasi. 
Hal ini karena kontribusi dari indeks variabel 
Peran DPRD dan Peran Partai Politik yang 
sangat rendah. Gambaran ini cukup menje-
laskan mengapa  capaian indeks kumulatif 
aspek Lembaga Demokrasi selama enam 
tahun terakhir selalu berada pada kategori 
“sedang”. Dalam narasi yang lebih lugas, akar 
persoalannya terletak pada “buruknya” kin-
erja DPRD dan Partai Politik.

Pertanyaannya kemudian adalah, apa 
faktor penyebab dari buruknya capaian in-
deks variabel Peran DPRD dan Peran Partai 
Politik tersebut? Secara kuantitatif, jawaban 

atas pertanyaan ini dapat diketahui dengan 
menelisik lebih jauh nilai skor indikator pada 
dua variabel tersebut. 

Untuk variabel Peran DPRD, mis-
alnya, Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa ter-
dapat tiga dari empat indikator yang secara 
konstan selama kurun waktu 2009 sampai 
dengan 2014, memiliki capaian skor sangat 
rendah. Tiga indikator tersebut adalah, (a) 
Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan 
Terhadap Total APBD, dengan rata-rata ca-
paian skor sebesar 33,75;  (b) Persentase 
Jumlah Perda yang Berasal dari Hak Inisiatif 
DPRD terhadap Jumlah Total Perda yang 
Dihasilkan, dengan rata-rata capaian skor 
sebesar 18,13; dan (c) Jumlah Rekomendasi 
DPRD kepada Eksekutif, dengan rata-rata ca-
paian skor sebesar 11,44.

Bila dilihat kecenderungan selama 
enam tahun terakhir, memang terlihat bahwa 
tiga indikator tersebut mengalami kenaikan 
capaian skor. Untuk indikator Persentase 
Alokasi Anggaran Pendidikan, misalnya, men-
galami kenaikan dari 23,88  menjadi 23,94. 
Sedangkan indikator Persentase Jumlah Per-
da Inisiatif DPRD mengalami kenaikan dari 
20,60 menjadi 23,27. Sementara indikator 
Jumlah Rekomendasi DPRD Kepada Ekse-
kutif mengalami kenaikan capaian skor dari 
7,36 menjadi 16,02. Namun demikian, secara 
keseluruhan,  skor tiga indikator tersebut 
pada tahun 2014 tetap pada kategori “buruk”. 

 Rangkaian angka-angka capaian skor 
indikator di atas mengisyaratkan bahwa bu-
ruknya kinerja variabel Peran DPRD disebab-
kan oleh, antara lain:  (a) DPRD  belum ban-
yak berperan dalam memperjuangkan alokasi 
anggaran pendidikan untuk masyarakat. (b) 
DPRD belum banyak berperan dalam meng-
hasilkan Perda inisiatif dan rekomendasi-
rekomendasi kepada pihak eksekutif daerah, 
sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. 
Atau dengan kata lain, DPRD cenderung lalai 
dalam menjalankan fungsi artikulasi kepent-
ingan masyarakat.

Kecenderungan yang relatif berbeda 
terjadi pada variabel Peran Partai Politik. Ta-
bel 3.3 memperlihatkan bahwa capaian skor 
indikator Persentase Perempuan Dalam 
Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi dalam 
kurun waktu 2009 sampai dengan 2014 ter-
us mengalami peningkatan yang cukup sig-
nifikan. Pada tahun 2009 capaian skor indi-
kator ini adalah 72,92, kemudian mengalami 
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Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase alokasi anggaran 
pendidikan terhadap total 
APBD

51,84 46,58 51,50 25,82 23,88 23,94

Persentase alokasi anggaran 
kesehatan terhadap total 
APBD

56,39 78,41 79,14 69,93 73,29 75,88

Persentase jumlah Perda 
yang berasal dari hak inisiatif 
DPRD terhadap jumlah total 
perda yang dihasilkan

5,65 7,23 14,41 16,72 20,60 23,27

Jumlah rekomendasi DPRD 
kepada eksekutif 7,79 2,81 11,04 7,25 7,36 16,02

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah kegiatan kaderisasi 
yang dilakukan parpol peserta 
pemilu

13,33 17,84 63,72 68.40 50,00 58,74

Persentase perempuan dalam 
kepengurusan parpol tingkat 
provinsi

72,92 73,19 73,41 79,60 85,13 88,95

TABEL 3.2.
Skor Indikator pada Variabel Peran DPRD

TABEL 3.3.
Skor Indikator pada Variabel Peran Partai Politik
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sedikit  kenaikan pada tahun 2010 menjadi 
73,19, dan terus mengalami kenaikan pada 
tahun 2011 menjadi 73,41. Pada tahun 2012 
terjadi kenaikan capaian skor yang cukup 
signifikan, menjadi 79,60. Pada tahun 2013 
berhasil menembus kategori “baik” dengan 
capaian skor sebesar 85,13, dan selanjutnya 
pada tahun 2014 kembali mengalami kenai-
kan menjadi 88,95

Apa yang menyebabkan komposit in-
deks variabel Peran Partai Politik cenderung 
“buruk” pada tahun 2009-2013, dan baru 
menembus kategori “sedang” (61,76)  pada 
tahun 2014? Secara singkat dapat dikata-
kan bahwa faktor penyebabnya adalah ka-
rena rendahnya capaian skor pada indikator 
Jumlah Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan 
Parpol Peserta Pemilu. Tabel 3.3  menunjuk-
kan bahwa rata-rata capaian skor indikator 
ini dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 
2014 hanya sebesar 63,62.  Lebih spesi-
fik, pada tahun 2009 capaian skor indikator 
Jumlah Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan 
Parpol Peserta Pemilu, hanya sebesar 13,33. 
Kemudian mengalami kenaikan  tipis pada ta-
hun 2010 menjadi 17,84. Selanjutnya, pada 
tahun 2011 dan 2012 telah terjadi lonjakan 
kenaikan capaian skor indikator ke atas angka 
60, yaitu  63,72 pada tahun 2011 dan 68,72 
pada tahun 2012. Tetapi, ironisnya, kecend-
erungan  kenaikan capai skor indikator terse-
but, kemudian mengalami penurunan yang 
cukup signifikan pada tahun 2013, menjadi 
hanya 50.00.  Walaupun pada tahun 2014 
mengalami kenaikan menjadi 58,74, tetapi 
tetap pada kategori “buruk”. 

Deskripsi tentang angka-angka capa-
ian dua skor indikator di atas mengindikasi-
kan bahwa buruknya kinerja variabel Peran 
Partai Politik selama enam tahun terakhir 
(2009-2014), lebih disebabkan sebagian be-
sar Partai Politik peserta Pemilu kurang, atau 
bahkan absen, dalam melakukan kaderisasi. 
Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa 
aktivitas kaderisasi belum menjadi bagian 
dari agenda tetap sebagian besar partai poli-
tik sebagai sarana untuk “menggodok” dan 
melahirkan kader-kader partai politik yang 
berkualitas. Implikasinya, dapat dimengerti  
jika kemudian para politisi yang diproduksi 
oleh partai politik untuk menduduki jabatan 
sebagai wakil rakyat di DPRD, misalnya, se-
bagian besar memiliki kualitas dan kapasitas 
yang relatif rendah. Pada konteks ini dapat 

dilihat keterkaitan antara variabel Peran Par-
tai Politik dan Peran DPRD. Korelasi antara 
dua variabel ini sangat kuat, yang ditunjuk-
kan oleh rata-rata capaian indeks keduanya 
dalam kurun waktu enam tahun terakhir 
(2009-2014) hanya sebesar 65,32 untuk 
Peran Partai Politik dan 40,81 untuk Peran 
DPRD. Selanjutnya, indikasi dari rendahnya 
kualitas sumberdaya manusia politisi par-
tai politik tersebut, antara lain, ditunjukkan 
oleh buruknya capaian skor pada indikator 
Persentase Jumlah Perda yang Berasal dari 
Hak Inisiatif DPRD terhadap Jumlah Total 
Perda yang Dihasilkan dan  Jumlah Reko-
mendasi DPRD kepada Eksekutif  dalam ku-
run waktu enam tahun terakhir.

3.3. Gambaran Umum Capaian  In-
deks Aspek Lembaga Demokrasi 
di 33 Provinsi

Secara umum dapat dikatakan bahwa 
capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi 
di 33 provinsi cukup bervariasi. Kendati se-
cara agregat, indeks nasional (rata-rata  33 
provinsi) mengalami kenaikan dari 72,11 
pada tahun 2013 menjadi 75,81 pada tahun 
2014, namun pada tingkat praksis potret 
demokrasi pada  masing-masing provinsi jauh 
lebih dinamis  dan heterogen. Terdapat 24 
provinsi yang mengalami kenaikan capaian in-
deks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 
2014, sementara sembilan provinsi lainnya 
justru mengalami penurunan capaian nilai 
indeks. Provinsi-provinsi yang mengalami 
kenaikan capaian nilai indeks aspek Lembaga 
Demokrasi pada tahun 2014 dapat dilihat 
pada Tabel 3.4. Sedangkan 9 provinsi yang 
mengalami penurunan dapat dilihat pada Ta-
bel 3.5.

Lebih jauh, menilik kualitas kinerja 
demokrasi pada 24 provinsi yang mengala-
mi peningkatan capaian indeks aspek Lem-
baga Demokrasi pada tahun 2014 tersebut, 
Matriks 3.1 menyodorkan informasi yang 
lebih menarik lagi. Secara umum, Matriks 3.1 
menunjukkan bahwa, terdapat empat dari 24  
provinsi (16,7%) mengalami peningkatan ki-
nerja Lembaga Demokrasi dari kategori “bu-
ruk” pada tahun 2013 menjadi kategori “se-
dang” pada tahun 2014. Dan  terdapat satu 
provinsi (4,2%) yang mengalami peningkatan 
kinerja sangat fantastis, yaitu dari kategori 
“buruk” ke “baik”. Selanjutnya, terdapat sem-
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Indikator
Indeks Aspek 

Lembaga 
Demokrasi 2013

Indeks Aspek 
Lembaga 

Demokrasi 
2014

Kenaikan Kualitas

Kalimantan Barat 58,61 85,84 27,23 Buruk ke Baik

Sulawesi Tenggara 50,32 70,92 20,60 Buruk ke Sedang

Jawa Tengah 60,89 80,77 19,88 Sedang ke Baik

Kalimantan Tengah 63,21 81,48 18,28 Sedang ke Baik

DKI Jakarta 74,69 92,97 18,28 Sedang ke Baik

Sulawesi Barat 64,94 80,39 15,45 Sedang ke Baik

Sumatera Selatan 63,22 78,53 15,31 Tetap Sedang

Jambi 74,34 89,48 15,15 Sedang ke Baik

Bengkulu 59,28 74,16 14,88 Buruk ke Sedang

Gorontalo 66,22 79,41 13,19 Tetap Sedang

Aceh 76,97 88,73 11,76 Sedang ke Baik

Kalimantan Timur 58,20 69,94 11,74 Buruk ke Sedang

Sumatera Barat 77,17 88,56 11,38 Sedang ke Baik

Sulawesi Utara 65,56 76,68 11,12 Tetap Sedang

Kep. Bangka Belitung 77,09 87,01 9,92 Sedang ke Baik

Sumatera Utara 54,90 62,75 7,85 Buruk ke Sedang

Sulawesi Tengah 76,44 83,42 6,97 Sedang ke Baik

Papua Barat 60,26 66,93 6,66 Tetap Sedang

DI Yogyakarta 83,69 88,82 5,13 Tetap Baik

Maluku Utara 63,40 68,16 4,75 Tetap Sedang

Banten 85,00 87,22 2,22 Tetap Baik

Bali 77,38 79,56 2,18 Tetap Sedang

Nusa Tenggara Barat 66,24 68,38 2,14 Tetap Sedang

Lampung 81,58 83,66 2,08 Tetap Baik

TABEL 3.4.
Provinsi yang mengalami Kenaikan Indeks Aspek
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Indikator
Indeks Aspek 

Lembaga 
Demokrasi 2013

Indeks Aspek 
Lembaga 

Demokrasi 
2014

Kenaikan Kualitas

Nusa Tenggara Timur 68,23 53,12 -15,11 Sedang ke Buruk

Jawa Barat 76,05 65,89 -10,16 Tetap Sedang

Kepulauan Riau 76,21 66,61 -9,60 Tetap Sedang

Riau 82,32 74,69 -7,63 Baik ke Sedang

Papua 71,01 63,75 -7,26 Tetap Sedang

Kalimantan Selatan 82,54 77,53 -5,01 Baik ke Sedang

Sulawesi Selatan 68,10 63,58 -4,52 Tetap Sedang

Jawa Timur 82,10 78,54 -3,56 Baik ke Sedang

Maluku 71,95 70,09 -1,86 Tetap Sedang

Buruk 
(<60)

Sedang 
(6080)

Baik 
(>80)

Buruk 
(<60 ) - 4  Provinsi (16,7%) 1 Provinsi (4,2%)

Sedang 
(6080) - 7 Provinsi (29,2 %) 9 Provinsi (37,5%)

Baik 
(>80) - - 3 Provinsi (12,5%)

Buruk 
(<60)

Sedang 
(6080)

Baik 
(>80)

Buruk 
(<60 ) - 3 Provinsi (33,3%) -

Sedang 
(6080) 1 Provinsi (11,1%) 5 Provinsi (55,6%) -

Baik 
(>80) - - -

TABEL 3.5.
Provinsi yang mengalami Penurunan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi

mATRIKS 3.1.
Kualitas Kinerja Aspek Lembaga Demokrasi Pada Tahun 2014 di Duapuluh 
Empat Provinsi yang mengalami Kenaikan Indeks

mATRIKS 3.2.
Kualitas Kinerja Aspek Lembaga Demokrasi Pada Tahun 2014 di Sembilan 
Provinsi yang mengalami Penurunan Indeks

2013

2013

2014
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bilan provinsi (37,5%) mengalami peningka-
tan kinerja Lembaga Demokrasi dari kategori 
“sedang” pada tahun 2013 menjadi kategori 
“baik” pada tahun 2014. Sementara sisanya, 
sebanyak tujuh provinsi (29,2%) dan tiga 
provinsi (12,5%), yang walaupun mengalami 
peningkatan capaian indeks aspek Lembaga 
Demokrasi pada tahun 2014, namun secara 
kualitas masih tetap pada kategori yang sama, 
yaitu “sedang”, dan “baik”.

Selain gambaran umum tentang kuali-
tas peningkatan kinerja Lembaga Demokrasi, 
sebagaimana dikemukakan di atas, informasi 
berikutnya yang menarik untuk dicatat dari 
Matriks 3.1 adalah tidak ada satu pun provin-
si yang memiliki kinerja Lembaga Demokrasi 
dengan kategori “buruk” pada tahun 2014. 
Pada tahun 2013 terdapat sedikitnya lima 
provinsi yang  memiliki kualitas kenerja aspek 
Lembaga Demokrasi dengan kategori “bu-
ruk”. Namun pada tahun 2014 lima provinsi 
tersebut “naik kelas”; empat provinsi menin-
gkat ke kategori “sedang”, dan satu provinsi 
meroket ke kategori “baik”.  Empat provinsi 
yang mengalami peningkatan kinerja Lem-
baga Demokrasi dari kategori “buruk” ke 
“sedang” tersebut adalah, Sulawesi Tenggara, 
Bengkulu, Kalimantan Timur,  dan Sumatera 
Utara. Sedangkan satu provinsi yang men-
galami peningkatan fantastis dalam kinerja 
Lembaga Demokrasi--dari kategori “buruk” 
ke “baik”-- adalah Kalimantan Barat (dari 
58,61 pada tahun 2013 menjadi 85,84 pada 
tahun 2014). 

 Informasi penting lainnya yang da-
pat dipetik dari Matriks 3.1 adalah kenyataan 
bahwa pada tahun 2014 sebagian besar dari 
24 provinsi yang mengalami kenaikan dalam 
capaian indeks Lembaga Demokrasi, yaitu se-
banyak 13 provinsi,  secara kualitas memiliki 
kinerja dengan kategori “baik”. Bila dirinci leb-
ih lanjut, satu dari 13 provinsi tersebut men-
galami peningkatan kualitas kinerja Lembaga 
Demokrasi dari kategori “buruk ke “baik”, dan  
sembilan provinsi mengalami peningkatan 
dari “sedang” ke “baik”. Sementara 3 provinsi 
lainnya, sejak tahun 2013 memang telah me-
miliki kinerja Lembaga Demokrasi dengan 
kategori “baik”. Dengan kata lain,  kendati 
mengalami peningkatan capaian indeks pada 
tahun 2014, namun tetap pada kategori yang 
sama.

 Bagaimana halnya dengan  kualitas 
kinierja Lembaga Demokrasi pada sembilan 

provinsi yang mengalami penurunan capa-
ian indeks pada tahun 2014?  Secara umum, 
Matriks 3.2 menunjukkan bahwa, terdapat 
tiga dari sembilan  provinsi (33,3%) mengala-
mi penurunan kinerja Lembaga Demokrasi 
dari kategori “baik” pada tahun 2013 men-
jadi kategori “sedang” pada tahun 2014, dan 
terdapat hanya satu provinsi (11,1%) yang 
mengalami penurunan kinerja dari kategori 
“sedang” ke “buruk”. Selanjutnya, terdapat 
lima provinsi (55,6%), walaupun mengalami 
penurunan capaian indeks pada tahun 2014, 
namun secara kualitas masih tetap pada kat-
egori yang sama, yaitu “sedang”.

Yang menarik untuk digarisbawahi dari 
informasi yang disajikan pada Matriks 3.2 
adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa 
meskipun terdapat 9 provinsi mengalami 
penurunan capaian indeks aspek Lembaga 
Demokrasi pada tahun 2014, namun secara 
kualitas hanya satu provinsi yang mengalami 
penurunan kinerja dari kategori “sedang” ke 
“buruk”. Sementara sebanyak 8 provinsi bera-
da pada kualitas kinerja dengan kategori “se-
dang”. Pada delapan provinsi ini, terdapat tiga 
provinsi mengalami penurunan kualitas kin-
erja Lembaga Demokrasi dari kategori “baik” 
pada tahun 2013 menjadi “sedang” pada ta-
hun 2014. Lima  provinsi lainnya  mengalami 
penurunan capaian indeks, tetapi secara 
kualitas tidak mengalami penurunan, karena 
masih tetap pada kategori “sedang”.

Secara keseluruhan, konfigurasi ang-
ka-angka indeks di atas, kembali menegaskan 
bahwa karakteristik dan dinamika perkem-
bangan aspek Lembaga Demokrasi pada 
tingkat provinsi menunjukkan nuansa kinerja 
aspek Lembaga Demokrasi relatif hetero-
gen. Kondisi ini ditunjukkan oleh antara lain 
bahwa, walaupun  secara kuantitas indeks 
nasional (rata-rata 33 provinsi) untuk aspek 
Lembaga Demokrasi pada tahun 2014  men-
galami peningkatan dari  72,11 pada tahun 
2013 menjadi 75.81 pada tahun 2014); na-
mun realitas di daerah memperlihatkan ke-
cenderungan yang relatif bervariasi. Hanya 
24 provinsi yang mengalami kenaikan capa-
ian indeks, sementara 9 provinsi mengalami 
penurunan. 

Dalam dimensi kualitas, capaian indeks 
nasional sebenar 75,81 pada tahun 2014 
tersebut telah memposisikan kualitas kinerja 
Lembaga Demokrasi  (secara nasional)  pada 
kategori “sedang”. Namun demikian, pada 
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Provinsi 2013 2014 Kenaikan

Kalimantan Barat 58,61 85,84 27,23

Sulawesi Tenggara 50,32 70,92 20,60

Jawa Tengah 60,89 80,77 19,88

Indikator
Skor Indikator

2013 2014

Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan 

Parpol peserta pemilu
0,00 85,71

Persentase perempuan dalam kepengurusan 
Parpol tingkat provinsi 89,18 100,00

TABEL 3.6.
Tiga Provinsi mengalami Kenaikan Indeks Aspek  Lembaga Demokrasi 
Tertinggi Pada Tahun 2014

TABEL 3.8.
Skor Indikator pada Variabel Peran Partai Politik di Kalimantan Barat 
Pada Tahun 2013-2014

TABEL 3.7.
Distribusi Indeks Variabel di Tiga Provinsi mengalami Kenaikan Indeks Aspek 
Lembaga Demokrasi Tertinggi Pada Tahun 2013-2014

Variabel pada Aspek 
Lembaga Demokrasi

Kalbar Sultra Jateng

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Pemilu yang Bebas dan Adil 100,00 100,00 65,25 100,00 94,94 86,71

Peran DPRD 39,02 41,00 34,11 42,38 43,32 43,22

Peran Partai Politik 8,92 87,14 19,00 10,00 100,00 99,96

Peran Birokrasi Pemerintah 
Daerah 99,63 100,00 86,87 100,00 80.30 98,48

Peradilan yang Independen 50,00 100,00 45,00 100,00 0.00 75,00
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tingkat provinsi, lagi-lagi menunjukkan variasi 
kualitas kinerja yang cukup menarik. Matriks 
3.1 dan 3.2  mengisyaratkan bahwa terdapat 
satu provinsi pada tahun 2014 yang memiliki 
kualitas kinerja Lembaga Demokrasi dengan 
kategori “buruk”, dan 19 provinsi dengan 
kategori “sedang”, serta 13 provinsi memiliki 
kualitas kinerja Lembaga Demokrasi dengan 
kategori “baik”. Capaian kinerja  dengan kat-
egori “baik” pada 13 provinsi yang disebut 
terakhir ternyata belum mampu menggeser 
kualitas kinerja Lembaga Demokrasi secara 
nasional dari kategori “sedang” pada tahun 
2013 menjadi “baik” pada tahun 2014. Kare-
na masih cukup banyak   daerah (19 provinsi) 
yang memiliki kinerja dengan kategori “se-
dang”, plus satu provinsi dengan kinerja “bu-
ruk”.

Poin penting yang menarik untuk 
digarisbawahi dari fakta bervariasinya ca-
paian indeks dan kualitas kinerja Lembaga 
Demokrasi pada tahun 2014 di 33 provinsi 
tersebut adalah, kenyataan bahwa demokrasi 
“harus dirawat”. Bilamana tidak, maka dapat 
dipastikan bahwa kualitas demokrasi akan 
“jalan ditempat”, atau bahkan terus menurun 
dari tahun ke tahun.

3.4. Tiga Provinsi yang mengalami 
Kenaikan Indeks Aspek Lembaga 
Demokrasi Tertinggi

Tabel 3.6  menunjukkan bahwa tiga  
provinsi yang menduduki urutan  terting-
gi dalam kenaikan indeks aspek Lembaga 
Demokrasi adalah: Kalimantan Barat (naik 
27,23 poin); Sulawesi Tenggara (naik 20,60 
poin)  dan Jawa Tengah (naik 19,88 poin). 
Variabel yang telah memberikan kontribusi 
terhadap kenaikan indeks aspek Lembaga 
Demokrasi di tiga provinsi tersebut cukup 
bervariasi. Untuk provinsi Kalimantan Barat, 
misalnya, Tabel 3.7  memperlihatkan bahwa 
terdapat  dua variabel yang telah memberi-
kan kontribusi signifikan terhadap kenaikan 
indeks aspek Lembaga Demokrasi pada ta-
hun 2014 yaitu: Peran Partai Politik (naik 
sebesar 77,32 poin),  dan Peradilan yang In-
dependen (naik sebesar 50 poin). Sedangkan 
di provinsi Sulawesi Tenggara, diantara vari-
abel yang telah memberikan kontribusi besar 
terhadap kenaikan indeks aspek Lembaga 
Demokrasi pada tahun 2014 adalah: Pemilu 
yang Bebas dan Adil (naik  34,8 poin);  dan 

variabel Peradilan yang Independen (naik 
55 poin). Sementara untuk provinsi Jawa 
Tengah, variabel yang telah menyumbang 
cukup tinggi terhadap kenaikan indeks as-
pek Lembaga Demokrasi pada tahun 2014 
adalah: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 
(naik 18,2 poin), dan variabel Peradilan yang 
Independen (naik 75 poin). Ulasan singkat 
ini mengindikasikan bahwa walaupun ter-
dapat perbedaan diantara tiga provinsi, na-
mun juga terdapat satu persamaan terkait 
dengan peran variabel dalam memberikan 
kontribusi terhadap kenaikan capaian indeks 
aspek Lembaga Demokrasi. Persamaan yang 
dimaksud adalah, pada tiga provinsi variabel 
Peradilan yang Independen telah memberi-
kan kontribusi cukup besar terhadap pening-
katan indeks aspek Lembaga Demokrasi di 
tiga provinsi.

Sebagaimana telah dikemukakan di 
atas, Kalimantan Barat adalah provinsi yang 
menduduki peringkat pertama dalam pen-
ingikatan indeks aspek Lembaga Demokrasi 
pada tahun 2014. Satu diantara dua variabel 
yang telah memberikan kontribusi besar ter-
hadap peningkatan indeks aspek Lembaga 
Demokrasi di provinsi tersebut adalah Peran 
Partai Politik. Variabel ini mengalami kenaikan 
capaian indeks dari 8,92 pada tahun 2013, 
menjadi 87,14 pada tahun 2014 (naik 77,32 
poin). Kenaikan capaian indeks variabel Per-
an Partai Politik yang sangat signifikan terse-
but disebabkan karena dua indikator yang di-
miliki, yakni Jumlah Aktivitas Kaderisasi  dan 
Persentase Perempuan dalam Kepenguru-
san Partai Politik, mengalami peningkatan ca-
paian skor yang relatif tinggi (lihat Tabel 3.8.)

Secara lebih spesifik, Tabel 3.8. mem-
perlihatkan bahwa indikator Kegiatan Kade-
risasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta 
Pemilu mengalami kenaikan capaian skor 
sangat tinggi, yaitu  dari 0 pada tahun 2013 
menjadi 85,71 pada tahun 2014. Sedang-
kan indikator Persentase Perempuan dalam 
Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provin-
si, walaupun relatif tipis, juga mengalami ke-
naikan dari 89,18 pada tahun 2013 menjadi 
100 pada tahun 2014. Secara kualitatif, data 
numerik tentang capaian skor dua indika-
tor tersebut mengindikasikan bahwa  kegia-
tan kaderisasi relatif bejalan sangat baik di 
Provinsi Kalimantan Barat, dan peran perem-
puan dalam kepengurusan partai politik juga 
relatif sangat baik, telah mencapai kondisi 



62 BAB III
POTRET LEmBAGA DEmOKRASI: 
Anomali peran Partai Politik dan DPRD di Tengah Perbaikan Kinerja Birokrasi

Indikator
Skor Indikator

2013 2014

Jumlah keputusan hakim yang kontroversial 100,00 100,00

Jumlah penghentian penyidikan yang 
kontroversial oleh jaksa atau polisi 0,00 100,00

Indikator
Skor Indikator

2013 2014

Jumlah kejadian yang menunjukkan 
keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan 
pemilu

54,55 100,00

Jumlah kejadian atau pelaporan tentang 
kecurangan dalam penghitungan suara 75,95 100,00

Indikator
Skor Indikator

2013 2014

Jumlah keputusan hakim yang kontroversial 90,00 100,00

Jumlah penghentian penyidikan yang 
kontroversial oleh jaksa atau polisi 0,00 100,00

Indikator
Skor Indikator

2013 2014

Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas 
pemerintah untuk kepentingan calon/Parpol 
tertentu dalam pemilu legislatif

90,90 100,00

Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS 
dalam kegiatan politik Parpol pada pemilu 
legislatif

69.70 96.97

TABEL 3.9.
Skor Indikator pada Variabel Peradilan Independen di Kalimantan Barat 
Pada Tahun 2013-2014

TABEL 3.10.
Skor Indikator pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil  di Sulawesi 
Tenggara Pada Tahun 2013-2014

TABEL 3.11.
Skor Indikator pada Variabel Peradilan yang Independen  di Sulawesi 
Tenggara Pada Tahun 2013-2014

TABEL 3.12.
Skor Indikator pada Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah di Jawa 
Tengah pada Tahun 2013-2014
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ideal.
Variabel kedua yang telah memberi-

kan kontribusi terhadap peningkatan capaian 
indeks aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi 
Kalimantan Barat adalah Peran Peradilan 
yang Independen. Pada tahun 2013, variabel 
ini memiliki capaian indeks sebesar 50, ke-
mudian mengalami peningkatan menjadi 100 
pada tahun 2014. Kenaikan capaian indeks 
variabel sebesar 50 poin tersebut utamanya 
disebabkan oleh adanya peningkatan capaian 
skor pada indikator Penghentian Penyidikan 
yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi. 
Skor indikator ini pada tahun 2013 adalah 0, 
kemudian mengalami peningkatan menjadi 
100 pada tahun 2014 (lihat Tabel 3.9.). Ca-
paian skor indikator tersebut secara kualitatif 
mengisyaratkan bahwa intervensi pemerin-
tah daerah, atau lebih spesifik, pejabat dae rah 
di provinsi Kalimantan Barat dalam proses 
penyidikan oleh jaksa atau kepolisian relatif 
rendah, atau bahkan tidak ada. Perlu ditegas-
kan di sini bahwa skor indikator tersebut 
bukan sama sekali mengindikasikan ki nerja 
lembaga peradilan itu sendiri, tetapi lebih 
merefleksikan tingkat independensi lembaga 
peradilan (lembaga yudikatif) terhadap in-
tervensi dari lembaga eksekutif (pemerintah 
daerah) dan  lembaga legislatif (DPRD).

Bagaimana halnya dengan Provinsi 
Sulawesi Tenggara, yang menduduki per-
ingkat kedua tertinggi dalam peningkatan 
capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi 
pada tahun 2014? Sebagaimana telah dike-
mukakan sebelumnya, diantara variabel yang 
telah menyumbang nilai indeks tinggi ter-
hadap peningkatan capaian indeks Lembaga 
Demokrasi adalah  Pemilu yang Bebas dan 
Adil (menyumbang 34,75 poin), dan variabel 
Peradilan yang Independen (menyumbang 
55,00 poin). Komposisi capaian nilai indeks 
variabel pada tahun 2014 ini, secara umum 
mengisyaratkan bahwa kinerja Lembaga 
Demokrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara 
relatif “baik” dalam hal Pemilu yang Bebas dan 
Adil, dan Peran Peradilan yang Independen.

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa relatif 
tingginya capaian indeks pada variabel Pemi-
lu yang Bebas dan Adil di Provinsi Sulawesi 
Tenggara pada tahun 2014, disebabkan ka-
rena dua  indikator yang dimiliki oleh variabel 
ini menyumbang skor relatif sempurna yaitu: 
indikator jumlah kejadian yang menunjukkan 
keberpihakan KPUD dalam penyelengga-

raan pemilu (dengan capaian skor 100), dan 
indikator jumlah kejadian atau pelaporan ten-
tang kecurangan dalam penghitungan suara 
(dengan skor 100). Capaian skor indikator ini 
secara kualitatif mengindikasikan bahwa, pe-
nyelenggaraan Pemilu (legislatif) di provinsi 
Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan secara 
bebas dan adil, yang antara lain, direfleksikan 
oleh rendahnya Jumlah Kejadian Yang Men-
unjukkan Keberpihakan KPUD Dalam Pe-
nyelenggaraan Pemilu  dan relatif rendahnya 
Jumlah Kejadian Atau Pelaporan Tentang Ke-
curangan Dalam Penghitungan Suara.

Sedangkan capaian indeks yang cukup 
tinggi pada variabel Peran Peradilan yang In-
dependen di Provinsi Sulawesi Tenggara, dis-
ebabkan karena dua indikator yang dimiliki, 
yakni Jumlah Keputusan Hakim yang Kon-
troversial, dan Jumlah Penghentian Penyidi-
kan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi, 
juga memberikan kontribusi skor relatif 
sempurna pada tahun 2014,  yaitu masing-
masing sebesar 100 (lihat Tabel 3.11). Secara 
kualitatif, capaian nilai skor yang sangat tinggi 
ini mengindikasikan bahwa intervensi pemer-
intah daerah, atau lebih spesifiknya, pejabat 
daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara  terha-
dap keputusan hakim dan proses penyidikan 
oleh hakim dan polisi, relatif rendah, atau 
bahkan tidak ada.

Selanjutnya, provinsi peringkat keti-
ga yang mengalami kenaikan indeks aspek 
Lembaga Demokrasi pada tahun 2014 ada-
lah Jawa Tengah. Dua variabel yang telah 
menyumbang nilai indeks tinggi terhadap 
peningkatan capaian indeks aspek Lembaga 
Demokrasi adalah  Peran Birokrasi Pemer-
intah Daerah (menyumbang 18,2 poin), dan 
variabel Peradilan yang Independen (meny-
umbang 75 poin).

Relatif tingginya capaian indeks vari-
abel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 
di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 
tersebut, terutama disebabkan karena telah 
terjadi peningkatan capaian nilai skor yang 
cukup besar pada indikator Jumlah Lapo-
ran/ Berita Keterlibatan PNS dalam Kegiatan 
Politik Parpol pada Pemilu Legislatf. Indikator 
ini mengalami peningkatan capaian skor dari 
69,70 pada tahun 2013 menjadi 96,97 pada 
tahun 2014 (lihat Tabel 3.12). Angka-angka 
ini mengindikasikan bahwa secara umum, bi-
rokrasi di Provinsi Jawa Tengah relatif inde-
penden dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, 
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yang diindikasikan oleh, antara lain, relatif 
rendahnya keterlibatan PNS dalam kegiatan 
politik Parpol.

 Sementara, untuk variabel Pemilu 
yang Bebas dan Adil, deskripsi dan argumen-
tasi yang sama dengan dua provinsi lainnya, 
juga berlaku dalam menjelaskan peningkatan 
capaian indeks pada variabel ini pada tahun 
2014  di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 3.13. 
memperlihatkan bahwa dua  indikator pada  
variabel Pemilu yang Bebas dan Adil--jumlah 
kejadian yang menunjukkan keberpihakan 
KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, dan 
indikator jumlah kejadian atau pelaporan ten-
tang kecurangan dalam penghitungan suara-
-menyumbang skor relatif sempurna pada 
tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 
100,00. Pada tahun 2013, capaian skor dua 
indakator tersebut adalah 0,00. Data nu-
merik ini secara kualitatif mengindikasikan 
bahwa, penyelenggaraan Pemilu (legislatif) di 
provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 
telah dilaksanakan secara bebas dan adil, 
yang antara lain, direfleksikan oleh rendahn-
ya Jumlah Kejadian Yang Menunjukkan Ke-
berpihakan KPUD Dalam Penyelenggaraan 
Pemilu  dan relatif rendahnya Jumlah Ke-
jadian Atau Pelaporan Tentang Kecurangan 
Dalam Penghitungan Suara.

3.5. Kesimpulan

Bila disimak perkembangan capaian 
indeks aspek Lembaga Demokrasi dalam ku-
run waktu lima tahun terakhir (2009-2014), 
terlihat dengan jelas bahwa telah terjadi fluk-
tuasi yang relatif signifikan. Pada tahun 2009 
capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi 
adalah sebesar 62, 72, kemudian mengalami 
kenaikan menjadi 63,11 pada tahun 2010, 
dan 74,72 pada tahun 2011. Selanjutnya, 
mengalami penurunan  (69,28) pada tahun 
2012, kemudian mengalami kenaikan kem-
bali pada tahun 2013,  dan terus meningkat 
pada tahun 2014.

Karakteristik dan dinamika perkem-
bangan aspek Lembaga Demokrasi di 33 
provinsi memiliki tingkat heterogenitas yang 
cukup tinggi. Terdapat sejumlah provinsi 
yang cenderung berfluktuasi dalam capa-
ian indeks. Namun  juga terdapat sejumlah 
provinsi yang secara konstan mengalami ke-
naikan, dan sebaliknya, penurunan capaian 
indeks aspek Lembaga Demokrasi dalam ku-

run waktu enam tahun terakhir.
Diantara poin penting yang menarik 

untuk dicatat dari fluktuasi capaian indeks as-
pek Lembaga Demokrasi di atas adalah: Per-
tama, kenyataan bahwa dalam kurun waktu 
enam tahun terakhir, secara kuantitatif, capa-
ian indeks aspek Lembaga Demokrasi selalu 
berada pada kategori “sedang”.  Kendati pada 
tahun 2009 sampai dengan 2011 mengala-
mi kenaikan, namun secara kualitatif masih 
termasuk pada kategori “sedang”. Demikian 
juga sebaliknya, kalau pun terjadi penurunan 
pada tahun 2012, tetapi tetap berada pada 
kategori yang sama. Dengan kata lain,  dalam 
kurun waktu enam tahun terakhir (2009-
2014), belum terjadi pergeseran capaian kin-
erja dari kategori “sedang” ke kategori “baik”.  
Kondisi ini secara implisit juga mengindi-
kasikan bahwa dalam “kapasitas” Lembaga 
Demokrasi di tanah air selama enam tahun 
terakhir tidak terjadi peningkatan yang cukup 
signifikan. Kedua, terdapat beberapa  provin-
si yang secara konstan mengalami kenai-
kan, dan sebaliknya, juga terdapat sejumlah 
provinsi yang mengalami penurunan capaian 
indeks aspek Lembaga Demokrasi dalam ku-
run waktu beberapa tahun terakhir. Fakta ini 
menegaskan bahwa demokrasi “harus dira-
wat”, bilamana tidak, maka dapat dipastikan 
kualitas demokrasi akan terus menurun dari 
tahun ke tahun. 

Sebagai salah satu pilar demokrasi, 
idealnya kinerja aspek Lembaga Demokrasi 
harus terus menaik seiring dengan capa-
ian kinerja yang terjadi pada aspek Kebeba-
san Sipil. Sehingga dengan demikian, gairah 
Kebebasan Sipil yang telah tumbuh dan 
berkembang sangat pesat tersebut dapat 
terkelola secara baik karena berfungsinya 
Lembaga Demokrasi. Tindak “kekerasan” 
dalam mengekspresikan kebebasan sipil, mis-
alnya, tidak perlu harus terjadi, bila saja Lem-
baga Demokrasi berfungsi secara baik. 

 Ketika dipindai lebih jauh capaian 
indeks masing-masing variabel pada aspek 
Lembaga Demokrasi, data IDI secara banal 
menunjukkan, sesungguhnya terdapat tiga 
dari lima variabel dalam kurun waktu enam 
tahun terakhir secara konstan memiliki ca-
paian nilai indeks relatif tinggi, atau dengan 
kategori “baik”. Tiga variabel tersebut adalah 
Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Birokrasi 
Pemerintah Daerah, dan variabel Peradilan 
yang Independen. Sementara, pada sisi lain, 
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Indikator
Skor Indikator

2013 2014

Jumlah keputusan hakim yang kontroversial 0.00 50.00

Jumlah penghentian penyidikan yang 
kontroversial oleh jaksa atau polisi 0.00 100.00

TABEL 3.13.
Skor Indikator pada Variabel Peradilan yang Independen di 
Jawa Tengah pada Tahun 2013-2014



variabel Peran DPRD  dan Peran Partai Poli-
tik, menunjukkan kecenderungan perkem-
bangan capaian indeks yang sangat mempri-
hatinkan. 

 Peran DPRD merupakan satu-satu-
nya variabel yang dalam kurun waktu lima ta-
hun terakhir secara konstan memiliki capaian 
indeks dibawah angka 50, atau selalu berada 
pada kategori sangat buruk. Kecenderungan 
yang sedikit berbeda terjadi pada variabel 
Peran Partai Politik.  Kendati, rata-rata capa-
ian indeks selama enam tahun terakhir relatif 
rendah (tidak jauh berbeda dengan variabel 
Peran DPRD), namun variabel ini sempat 
menembus angka 60 pada tahun 2011 dan 
2012.

Buruknya kinerja variabel Peran 
DPRD dalam kurun waktu enam tahun tera-
khir  disebabkan oleh, antara lain: (a) DPRD  
belum banyak berperan dalam memper-
juangkan alokasi anggaran pendidikan untuk 
masyarakat, (b) DPRD belum banyak ber-
peran dalam menghasilkan Perda inisiatif 
dan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak 
eksekutif daerah, sebagai tindak lanjut dari 
aspirasi masyarakat. Atau dengan kata lain, 
DPRD cenderung lalai dalam menjalankan 
fungsi arikulasi kepentingan masyarakat. 

Sementara, buruknya kinerja variabel 
Peran Partai Politik selama lima tahun tera-

khir, lebih disebabkan sebagian besar Partai 
Politik peserta Pemilu kurang, atau bahkan 
absen, dalam melakukan kaderisasi. Kalau-
pun pada tahun 2011 dan 2012 telah terjadi 
peningkatan capaian skor indikator Jumlah 
Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol 
Peserta Pemilu, tetapi kembali mengalami pe-
nurunan sangat signifikan pada tahun 2013. 
Ditengarai, kecenderungan ini terjadi karena 
pada tahun 2011 dan 2012 Partai Politik 
banyak melakukan aktivitas kaderisasi dalam 
rangka mempersiapkan diri menghadapi 
Pemilu 2014. Dalam narasi yang lebih lugas, 
terlihat sangat jelas bahwa aktivitas kaderisa-
si belum menjadi bagian dari agenda tetap 
sebagian besar Partai Politik sebagai sarana 
untuk “menggodok” dan melahirkan kader-
kader Partai Politik yang berkualitas. 

Implikasinya, sangat dapat dimengerti 
jika kemudian para politisi yang diproduksi 
oleh Partai Politik untuk menduduki jabatan 
sebagai wakil rakyat di DPRD, misalnya, se-
bagian besar memiliki kualitas dan kapasitas 
yang relatif rendah. Pada konteks inilah kita 
sampai pada  melihat keterkaitan antara vari-
abel Peran Partai Politik dan Peran DPRD. 
Dengan demikian, diantara langkah mende-
sak yang harus dilakukan ke depan adalah 
meningkatkan kapasitas dari dua elemen 
lembaga demokrasi tersebut.

 



BAB IV

Indeks Aspek Kebebasan Sipil tahun 2014 mengalami ke-
naikan sebesar 3,62 poin (dari 79,00 pada tahun 2013 menjadi 
82,62). Aspek Hak-hak Politik, mengalami kenaikan sebesar 17,46 
poin (dari 46,25 pada tahun 2013 menjadi 63,72 tahun 2014).  
Dan Aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 3,57 
poin (dari 72,24 pada tahun 2013 menjadi 75,81 tahun 2014). 
Kenaikan yang sangat signifikan juga terjadi di hampir semua indi-
kator. Lebih jauh, kenaikan sebagian indikator-indikator tersebut, 
mengindikasikan adanya pembalikan tren – dari menurun menjadi 
meningkat – yang berlanjut sejak tahun sebelumnya.  Kenaikan dan 
tren pembalikan capaian indeks demokrasi pada tahun 2014, ten-
tunya menggembirakan. Barangkali terlalu dini untuk merayakan 
peningkatan dan pembalikan tren capaian ini, namun ini memberi 
harapan bahwa demokrasi Indonesia tidak mengikuti kecenderun-
gan demokrasi global yang terus menurun.

Distribusi capaian indeks aspek-aspek IDI pada tahun 2014 
di atas sangat jelas menunjukkan bahwa kenaikan paling besar ter-
jadi pada aspek Hak-hak Politik. Bila ditelusuri lebih lanjut, akan 
diketahui bahwa  kenaikan capaian indeks sebesar 17,46 pada 
aspek Hak-hak Politik tersebut lebih disebabkan karena adanya 
kenaikan capaian indeks pada variabel Hak Memilih dan Dipilih 

Pada tahun 2014 telah terjadi kenaikan capaian kinerja 
demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan  oleh  adanya 
kenaikan overall IDI 2014 sebesar 9,33 poin (dari 63,72 
pada tahun 2013 menjadi 73,04).

REFLEKSI cAPAIAN IDI 2014:
Ketimpangan antara Institusi dan Kultur Demokrasi
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(dari 50,31 pada tahun 2013 menjadi 75,27 
pada tahun 2014). Diantara indikator yang 
telah memberikan kontribusi besar terhadap 
peningkatan capaian indeks  pada variabel ini 
(Hak Memilih dan Dipilih) adalah indikator 
“kualitas DPT”. Skor indikator ini pada tahun 
2014 adalah 74,64 (pada tahun 2013 sebe-
sar 30). Ini berarti telah terjadi perbaikan 
kualitas DPT yang cukup signifikan pada ta-
hun 2014.

Secara keseluruhan, seperti apa potret 
demokrasi Indonesia yang muncul dari capa-
ian IDI 2014? Capaian overall indeks sebe-
sar 73,04 pada tahun 2014 tersebut, secara 
kuantitas mengindikasikan bahwa telah terja-
di peningkatan kinerja demokrasi di tanah air 
yang cukup besar, bila dibandingkan dengan 
kinerja pada tahun 2013. Namun demikian, 
secara kualitas, capaian kinerja demokrasi 
di Indonesia pada tahun 2014, masih tetap 
pada kategori sedang. 

Lebih jauh, pada level provinsi, IDI 
2013 memperlihatkan bahwa  terdapat  6 
provinsi yang memiliki kinerja demokrasi 
dengan kategori “buruk” (<60). Sementara 
pada tahun 2014 tidak ada satu pun provinsi 
termasuk pada kategori “buruk”.  Selanjutnya, 
untuk kategori “sedang” (60-80), pada tahun 
2013 terdapat sebanyak 27 provinsi dengan 
kategori ini. Bila kategori sedang tersebut 
dipilah menjadi dua--Sedang Bawah (60-69) 
dan Sedang Menengah-Atas (70-80)--maka 
akan terlihat dengan jelas bahwa sebagian 
besar (sebanyak 22 provinsi) termasuk pada 
kategori Sedang-Bawah,  dan sebanyak 5 
provinsi termasuk pada kategori Sedang Me-
nengah-Atas. 

Gambar yang sedikit berbeda terli-
hat pada tahun 2014.  Dari 22 provinsi yang 
memiliki kinerja demokrasi dengan kategori 
sedang, terdapat 20 provinsi pada kelompok 
Sedang Menengah-Atas,  dan hanya 2 provin-
si pada kelompok Sedang-Bawah. Ini berarti, 
secara kualitatif, dapat dikatakan bahwa ca-
paian kinerja demokrasi di Indonesia pada ta-
hun 2014, baru berhasil menggeser sebagian 
besar provinsi dari kelompok Sedang-Bawah  
ke kelompok Sedang Menengah-Atas. 

Untuk kategori “Baik” (>80), pada 
tahun 2013, tidak ada satu pun provinsi 
termasuk pada kategori ini. Tetapi, pada ta-
hun 2014, terdapat 4 provinsi memiliki kin-
erja demokrasi dengan kategori “baik”. Em-
pat provinsi tersebut adalah: DKI Jakarta 

(84,70), Sulawesi Utara (83,94), DIY Yogya-
karta (82,71) dan Kalimantan Barat (80,58).

Lebih jauh, jika dilihat pola dan tren ca-
paian indeks, ada dua hal menarik yang bisa 
dilihat.  Di satu sisi, dari pola capaian secara 
umum, gambaran demokrasi Indonesia pada 
tahun 2014 masih sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Kebebasan sipil yang tinggi be-
lum diikuti oleh pemenuhan hak-hak politik 
dan kinerja lembaga demokrasi yang tinggi 
pula. Tingkat capaian yang kurang lebih ber-
tahan selama enam tahun pengukuran men-
unjukkan pola dan dinamika tertentu dari 
masing-masing aspek, variabel, dan indikator.  
Kuatnya pola-pola capaian ini mengindikasi-
kan adanya faktor institusional dan kultural 
yang melatarbelakangi dinamika demokrasi 
lintas provinsi di Indonesia.  

Di sisi lain, walaupun pola capaian-
nya sama, pada tahun 2014 ada peningkatan 
yang merupakan kelanjutan tren peningkatan 
yang mulai terlihat pada tahun 2013. Ketika 
capaian IDI 2010 – 2012 menunjukkan tren 
menurun, mau tidak mau kita berpikir bahwa 
demokrasi Indonesia tidak imun dari penu-
runan kualitas demokrasi yang kita saksikan 
secara global (yang sampai tahun ini masih 
menunjukkan tren menurun). Pertanyaan 
menariknya adalah, apa yang membedakan 
demokrasi Indonesia dengan demokrasi di 
negara-negara lain yang juga sedang men-
galami transisi demokrasi? Apa makna pem-
balikan tren IDI ini? Apakah tren meningkat 
ini akan berlanjut  di tahun-tahun yang akan 
datang?  

Pertanyaan-pertanyaan ini tentu-
nya belum bisa dijawab secara konklusif. 
Namun, beberapa kemungkinan penjelasan 
bisa ditawarkan.  Pertama, pola dan capaian 
IDI menunjukkan bahwa Indonesia secara 
umum telah berhasil memantapkan sistem 
politiknya, sehingga hal-hal terkait aturan, 
mekanisme dan prosedur demokrasi telah 
tersedia dengan baik dan  berhasil memas-
tikan berlangsungnya kontestasi politik se-
cara reguler.  Hal ini sangat penting dalam 
menjaga demokrasi Indonesia tetap dalam 
jalur dan tidak kembali mundur menjadi sis-
tem yang anti-demokratik; walaupun masih 
banyak ketidak puasan terhadap kinerja in-
stitusi demokrasi secara umum yang masih 
buruk.  Memang, ekspresi dari ketidakpuasan 
ini sering bergulir menjadi ekspresi-ekspresi 
anti-demokratik dalam bentuk demo yang 
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berakhir dengan kekerasan yang justru me-
nyumbang pada tren turunnya capaian IDI.  

Penurunan capaian Indeks Demokrasi 
Indonesia sebelum tahun 2013 memang 
dipengaruhi oleh faktor institusional dan 
kultural.  Tetapi, pengaruh faktor kultural 
cenderung lebih dominan, yang diekspresi-
kan oleh ketidak puasan yang sangat tinggi 
terhadap  institusi demokrasi. Fakta ini tidak 
mengindikasikan kecenderungan untuk kem-
bali ke rejim atau praktek-praktek yang tidak 
demokratis (menggugat sistem). Akan tetapi, 
penurunan capaian indeks demokrasi pada 
tahun 2009-2012, terutama disumbang 
lebih oleh indikator-indikator “masyarakat” 
(tuntutan masyarakat yang tinggi akan kiner-
ja pemerintah). Oleh karena itu tidak meng-
herankan bila terjadi peningkatan ini karena 
– dalam hal sistem, proses, dan prosedur – 
demokrasi Indonesia tampaknya telah berja-
lan cukup baik.  

Peningkatan, dalam hal ini terutama 
terkait dengan pemilihan umum, secara sig-
nifikan menaikkan capaian indeks.  Barang-
kali ini semacam fenomena “relative dep-
rivation” dimana warganegara Indonesia 
tidak lagi puas hanya dengan adanya sistem 
demokrasi; tapi juga menuntut agar sistem 
ini bekerja dengan baik dan mampu memen-
uhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuntutan 
warga negara Indonesia telah bergeser dari 
menginginkan demokrasi, ke menginginkan 
demokrasi yang berkualitas. Capaian  indeks 
2014 menunjukkan hal tersebut.  

Capaian IDI 2014 juga masih menun-
jukkan variabilitas antar provinsi yang tinggi.  
Variabilitas antar provinsi yang demikian be-
sar mengindikasikan kondisi demokrasi yang 
masih sangat beragam di negeri ini.  Dari 
perspektif provinsi, Indonesia terdiri dari 34 
demokrasi (setiap provinsi adalah satu unit 
sistem politik yang otonom), namun tentu-
nya tidak diharapkan bahwa ke-34 demokrasi 
tadi memiliki kualitas yang begitu beragam.  
Kita menghendaki demokrasi daerah den-
gan kualitas yang kurang lebih sama, walau-
pun dengan dinamika yang berbeda. Yaitu 
demokrasi yang memastikan terjaminnya 
hak-hak sipil, terpenuhinya hak-hak politik, 
dan bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi 
dengan baik.

Lima dari 7 indikator yang mengalami 
penurunan adalah indikator Kebebasan Sipil.  
Hal ini barangkali terkait dengan kenyataan 

bahwa Kebebasan Sipil sebagaimana diukur 
oleh IDI tidak sekedar mengukur hal-hal 
yang sifatnya prosedural saja, melainkan 
menilai perilaku baik masyarakat maupun 
aparat.  Perilaku masyarakat ataupun aparat 
tentunya lebih dinamis daripada peraturan-
peraturan prosedural. Demikian pula, per-
ilaku masyarakat ataupun aparat lebih sulit 
berubah karena ia merupakan ekspresi dari 
dan berakar pada paradigma berpikir atau 
budaya masyarakat.  Oleh karena itu vola-
tilitas tadi  mencerminkan dinamika yang 
terjadi di dalam masyarakat. Sesungguhnya,  
merupakan gambaran yang menggembirakan 
bahwa volatilitas ini, naik-turunnya capaian 
ini, masih dalam kisaran capaian yang baik. 
Bahkan secara umum hampir selalu berada 
dalam kategori kualitas “baik”.

Mempertimbangkan hal di atas, kema-
tangan partai yang mengusung kepentingan-
kepentingan yang berbeda menjadi niscaya 
bila kita menghendaki terjaminnya kebeba-
san berpendapat di negeri ini.  Partailah yang 
wajib mendidik kader dan simpatisannya un-
tuk memiliki adab bernegara dan berpolitik, 
khususnya menghargai orang lain yang me-
miliki pandangan dan kepentingan berbeda.  
Hanya dengan demikianlah perbedaan pen-
dapat yang sering bergulir menjadi ancaman 
atau pembatasan kebebasan berpendapat ini 
bisa dikurangi secara signifikan.

Apa yang dapat dijelaskan oleh IDI 
2014 terkait dengan target konsolidasi 
demokrasi di Indonesia? Dalam perspektif 
transisi demokrasi, capaian indeks demokra-
si Indonesia pada tahun 2014 tersebut, 
mengindikasikan bahwa proses transisi 
demokrasi di tanah air tidak jalan di tem-
pat (apalagi mundur ke belakang/kembali ke 
otoritarianisme), tetapi cenderung bergerak 
maju, walaupun dengan akselerasi yang relatif 
lambat, khususnya di beberapa variabel. Ke-
naikan capaian overall indeks IDI sebesar 
9,32 poin (dari 63,72 pada tahun 2013 men-
jadi 73,04 pada tahun 2014), menunjukkan 
adanya gerak maju proses transisi demokrasi.  

Apakah ini berarti gerak menuju ke 
substantive democracy? Harapannya tentu 
begitu! Tetapi sejauh ini gerak maju proses 
transisi tersebut masih tetap memposisi-
kan Indonesia pada kategori procedural de-
mocracy, dan masih sangat jauh untuk dapat 
mencapai kategori substantive democracy.  
Bila substantive democracy  didefinisikan 
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sebagai suatu praktik demokrasi yang tidak 
saja ditandai oleh oleh hadirnya struktur 
dan prosedur demokrasi, tetapi juga ditan-
dai oleh inherennya perilaku demokrasi yang 
beradab, baik pada tataran struktur maupun 
aktor demokrasi, serta kinerja lembaga yang 
menyejahterakan rakyat;  maka secara kuan-
titatif capaian overall indeks nasional harus 
mencapai lebih dari  80 dengan sebaran in-
deks ketiga aspek yang cukup merata.  Bila 
ada satu aspek yang mencapai indeks yang 
sangat tinggi sementara ada aspek lain yang 
rendah, maka kondisi tersebut tidak mencer-
minkan kondisi demokrasi yang substantif.

Secara konkret, kecenderungan 
masih dominannya karakter procedural de-
mocracy tersebut dijelaskan oleh data IDI, 
antara lain pada konteks: a) Partisipasi Poli-
tik masyarakat (Kebebasan Sipil) meningkat, 
tetapi lebih banyak diekspresikan dengan 
cara-cara kekerasan (demo/mogok yang be-
rakhir dengan kekerasan). b) Kualitas DPT 
membaik (hak-hak politik), tetapi pada proses 
pelaksanaan Pemilunya sendiri masih banyak 
diwarnai oleh banyaknya hambatan hak me-

milih dan dipilih dalam bentuk, antara lain: 
money politics, ancaman dalam pemberian 
suara, dan kecurangan dalam penghitungan 
suara. c) Pemilu dilaksanakan secara rutin, 
tetapi  Partai Politik sebagai salah satu ak-
tor penting dalam Pemilu cenderung oligarki 
dan nyaris tidak melakukan kaderisasi. Se-
mentara, para anggota DPRD sebagai salah 
satu output dari Pemilu, memiliki kinerja yang 
sangat buruk, terutama dalam menghasilkan 
Perda Inisiatif dan Rekomendasi Kepada 
Eksekutif sebagai tindak lanjut dari aspirasi 
masyarakat.

Hal-hal di atas menyisakan pertan-
yaan, mungkinkah konsolidasi demokrasi da-
pat  segera tercapai dengan dua institusi kun-
ci demokrasi, Partai Politik dan DPRD, yang 
secara konsisten dalam kurun waktu lima ta-
hun terakhir masih menunjukkan kinerja san-
gat buruk, dan belum memperlihatkan tanda-
tanda membaik? Jawabannya, mungkin akan 
banyak tergantung pada keterpaduan antara 
perubahan-perubahan dalam  kinerja faktor-
faktor institusional dan kultur demokrasi 
yang lebih beradab. Semoga!
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LAMPIRAN I

Tujuan-tujuan di atas membuat IDI memiliki pertimbangan-
pertimbangan khusus. Bab ini ditujukan untuk meletakkkan IDI 
dalam konteks demokrasi dan pengukuran demokrasi, mengurai-
kan pertimbangan-pertimbangan khusus di atas, dan menjelaskan 
metodologi yang digunakan untuk menyusun IDI. Secara khusus, 
bab ini akan menggambarkan sekilas tren demokratisasi global, dis-
kursus terkini tentang demokrasi di Indonesia, urgensi IDI –men-
gapa ia diperlukan, serta metodologi penyusunan IDI. 

1.1. Sekilas Kecenderungan Demokrasi Global

Masyarakat dunia menjadi saksi dua fenomena menarik 
terkait dengan perkembangan demokrasi global.  Pertama, ter-
jadinya gelombang besar demokratisasi yang melanda sejumlah 
negara yang sebelumnya dikenal tidak bersahabat atau bahkan 
resisten terhadap ide-ide demokrasi, misalnya negara-negara di 
kawasan Timur Tengah.  Fenomena yang sering disebut sebagai 
The Arab Spring ini telah menurunkan rejim-rejim otoriter di Tuni-
sia, Mesir, dan Libya.  Gelombang ini merefleksikan kecenderungan 
global yang kuat untuk menerima demokrasi sebagai pilihan sistem 
politik dan pemerintahan yang sah.  

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun untuk me-
nakar perkembangan demokrasi provinsi di Indonesia. 
Selain itu, IDI dimaksudkan terutama sebagai instrumen 
perencanaan pembangunan politik di Indonesia.

Kontekstualisasi dan Konseptualisasi 
Indeks Demokrasi Indonesia
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Kedua, pada kurun waktu yang sama, 
banyak negara yang telah melalui proses 
demokratisasi pada gelombang sebelumn-
ya justru mengalami kemerosotan kualitas 
demokrasi; sebagaimana ditunjukkan oleh 
Democracy Index (The Economist Intelligence 
Unit, 2010)1  dan Freedom in the World Index 
(Freedom House, 2010)2. Memaknai hasil 
pengukuran mereka pada tahun 2010, The 
Economist Intelligence Unit menyimpulkan 
bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi 
di dunia sejak tahun 2008.3   Kecenderungan 
kedua ini membawa sejumlah ahli pada kesim-
pulan bahwa sedang terjadi resesi demokrasi 
(democratic recession) atau penuruan kualitas 
demokrasi (democratic decline).  Penurunan 
kualitas demokrasi ini merupakan konsekue-
nsi dari lambatnya konsolidasi, baik dari sisi 
pemantapan kapasitas institusi demokrasi 
maupun kematangan budaya politik, sehingga 
demokrasi tidak membawa kepada janji-janji 
demokrasi; suatu keadaan yang disebut se-
bagai elusive democracy oleh Alberto Olvera 
(2010) dalam menggambarkan karakteristik 
demokrasi di Meksiko.4

Dua fenomena terkait perkem-
bangan demokrasi global yang bertolak 
belakang di atas mengingatkan kita pada 
kesimpulan Dankwart Rustow (1970) yang 
sangat tajam dan jauh mendahului zamann-
ya.5  Rustow mengatakan, faktor-faktor yang 
memengaruhi terbangunnya demokrasi ber-
beda dengan faktor-faktor yang membuat 
demokrasi bertahan. Semangat menggebu 
yang melahirkan demokrasi, ternyata tidak 
cukup untuk mempertahankan demokrasi. 
Juga, benar pengamatan Phillipe Schmitter 
(2010)6  –pionir studi-studi mengenai tran-
sisi demokrasi yang telah lama mengamati 
kecenderungan demokratisasi di berbagai 
pelosok dunia-- bahwa transisi demokrasi 
ternyata lebih mudah terjadi daripada yang 
dia bayangkan. Namun demokrasi yang ke-
mudian dicapai ternyata tak segera terkon-
solidasi menjadi demokrasi yang berkualitas 
dan menghadirkan kesejahteraan bagi war-
ganegara.  

Konsolidasi tampaknya tidak secara 
otomatis berjalan mengikuti transisi.  Situasi 
transisi yang berkepanjangan menimbulkan 
keraguan apakah demokrasi yang hiruk-pikuk 
dan mahal biayanya itu membawa manfaat 
bagi kesejahteraan warganegara. Euforia 
demokrasi yang dibarengi dengan ilusi bahwa 
demokrasi akan memecahkan semua persoa-
lan sosial dan politik mulai digantikan oleh re-
alisme bahwa demokrasi bukanlah panacea 
yang dapat memecahkan semua persoalan 
tadi.  Bahkan, terbukti pula bahwa demokrasi 
adalah satu sistem politik dan penyelengga-
raan negara yang juga terbuka untuk segala 
macam penyelewengan. 

Ruang kebebasan yang kini terbuka, 
bagai kotak pandora, telah memunculkan 
pula segala macam kecenderungan buruk 
manusia yang sebelumnya dikekang oleh re-
jim yang otoriter. Mendiang Havel pernah 
mengatakan bahwa di Cekoslovakia pasca ko-
munisme, kita menyaksikan betapa demokra-
si, selain telah membebaskan masyarakat 
dari tirani komunisme, juga membebaskan 
mereka dari batasan-batasan moralitas. Aki-
batnya, masih menurut Havel, kita menyaksi-
kan suatu keadaan yang aneh (bizarre); benar 
masyarakat telah membebaskan diri, namun 
dalam banyak hal bertingkahlaku lebih buruk 
dibandingkan ketika masih terkekang; “…soci-
ety has freed itself, true, but in some ways it be-
haves worse than when it was in chains”.7   

Konsekuensi yang tak diharapkan dari 
demokratisasi tadi sering memunculkan sin-
isme terhadap demokrasi; dan bahkan, me-
munculkan kecenderungan nostalgia untuk 
kembali kepada praktik-praktik yang tidak 
demokratis. Dalam kasus Indonesia, fenome-
na ini oleh Budiarto Shambazy disebut seba-
gai sindrom rindu Soeharto.8   Demokrasi pun 
dihujat sebagai tidak sesuai dengan Pancasila, 
bertentangan dengan budaya bangsa, dan se-
bagainya. Namun mencampakkan demokrasi 
oleh karena kekurangan-kekurangannya bu-
kanlah jawaban yang tepat. Defisit demokrasi 
tidak bisa dipecahkan dengan “mengurangi” 
demokrasi –misalnya dengan memberangus 

1. Democracy Index 2010 - Democracy in Retreat: A Report from the Economist Intelligence Unit
2. Fredom in the World 2010. Freedom House
3. “… there has been a decline in democracy across the world since 2008. The decades-long global trend in democratisation had previously come to a halt ….. 
Now democracy is in retreat. The dominant pattern in all regions over the past two years has been backsliding on previously attained progress in democratisation.”
4. Olvera, Alberto J. (2010).  The Elusive Democracy – Political Parties, Democratic Institutions, and Civil Society in Mexico. Latin American Research Review – 
Special Issues.
5. Rustow, D. (1970).  Transition to Democracy: Towards a dynamic model. Comparative Politics, vol. 2, no. 2, April. Pp 337-63.
6. Schmitter, P.C. (2012). Twenty-five Years, Fifteen Findings. Journal of Democracy. January 2010. Volume 21, Number 1
7. Havel, Vaclav dikutip dalam Himmelfarb (1994), On Looking into the Abyss.Vintage Book, NY.  Havel dalam hal ini bermain dengan ungkapan sangat terkenal 
dari Rousseau, sang “philosophe” kebebasan, “man is born free, and everywhere he is in chains”
8. Kompas, 27 Juli 2013.
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kebebasan; tapi justru dengan upaya-upaya 
untuk “semakin”  demokratis dalam arti kin-
erja institusi yang lebih baik dan citizenship 
yang lebih matang.

Hal-hal di atas mengindikasikan beta-
pa sulitnya membangun demokrasi yang tidak 
sekedar prosedural tapi juga substantif, yakni 
demokrasi yang tidak sekedar ditandai oleh 
adanya sistem dan prosedur sebagaimana 
dipersyaratkan oleh Robert Dahl (1970) tapi 
juga demokrasi berkualitas yang menjunjung 
kedaulatan rakyat, memenuhi hak-hak indi-
vidu, menjamin hak minoritas, serta menye-
jahterakan warganegara.9

1.2. Wacana Terkini Demokrasi Indo-
nesia

Sejak Reformasi 1998, demokrasi 
Indonesia banyak mendapat sorotan dari 
akademisi maupun praktisi pembangunan.  
Berbagai kajian kualitatif dan etnografis mau-
pun pengukuran-pengukuran kuantitatif dan 
komparatif yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga kajian nasional dan internasional 
berkembang pesat.  Pada lingkup nasional, 
terdapat sejumlah lembaga yang melakukan 
pengukuran perkembangan demokrasi sep-
erti Demos, Fisipol UGM, The Habibie Cent-
er, dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Univer-
sitas Indonesia.  Sementara lembaga seperti 
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) 
melakukan pengukuran demokrasi pada ting-
kat lokal di beberapa kabupaten/kota.

Pada lingkup internasional, dua kajian 
yang paling konsisten dan mendapatkan 
perhatian besar adalah yang dilakukan oleh 
Freedom House dan The Economist Intelligence 
Unit.  Freedom House, sebuah lembaga yang 
mendukung kebebasan global melakukan 
evaluasi tahunan mengenai kemajuan dan 
kemunduran kebebasan di 195 negara, sejak 
tahun 2006 memberikan skor 3 untuk Ke-
bebasan Sipil dan 2 untuk Hak-hak Politik di 
Indonesia.10   Dengan capaian ini Indonesia 
dimasukkan ke dalam kelompok negara ”be-
bas secara penuh”.  Status ini menempatkan 
Indonesia bersama negara-negara demokrasi 
maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Korea, 

dan lain-lain.  Meskipun  kebebasan sipil dan 
hak-hak politik  terus membaik tapi pada as-
pek tingkat kepemerintahan (levels of govern-
ance)  Indonesia dalam beberapa hal masih 
masuk ke dalam kategori bersifat rentan (vul-
nerability).  Karena itu masih terlalu dini untuk 
mengatakan bahwa demokrasi Indonesia su-
dah terkonsolidasi.11

Namun, majalah The Economist, yang 
mengeluarkan Democracy Index setiap tahun, 
pada tahun 2012 menempatkan Indonesia 
pada peringkat 53.  Secara lebih rinci, De-
mocracy Index memberikan skor 6.76 untuk 
Overall Score dan berturut-turut 6.92 untuk 
Electoral Process and Pluralism, 7.50 untuk 
Function of Government, 6.11 untuk Political 
Participation, 5.63 untuk Political Culture, dan 
7.65 untuk Civil Liberties.  Di tengah kondisi 
demokrasi global yang mandeg atau men-
galami stagnasi sebagaimana secara eksplisit 
terlihat dalam judul laporan kali ini, Democ-
racy at a Standstill, demokrasi Indonesia naik 
peringkat.  Namun kenaikan ini tidak signifi-
kan dan demokrasi Indonesia tetap seperti 
tahun lalu tergolong sebagai “flawed democ-
racy”, jauh di bawah negara-negara yang ter-
masuk ke dalam “full democracy” (peringkat 1 
sampai dengan 20).12 

Laporan Asian Democracy Index 2011: 
Indonesia memberikan Overall Average yang 
lebih rendah 4.99;  berturut-turut 5.50 untuk 
Politik , 4.24 untuk Ekonomi dan 5.09 untuk 
Masyarakat Sipil (Civil Society). Demokrasi In-
donesia telah ditopang oleh liberalisasi poli-
tik yang signifikan, tetapi sebaliknya, hal ini 
belum disertai dengan persamaan di bidang 
ekonomi, yang sangat rendah.13

Kajian-kajian di atas memberikan gam-
baran penting mengenai demokrasi di In-
donesia.  Namun demikian, hasil kajian pada 
lingkup nasional relatif sulit dijadikan dasar 
dalam formulasi program pembangunan 
politik dan demokrasi karena kajian-kajian 
tersebut lebih bersifat keingintahuan akade-
mik (academic curiosity) dan tidak berlanjut 
(sustainable). Sementara kajian lembaga-lem-
baga internasional, walaupun secara reguler 
dilakukan, hasilnya hanya menunjukkan tren 
di tingkat negara-negara dan memberikan 

9. Dahl, Robert (1970)
10. Lihat Freedom House Report, 2010.  Freedom House memberikan skor antara 1 (paling baik) sampai 7 (paling buruk).
11. Lihat Larry Diamond, “How is Indonesian Democracy Doing”,  26 Oktober 2009
12. Lihat Democracy Index, The Economist Intelligence Unit.  Kisaran skor dalam index ini adalah 1 – 10.
13. Lihat Puskapol Fisip UI  & Demos,  “The Asian Democracy Index 2011: Indonesia, Country Report
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gambaran yang sangat makro (nasional), leb-
ih fokus pada prosedur demokrasi, dan lebih 
mengukur peran negara dalam membuka 
ruang demokrasi.  Gambaran ini barangkali 
cukup untuk menilai tingkat demokrasi se-
buah negara dan memberikan gambaran 
umum suatu negara yang cukup sebagai per-
timbangan awal calon investor asing.  Namun, 
gambaran umum ini tidak ber5cerita apa-
apa tentang dinamika demokrasi di tingkat 
sub-nasional; dan oleh karenanya, juga tidak 
adekuat sebagai petunjuk arah kebijakan dan 
pengembangan demokrasi di tingkat sub-
nasional.  

Indonesia adalah sebuah negara be-
sar dengan tingkat keragaman antar-daerah 
yang besar pula, baik dalam hal pertumbuhan 
ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat 
ketimpangan pendapatan, penegakan hukum, 
maupum konflik komunal, dan lain-lain.  Tak 
pelak lagi keragaman ini juga membawa ker-
agaman dinamika demokrasi di tingkat lokal.  
Oleh karena itu, sangat relevan untuk ber-
pikir tentang keragaman capaian demokrasi 
antar-provinsi di Indonesia dari waktu ke 
waktu.  Dalam konteks inilah pengukuran 
demokrasi menjadi penting; khususnya pen-
gukuran kuantitatif yang dibangun berdasar-
kan data empirik, untuk menilai kemajuan 
atau kemunduran demokrasi di provinsi-
provinsi di tanah air (tingkat lokal).  Lebih dari 
itu, IDI juga menekankan perilaku demokrasi 
baik dari sisi penyelenggara negara maupun 
dari sisi masyarakat: apakah masyarakat me-
manfaatkan ruang publik demokrasi yang 
tercipta secara beradab sesuai hak dan tang-
gung jawab sebagai warga negara.  

Namun, demokrasi adalah konsep mul-
tidimensional yang kompleks.  Pengukuran 
demokrasi, tidak bisa tidak, menghindarkan 
diri dari penyederhanaan meskipun tetap 
harus mempertimbangkan kompleksitas ini.  
Oleh karena itu, konseptualisasi demokrasi 
yang jelas dalam menyusun alat ukur IDI 
menjadi sangat penting. Selanjutnya, kon-
septualisasi demokrasi ini harus disertai 
pula dengan kontekstualisasi dalam praktik-
praktik demokrasi yang berlangsung di suatu 
tempat (ruang dan waktu).  Hanya dengan 
demikianlah indikator-indikator yang diguna-
kan akan sensitif terhadap realitas demokrasi 

yang hendak diukur.

1.3. Urgensi Indeks Demokrasi Indo-
nesia (IDI)

Dalam dua dasawarsa terakhir, pen-
gukuran demokrasi menjadi topik hangat 
di kalangan akademik serta pemerhati dan 
praktisi pembangunan.14 Gelombang demo-
kratisasi global telah menjadikan separuh 
penduduk dunia kini hidup dalam sistem 
demokrasi, dengan berbagai variasi pada 
tataran praktiknya.15   Oleh karena itu muncul 
kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana 
demokratisasi telah berjalan serta melakukan 
perbandingan antar-negara.

Indonesia, yang menjalani transisi 
demokrasi besar-besaran –sering disebut 
sebagai big bang transition; juga merasakan 
kebutuhan ini.  Bahkan, dengan variasi antar-
daerah yang sangat lebar, kebutuhan ini men-
jadi sangat terasa.  Indonesia perlu meng-
etahui tingkat perkembangan demokrasi di 
tingkat daerah karena keberhasilannya se-
bagai negara demokratik akan sangat tergan-
tung pada sejauh mana demokrasi berkem-
bang dan diterapkan di seluruh provinsi dan 
kabupaten/kota.  Perencanaan pembangu-
nan demokrasi di daerah yang begitu be-
ragam memerlukan data empirik yang dapat 
dijadikan landasan pengambilan kebijakan 
dan perumusan strategi yang spesifik dan 
akurat. IDI dibangun untuk mememenuhi ke-
butuhan-kebutuhan di atas, khususnya mem-
berikan gambaran mengenai perkembangan 
demokrasi politik di tingkat provinsi.

  
1.3.1. Apa itu IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ada-
lah alat ukur obyektif dan empirik terhadap 
kondisi demokrasi politik provinsi di Indone-
sia.  IDI merupakan pengukuran yang country 
specific; yang dibangun dengan latar bela-
kang perkembangan sosial-politik Indonesia. 
Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep 
demokrasi maupun metode pengukurannya 
IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan 
Indonesia. 

Secara makro, kekhasan yang di-
maksud antara lain terkait dengan reali-

14. Munck, Gerardo L. (2009). Measuring Democracy: A Bridge Between Scholarship & Politics. The John Hopkins Press: Maryland. 
15. Lihat Democracy Index 2010 - Economic Intelligence Unit



77LAmPIRAN I
Indeks Demokrasi Indonesia 2014

tas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa 
dipisahkan dari dinamika pegeseran relasi 
antara negara dan masyarakat pada periode 
pasca-Soeharto. Paling tidak ada dua karak-
teriktik utama dari praktik demokrasi dalam 
pusaran pergeseran pola state-society relation 
(relasi antara negara dan masyarakat) pada 
periode pasca Soeharto tersebut. Pertama, 
telah terjadi perluasan peran masyarakat 
(society). Namun demikian, perluasan peran 
masyarakat ini lebih banyak merefleksikan 
kontestasi kepentingan antar-elit. Kedua, 
reformasi kelembagaan demokrasi telah di-
lakukan secara masif, tidak saja dalam bentuk 
memperbaiki struktur dan fungsi dari lemba-
ga-lembaga yang telah ada, tetapi juga meng-
hadirkan sejumlah lembaga baru. Namun 
demikian, reformasi kelembagaan tersebut 
belum banyak memberikan kontribusi terha-
dap pemenuhan “janji demokrasi” karena be-
lum didukung oleh perilaku demokrasi yang 
inheren di kalangan para aktor yang terlibat, 
baik dari ranah masyarakat maupun negara. 
Koinsidensi antara dua karakteristik dasar di 
atas, selanjutnya –disadari atau tidak, telah 
membuat kondisi gerakan demokratisasi jus-
tru ke arah pendulum “kontra-demokrasi”.

Dengan mempertimbangkan aspek 
teoritis dan empiris sebagaimana dikemukan 
di atas serta aspek-aspek teknis penyusunan 
indeks, maka terdapat empat pinsip dasar pe-
nyusunan IDI.  Pertama, IDI hanya mengukur 
perkembangan demokrasi politik di provinsi. 
Fokus kepada demokrasi politik ini sama sekali 
tidak menafikan, misalnya, pentingnya aspek 
keadilan ekonomi sebagai bagian penting dari 
demokrasi.  Namun dalam pengukuran ini 
sesuai dengan kebutuhan praktis pada saat 
ini yang menjadi sorotan adalah demokrasi 
politik.  Selain itu, indikator-indikator yang 
dapat dijadikan ukuran keadilan ekonomi 
dan tingkat kesejahteraan masyarakat telah 
cukup tersedia dalam berbagai data statistik 
(seperti angka kemiskinan, angka penganggu-
ran, IPM, gini ratio, dan sebagainya). Kedua, 
IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi 
di provinsi; bukan suatu studi etnografis 
yang sangat detil yang ditujukan untuk mem-
berikan gambaran secara utuh dan lengkap 
mengenai demokrasi provinsi.  Dalam hal 
ini, IDI dapat diumpamakan sebagai sketsa 
yang memberikan gambaran yang cukup aku-
rat, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak pula di-
kurang-kurangkan sehingga mengalami dis-

torsi.  Ketiga, IDI mengukur demokrasi dari 
dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan 
masyarakat.  Pada konteks inilah, variabel dan 
indikator IDI tidak saja di arahkan  pada upaya 
“merekam” kinerja kelembagaan demokrasi 
(structure), tetapi juga kinerja perilaku dari 
para pelaku demokrasi (agencies) yang terli-
bat, baik dari ranah masyarakat maupun ne-
gara.  Keempat, IDI bukan merupakan tujuan 
akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk 
merealisasikan kehidupan masyarakat yang 
bebas, aman, adil, dan sejahtera. Untuk men-
capai hal ini, IDI diharapkan menjadi rujukan 
baik dalam melakukan kajian-kajian akademis 
maupun dalam memformulasikan kebijakan 
dan program pembangunan politik. Terkait 
dengan formulasi kebijakan dan pembangu-
nan politik, IDI memang harus dikaitkan den-
gan tindak lanjut yang kongkrit.

1.3.2. Mengapa IDI diperlukan? 

Setelah berakhirnya Orde Baru yang 
ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi 
kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka 
kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk 
melakukan reformasi penyelenggaraan ne-
gara. Demokrasi  merupakan pilihan satu-
satunya, karena memang tidak ada bentuk 
pemerintahan atau sistem politik lain yang 
lebih tepat untuk menggantikan sistem poli-
tik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu, 
menjadi konsensus nasional bahwa demokra-
si perlu ditegakkan setelah Orde Baru tum-
bang

Demokratisasi setelah Orde Baru 
dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh 
massa rakyat secara spontan. Segera setelah 
Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, 
tanpa menunggu perubahan undang-undang, 
para tokoh masyarakat membentuk sejum-
lah partai politik dan “melaksanakan” kebe-
basan berbicara dan berserikat/berkumpul 
sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang se-
belumnya sangat dibatasi. Sejalan dengan 
perkembangan realitas politik ini, pemerintah 
mengeluarkan tiga undang-undang politik 
baru yang lebih demokratis pada awal 1999, 
diikuti langkah berikutnya amandemen UUD 
1945 yang bertujuan untuk menegakkan 
demokrasi secara nyata dalam sistem politik 
Indonesia.

Suasana kebebasan yang tercipta di 
tingkat pusat sebagai akibat dari demok-
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ratisasi juga tercipta di daerah. Partisipasi 
masyarakat dalam memperjuangkan tuntu-
tan mereka dan mengawasi jalannya pemer-
intahan telah menjadi gejala umum di seluruh 
provinsi di Indonesia. Berbagai demonstrasi 
–sebagai salah satu bentuk ekspresi partisi-
pasi politik; dilakukan oleh kelompok-kelom-
pok masyarakat, tidak hanya di kota-kota be-
sar, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air. 
Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka 
dan kian peka terhadap praktik-praktik pe-
nyelenggaraan pemerintahan yang tidak 
benar dan merugikan rakyat. Hal ini meng-
haruskan pemerintah bersikap lebih tanggap 
terhadap aspirasi yang berkembang di dalam 
masyarakat, dan tidak bisa lain, kecuali harus 
merespon tuntutan-tuntutan tadi.   

Institusionalisasi demokrasi dilakukan 
bersamaan pada tingkat pusat maupun dae-
rah (provinsi, kabupaten, dan kota). Hal ini 
ditunjukkan dengan diterbitkannya undang-
undang di bidang politik dan UU Pemerinta-
han Daerah (UU No. 22 dan 25 Tahun 1999) 
yang memberikan otonomi yang luas kepada 
daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan 
yang terbentuk pada tingkat pusat dengan 
segera diikuti oleh daerah-daerah. Oleh ka-
rena itu, beralasan untuk mengatakan bahwa 
demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 
juga telah menghasilkan demokratisasi pada 
tingkat pemerintah daerah.

Lebih jauh, pelembagaan demokrasi 
juga menyentuh lembaga legislatif di tingkat 
daerah yang dicerminkan oleh penguatan 
kedudukan dan fungsi DPRD.  Lembaga wakil 
rakyat daerah kini mempunyai kedudukan 
yang sama dengan Gubernur atau Bupati/
Walikota. Gubernur tidak lagi merupakan 
“penguasa tunggal” seperti yang disebutkan 
dalam UU Pemerintahan Daerah yang di-
hasilkan selama masa Orde Baru (UU No. 5 
Tahun 1974). DPRD telah mendapatkan per-
annya sebagai lembaga legislatif daerah yang 
bersama-sama dengan Gubernur sebagai 
kepala eksekutif membuat Peraturan Daerah 
(Perda). DPRD Provinsi menjadi lebih man-
diri karena dipilih melalui Pemilihan Umum 
(Pemilu) yang demokratis. Melalui Pemilu 
tersebut, para pemilih mempunyai kesempa-
tan menggunakan hak politik mereka untuk 
menentukan partai politik yang akan duduk 
di DPRD. 

Dengan otonomi daerah ini setiap 
Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Indonesia 
merupakan suatu unit politik dengan perang-
kat demokrasi yang lengkap.  Oleh karena itu, 
bila kita berbicara mengenai demokrasi di 
Indonesia, sesungguhnya kita bicara menge-
nai sejumlah demokrasi lokal; tepatnya 33 di 
tingkat provinsi dan 497 di tingkat kabupaten 
dan kota –sampai tulisan ini dibuat. Dinamika 
desentralisasi besar-besaran (big-bang de-
centralization) ini telah mewarnai demokrasi 
di Indonesia dan menciptakan keragaman ki-
nerja demokrasi lokal.16

Setelah lima belas tahun berjalan sejak 
Reformasi, muncul pertanyaan sejauhmana 
sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, 
khususnya pada tingkat provinsi? Selama ini 
perbedaan kinerja demokrasi antar daerah, 
walaupun dapat dirasakan, tidak dapat digam-
barkan secara jelas dalam aspek-aspek atau 
faktor-faktor yang menyumbangnya. Upaya 
menjelaskannya biasanya terbatas pada 
pemahaman yang parsial dan tidak disertai 
data empirik yang kuat.  Perbedaan ki nerja 
demokrasi antardaerah, biasanya, lantas di-
kaitkan dengan faktor struktural (tingkat 
perkembangan ekonomi), kultural (agama), 
dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, ho-
mogenitas/heterogenitas demografi) secara 
umum tanpa adanya bukti empirik yang lebih 
spesifik. Penjelasan-penjelasan ini sering-
kali menciptakan perspektif yang sumir dan 
spekulatif, sehingga tidak banyak bermanfaat 
bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga 
dan memacu perkembangan demokrasi di In-
donesia.  Tidak adanya ukuran yang obyektif 
juga menyulitkan perbandingan antara satu 
provinsi dengan provinsi yang lain; sulitnya 
mendapatkan lesson learned, serta disemi-
nasi dari praktik-praktik yang baik sulit di-
lakukan. Muaranya, langkah-langkah kongkrit 
untuk pembangunan demokrasi sulit diren-
canakan.

Oleh karena hal-hal di atas, terda-
pat kebutuhan mendesak untuk melakukan 
pengukuran demokrasi yang komprehensif 
dan obyektif. Keberadaan pengukuran sep-
erti ini juga diharapkan  memicu diskursus di 
antara pemangku kepentingan, mendorong 
kompetisi yang sehat dan berbagi (sharing) 
pengalaman di antara pemerintah daerah, 
serta menyediakan data yang sangat dibu-

16. Gismar, Abdul Malik  (2012).  Measuring Local Democracy: Two Indonesian Experiences.  In Hayden and Samuel, Making the State Responsive. UNDP – Oslo.
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tuhkan terkait dengan ranah pembangunan 
demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IDI dibuat dengan provinsi sebagai 
unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah 
suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan den-
gan perkembangan demokrasi di Indonesia, 
khususnya bagaimana kondisi atau status 
perkembangan demokrasi politik pada ting-
kat provinsi di Indonesia.  Dengan demikian, 
IDI merupakan potret demokrasi pada ting-
kat provinsi.  

IDI diharapkan memiliki sejumlah 
manfaat. Pertama, secara akademis da-
pat menunjukkan tingkat perkembangan 
demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. 
Hal ini memberikan data penting bagi studi 
mengenai perkembangan demokrasi di Indo-
nesia karena tingkat perkembangan tersebut 
didasarkan atas data-data dengan tolok ukur 
yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI 
dapat membantu mereka yang mempelajari 
perkembangan demokrasi dan demokrati-
sasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, 
ilmuwan, dan wartawan. Keberadaan IDI 
merupakan kemajuan dalam studi perkem-
bangan demokrasi di Indonesia karena untuk 
pertama kalinya perkembangan demokrasi di 
berbagai provinsi di Indonesia dapat diketa-
hui dengan pasti.

Kedua, bagi perencanaan pembangu-
nan politik di tingkat provinsi. Data-data yang 
ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, 
variabel, atau indikator mana saja yang tidak 
atau kurang berkembang, sehingga dapat 
diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilaku-
kan –baik oleh pemerintah pusat dan pemer-
intah daerah, untuk meningkatkan perkem-
bangan demokrasi di provinsi bersangkutan.  
Seluruh pemangku kepentingan dapat men-
unjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses 
deliberasi perumusan kebijakan dan program 
pembangunan politik/demokrasi berdasar-
kan bukti-bukti empiris.

1.4. Konsep dan metodologi Indeks 
Demokrasi Indonesia

Demokrasi adalah konsep multi-
dimensional yang kompleks. Pengukuran 
demokrasi, kendati tak bisa menghindarkan 
diri dari penyederhanaan, tetap harus mem-
pertimbangkan kompleksitas tersebut.  Oleh 
karena itu, kejelasan konseptualisasi dalam 

menyusun IDI menjadi sangat penting, yang 
kemudian disertai pula dengan kontekstu-
alisasinya dalam praktik-praktik demokrasi 
yang berlangsung di suatu tempat dan kurun 
waktu tertentu. Hanya dengan demikianlah 
indikator-indikator yang digunakan menjadi 
sensitif terhadap realitas demokrasi yang di-
ukur. Bab ini akan menyajikan konseptualisai 
dan kontekstualisasi demokrasi dalam rangka 
membangun Indeks Demokrasi Indonesia.

1.4.1. Kerangka Konseptual IDI

Sulit mencari kesepakatan dari se-
mua pihak tentang pengertian atau definisi 
demokrasi. Tatkala demokrasi didefinisikan 
secara ideal, atau juga disebut sebagai defin-
isi populistik –yakni sebuah sistem pemer-
intahan ”dari, oleh, dan untuk rakyat”, maka 
pengertian demokrasi demikian tidak pernah 
ada dalam sejarah umat manusia. Karena 
memang tidak pernah ada pemerintahan di-
jalankan secara langsung oleh semua rakyat, 
dan tidak pernah ada pula pemerintahan 
sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; 
Coppedge dan Reinicke 1993). 

Dalam praktiknya, yang menjalankan 
pemerintahan bukan rakyat, tetapi elite yang 
jumlahnya lebih sedikit. Juga tidak pernah 
ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat 
semuanya secara merata, tapi selalu ada per-
bedaan antara yang mendapat lebih banyak 
dan yang mendapat lebih sedikit. Dengan 
demikian, jika pengertian ”demokrasi populis-
tik” tetap hendak dipertahankan, Dahl men-
gusulkan konsep ”poliarki” sebagai pengganti 
dari konsep ”demokrasi populistik”  tersebut. 
Poliarki dinilai lebih realistik untuk meng-
gambarkan tentang sebuah fenomena politik 
tertentu dalam sejarah peradaban manusia, 
sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem 
pemerintahan oleh ”banyak rakyat” bukan 
oleh ”semua rakyat”, oleh ”banyak orang” bu-
kan oleh ”semua orang.” 

Demokrasi dalam pengertian poliarki 
ini memerlukan sistem dan prosedur, yang 
disebut oleh Dahl memiliki ciri adanya kebe-
basan warga negara dalam sistem tersebut 
untuk (1) membentuk dan ikut serta dalam 
organisasi, (2) berekspresi atau berpenda-
pat, (3) menjadi pejabat publik, (4) melakukan 
persaingan atau kontestasi di antara warga 
untuk mendapatkan dukungan dalam rang-
ka memperebutkan jabatan-jabatan publik 
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penting, (5) memberikan suara dalam pe-
milihan umum, (6) ada pemilihan umum yang 
jurdil, (7) adanya sumber-sumber informasi 
alternatif di luar yang diberikan pemerintah, 
dan (8) adanya jaminan kelembagaan bahwa 
setiap kebijakan pemerintah tergantung 
pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ek-
spresi keinginan lainnya, dan karena itu harus 
ada jaminan pemilihan umum secara periodik 
sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan 
dipertanggung jawabkan dalam pemilihan  
umum tersebut (Dahl 1971: 3).

Juan Linz dan Alfred Stepan, seba-
gaimana dikutip oleh Rose, Mishler, dan 
Harper (1998) mengajukan empat karak-
teristik penting dalam menilai apakah suatu 
rejim itu demokratrik atau tidak, yaitu: 1) 
does the government accept the rule of law; 2) 
do institutions of civil society operate free of 
government control; 3) are there free and fair 
elections with mass sufrage?; serta, 4) is control 
of government held by officials accountable to 
the electorate directly or through a representa-
tive parliament?17  Dalam mengembangkan 
Indeks Demokrasi Indonesia, pertanyaan-
pertanyaan ini harus diletakkan di dalam kon-
teks transisi demokrasi Indonesia yang telah 
diuraikan tadi.  Jawaban terhadap pertan-
yaan-pertanyaan dasar ini harus dicari dalam 
fenomena-fenomena aktual penyelengga-
raan negara dan kehidupan bersama yang 
manifestasinya dapat ditemui, misalnya, di 
dalam berbagai aturan pemerintah, perilaku 
pejabat, dan perilaku masyarakat.

Rule of law adalah salah satu faktor 
penting dari demokrasi. Bahkan, menurut 
Zakaria (1997), yang menjadi ciri utama dari 
Demokrasi Barat bukanlah Pemilu tapi hakim 
yang imparsial: “the Western model is best sym-
bolized not by the mass plebiscite but by the 
impartial judge”.18  Dalam konsep demokrasi 
poliarki ala Dahl, ketaatan terhadap rule of 
law ini tidak dipersyaratkan, namun di asum-
sikan ada. Dalam menakar demokrasi di ne-
gara transisi seperti Indonesia di mana ide 
mengenai rule of law baru berkembang dan 
imparsialitas sistem penegakannya masih 
dipertanyakan, tidak dapat dielakkan aspek 
ini harus dipertimbangkan menjadi bagian 
yang diukur.

Pemilu adalah faktor penting lain dari 
demokrasi.  Dalam banyak asesmen terha-
dap demokrasi, adanya Pemilu yang reguler 
sering dijadikan indikator. Namun dengan 
kemungkinan persekongkolan politik antara 
elit masyarakat dan elit penguasa dalam 
rangka perjuangan kepentingan masing-
masing, sekedar regularitas pelaksanaan saja 
tidak cukup untuk menggambarkan Pemilu; 
apakah penyelenggaraannya memang benar 
merupakan ajang kompetisi ide yang sehat 
dan benar-benar mencerminkan kulminasi 
dari adanya hak untuk memilih dan dipilih 
dari semua warganegara.  IDI harus mem-
pertimbangkan hal ini dan mencari indikator 
yang lebih baik dari sekedar terselenggaran-
ya Pemilu yang reguler.

Masyarakat sipil dengan hak dan kebe-
basannya merupakan faktor lain yang sangat 
penting dalam demokrasi.  Suatu rejim poli-
tik baru dapat dianggap sebagai rejim yang 
demokratis ketika kebebasan sipil dijadikan 
salah satu pilar tatanegara dan pelaksanaan-
nya. Bahkan dalam tradisi Demokrasi Liberal, 
kebebasan sipil merupakan pilar utama. Beta-
pa pentingnya kebebasan ini dalam tradisi 
Demokrasi Liberal sangat terasa misalnya 
dalam penilaian Freedom House yang men-
gategorikan negara-negara di dunia ini hanya 
dalam kategori “bebas” atau “tidak bebas.” 
Dalam hal ini, seluruh prosedur demokrasi 
bermuara pada satu hal, yaitu menjamin 
adanya kebebasan. Indeks Demokrasi In-
donesia menyadari betapa pentingnya ke-
bebasan sipil dalam konstruk demokrasi di 
Indonesia, oleh karena itu kebebasan sipil 
merupakan aspek yang diukur dalam IDI; 
meskipun ia bukan satu-satunya.  

Berbeda dengan Freedom House yang 
dalam memaknai kebebasan/demokrasi lebih 
fokus pada prosedur (apakah ada Pemilu, dan 
sebagainya) dan peran negara (apakah ne-
gara membuka ruang kebebasan bagi warga 
negara); IDI juga memaknai kebebasan dari 
sisi yang lain: bagaimana warga negara me-
manfaatkan kebebasan tersebut. IDI juga 
melihat pengalaman transisi demokrasi In-
donesia dan meyadari bahwa hak-hak politik 
dan kelembagaan demokrasi juga merupakan 
aspek yang sangat penting untuk diletakkan 
setara dengan –dan bukan berada di bawah, 

17. Rose, R. et al. (1998). Democracy and Its Alternatives: Understanding Post-CommunistnSocieties. John Hopkins University Press. Baltimore, MD.   
18. Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy.  Foreign Affairs, 76. 6, 22-43.
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kebebasan sipil.  Bagaimana hak-hak politik 
ini dipenuhi dan bagaimana kelembagaan 
demokrasi menjalankan fungsinya, merupa-
kan faktor-faktor penting untuk memastikan 
akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.  
Oleh karena itu keduanya juga menjadi aspek 
yang diukur dalam IDI.

 Dengan mempertim bang kan 
serangkaian ulasan teoritis di atas, secara se-
derhana definisi demokrasi tidak lain adalah 
sistem pemerintahan yang ditandai antara 
lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam 
undang-undang yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. Mengingat kebebasan 
sipil merupakan salah satu inti dari konsepsi 
demokrasi, maka Gastil, intelektual di balik 
Freedom House, menggunakan ”kebebasan” 
untuk menggambarkan tingkat demokrasi 
di negara-negara di dunia (Gastil 1993: 
22). Pada bagian lain, dengan merujuk pada 
ciri-ciri pokok sistem demokrasi dari Dahl 
(1971), Gastil (1993) dan juga Bollen (1993) 
kemudian membedakan konsep demokrasi, 
poliarki, atau kebebasan itu ke dalam dua di-
mensi atau aspek: Hak-hak Politik (Political 
Rights) dan Kebebasan Sipil (Civil Liberty). 

Dalam kaitannya dengan karakterisitik 
demokrasi, William Case (2002) membeda-
kan dua kategori utama demokrasi ketika di-
kaitkan dengan konsepsi ideal dari demokrasi. 
Dua model demokrasi yang dimaksud  adalah 
Substantive Democracy dan Procedural De-
mocracy. Karakteristik dari model yang perta-
ma (Substantive Democracy), antara lain ditan-
dai oleh adanya persamaan antar-kelas, etnik, 
gender, dan bentuk-bentuk lain dari identitas 
atau afiliasi dalam masyarakat. Model yang 
disebut pertama ini, secara esensial banyak 
merujuk pada model demokrasi ideal atau 
konsep demokrasi populis. Sedang kan karak-
teristik model yang kedua (Procedural Democ-
racy), antara lain ditunjukkan oleh adanya ke-
bebasan sipil dan dilaksanakannya pemilihan 
umum secara reguler. Procedural Democracy 
itu sendiri, tulis Case, memiliki dua varian, 
yaitu Semi-Democracy dan Pseudo-Democra-
cy.19

Dalam membangun kerangka kon-
septual IDI, berbagai konsepsi di atas harus 
dihadapkan pada realitas demokrasi di Indo-
nesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinami-
ka pegeseran relasi negara dan masyarakat 
pada periode pasca-Soeharto. Hanya dengan 
demikianlah indeks yang dibangun akan sen-
sitif terhadap dinamika yang terjadi.  

Di antara karakteristik utama dari 
pergeseran pola state-society relation (relasi 
antara negara dan masyarakat) pada periode 
transisi menuju demokrasi pasca-Soeharto 
adalah adanya perluasan peran masyarakat. 
Namun demikian, perluasan partisipasi 
masyarakat tersebut berimplikasi pada se-
makin transparannya kompetisi kepentingan 
antar-elit masyarakat. Kecenderungan ini 
mudah dipahami karena society dalam arti 
civil society itu sendiri belum sepenuhnya 
siap untuk berperan. Konsekuensinya, pe-
luang partisipasi masyarakat pada periode 
transisi menuju demokrasi telah lebih banyak 
ditangkap dan dimanfaatkan oleh para elit 
masyarakat. Mereka inilah yang telah ber-
peran mewakili masyarakat, atau mengklaim 
diri mewakili masyarakat, dalam berhadapan 
dengan negara.20

Dengan demikian, pola interaksi 
antara state dan society pada periode tran-
sisi menuju demokrasi lebih merupakan in-
teraksi antara elite penguasa (state actors) 
dan elite masyarakat (society actors). Oleh 
karenanya, sulit dihindari bila kemudian kom-
petisi kepentingan antar-elite penguasa di 
(pada satu sisi) dan antar-elite masyarakat 
(pada sisi lain) telah mendominasi proses 
politik, baik dalam pengambilan keputusan 
maupun pada tahap implementasi kebijakan. 
Sementara pada rejim demokrasi pola inter-
aksi antara state dan society sangat dinamis. 
Atau dengan kata lain, terjadi suatu interaksi 
dua arah antara negara (state) dan masyarkat 
(society), baik pada proses pengambilan kepu-
tusan (policy making) maupun pada tahap im-
plementasi kebijakan (policy implementation). 
Dengan demikian, berbagai keputusan yang 
diambil negara, secara prinsip merupakan 

19. Secara umum, Semi-Democracy dicirikan oleh antara lain dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, tetapi pada sisi lain, kebebasan sipil sangat 
dibatasi. Oleh karenanya, pada praktik Semi-Democracy, biasanya partai oposisi tetap diberi kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh regim yang 
berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas (Case, 2002, pp. 6-7).  Sementara, karakteristik dari pseudo-democracy, antara lain, juga 
ditunjukkan oleh dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai oleh kecurangan, dan kebebasan 
sipil nyaris dimatikan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan, sangat 
ketat dikontrol oleh pihak pemerintah. Pada sisi lain, keberadaan partai oposisi juga hampir sama sekali tidak memiliki otonomi, karena dominanya intervensi 
pemerintah, baik pada pembentukan struktur kelembagaan partai, penunjukan personil pengurus, rekruitmen kader, maupun dalam hal keuangan partai.  Dalam 
narasi yang lebih elaboratif (Case ,2002, p. 8)
20. Gismar, A.M dan Syarif Hidayat (2010). Reformasi Setengah Matang.  Jakarta. Mizan.
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persenyawaan antara tuntutan masyarakat 
dan kepentingan negara itu sendiri. Tegasnya, 
kalaupun negara secara legal formal memiliki 
otoritas untuk mengetok “palu akhir” atas 
berbagai keputusan yang diambil, namun per-
annya dalam proses pengambilan keputusan 
itu sendiri lebih sebagai mediator atas kom-
pleksitas dan perbedaan kepentingan dari 
kalangan masyarakat. 

Namun perlu dicatat bahwa pada pe-
riode transisi menuju demokrasi, sifat dasar 
dari rejim otoriter belum secara total dapat 
dihilangkan. Kendati salah satu tuntutan 
reformasi politik itu sendiri mengharuskan 
perluasan peran masyarakat, dalam banyak 
hal, negara relatif masih mendominasi proses 
pengambilan keputusan nasional. Bahkan 
dalam kasus-kasus tertentu, negara dapat 
memaksakan kehendaknya. Pada sisi lain, 
“perselingkuhan” antar-aktor negara (state 
actors) dalam rangka perjuangan kepentin-
gan pribadi dan kelompok masih tetap ber-
langsung.

Terbukanya peluang partisipasi 
masyarakat sebagai bagian dari tuntu-
tan reformasi politik telah memberi nuansa 
baru bagi pola interaksi antara negara dan 
masyarakat pada periode transisi menuju 
demokrasi. Bila sebelumnya –pada periode 
rejim otoriter, pola interaksi antara negara 
dan masyarakat cenderung satu arah, maka 
pada periode transisi menuju demokrasi in-
teraksi tersebut mulai bergeser ke pola in-
teraksi dua arah; meskipun cenderung tidak 
seimbang karena dalam banyak hal negara 
masih dapat memaksakan kehendaknya ter-
hadap masyarakat.21 

Selain itu, salah satu implikasi dari per-
luasan partisipasi masyarakat pada periode 
transisi menuju demokrasi adalah semakin 
transparannya kompetisi kepentingan antara 
elite masyarakat. Kecenderungan ini tentun-
ya mudah untuk dipahami karena masyarakat 
–dalam arti masyarakat sipil (civil society) itu 
sendiri belum siap untuk berperan. Sebab 
itu, dapat dimengerti bila kemudian peluang 
partisipasi masyarakat pada periode transisi 
menuju demokrasi lebih banyak dimanfaat-
kan oleh para elite masyarakat. Mereka inilah 
yang berperan mewakili masyarakat, atau 
mengklaim diri mewakili masyarakat, dalam 
berhadapan dengan pihak negara. 

Argumentasi yang hendak ditegaskan 
di sini adalah, pola interaksi antara negara 
dan masyarakat pada periode transisi menuju 
demokrasi sejatinya lebih merupakan inter-
aksi antara elite penguasa (state actors) dan 
elite masyarakat (society actors). Sebab itu, 
sulit untuk dihindari bila kemudian kompetisi 
kepentingan antar-elite penguasa (pada satu 
sisi) dan antar-elite masyarakat (pada sisi lain) 
telah mendominasi proses politik baik dalam 
pengambilan keputusan maupun pada tahap 
implementasi kebijakan. Sementara, kolusi 
dan persekongkolan politik antara dua kubu 
elite tersebut (elite masyarakat dan elite pen-
guasa) dalam rangka perjuangan kepentingan 
masing-masing, telah menjadi karakteristik 
utama dari pola interaksi antara negara dan 
masyarakat. Inilah konteks di mana demokra-
si Indonesia berkembang. Dalam merumus-
kan aspek mana dari demokrasi yang hendak 
diukur dan mengoperasionalkan aspek ini ke 
dalam indikator-indikator yang dapat diukur, 
konteks ini tidak bisa diabaikan.

Tantangan untuk membangun IDI 
adalah bagaimana menerjemahkan dan mer-
umuskan seluruh pertimbangan kerangka 
konseptual di atas ke dalam konsep yang ope-
rasional.  Ada dua implikasi dari tantangan ini, 
yaitu: pertama, melakukan deduksi logis dari 
kerangka konseptual tadi ke dalam aspek, 
variabel, dan indikator yang dapat diukur; 
dan kedua, merumuskan metodologi untuk 
mengukurnya.    

Setiap upaya untuk menyusun indeks 
akan dihadapkan pada berbagai pilihan as-
pek, variabel, dan indikator yang akan dan 
bisa dijadikan ukuran.  Ada beberapa kriteria 
yang secara sistematik dipakai dalam memilih 
variabel dan indikator.  Pertama relevansi; di-
mana variabel dan indikator yang digunakan 
dalam IDI harus benar-benar relevan ter-
hadap demokrasi yang hendak diukur. Kedua, 
signifikansi: variabel dan indikator yang digu-
nakan tidak cukup sekedar relevan, tapi ada 
atau tidaknya signifikan dalam menyumbang 
kondisi demokrasi di provinsi. Ketiga, keter-
sediaan data: indikator yang digunakan juga 
harus dapat dipastikan bahwa datanya ter-
sedia.  Indikator yang secara teoritik relevan 
tidak dapat digunakan bila datanya tidak ter-
sedia; oleh karena itu ketersediaan data men-
jadi faktor yang sangat menentukan.   

21. Lihat Martin Smith (1995: 209-210); David Marsh and Gerry Stoker (1995: 230)
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Dengan segala pertimbangan di atas, 
dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek 
yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga as-
pek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil 
(Civil Liberty), Hak Politik (Political Rights), dan 
Kelembagaan Demokrasi (Institutions of De-
mocracy).22   

Aspek pertama dan kedua mere-
fleksikan esensi konsep demokrasi. Namun 
demikian, mengingat dua esensi dasar dari 
demokrasi tersebut tidak mungkin akan da-
pat bekerja secara maksimal tanpa adanya 
“wadah”, stuktur, dan prosedur  pendukung, 
maka Kelembagaan Demokrasi juga diang-
gap sebagai aspek penting  demokrasi. Atas 
dasar pertimbangan inilah, dalam penyusu-
nan IDI kelembagaan demokrasi didudukkan 
sebagai aspek ketiga.

1.4.1.1. Aspek Kebebasan Sipil (Civil 
Liberties)

Secara teoritis, konsep civil liberties 
berkaitan dengan apa yang disebut dengan 
free self-expression, free movement and free-
dom from arbitrary arrest (Frank Bealey, 2000: 
56). Kebebasan merupakan kondisi yang 
sangat penting bagi demokrasi karena tanpa 
kebebasan masyarakat tak dapat menuntut 
akuntabilitas pemerintah. Namun, kebebasan 
mempunyai berbagai makna. Menurut Isaiah 
Berlin (1969), kebebasan dapat didefinisi-
kan secara negatif maupun positif. Secara 
negatif (negative freedom) adalah kebebasan 
dari interference (ancaman, gangguan, pem-
batasan, dan sebagainya) dari luar.  Dalam 
bahasa sehari-hari, negative freedom ini da-
pat diekspresikan sebagai “freedom from” 
atau “kebebasan dari”.  Sementara kebebasan 
positif (positive freedom) adalah kebebasan 
untuk mengaktualisasikan atau merealisasi-
kan potensi yang dikaitkan dengan jaminan-
jaminan pendidikan, kesehatan, dan lain-
lainnya.  Kebebasan positif ini dalam bahasa 
sehari-hari secara baik diekspresikan sebagai 
“freedom to” atau “kebebasan untuk”.  

Dalam teori maupun praktik Demokra-
si Liberal di negara-negara Barat, khususnya 
Amerika Serikat, kebebasan negatif jarang 
mendapat perhatian dan dianggap sebagai 
suatu hal yang pasti ada (taken for granted). 
Tekanan dalam diskursus mengenai kebeba-

san lebih pada kebebasan positif. Sebaliknya, 
di negara-negara yang sedang dalam tahap 
transisi demokrasi seperti Indonesia, persoa-
lan kebebasan yang dominan seringkali ada-
lah persoalan kebebasan negatif; yakni ke-
bebabasan dari ancaman atau tekanan pihak 
lain yang terjadi karena berbagai macam 
alasan. Kemungkinan datangnya ancaman 
–baik terhadap kebebasan individu ataupun 
kelompok masyarakat, tidak saja datang dari 
negara atau pejabat-pejabatnya, namun bisa 
juga datang dari individu atau kelompok lain. 
Menyadari hal ini, IDI memberi fokus yang 
cukup besar kepada kebebasan negatif yang 
tercermin dalam indikator-indikator pada as-
pek Kebebasan Sipil. 

Hingga saat ini belum ada kesepakatan 
baku tentang elemen-elemen dari kebeba-
san sipil.   Namun berdasarkan kaidah-kaidah 
yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi 
antara lain, kebebasan untuk mengemukakan 
pendapat (freedom of expression), kebeba-
san pers (freedom of press), kebebasan un-
tuk berserikat (freedom of assembly), dan 
kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah 
(freedom of worship) (Bealey, 2000: 56).  

Ancaman bagi kebebasan sipil um-
umnya berasal dari dua sumber utama. Per-
tama, ancaman yang bersumber dari para 
pemegang otoritas negara, atau dikenal den-
gan sebutan supreme coercive authority. Hal 
ini disebabkan pada umumnya pemerintah 
kurang menyukai adanya kebebasan sipil –
terutama dalam hal mengemukakan penda-
pat dan berserikat, karena akan mengganggu 
hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang 
kedua berasal dari apa yang John Stuart Mill 
sebut sebagai “tyranny of the majority”. Anca-
man yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak 
berasal dari negara, dan/atau pemerintah, 
tetapi bersumber dari sesama masyarakat 
sipil (Bealey, 2000: 57).

Dengan menyimak secara seksama ul-
asan teoritis di atas, secara sederhana kebe-
basan sipil dapat didefinisikan sebagai kebe-
basan individu/warga negara dan kelompok 
individu untuk berkumpul dan berserikat, 
berpendapat, berkeyakinan, serta kebeba-
san dari diskriminasi dan pengekangan yang 
berasal  dari individu/warga negara lainnya, 
kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat 
tertentu. 

21. IDI 2007 adalah uji coba penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, konsep maupun operasionalisasinya masih belum mapan. Dalam perkem-
bangannya menuju IDI 2009 baik konsep maupun operasionalisasinya mengalami perbaikan antara lain berupa penghapusan maupun penambahan variabel dan 
indikator.
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Namun demikian, dalam konteks IDI, 
kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi 
hanya pada kebebasan individu dan kelom-
pok yang berkaitan erat dengan kekuasaan 
negara dan atau kelompok masyarakat ter-
tentu. Atau dengan kata lain, IDI tidak meli-
hat kebebasan individu/warganegara dari 
individu/warganegara lainnya. Alasan yang 
mendasarinya antara lain karena (a) aspek isu 
strategis yang sering muncul di negara-nega-
ra di seluruh dunia terkait dengan kebebasan 
sipil adalah persoalan kebebasan dari inter-
vensi negara dan atau kelompok masyarakat 
lainnya, khususnya bagi negara yang relatif 
belia menerapkan demokrasi; (b) secara me-
todologis, pengumpulan data untuk men-
gukur kebebasan individu dari individu lain-
nya, sulit untuk dilakukan.

 Perlu juga dikemukakan, definisi ne-
gara yang dimaksud di sini antara lain meli-
puti: pemerintah daerah, birokrasi pemerin-
tah daerah, anggota DPRD, anggota DPRP 
dan MRP (khusus Papua), KPUD, Kepolisian 
Daerah (Polda). Sedangkan definisi kelompok 
masyarakat  adalah organisasi kemasyaraka-
tan berdasarkan, antara lain, kesamaan aga-
ma, etnis, suku, ras, ruang lingkup pekerjaan, 
dan kesamaan tujuan berkelompok.

 Untuk mendapatkan data dan infor-
masi dalam penyusunan IDI, aspek Kebeba-
san Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam 
sejumlah variabel sebagai berikut:   
1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. 

Berkumpul adalah aktivitas kemasyaraka-
tan dalam bentuk pertemuan yang meli-
batkan lebih dari 2 (dua) orang. Sedan-
gkan berserikat adalah mendirikan atau 
membentuk organisasi, baik terdaftar 
atau tidak terdaftar di lembaga pemerin-
tah.   

2)  Kebebasan Berpendapat; yakni kebeba-
san individu dan kelompok untuk menge-
luarkan pendapat, pandangan, kehendak, 
dan perasaan, tanpa adanya rintangan 
berupa tekanan fisik, psikis dan pem-
batasan. 

3) Kebebasan Berkeyakinan; yakni kebeba-
san individu untuk untuk meyakini keper-
cayaan atau agama di luar kepercayaan 
atau agama yang ditetapkan pemerin-
tah, serta tidak adanya tindakan represi 
dari satu kelompok masyarakat terhadap 
kelompok masyarakat lain yang meno-
lak kebijakan pemerintah terkait dengan 

salah satu keyakinan.
4) Kebebasan dari Diskriminasi; yakni ke-

bebasan dari perlakuan yang membeda-
kan individu warganegara dalam hak dan 
kewajiban yang dia miliki di mana pem-
bedaan tersebut didasarkan pada alasan 
gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, 
umur, ODHA, dan hambatan fisik.

Sementara pada tingkat indikator, ter-
dapat 10 (sepuluh) indikator dalam aspek 
Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari  2 (dua)  
indikator pada variabel pertama dan kedua, 
serta masing-masing 3 (tiga) indikator pada 
variabel ketiga dan keempat;  sebagaimana 
ditunjukkan oleh tabel 1.1.

1.4.1.2.  Aspek Hak-Hak Politik (Political 
Rights)

Bollen (1993) menulis: political rights 
exist to the extent that the national government 
is accountable to the general population and 
each individual is entitled to participate in the 
government directly or through representatives. 
Pernyataan ini secara implisit mengindikasi-
kan bahwa political rights merupakan indika-
tor demokrasi politik yang cukup lengkap, 
mencakup partisipasi dan kompetisi. Mengin-
gat pentingnya hak politik (political rights) ini, 
Robert Dahl (1971) memberikan lima indika-
tor untuk dimensi hak-hak politik yakni: hak 
untuk memberikan suara, hak untuk mem-
perebutkan jabatan publik, hak berkompetisi 
dalam merebut suara, pemilihan yang bebas 
dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerin-
tah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik 
diturunkan ke dalam dua variabel yakni: 
1)  Hak Memilih dan Dipilih; yaitu hak setiap 

individu untuk secara bebas memberikan 
suara dalam pemilihan pejabat publik. Se-
dangkan hak dipilih adalah hak setiap indi-
vidu untuk berkompetisi memperebutkan 
suara secara bebas dalam suatu pemilihan 
sebagai pejabat publik.

2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan 
Keputusan dan Pengawasan. Secara har-
fiah partisipasi berarti keikutsertaan. 
Dalam konteks politik, hal ini mengacu 
pada keikutsertaan warga dalam berbagai 
proses politik. Salah satu bentuk partisi-
pasi politik adalah menggunakan hak pilih 
dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi 
adalah keterlibatan  warga dalam segala 
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Variabel I :  Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 
Indikator 1  

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 

menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. 

Indikator 2

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang mengham-

bat kebebasan berkumpul dan berserikat

Variabel II: Kebebasan Berpendapat
Indikator 3 

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 

menghambat kebebasan berpendapat

Indikator 4 

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang mengham-

bat kebebasan berpendapat

Variabel III: Kebebasan Berkeyakinan
Indikator 5

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam  

menjalankan agamanya

Indikator 6

Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau 

mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya 

Indikator 7

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat 

terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

Variabel IV:  Kebebasan dari diskriminasi
Indikator 8

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok 

rentan lainnya

Indikator 9

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal 

gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

Indikator 10

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan 

gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

TABEL 1.1.
Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil
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tahapan kebijakan, mulai sejak pembua-
tan keputusan sampai dengan penilaian 
keputusan, termasuk juga peluang untuk 
ikut serta dalam pelaksanaan maupun 
pengawasan keputusan. Keterlibatan 
masyarakat dapat dilihat dari jumlah 
(frekuensi) keterlibatan baik secara indi-
vidual maupun kelompok dalam berbagai 
kegiatan seperti hearing, demonstrasi, 
mogok, dan semacamnya. Sementara pen-
gawasan oleh masyarakat dapat dilakukan 
dalam bentuk pelaporan/pengaduan ter-
hadap penyelenggaraan pemerintahan 
melalui press statement, pengaduan ke-
pada kepolisian, dan prakarsa media me-
muat berita terkait dengan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara pada tingkat indikator, as-
pek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator 
yang terdiri dari: lima indikator pada variabel 
pertama, dan dua indikator pada variabel 
kedua; (lihat Tabel 1.2.)

1.4.1.3.  Aspek Lembaga Demokrasi 
(Institutions of Democracy)

 Seperti dikemukakan pada ulasan 
sebelumnya, kebebasan sipil dan hak-hak 
politik sebagai pilar dari konsep demokrasi 
tidak mungkin dapat teraktualisasi secara 
maksimal tanpa didukung oleh lembaga-lem-
baga demokrasi. Atas dasar pertimbangan 
ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi 
telah mengartikulasi lembaga demokrasi se-
bagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebe-
basan sipil dan hak-hak politik. Mengingat be-
gitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi 
tersebut, maka bagi  mereka yang berafiliasi 
dengan perspektif ini, acapkali mengatakan 
bahwa satu di antara yang membedakan anta-
ra demokrasi dan anarki adalah, karena kebe-
basan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan 
secara institusional, atau dengan kata lain di 
dasarkan pada aturan, norma, prosedur dan 
kelembagaan yang telah disepakati secara 
bersama. 

Kendati kata “lembaga” atau ”institusi” 
itu sendiri sering memiliki arti yang berbeda 
antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, na-
mun pada konteks ilmu politik, institusi telah 
didefinisikan sebagai lembaga publik yang 
dibentuk dan difungsikan untuk mengatur 

dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau 
pemerintah (Bealye, 2000: 166). Bila definisi 
ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka 
institusi yang dimaksud tidak lain adalah 
institusi-institusi negara yang dibentuk dan 
difungsikan untuk menopang terbentuk dan 
bekerjanya sistem politik yang demokratis. 
Ini berarti –dalam wujud lembaga, institusi 
demokrasi dapat berada pada tataran ”su-
prastruktur” —meliputi antara lain, lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun 
pada tataran ”infrastruktur”—seperti mis-
alnya, Pemilu, partai politik, media massa, dan 
kelompok kepentingan.

 Dengan merujuk sejumlah elemen 
dari institusi demokrasi di atas, untuk tujuan 
pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi 
pun telah dioperasionalkan ke dalam sejum-
lah variabel berikut: 
1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas 

dan Adil; adalah pemilu yang memenuhi 
standar demokratis, yang dicerminkan 
oleh, antara lain: adanya kesempatan yang 
sama dalam kampanye, tidak adanya ma-
nipulasi dalam penghitungan suara, tidak 
adanya intimidasi  dan kekerasan fisik 
dalam memberikan suara.

2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD); adalah efektifivitas pelaksanaan 
fungsi parlemen/DPRD dalam rangka 
konsolidasi demokrasi. Hal ini penting 
untuk dilihat, karena parlemen merupa-
kan representasi kedaulatan rakyat untuk 
mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. 
Parlemen yang efektif, yakni yang mem-
prioritaskan kepentingan masyarakat, di-
indikasikan oleh antara lain: adanya ting-
kat partisipasi dan kontestasi politik yang 
tinggi; berjalannya mekanisme check and 
balance; akuntabilitas politik yang tinggi; 
dan adanya hubungan yang kuat antara 
politisi dengan konstituen.

3) Peran Partai Politik. Partai politik adalah 
suatu kelompok yang terorganisir yang 
anggota-anggotanya mempunyai orien-
tasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 
Tujuan kelompok ini adalah untuk mem-
peroleh kekuasan dan kedudukan politik 
—dengan cara konstitutional— untuk mel-
aksanakan kebijakan-kebijakan mereka 
(Miriam Budiardjo, 1983: 160). Terdapat 
sejumlah fungsi dari partai politik, di anta-
ranya adalah: fungsi penyerapan aspi-
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Variabel V:  Hak memilih dan Dipilih
Indikator 11  

Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat

Indikator 12

Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok 

penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih

Indikator 13

Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)

Indikator 14

Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki 

hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)

Indikator 15

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi  

Variabel VI: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 
Pengawasan
Indikator 16

Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 

Indikator 17

Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

TABEL 1.2.
Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-hak Politik
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rasi masyarakat; fungsi komunikasi politik 
(antara konstituen dengan para penye-
lenggara negara); fungsi pengkaderan dan 
rekrutmen calon-calon pemimpin politik; 
serta fungsi sosialisasi politik (La Palom-
bara and Weiner, 1966: 3).

4) Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah. 
Dalam hal ini dibatasi pada peran birokra-
si dalam  konsolidasi demokrasi, yaitu ke-
terbukaan dan kesungguhan pemerintah 
daerah dalam menerima dan menindak-
lanjuti aspirasi masyarakat dan keter-
bukaan (transparansi) dalam penentuan 
pejabat birokrasi.

5) Peradilan yang Independen (independ-
ent judiciary) adalah pelaksanaan rule of 
law yang bebas intervensi, penegakan 
hukum (law enforcement) yang konsisten 
dan kesetaraan di hadapan hukum (equal-
ity before the law). Hal ini penting untuk 
dilihat, karena supremasi hukum merupa-
kan landasan demokrasi. Peradilan yang 
bebas dari intervensi birokrasi dan poli-
tik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), 
serta penegakan hukum yang konsisten 
mengindikasikan bahwa supremasi hu-
kum dijunjung tinggi.  

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga 
Demokrasi diturunkan ke dalam sembilan in-
dikator, dengan rincian  dua indikator pada 
variabel pertama, ketiga, keempat dan kelima; 
serta tiga indikator pada variabel kedua. Hal 
ini ditunjukkan dalam tabel 1.3.

Dengan demikian, secara keseluruhan, 
komponen yang membentuk IDI 2010 terdiri 
atas 3 Aspek, 11 Variabel dan 28 Indikator. 
Informasi secara lebih rinci tentang indika-
tor dari masing-masing variabel dapat dilihat 
pada Lampiran 1.

1.4.2. Metodologi IDI

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, 
mengukur demokrasi dengan ukuran-ukuran 
yang obyektif mau tidak mau akan dihadap-
kan pada penyederhanaan konsep.  Hal ini tak 
terelakkan karena mengukur suatu konsep 
besar seperti demokrasi menuntut adanya 
operasionalisasi konsep tersebut ke dalam 
aspek, variabel, dan indikator yang manage-
able, tangible dan dapat diukur.  Operasional-
isasi ini secara konseptual membatasi karena 
aspek-aspek lain dari demokrasi yang tidak 

tercakup dalam operasionalisasi tentunya 
tidak akan menjadi bagian dari konsep yang 
diukur.  Dengan demikian, secara konseptual, 
yang menjadi tantangan bagi sebuah pen-
gukuran mengenai demokrasi adalah apakah 
dengan operasionalisasi yang dilakukan, pen-
gukuran tersebut masih mampu menangkap 
aspek-aspek yang paling fundamental dari 
demokrasi.

IDI tidak terlepas dari persoalan kon-
septual di atas.  Setelah melalui pergumulan 
konseptual yang panjang, IDI mengambil 
Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Kelem-
bagaan Demokrasi sebagai tiga aspek pent-
ing dari demokrasi politik yang diukur. Pada 
tingkat yang paling kongkrit, IDI –melalui 
indikator-indikator dari ketiga aspek penting 
demokrasi tadi, menilai apakah ada aturan, 
situasi, atau kejadian yang mencerminkan 
ada atau tidak adanya, berkembang atau ter-
hambatnya demokrasi di suatu provinsi.

Seperti halnya dengan persoalan kon-
septual di atas, setiap metode memiliki kele-
bihan dan keterbatasan.  Memilih suatu me-
tode berarti pula mengabaikan metode yang 
lain.  Seperti kita ketahui kondisi demokrasi di 
suatu daerah dapat dimanifestasikan dalam 
berbagai indikator, seperti aturan-aturan 
yang ada, perilaku aparatur negaranya, per-
ilaku masyarakat, dan sebagainya.  Selan-
jutnya, berbagai “indikasi” keadaan demokrasi 
ini dapat ditangkap melalui berbagai medium 
seperti dokumen-dokumen resmi, laporan di 
media masa (cetak maupun elektronik), serta 
dalam opini masyarakat yang hidup di tem-
pat itu.  Dengan demikian ada berbagai data 
yang mungkin digunakan untuk menangkap 
kondisi demokrasi, baik itu data kuantitatif 
maupun data kualitatif.  Kompleksitas data 
yang mungkin digunakan, dengan tingkat 
kesulitan untuk mendapatkannya yang juga 
beragam, menjadi persoalan serius dalam 
membangun IDI.  Dengan demikian, secara 
metodologis tantangannya adalah mencoba 
menangkap kondisi demokrasi di provinsi 
secara komprehensif, namun sekaligus juga 
dapat menghadirkan “angka” sebagai ukuran 
obyektif dan jelas.

Menjawab tantangan metodologis di 
atas, IDI menggunakan metode triangulasi 
(Denzin, 1978), yakni mengkombinasikan 
antara metode kuantitatif dan kualitatif se-
hingga data yang didapat dari metode yang 
satu akan memvalidasi silang (cross validate) 
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Variabel VII :  Pemilu yang bebas dan adil
Indikator 18  

Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

Indikator 19

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

Variabel VIII:  Peran DPRD
Indikator 20

Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita 

Indikator 21

Jumlah jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total 

perda yang dihasilkan

Indikator 22

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif 

Variabel Ix:  Peran Partai politik
Indikator 23

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

Indikator 24

Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

Variabel x:  Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Indikator 25

Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/par-

pol tertentu dalam pemilu legislatif

Indikator 26

Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu 

legislatif

Variabel xI:  Peran Peradilan yang independen
Indikator 27

Keputusan hakim yang kontroversial

Indikator 28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

TABEL 1.2.
Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-hak Politik
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data yang didapat dengan metode yang lain. 
Sehubungan dengan itu, ada empat metode 
pengumpulan data yang digunakan, yaitu: 
media review (analisis isi berita surat kabar), 
document review (analisis isi dokumen resmi 
yang dikeluarkan pemerintah), focused-
group discussion (FGD), dan wawancara 
mendalam (in-depth Interview).23  

1.4.2.1.  Review Media  dan Review Do-
kumen

 Review media dan dokumen dipilih 
sebagai salah satu teknik pengumpulan data, 
karena baik media maupun dokumen diang-
gap sebagai sumber informasi paling realistik 
untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam 
kurun waktu pengamatan selama satu tahun) 
berkaitan dengan aspek, variabel, dan indika-
tor IDI.24 

Penggunaan dokumen sebagai sum-
ber data IDI tidak menuntut banyak penjela-
san. Karena pada dasarnya, dokumen resmi 
merupakan sumber data yang layak dan biasa 
dipakai dalam banyak penelitian. Penggunaan 
media –khususnya surat kabar (Koran), seba-
gai sumber data untuk mengukur demokrasi 
barangkali tidak lazim digunakan, sebab itu 
perlu mendapatkan penjelasan khusus. 

Surat kabar atau koran diyakini se-
bagai sumber informasi yang paling relevan 
dalam merekam kehidupan daerah –termas-
uk di dalamnya denyut demokrasi atau pros-
es demokratisasi, selama satu tahun secara 
terus menerus dari hari ke hari. Ini bukan 
berarti koran tidak memiliki kelemahan. IDI 
sepenuhnya menyadari keterbatasan koran 
seperti kemungkinan bias-bias editorial dan 
wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, 
keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahl-
ian wartawan. Namun, di samping keter-
batasan-keterbatasan ini dan dengan asumsi 
koran di Indonesia adalah koran yang bebas, 
koran merupakan sumber data mengenai 
demokrasi provinsi yang cukup baik. Terlebih 
lagi, dalam hal-hal yang berkaitan dengan gai-
rah spontan dari masyarakat untuk berpar-
tisipasi dalam kehidupan politik di daerahnya, 
barangkali tidak ada yang konsisten hadir 
sepanjang tahun seperti koran. Untuk men-

gurangi bias yang muncul karena kelemahan-
kelemahan yang inheren ada dalam metode 
review koran inilah maka FGD dan wawan-
cara mendalam juga dilakukan. 

Untuk menerapkan metode review me-
dia dan document, tulis Neuman (2000: 34), 
sedikitnya harus dipenuhi empat persyaratan 
pokok. Pertama, merumuskan secara spesifik 
isu yang akan dicari (dalam konteks IDI be-
rarti mulai dari aspek, variabel, hingga indika-
tor penelitian). Kedua, menetapkan jenis me-
dia dan dokumen yang akan di-review. Ketiga, 
menyusun alat atau sistem untuk “merekam” 
data dan informasi yang diperlukan. Keem-
pat, mengukur data dan informasi yang telah 
terkumpul untuk selanjutnya disajikan dalam 
bentuk angka atau persentase.

Dalam konteks penyusunan IDI, per-
syaratan yang pertama merujuk pada aspek, 
variabel, dan indikator IDI. Sedangkan untuk 
memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan 
media yang dimaksud adalah surat kabar, 
dan untuk ini telah dipilih satu surat kabar 
terkemuka di masing-masing provinsi.25  Se-
mentara untuk jenis dokumen, yang diguna-
kan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD –seperti 
Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan 
Gubernur, Surat Keputusan DPRD serta 
dokumen-dokumen resmi lainnya seperti 
data demonstrasi dari Kepolisian, dan data 
pemilih.

1.4.2.2. Focused Group Discussion 
(FGD)

 Mengingat proses pengumpulan 
data dalam penyusunan IDI mengguna-
kan lebih dari satu metode –dan di antara 
metode-metode tersebut review media dan 
dokumen merupakan basis untuk menjaring 
data kuantitatif, maka dengan demikian  FGD 
memiliki peranan penting dalam upaya untuk 
meminimalkan “bias” dari informasi yang di-
jaring melalui review media dan dokumen.26  

 Secara umum, tujuan utama dari 
penggunaan FGD adalah untuk menjar-
ing data kualitatif berkaitan dengan aspek, 
variabel, dan indikator IDI. Secara khusus, 
tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI 

23. Secara lebih lengkap, jastifikasi tentang metode yang digunakan untuk membangun IDI dapat dilihat pada Lampiran 3. 
24. Secara lebih lengkap uraian mengenai Review Media dan Dokumen sebagai metode pengumpulan data dapat dilihat pada Lampiran 3.
25. Daftar suratkabar yang digunakan sebagai sumber data IDI 2011 dapat dilihat pada Lampiran 2.
26. Uraian lebih lengkap mengenai FGD sebagai metode pengumpulan data,  dapat dilihat pada Lampiran 3.
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adalah, pertama, untuk mendapatkan infor-
masi tentang pendapat dan penilaian par-
tisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) 
atas data-data kuantitatif berkaitan dengan 
indikator-indikator IDI yang telah berhasil 
dikumpulkan melalui review media dan do-
kumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas 
kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi 
tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, meng-
gali informasi (data kualitatif) berkaitan 
dengan indikator-indikator IDI yang belum 
didapatkan melalui review media dan review 
dokumen.

1.4.2.3. Wawancara Mendalam

 Pada konteks penyusunan IDI, in-
depth interview digunakan untuk melakukan 
verifikasi dan pendalaman informasi yang tel-
ah diperoleh melalui review media dan doku-
men serta FGD. Karena itu, cukup beralasan 
jika in-depth interview diperankan bukan seba-
gai metode utama dalam proses pengumpu-
lan data, tetapi lebih bersifat komplementer 
karena melengkapi ketiga metode lainnya. 
Dengan peran seperti ini, in-depth interview 
baru dilakukan setelah FGD berlangsung 
guna mendalami berbagai informasi terkait 
kasus-kasus yang belum terungkap secara 
maksimal dalam FGD. Perlu ditegaskan di 
sini, kendati in-depth interview bersifat kom-
plementer terhadap metode pengumpulan 
data lainnya, namun memiliki peran yang 
tidak kalah penting karena berperan sebagai 
“pos” terakhir dalam penjaringan data kuali-
tatif. Lebih dari itu, in-depth interview juga 
berperan sebagai “filter” dalam megurangi 
bias informasi berkaitan dengan aspek, vari-
abel dan indikator IDI.27  

Keterkaitan empat metode di atas da-
pat dijelaskan sebagai berikut. Dua metode 
pertama (review media dan dokumen) ber-
peran sebagai basis utama dalam penjarin-
gan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, 
variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data-
data kuantitatif yang telah terekam melalui 
review media dan dokumen diverifikasi dan 
dielaborasi dengan data kualitatif yang dijar-
ing melalui dua metode berikutnya (FGD dan 
in-depth interview). 

Dengan demikian, penghitungan in-
deks untuk masing-masing indikator IDI 

ditetapkan dengan bertumpu pada data 
kuantitatif yang diperoleh melalui dua me-
tode yang pertama (review media dan review 
dokumen) serta data kualitatif yang diper-
oleh melalui dua metode berikutnya (FGD 
dan in-depth interview). Indeks masing-masing 
indikator IDI di setiap provinsi memberikan 
kontribusi dalam penghitungan indeks vari-
able IDI, selanjutnya indeks variabel mem-
berikan kontribusi terhadap penghitungan 
indeks tiga aspek IDI. Pada akhirnya, kompos-
it indeks ketiga aspek IDI inilah yang mere-
fleksikan indeks demokrasi di masing-masing 
provinsi. Secara singkat, operasionalisasi dari 
empat metode pengumpulan data dalam pe-
nyusunan IDI, dapat digambarkan pada Dia-
gram 1.1.

 1.4.2.4. Menentukan Bobot Indikator, 
Variabel dan Aspek

 Aspek-aspek Kebebasan Sipil, Hak-
hak Politik, dan Lembaga Demokrasi belum 
tentu memiliki kontribusi atau tingkat kepent-
ingan yang sama dalam menentukan perkem-
bangan demokrasi di Indonesia. Ketiganya 
memang penting, namun seberapa penting 
salah satu aspek relatif terhadap aspek yang 
lain tidak dapat diketahui. Hal demikian juga 
terjadi pada tingkat variabel dan indikator; 
sejauh mana kontribusi atau tingkat kepent-
ingannya terhadap perkembangan demokra-
si di Indonesia tidak kita ketahui. 

Memang bobot ini bisa secara teoritis 
ditentukan, misalnya dengan mengasumsi-
kan bahwa setiap aspek memiliki kontribusi 
yang sama. Namun, penentuan secara a-priori 
ini belum tentu sesuai dengan realitas atau-
pun sesuai dengan bagaimana secara empirik 
para akademisi dan praktisi demokrasi yang 
terlibat dalam upaya membangun demokrasi 
di Indonesia memahaminya.  

Dihadapkan pada masalah di atas, IDI 
memilih untuk menentukan bobot –yang 
dalam bahasa statistik yang lazim digunakan 
di Indonesia disebut penimbang– melalui sua-
tu proses terpisah menggunakan Analytical 
Hierarchy Procedure (AHP). AHP merupakan 
pendekatan metodologis untuk menentu-
kan prioritas di antara sejumlah kriteria yang 
kompleks, dengan mengandalkan penilaian 
ahli. Penilaian ahli dilakukan dengan melaku-

27. Uraian lebih lengkap mengenai penggunaan in-depth interview sebagai metode pengumpulan data, dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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kan perbandingan secara berpasangan (pair 
ways comparison) antarindikator penilaian. 
Dalam hal ini, IDI menggunakan 14 penilai 
ahli dalam AHP mewakili akademisi, politikus, 
masyarakat sipil dan tersebar secara cukup 
merata dalam hal gender.28 

1.4.2.5. Menghitung Indeks Tiap-tiap 
Indikator, Variabel dan Aspek

Proses pengolahan data hasil review 
surat kabar dan review dokumen hingga 
menghasilkan indeks indikator diawali den-
gan penghitungan data kuantitatif menjadi 
skor data kuantitatif. Selanjutnya, skor data 
kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif 
hasil FGD dan wawancara mendalam sehing-
ga akhirnya menghasilkan indeks indikator. 

Kontribusi indeks indikator dalam 
membentuk indeks variabel kemudian dit-
imbang  menggunakan penimbang indikator 
yang didapat melalui suatu proses terpisah 
yang disebut Analitical Hierarchy Procedure.  
Penimbang ini menentukan berapa kontribu-
si masing-masing indikator terhadap variabel 
di mana indikator tersebut menjadi salah satu 
komponennya. 

Indeks variabel kemudian menyum-
bang kepada indeks aspek. Dalam proses 
pembentukan skor aspek setiap variabel dit-
imbang menggunakan penimbang hasil AHP. 
Indeks aspek pada akhirnya menyumbang ke-

pada Indeks Demokrasi Indonesia. Berdasar-
kan angka-angka indeks yang dihasilkan maka 
dapat diketahui kategori demokrasi di suatu 
provinsi, rendah, menengah atau tinggi.   

Berbeda dengan skor aspek IDI 
provinsi yang dibentuk dari skor aspek vari-
abel, skor aspek IDI Indonesia diperoleh 
dari rata-rata tertimbang capaian skor aspek 
provinsi-provinsi di Indonesia. Setelah diper-
oleh skor aspek Indonesia, kemudian ditim-
bang dengan penimbang yang diperoleh dari 
AHP maka terbentuklah IDI Indonesia.29  

1.4.3. Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan capaian ki-
nerja demokrasi di setiap provinsi, diguna-
kan skala 1 – 100.  Skala ini merupakan skala 
normatif di mana 1 adalah kinerja terendah 
dan 100 adalah kinerja tertinggi.  Kinerja te-
rendah (nilai indeks = 1) secara teoretik da-
pat terjadi bila semua indikator mendapatkan 
skor yang paling rendah (skor 1). Sebaliknya, 
kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara 
teoritik dimungkinkan apabila seluruh indika-
tor memperoleh skor tertinggi (skor 5).

Selanjutnya untuk memberi makna 
lebih lanjut dari variasi indeks antarprovinsi 
yang dihasilkan, skala 1 – 100 di atas dibagi 
ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, ya-
itu “baik” l(indeks >80), “sedang” (indeks 60 
– 80), dan “buruk” (indeks < 60).

28. Uraian lebih lengkap mengenai Analytical Hierarchy Procedure serta hasil pembobotan Aspek, Variabel dan Indikator IDI, dituangkan dalam catatan teknis dan 
dapat dilihat pada Lampiran 4.
29. Penjelasan komprehensif tentang metode penghitungan indeks indikator, variabel dan aspek, dapat dilihat pada Lampiran 5  tentang Catatan Teknis. 

Indikator  IDI
(28 Indikator)

Metode 
Pengumpulan Data Data

Kuantitatif
Skor Akhir

Masing-masing
Indikator

Konstribusi
terhadap 11
Variabel IDI

Konstribusi
terhadap 3
ASPEK IDI

Indeks Demokrasi
Masing-masing

Provinsi

Verifikasi
(Data Kualitatif)

Review Media &
Dokumen

Focus Group 
Discussion (FGD)

Wawancara 
Mendalam

(in-depth interview)

DIAGRAM 1.
Alur Penyusunan IDI 
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Aspek, Variabel dan Indikator

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
I. Kebebasan berkumpul dan berserikat

1 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 

menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

2 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang meng-

hambat kebebasan berkumpul dan berserikat

II. Kebebasan berpendapat

3 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 

menghambat kebebasan berpendapat

4 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang meng-

hambat kebebasan berpendapat

III. Kebebasan berkeyakinan

5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam  

menjalankan agamanya

6 Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau 

mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya 

7 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat 

terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

IV. Kebebasan dari diskriminasi

8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok 

rentan lainnya
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Aspek, Variabel dan Indikator
9 Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam 

hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

10 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan 

gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)
V. Hak memilih dan dipilih

11 Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat 

12 Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok 

penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih

13 Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)

14 Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki 

hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)

15 Jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi  

VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

16 Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

C.  LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (INSTITUTIONS OF DEMOCRACY)
VII. Pemilu yang bebas dan adil

18 Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

19 Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

VIII. Peran DPRD

20 Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita 

21 Jumlah jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total 

perda yang dihasilkan

22 Rekomendasi DPRD kepada eksekutif 

IX. Peran Partai politik

23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

24 Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

25 Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/

parpol tertentu dalam pemilu legislatif

26 Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu 

legislatif

XI. Peran Peradilan yang independen

27 Keputusan hakim yang kontroversial

28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi



LAMPIRAN III
Daftar Surat Kabar yang Digunakan 

Sebagai Sumber Data IDI 2014

Provinsi Nama Koran

Aceh Serambi Indonesia

Sumatera Utara Waspada

Sumatera Barat Singgalang

Riau Riau Pos

Jambi Jambi Independent

Sumatera Selatan Sriwijaya Post

Bengkulu Rakyat Bengkulu

Lampung Radar Lampung

Kep Bangka Belitung Babel Pos

Kep Riau Batam Pos

DKI Jakarta Warta Kota

Jawa Barat Pikiran Rakyat

Jawa Tengah Suara Merdeka

DIY Kedaulatan Rakyat

Jawa Timur Jawa Pos

Banten Radar Banten
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Daftar Surat kabar yang digunakan sebagai sumber data IDI 2013

Provinsi Nama Koran

Bali Harian Nusa Bali

NTB Lombok Post

NTT Pos Kupang

Kalimantan Barat Pontianak Post

Kalimantan Tengah Kalteng Pos

Kalimantan Selatan Banjarmasin Post

Kalimantan Timur Kaltim Post

Sulawesi Utara Manado Post

Sulawesi Tengah Radar Sulteng

Sulawesi Selatan Fajar

Sulawesi Tenggara Kendari Pos

Gorontalo Gorontalo Post

Sulawesi Barat Radar Sulbar

Maluku Suara Maluku

Maluku Utara Malut Post

Papua Barat Cahaya Papua

Papua Cendrawasih Pos



LAMPIRAN IV
Justifikasi Pertimbangan Metodologi

Kutipan di atas secara implisit mengindikasikan, sejatinya aktivitas penelitian merupa-
kan “persenyawaan” dari dua unsur utama, yaitu: disiplin dan proses. Sebagai sebuah disip-
lin, penelitian harus merujuk pada sejumlah kai dah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan 
secara akademis. Kaidah-kaidah akademis yang dimaksud, antara lain, memiliki pertanyaan 
empiris dan fokus kajian yang spesifik; memiliki landasan konsep dan teori yang jelas, harus 
memiliki kejujuran dan akurasi dan harus mengakui adanya keterbatasan-keterbatasan 
(limitasi) dari penelitian yang dilakukan (Vredenbregt, 1978: 1-20). Sementara, sebagai se-
buah proses, suatu penelitian harus melalui tahapan-tahapan yang berisikan serangkaian 
aktivitas dari awal hinga akhir. Tahap-tahap aktivitas penelitian ini, tentunya, bukan meru-
pakan suatu kekakuan yang bersifat absolut. Semua penelitian memiliki tahapan yang sama. 
Metode dan prosedur penelitian dapat berbeda dari satu penelitian ke penelitian yang lain 
sesuai tujuan dan fenomena yang diteliti. Namun yang harus selalu ada adalah kejelasan 
metode dan prosedur yang akan diambil untuk menjamin data dan hasil penelitian memiliki 
integritas dan kredibilitas. Tapi bila tahapan-tahapan tersebut tidak dilakukan secara benar, 
maka hasil penelitian pun akan dipertanyakan keabsahannya. Di antara langkah-langkah 
penelitian yang dimaksud adalah: perumusan masalah penelitian, merumuskan variabel dan 
indikator penelitian, menyusun desain penelitian, mengumpulkan dan mengolah data serta 
melakukan analisis atau interpretasi atas data yang telah dikumpulkan (Bouma, 1993: 8-9).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah suatu indeks komposit yang dibangun ber-
dasarkan tiga aspek yang terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Aspek, variabel, dan indi-
kator yang membentuk IDI ditampilkan dalam Tabel   Lampiran 3.1.

“The challenge of the research is to 
relate theory and research in such 
a way that questions are answered. 
Both theo ry and data are required. 
Data cannot be collected without 
some idea (theory) about the answer 
to the questions. Theories alone are 
unsatisfactory because they are only 
ideas which is much more  sounding 
at abstract le vel.” (Bouma, 1993: 17)
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Aspek, Variabel dan Indikator

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
I. Kebebasan berkumpul dan berserikat

1 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

2 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang meng-
hambat kebebasan berkumpul dan berserikat

II. Kebebasan berpendapat

3 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat

4 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang meng-
hambat kebebasan berpendapat

III. Kebebasan berkeyakinan

5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam  
menjalankan agamanya

6 Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau 
mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya 

7 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat 
terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

IV. Kebebasan dari diskriminasi

8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok 
rentan lainnya

9 Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam 
hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

10 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan 
gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)
V. Hak memilih dan dipilih

11 Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat 

12 Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok 
penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih

13 Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)

14 Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki 
hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)

15 Jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi  

VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

16 Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

TABEL 3.1.
Aspek, Variabel dan Indikator IDI
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Aspek, Variabel dan Indikator
17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (INSTITUTIONS OF DEMOCRACY)
VII. Pemilu yang bebas dan adil

18 Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

19 Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

VIII. Peran DPRD

20 Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita 

21 Jumlah jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total 
perda yang dihasilkan

22 Rekomendasi DPRD kepada eksekutif 

IX. Peran Partai politik

23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

24 Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

25 Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/
parpol tertentu dalam pemilu legislatif

26 Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu 
legislatif

XI. Peran Peradilan yang independen

27 Keputusan hakim yang kontroversial

28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
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I.  metode Pengumpulan Dat

Dalam literatur, metode pengumpulan 
data sangat beragam mulai dari observasi, 
review dokumen, hingga penyebaran kue-
sioner dan wawancara langsung dengan 
para narasumber. Lawrence Neuman (2000: 
33), me ngelompokkan teknik pengumpulan 
data ke dalam dua kategori utama. Pertama, 
apa yang ia sebut sebagai teknik pengumpu-
lan data kuantitatif—dalam pengertian 
pengumpulan data dalam bentuk angka—
yang meliputi metode-metode, antara lain: 
Experiment, Survey, Content Analysis, dan 
Existing Statistics Analysis. Kedua, adalah  
teknik pengumpulan data kualitatif—dalam 
pengertian pengumpulan data dalam ben-
tuk “kata-kata/kalimat” dan “gambar”—yang   
meliputi metode-metode, antara lain, Direct 
and Indirect Observations, Interview, Focus 
Group Discussion dan Historical-Comparative 
Data Collection. Pada bagian lain, Nawawi 
(1983: 94-133) membedakan sedikitnya 
ada lima teknik dalam pengumpulan data. 
Kelima metode pengumpulan data yang 
dimaksud adalah: a) Teknik Observasi Lang-
sung, b) Teknik Obervasi Tidak Langsung, c) 
Teknik Komunikasi Langsung (wawancara 
terstruktur dan wawancara mendalam—in-
depth interview), d) Komunikasi Tidak Lang-
sung (penyebaran kuisioner), dan e) Teknik 
Studi Dokumenter / Bibliografi.

Pilihan atas teknik-teknik pengumpul-
an data sangat ditentukan oleh sifat pe-
nelitian yang dilakukan dan jenis data yang 
diperlukan. Atas pertimbangan ini, dalam 
konteks penyusunan IDI, disepakati teknik 
pengumpulan datanya menerapkan metode 
triangulation (Denzin, 1978), yakni meng-
kombinasikan antara metode kuantitatif 
dan kualitatif dengan rancangan ter tentu 
sehingga data yang didapat dari metode 
yang satu akan memvalidasi (cross validate) 
data yang didapat dengan metode yang lain. 
Untuk lebih spesifiknya, ada empat metode 
utama yang digunakan dalam pengumpulan 
data untuk penyusunan IDI, yaitu: Review 
Media (analisis isi berita surat kabar), Review 
Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang 
dikeluarkan peme rintah), Focus Group Dis-
cussion (FGD), dan Wawancara Mendalam 
(in-depth Interview). 

1.1. Review Media  dan Review Doku-
men

Bila merujuk pada kategori metode 
pengumpulan data dikemukakan Neuman 
(2000) di atas, review media dan dokumen 
termasuk dalam kelompok teknik kuanti-
tatif. Metode ini umumnya digunakan untuk 
mendapatkan data dan informasi berkaitan 
dengan variabel dan indikator penelitian 
melalui analisis isi (content analysis) bahan-
bahan tertulis maupun simbolik (written 
and symbolic material), misalnya surat kabar, 
foto, lirik lagu, film, peraturan perundang-
undangan, dan sebagainya. Dalam khasanah 
penelitian ilmiah, review media, pada khu-
susnya, banyak digunakan baik dalam penel-
itian exploratory maupun penelitian explana-
tory (Neuman, 2000: 34).

Review media dan dokumen di pilih seba-
gai salah satu teknik pengumpulan data, ka-
rena baik media maupun dokumen dianggap 
sebagai sumber informasi paling realistik 
untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam 
kurun waktu pengamatan selama satu ta-
hun) berkaitan dengan 3 aspek, 11 variabel, 
dan 28 indikator IDI. Ini karena,  dokumen 
resmi merupakan sumber data yang layak 
dan biasa dipakai dalam banyak penelitian. 
Sementara, surat kabar (sumber review me-
dia) dipilih atas dasar pertimbangan bahwa 
koran merupakan agen informasi  yang 
merekam kehidupan daerah –termasuk di 
dalamnya denyut demokrasi atau proses 
demokratisasi, selama satu tahun secara 
terus menerus dari hari ke hari. Ini bukan 
berarti koran tidak memiliki kelemahan. IDI 
sepenuhnya menyadari keterbatasan koran 
seperti kemungkinan bias-bias editorial dan 
wartawan, keterbatasan jangkauan lipu-
tan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan 
keahlian wartawan. Namun, di samping 
keterbatasan-keterbatasan ini dan dengan 
asumsi koran di Indonesia adalah koran yang 
bebas, koran merupakan sumber data men-
genai demokrasi provinsi yang cukup baik. 
Terlebih lagi, dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan gairah spontan dari masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam kehidupan poli-
tik di daerahnya, barangkali tidak ada yang 
konsisten hadir sepanjang tahun seperti 
koran.  Untuk mengurangi bias yang muncul 
karena kelemahan-kelemahan yang inheren 



101LAmPIRAN IV
Indeks Demokrasi Indonesia 2014

ada dalam metode review koran inilah maka 
FGD dan wawancara mendalam juga dilaku-
kan. 

Untuk menerapkan metode review 
media dan document, tulis Neuman (2000: 
34), sedikitnya harus dipenuhi  empat per-
syaratan pokok. Pertama, merumuskan 
secara spesifik isu yang akan dicari (dalam 
konteks IDI berarti mulai dari aspek, vari-
abel, hingga indikator penelitian). Kedua, 
menetapkan jenis media dan dokumen yang 
akan di-review. Ketiga, menyusun alat atau 
sistem untuk “merekam” data dan informasi 
yang diperlukan. Keempat, mengukur data 
dan informasi yang telah terkumpul untuk 
selanjutnya disajikan dalam bentuk angka 
atau Jumlah.

Dalam konteks penyusunan IDI, per-
syaratan yang pertama merujuk pada 3 
aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Se-
dangkan untuk memenuhi syarat yang ked-
ua, ditetapkan media yang dimaksud adalah 
surat kabar, dan untuk ini telah dipilih satu 
surat kabar terkemuka di masing-masing 
provinsi. Sementara untuk jenis dokumen, 
yang digunakan adalah dokumen resmi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD –seperti Peraturan Daerah (Perda), 
Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputu-
san DPRD serta dokumen-dokumen resmi 
lainnya seperti data demonstrasi dari Ke-
polisian, dan data pemilih yang dikeluarkan 
oleh KPUD.

1.2. Focus Group Discussion (FGD)

Dari kata yang digunakan, Focus Group 
Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus), 
sangat jelas memperlihatkan adanya 3 (tiga) 
kata kunci: diskusi (bukan wawancara), 
kelompok (bukan individu), dan terfokus (bu-
kan bebas). Dengan demikian, secara har-
fiah, metode Focus Group Discussion (FGD) 
dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
pengumpulan data dan informasi mengenai 
suatu permasalahan tertentu yang sangat 
spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 
1998: 1).

Pada bagian lain, Powell (1996: 499) 
menulis, focus group discussion is a group of in-
dividuals selected and assembled by research-
ers to discuss and comment on, from personal 
experience, the topic that is the subject of 
the research. Sementara, Barnett (2008:1) 
mengatakan,  focus groups are comprised of 
inividuals assembled to discuss a particular 

subject, and differ from. Definisi yang diban-
gun oleh Powell (1996) dan Barnett (2008) 
ini secara implisit mengindikasikan, FGD  
hampir serupa dengan teknik  wawancara 
kelompok. Namun demikian, FGD memiliki 
perbedaan mendasar bila dibandingkan 
dengan  wawancara kelompok. Perbedaan 
yang dimaksud terletak pada  kedalaman 
data dan informasi yang dihasilkan dari in-
teraksi di antara para partisipan FGD. Lebih 
khusus, dalam wawancara kelompok, pro-
ses penggalian informasi lebih ditekan pada 
pertanyaan dan dialog antara peneliti dan 
narasumber; sementara pada FGD, proses 
penggalian informasi lebih didasarkan pada 
interaksi di antara para partisipan dengan 
merujuk pada isu yang dikemukakan oleh 
peneliti atau fasilitator FGD (Gibbs, 1997: 
2). Melalui FGD, peneliti/fasilitator dapat  
dengan leluasa melakukan eksplorasi atas 
sistem nilai dan orientasi para partisipan 
terhadap isu-isu yang sedang diteliti. Se-
mentara, pada sisi lain, di antara para partisi-
pan sendiri juga dapat saling bertanya serta 
saling mengevaluasi pemahaman mereka 
masing-masing atas isu-isu yang sedang 
didiskusikan (Kitzinger, 1995).

Mengapa FGD acapkali dipilih seba-
gai metode pengumpulan data? Dua di 
antara sejumlah alasan adalah: pertama, 
FGD merupakan teknik yang lebih handal 
untuk mendapatkan keragaman informasi 
tentang pandangan, penilaian, pengalaman, 
dan reaksi para narasumber atas isu-isu 
penelitian melalui dialog kelompok. Kedua, 
FGD memungkinkan peneliti untuk menda-
patkan informasi yang cukup komprehensif 
dalam waktu yang relatif singkat (Gibbs, 
1997: 2). Namun demikian, penting dicatat 
teknik pengumpulan data melalui FGD me-
miliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya, 
data dan informasi yang diperoleh dari FGD 
tidak cukup kuat dijadikan sebagai ”landas-
pijak” untuk melakukan generalisasi pada 
konteks yang lebih luas karena data dan 
informasi yang diperoleh tersebut hanya 
merefleksikan pandangan dan pendapat 
para partisipan dalam jumlah yang sangat 
terbatas (Hoppe, 1995).

Dalam kaidah penelitian ilmiah, 
FGD termasuk dalam kategori teknik pe-
ngumpulan data kualitatif. Sebagai salah 
satu dari teknik pengumpulan data, FGD 
dapat berperan sebagai metode utama, 
atau bila mengaplikasikan lebih dari satu 
teknik pengumpulan data, FGD dapat ber-
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peran sebagai komplementer terhadap 
metode-metode lainnya. Pilihan atas peran 
ini –apakah sebagai metode utama ataukah 
komplementer, sangat ditentukan oleh tu-
juan FGD itu sendiri. Bila tujuan utamanya 
untuk melakukan investigasi dan eksplorasi 
terhadap orientasi, pengalaman, dan sistem 
nilai dari para partisipan berkaitan dengan 
isu-isu penelitian, dalam hal ini FGD ber-
fungsi sebagai metode utama. Namun, jika 
FGD bertujuan untuk melakukan verifikasi 
atas informasi yang telah dikoleksi melalui 
metode-metode pengumpulan data lainnya, 
peran FGD hanya sebagai komplementer 
(Bernett, 2008: 1-2).

Pada konteks IDI, secara umum, tujuan 
utama dari penggunaan FGD adalah untuk 
menjaring data kualitatif berkaitan dengan 
aspek, variabel, dan indikator IDI. Secara 
khusus, tujuan FGD dalam pe ngumpulan 
data IDI adalah, pertama, untuk mendapat-
kan informasi tentang  pendapat dan penila-
ian partisipan (verifikasi, kon firmasi, diskon-
firmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan 
dengan indikator-indikator IDI yang telah 
berhasil dikumpulkan melalui review media 
dan dokumen. Kedua, mela kukan eksplo-
rasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat 
relevansi tinggi terhadap indikator IDI. 
Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) 
berkaitan dengan indikator-indikator IDI 
yang belum didapatkan melalui review media 
dan review dokumen.

1.3. Wawancara Mendalam

Sama halnya FGD, wawancara men-
dalam (in-depth interview) dalam kaidah 
penelitian ilmiah, juga termasuk kategori 
teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik 
wawancara mendalam biasanya dilakukan 
antara lain untuk: (1) mengkonstruksi ke-
jadian, perasaan, dan motivasi, (2) merekon-
struksi kejadian yang dialami pada masa lalu; 
(3) memproyeksi  hal-hal yang diharapkan 
kedepan; dan (4) memverifikasi data dan 
informasi yang telah diperoleh dari sumber-
sumber lain (Moleong, 2005: 186)

Teknik in-depth interview umumnya 
juga digunakan untuk mendapatkan infor-
masi yang lebih mendalam –atau melaku-
kan eksplorasi atas pandangan/perspektif 
narasumber, berkaitan dengan isu-isu yang 
sedang diteliti (Guion, 2006; Berry, 1999). 
Karena tujuan yang sangat spesifik inilah, 
wawancara mendalam memiliki perbedaan 

mendasar dibandingkan dengan teknik 
wawancara terstruktur atau wawancara 
reguler. Perbedaan tersebut antara lain: 
(1) format pertanyaan berbentuk terbuka 
(open-ended); (2) moda wawancara lebih 
berbentuk percakapan (conversational); dan 
(3) pewawancara (interviewers) harus memi-
liki kemampuan menginterpretasi jawaban 
narasumber, untuk selanjutnya melakukan 
klarifikasi dan pendalaman-pendalaman 
(seek understanding and interpretation). 
Dalam formulasi yang lebih konkrit, Berry 
(1999: 1-2) menegaskan, in-depth interview 
involves asking informants open-ended ques-
tion, and probing wherever necessary to obtain 
data deemed useful by the researcher.

Penggunaan metode in-depth interview 
tidak saja membutuhkan keterampilan khu-
sus bagi para pewawancara (interviewers), 
tetapi juga harus memenuhi sedikitnya 7 
(tujuh) tahapan Guion (2006: 2-4). Per-
tama, thematizing, yaitu menetapkan tujuan 
dari melakukan wawancara mendalam, dan 
merumuskan isu-isu yang akan digali. Ke-
dua, designing  atau merancang alat yang 
akan digunakan untuk menggali data dan in-
formasi (interview guide). Ketiga, interviewing, 
yakni, melakukan wawancara de ngan para 
narasumber. Keempat, trans cribing, menu-
runkan atau menarasikan hasil wawancara 
dalam bentuk teks tertulis. Kelima, analyz-
ing, yakni menilai dan meng artikulasi infor-
masi yang diperoleh dari hasil wawancara 
dalam kaitannya dengan tema dan masalah 
yang sedang diteliti. Keenam, verifying, mel-
akukan verifikasi atas validitas data dan 
informasi yang telah diperoleh. Ketujuh, 
reporting, yakni menyusun laporan hasil 
wawancara. Tanpa bermaksud menisbi-
kan ketujuh persyaratan teknis yang harus 
dipenuhi tersebut, satu di antaranya yang 
menarik digarisbawahi adalah, pen tingnya 
menetapkan tujuan mengapa mengaplikasi-
kan metode in-depth interview, atau apa yang 
disebut oleh Guion (2006) sebagai thematiz-
ing. Dikatakan demikian, karena penjelasan 
tentang tujuan diaplikasikannya in-depth 
interview secara tidak langsung menjelas-
kan status dan peran dari metode ini pada 
penelitian yang sedang dilakukan –apakah 
sebagai metode utama ataukah hanya se-
bagai komplementer, atas metoda-metode 
pengumpulan data lainnya. 

Pada konteks penyusunan IDI, in-depth 
interview digunakan untuk melakukan veri-
fikasi dan pendalaman informasi yang telah 
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diperoleh melalui review media dan dokumen 
serta FGD. Karena itu, cukup beralasan jika 
in-depth interview diperankan bukan sebagai 
metode utama dalam proses pengumpulan 
data, tetapi lebih bersifat komplementer 
karena melengkapi ketiga metode lainnya. 
Dengan peran se perti ini, in-depth interview 
baru dilakukan setelah FGD berlangsung 
guna mendalami berbagai informasi terkait 
kasus-kasus yang belum terungkap secara 
maksimal dalam FGD. Dengan demikian, 
kendati in-depth interview bersifat komple-
menter terhadap metode pengumpulan 
data lainnya, namun memiliki peran yang 
tidak kalah pen ting karena berperan seba-
gai “pos” terakhir dalam penjaringan data 
kualitatif. Lebih dari itu, in-depth interview 
juga berperan sebagai “filter” dalam megu-
rangi bias informasi berkaitan dengan as-
pek, variabel dan indikator IDI.

2. metode Pengolahan Data

Berdasarkan sumbernya, terdapat 
empat macam data yang digunakan untuk 
membangun IDI. Dua data set pertama ada-
lah data kuantitatif yang berasal dari review 
dokumen dan review media, dua data set 
berikutnya bersifat kualitatif yang berasal 
dari FGD dan wawancara mendalam. 

Tahap penting dalam pengolahan data 
IDI adalah mempertimbangkan data kuali-
tatif yang diperoleh dari FGD dan wawan-
cara mendalam. Sebagaimana telah disebut-
kan di atas, FGD dan wawancara mendalam 
berfungsi untuk mengkonfirmasi, melurus-
kan dan melengkapi data hasil koding surat 
kabar dan koding dokumen. Data kualitatif 
hasil FGD dan wawancara mendalam diklas-
ifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu: 
(1) data tidak relevan de ngan indikator yang 
dibicarakan; (2) hanya mengkonfirmasi data 
kuantitatif; (3) menambah kejadian data 
kuantitatif; ataukah (4) mengurangi kejadi-
an data kuantitatif.

Pembentukan IDI merupakan proses 
kuantifikasi kehidupan demokrasi di Indo-
nesia, sehingga diperlukan langkah-langkah 
transformasi data kualitatif hasil FGD dan 
wawancara mendalam menjadi data kuanti-
tatif.  Namun demikian, proses transformasi 
ini tidak semata-mata proses kuantifikasi 
terhadap data kualitatif karena harus mem-
pertimbangkan:

1. Fungsi data kualitatif (FGD dan 
wawancara mendalam) adalah untuk meng-

konfirmasi, meluruskan dan melengkapi 
data kuantitatif (hasil koding surat kabar), 
sehingga nilai yang diberikan tidak melebihi 
data kuantitatif; 

2. Transformasi nilai harus menyer-
takan valuasi, artinya nilai yang diberikan 
mempunyai makna yang sama dengan data 
kuantitatif;

3. Untuk menjamin operasi matematik 
maka nilai kuantitatif yang diberikan kepada 
data kualitatif harus mempunyai satuan 
yang sama dengan data kuantitatif.

Berdasarkan pertimbangan-per-
timbangan tersebut, data kualitatif pada 
kelompok 1 (data tidak relevan) dan 2 (ha-
nya mengkonfirmasi data kuantitatif) tidak 
memengaruhi jumlah kejadian data kuanti-
tatif karena itu dinilai 0. Data kualitatif pada 
kelompok 3 dan 4 yang mendeskripsikan 
adanya penambahan/pengurangan kejadian 
terhadap data kuantitatif diberikan nilai 
10 persen poin indeks. Operasi matematik 
penambahan/pengurangan dilakukan pada   
nilai indeks hasil data kuantitif sehingga te-
lah bebas dari satuan. Nilai 10 persen poin 
menjadi unsur penambah indeks data kuan-
titatif ketika sifat indikator menunjukkan 
semakin besar jumlah kejadian mengindi-
kasikan semakin baik tingkat demokrasi. Se-
baliknya,  nilai 10 persen poin menjadi unsur 
pengurang indeks data kuantitatif ketika 
sifat indikator menunjukkan semakin besar 
jumlah kejadian mengindikasikan semakin 
buruk tingkat demokrasi.   

3. Teknik Penyusunan Indeks
 
Penghitungan Indeks Demokrasi Indo-

nesia melalui tiga tahapan proses: pertama, 
menghitung indeks akhir untuk setiap indi-
kator; kedua, menghitung indeks provinsi; 
dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan 
atau Indeks Demokrasi Indonesia. Ketiga 
tahapan ini secara hierarkis terkait satu 
dengan yang lain. Penghitungan indeks 
indikator mendahului dan menyumbang 
pada penghitungan indeks variabel; indeks 
variabel menentukan penghitungan indeks 
aspek; indeks aspek menentukan indeks 
provinsi; dan akhirnya indeks provinsi me-
nentukan Indeks Demokrasi Indonesia.  
Namun, sebelum indeks itu sendiri dapat 
dihitung, dilakukan suatu proses tersendiri 
untuk menghitung bobot dari setiap indika-
tor, variabel, dan aspek yang membentuk 
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keseluruhan indeks.

3.1. Penentuan Bobot Aspek, Variabel 
dan Indikator

Aspek-aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak 
Politik, dan Lembaga-lembaga Demokrasi, 
ketiganya memang penting, namun sebera-
pa penting peran  satu aspek terhadap as-
pek yang lain tidak dapat diketahui. Hal de-
mikian juga terjadi pada tingkat variabel dan 
indikator. Untuk itu, maka niscaya diperlu-
kan pembobotan atas aspek, variabel dan 
indikator.  Secara teoritis, bobot tersebut 
bisa saja ditentukan, misalnya dengan men-
gasumsikan bahwa setiap aspek memiliki 
kontribusi yang sama. Namun, penentuan 
secara a priori ini belum tentu sesuai dengan 
realitas ataupun sesuai dengan bagaimana 
secara empirik para akademisi dan prak-
tisi demokrasi yang terlibat dalam upaya 
membangun demokrasi di Indonesia mema-
haminya.  

Dihadapkan pada masalah di atas, IDI 
memilih untuk menentukan bobot –yang 
dalam bahasa statistik yang lazim diguna-
kan di Indonesia disebut penimbang– mela-
lui suatu proses terpisah menggunakan 
Analytical Hierarchy Procedure (AHP). AHP 
merupakan pendekatan metodologis untuk 
menentukan prioritas di antara sejumlah 
kriteria yang kompleks, dengan mengandal-
kan penilaian ahli. Penilaian ahli dilakukan 
dengan melakukan perbandingan secara 
berpasangan (pair ways comparison) antar-
indikator penilaian. Dalam hal ini, IDI meng-
gunakan 14 penilai ahli dalam AHP mewa kili 
akademisi, politikus, masyarakat sipil dan 
tersebar secara cukup merata dalam hal 
gender. (lihat Tabel Lampiran 3.2.)

Sebagai teknik yang menggabungkan 
antara penilaian kualitatif-psikologis setiap 
ahli dengan penghitungan matematis ter-
hadap penilaian-penilaian tersebut, AHP 
mampu menghasilkan penilaian yang kom-
prehensif terkait dengan bobot; sejauh-
mana indikator, variabel dan aspek-aspek 
yang digunakan dalam IDI memiliki kontri-
busi atau kepentingan dalam menentukan 

perkembangan demokrasi di Indonesia. 
Bobot yang dihasilkan dari proses  

AHP menurut penilaian ahli menunjuk-
kan,  Hak Politik memiliki kontribusi paling 
besar dalam menentukan perkembangan 
demokrasi di Indonesia (41%), disusul 
oleh Kebebasan Sipil (33%) dan Lembaga 
Demokrasi (26%). Bobot inilah yang kemu-
dian ikut menentukan indeks untuk setiap 
indikator, variabel, dan aspek. Bisa saja ter-
jadi, suatu indikator yang mendapat skor 
cukup tinggi indeksnya tidak tinggi karena 
tingkat kepentingan atau kontribusi dari 
indikator tersebut (yang tercermin dari bo-
botnya) ternyata rendah.   

3.2. Menghitung Indeks Indikator, 
Varia bel dan Aspek

Proses pengolahan data hasil review 
surat kabar dan review dokumen hingga 
menghasilkan indeks indikator di awali de-
ngan penghitungan data kuantitatif menjadi 
skor data kuantitatif. Selanjutnya, skor data 
kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif 
hasil FGD dan wawancara mendalam se-
hingga akhirnya menghasilkan indeks indi-
kator. Secara sederhana, prosesnya dapat 
diilustrasikan pada Gambar Lampiran 3.1. 

Selanjutnya, bagaimana indeks varia-
bel dan indeks aspek dihitung? Setiap skor 
indikator dalam membentuk indeks variabel 
ditimbang  dengan bobot  indikator yang 
didapat melalui proses Analitical Hie rarchy 
Procedure.  Penimbang ini menentukan be-
rapa kontribusi skor masing-masing  indika-
tor terhadap indeks variabel.

Indeks variabel kemudian diubah men-
jadi indeks aspek. Dalam proses pemben-
tukan indeks aspek, setiap indeks varia bel 
ditimbang menggunakan penimbang hasil 
AHP. Indeks aspek kemudian diubah men-
jadi IDI.  Berdasarkan IDI yang dihasilkan 
maka dapat diketahui kategori demokrasi di 
suatu provinsi, rendah, menengah atau ting-
gi.  Proses perubahan dari indikator menjadi 
IDI disajikan pada Gambar Lampiran 3.2. 
dan 3.3.



105LAmPIRAN IV
Indeks Demokrasi Indonesia 2014

Nama Juri Keterangan

Dra. Valina Singka Subekti, M.Si Staf Pengajar FISIP UI

Drs. Andrinof chaniago, M.Si Staf Pengajar FISIP UI

Ita Fathia Nadia Aktivis Perempuan

Erna Ratnaningsih YLBHI

Anwar Ma'ruf
Kongres Aliansi 

Serikat Buruh Indonesia 

Rustam Ibrahim Ketua Pokja Akuntabilitas LSM

Dr. Made Suwandi, M.Soc. Sc. Staf Ahli Kemendagri

Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc Sekjen DPD RI

Letjen (Purn) Agus Widjojo Purnawirawan TNI

Dr. Ir. Andi Yuliani Paris, M.Sc Politisi PAN

Nurul Arifin Politisi Golkar

Indah Nataprawira Megawati Institute

HM. Nasir Djamil Politisi PKS

Bestian Nainggolan Litbang Kompas

TABEL 3.2.
Daftar Juri Ahli AHP



106 LAmPIRAN IV
Justifikasi Pertimbangan metodologi

TABEL 3.2.
Skema Penghitungan Skor Akhir Masing-Masing Indikator

TABEL 3.3.
Skema Proses Penghitungan Indeks Demokrasi Provinsi

TABEL 3.4.
Skema Proses Penghitungan IDI Indonesia

Data Kuantitatif
- Review surat kabar
- Review dokumen

Skor data 
kuantitatif

Skor Indikator

Data Kualitatif
- FGD

- Wawancara 
mendalam

Data Kuantitatif
- Review surat kabar
- Review dokumen

Skor Data 
Kuantitatif Skor Indikator Skor Variabel Skor Aspek IDI

Penimbang (AHP)Penimbang (AHP)Penimbang (AHP)

Data Kualitatif
- FGD

- Wawancara 
Mendalam

Kategori
- Rendah

- Menengah
- Tinggi

Skor Aspek 
Provinsi

Skor Aspek
Indonesia

IDI
Indonesia

Penimbang (AHP)

Penimbang
Aspek 1 dan 3: Jumlah Penduduk
Aspek 2: Jumlah Penduduk yang

Berhak Memilih



LAMPIRAN V

A. PENyUSUNAN mODEL AHP

1. Aksioma-Aksioma AHP

Ada empat buah aksioma yang harus diperhatikan dalam pemakaian 
model AHP. Pelanggaran dari setiap aksioma berakibat tidak validnya model 
yang dipakai. Keempat aksioma tersebut adalah:

Aksioma 1: Reciprocal Comparison, artinya si pengambil keputusan harus 
bisa membuat perbandingan dan menyatakan prefe rensinya. Preferensi 
tersebut harus memenuhi syarat resiprokal, yaitu jika A lebih disukai dari B 
dengan skala X, maka B lebih disukai dari A dengan skala 1/X.

Aksioma 2: Homogeneity, artinya preferensi seseorang harus dapat di-
nyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemannya dapat 
dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen-
elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan harus dibentuk 
suatu ”cluster” (kelompok elemen-elemen) yang baru.

Aksioma 3 : Independence, artinya preferensi dinyatakan dengan meng-
asumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang 
ada melainkan oleh obyektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola 
ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah ke atas. Art-
inya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipe ngaruhi atau 
tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.

Aksioma 4 : Expectations, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, 
struktur hiraki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka 
pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau obyektif yang 
tersedia atau diperlukan, se hingga keputusan yang diambil dianggap tidak 
lengkap.

Metodologi Pembobotan Aspek, Variabel 
dan Indikator IDI 2014
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2. Pembuatan Hierarki

Kerangka kerja pendekatan AHP ada-
lah menguraikan tujuan atau sasaran yang 
hendak dicapai ke dalam elemen-elemen 
pembentuknya secara sistematis dengan 
cara menyusun suatu hierarki fungsional. 
Secara garis besar, aplikasi dari model AHP 
dilakukan dalam dua tahap yaitu: Penyusu-
nan hie rarki dan Evaluasi Hierarki. Penyusu-
nan hierarki yang lazim disebut dekomposis 
mencakup tiga proses yang berurutan dan 
saling berhubungan, yaitu identifikasi level 
dan elemen, definisi konsep dan formulasi 
pertanyaan. Proses penyusunan hie rarki 
secara praktis adalah sebagai berikut: Per-
tama adalah mengidentifikasikan tujuan 
keseluruhan pembuatan hierarki atau lazim 
disebut goal.

Dalam studi ini tujuan keseluruhan 
yang hendak dicapai adalah Indonesia De-
mocracy Index (IDI). Setelah ditentukan tu-
juan, maka langkah selanjutnya adalah me-
nentukan kriteria-kriteria yang diperlukan 
atau yang sesuai dengan tujuan keseluru-
han tersebut. Dalam studi ini kriteria terdiri 
dari syarat-syarat atau keadaan yang dapat 
menunjang tercapainya tujuan keseluruhan. 
Dalam studi ini telah diidentifikasi sejum-
lah kriteria yang berpengaruh terhadap 
IDI yang kemudian disebut sebagai Arena 
atau Aspek. Aspek ini masih bersifat sangat 
umum dan terdiri dari beberapa sub krite-
ria. Sub kriteria ini merupakan penjabaran 
lebih detail dari kriteria-kriteria yang masih 
sangat umum. Dalam studi ini sub kriteria 
disebut sebagai Variabel. Subkriteria-sub-
kriteria yang teridentifikasi ternyata sangat 
luas, sehingga perlu dikelompokkan dalam 
kelompok subkriteria dengan memperha-
tikan atribut yang dimiliki oleh subkriteria. 
Sehingga pada level di atas subkriteria ini 
ditambahkan alternatif yang menggam-
barkan kelompok kriteria tersebut. Dalam 
studi ini subkriteria-subkriteria yang ada 
dikelompokkan berdasarkan Prinsip yang 
terdapat di setiap Arena atau Aspek. Dalam 
hal ini indikator merupakan elemen terke-
cil yang berpengaruh terhadap tujuan yang 
hendak dicapai. 

Dengan pendekatan AHP, elemen-ele-
men pembentuk IDI tersebut disusun se-
cara berurutan dari level paling atas hingga 
paling bawah (terkecil) dalam suatu bentuk 
hierarki fungsional. Level paling atas adalah 

tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini 
yakni IDI. Level di bawahnya terdiri dari 3 
(tiga) Aspek, dan level ke-3 di bawah setiap 
Aspek masing-masing terdapat empat, dua 
dan lima Fungsi untuk masing-masing As-
pek. Selanjutnya pada level paling bawah 
(ke-4) terdapat 30 Indikator yang terse-
bar di bawah setiap Variabel dan Aspek. 
Hierarki yang tersusun ini adalah yang di-
jadikan pedoman dalam mengukur Indeks 
Demokrasi Indonesia. 

B. BOBOT ARENA, PRINSIP, DAN 
INDIKATOR

Setelah hierarki fungsional IDI ter-
bentuk, langkah selanjutnya adalah me-
nentukan bobot pengaruh setiap elemen 
terhadap hierarki di atasnya (setiap elemen 
pada suatu level terhadap level hirakhi yang 
lebih tinggi). Pertama kali yang dilakukan 
adalah dengan membobot pengaruh setiap 
Aspek terhadap Tujuan Keseluruhan, sete-
lah itu membobot pengaruh setiap Variabel 
terhadap Aspek, dan terakhir adalah mem-
bobot setiap Indikator terhadap Variabel. 
Pada studi IDI, pembobotan setiap elemen 
(Aspek, Variabel dan Indikator) dilakukan 
oleh 14 Ahli. 

Dalam pendekatan AHP ini dikenal dua 
jenis bobot setiap elemen, yakni bobot lokal 
dan bobot global. 
1. Bobot lokal adalah bobot pengaruh se-

tiap elemen dalam satu level terhadap 
level di atasnya. Yaitu bobot pengaruh 
Aspek (level ke-2) terhadap sasaran yang 
hendak dicapai (level ke-1), bobot Varia-
bel (level ke-3) terhadap Aspek (level 
ke-2), dan bobot indikator (level ke-4) 
terhadap Variabel (level ke-3). 

2. Bobot global adalah bobot pengaruh 
setiap Indikator atau Prinsip terhadap 
tujuan (IDI). Untuk Aspek tidak dikenal 
bobot lokal dan bobot global, karena 
Aspek berada pada level ke-2 sehingga 
bobot lokal Aspek sama dengan bobot 
globalnya. Bobot global Prinsip diper-
oleh dari hasil perkalian antara bobot 
lokal suatu Prinsip dengan bobot As-
peknya, sementara bobot lokal Indika-
tor diperoleh dari hasil perkalian setiap 
bobot lokal Indikator dengan bobot lokal 
Prinsip dan dikalikan dengan bobot As-
pek. Artinya bahwa dengan diketahui 
bobot lokal setiap elemen hierarki akan 
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dapat dihitung bobot global dari ma sing-
masing elemen. (lihat hasil pembobotan 
Aspek, Variabel, dan indikator Indeks Indo-
nesia Democracy). Rumus untuk menda-
patkan Bobot Global Varia bel dan Bobot 
Global Indikator adalah sebagai berikut:

Bobot Global Variabel = Bobot Lokal 
Varia bel x Bobot Aspek

Contoh 1: Bobot Global Variabel Kebe-
basan Berpendapat pada Aspek Kebebasan 
Sipil 

=  Bobot Lokal Variabel Kebebasan 
Berpendapat x Bobot Aspek Kebebasan 
Sipil 

=  0.163 x 0.531
=  0.086

Bobot Global Indikator = Bobot Lokal In
dikator x Bobot Lokal Variabel x Bobot 
Aspek

Contoh 2: Bobot Global Indikator Ket-
erwakilan Perempuan dalam DPRD Provin-
si pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih di 
Aspek Hak-Hak Politik
=  Bobot Lokal Keterwakilan Perempuan 

dalam DPRD Provinsi x Bobot Lokal 
Varia bel Hak Memilih dan Dipilih x Bo-
bot Aspek Hak-Hak Politik

=  0.150 x 0.412 x 0.246
=  0.015

C. INTENSITAS INDIKATOR IDI

Sumber data yang digunakan sebagai 
indikator IDI berasal dari beberapa jenis 
data, yakni berasal dari data primer yang 
merupakan opini responden yang dalam 
penelitian ini adalah well informed person 
(WIP), dan indikator data sekunder baik 
yang berasal dari studi dokumen maupun 
data-data kuantitatif statistik daerah. Un-
tuk keperluan penghitungan indeks, setiap 
indikator harus memiliki intensitas yang 
dinyatakan dalan atribut tertentu. Terda-
pat banyak cara untuk membuat intensitas 
indikator. Yang paling umum adalah de-
ngan mengelompokkan indikator-indikator 
tersebut ke dalam kelompok berdasarkan 
skala tertentu. Dalam studi ini, setiap indi-
kator dibuat dalam intensitas dengan skala 
yang berbeda-beda dengan range tertentu 
dan dikelompokkan dengan memberikan 
atribut tertentu misalnya: 0 s/d 4. 

Intensitas indikator data primer, diper-

oleh dari WIP atas pertanyaan mengenai 
indikator-indikator yang digunakan. 

Contoh 3: indikator Kualitas daftar pe-
milih tetap. Bisa dikelompokkan menjadi: 

0 = Kualitas DPT sangat buruk
1 = Kualitas DPT buruk
2 = Kualitas DPT sedang
3 = Kualitas DPT baik
4 = Kualitas DPT sangat baik

Untuk intensitas indikator-indikator 
data sekunder, diperoleh dengan mengolah 
setiap data sekunder dan mengelompok-
kannya ke dalam skala tertentu. Misal nya 
dikelompokkan dari sangat rendah hingga 
sangat tinggi. (0 = sangat buruk dan 4 = san-
gat baik).

Contoh 4: indikator Aturan tertulis 
yang membatasi kebebasan atau meng-
haruskan masyarakat dalam menjalankan 
agamanya dikelompokkan menjadi tiga in-
tensitas yakni: 

0 =  buruk (di atas rata-rata nasional = bu-
ruk)

1 =  sedang (sama dengan rata-rata nasio-
nal)

2 =  baik (di bawah rata-rata nasional)

Contoh 5: Indikator Aturan tertulis 
yang diskriminatif dalam hal Gender, Etnis, 
atau kelompok rentan lainnya. Pengelom-
pokannya bisa dengan Angka; benchmark = 
sample mean. Dan selanjutnya dikelompok-
kan dengan formula tertentu kedalam be-
berapa kategori, misalnya: Jumlah aturan 
sangat rendah (3), hingga Jumlah Aturan 
sangat tinggi (0).

1. Bobot Intensitas Indikator

Dalam pendekatan AHP diyakini, 
pengaruh setiap elemen terhadap tujuan 
keseluruhan hierarki tidak selalu sama dan 
bahkan hampir selalu berbeda. Hal tersebut 
juga berlaku untuk level yang paling ren-
dah dalam sebuah hierarki yakni intensitas 
indikator. Di atas sudah dijelaskan, bahwa 
dalam studi ini setiap indikator dibuat dalam 
intensitas dengan skala yang berbeda-beda 
dengan range tertentu dan dikelompokkan 
dengan memberikan atribut nilai tertentu 
misalnya: 0 s/d 4. Dengan pendekatan AHP 
ini seharusnya setiap nilai intensitas indika-
tor juga diberi bobot. Sebagai contoh untuk 
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indikator  Ancaman kekerasan atau peng-
gunaan kekerasaan oleh masyarakat karena 
alasan gender, etnis, atau kelompok rentan 
lainnya, yang dikelompokkan  ke dalam 
intensitas 0 = Ancaman sangat tinggi; 1 = 
Ancaman tinggi; 2 = Ancaman sedang; 3 = 
Ancaman rendah; dan 4 = Ancaman sangat 
rendah. Setiap kelompok intensitas ini diberi 
bobot dengan cara membandingkan besar 
kecilnya pengaruh antara setiap intensitas 
terhadap indikatornya. Misalnya: seberapa 
lebih pentingnya antara persepsi korupsi 
yang sangat tinggi dibandingkan dengan 
persepsi korupsi tinggi, dengan persepsi 
sedang, rendah, dan seterusnya. Perbandin-
gan ini dilakukan dengan memberikan skor 
dengan skala 1 s/d 9, seperti pada proses 
pembobotan Aspek, Variabel, dan Indikator. 

Untuk pembobotan intensitas indikator 
ini dapat dilakukan dengan tiga alternatif: 
1. Dilakukan oleh para expert sekaligus pada 

proses pembobotan hierarki secara 
keseluruhan. Dalam studi ini, alternatif 
pertama ini tidak dilakukan dengan per-
timbangan hierarki yang digunakan me-
muat elemen-elemen yang sa ngat besar. 
Dengan demikian matriks perbandingan 
yang harus diisi sangat banyak. Secara 
psikologis hal ini akan membuat kelela-
han dan kejenuhan para expert yang akan 
memberikan pembobotan. Jika dipaksa-
kan maka akan mempengaruhi akurasi 
dan konsistensi jawaban dari para expert.

2.  Pembobotan intensitas indikator dilaku-
kan sendiri oleh tim peneliti. Tim peneliti 
yang memberikan bobot untuk intensi-
tas masing-masing indikator (level hier-
arki paling bawah). Para expert (14 orang) 
melakukan pembobotan untuk hierarki 
pada level II (Aspek) hingga level IV (In-
dikator), selanjutnya tim peneliti yang 
akan membuat perbandingan untuk 
level paling bawah yakni perbandi ngan 
antar intensitas setiap indikator. Hal ini 
sangat tergantung dari kesepakatan di 
antara tim peneliti, apakah mereka akan 
memberikan bobot yang berbeda-beda 
untuk setiap intensitas indikator, atau 
bobotnya akan dibuat sama untuk setiap 
intensitas indikator.

3.  Tidak dilakukan pembobotan untuk se-
tiap intensitas indikator. cara ini men-
gasumsikan bahwa intensitas indikator 
memiliki bobot yang sama. Yang mem-
bedakan mereka adalah besar kecilnya 
nilai indikator yang dimiliki oleh setiap 

daerah. 

D. SKOR INDIKATOR, PRINSIP, 
ARENA, DAN SKOR TOTAL (IDI)

Setelah kita memperoleh intensitas 
setiap indikator dan menentukan atribut 
untuk masing-masing indikator, selanjutnya 
kita dapat menghitung skor setiap indikator 
dan, prinsip, arena, serta skor total (IDI). 

Setelah diperoleh intensitas setiap 
indikator dengan skala tertentu, langkah 
selanjutnya adalah menghitung skor setiap 
indikator. Pada penjelasan bobot indikator, 
variabel dan bobot arena, dijelaskan bahwa 
ada dua jenis bobot, yakni bobot lokal dan 
bobot global. Untuk menghitung skor in-
dikator, variabel, arena dan skor total juga 
dapat dilakukan dengan dua pendekatan, 
yakni dengan bobot global atau dengan bo-
bot lokal. 

1. Perhitungan Skor  Indikator

Penghitungan skor dengan pendeka-
tan bobot global pertama-tama dilakukan 
dengan menghitung skor indikator dengan 
formula sebagai berikut:

Skor Indikator = Intensitas Indikator x 
Bobot Global Indikator

atau

Skor Indikator = Intensitas Indikator 
x Bobot Lokal Indikator x Bobot Lokal 
Varia bel x Bobot Aspek

contoh 6: Skor Tindakan atau pernya-
taan pejabat pemerintah yang membatasi 
kebebasan atau mengharuskan masyarakat 
untuk menjalankan agamanya Provinsi A

Indikator Tindakan atau pernyataan 
pejabat pemerintah yang membatasi kebe-
basan atau mengharuskan masyarakat un-
tuk menjalankan agamanya dikelompokkan 
dalam 3 intensitas, dengan atribut 0 sampai 
dengan 2, sebagai berikut:

0 = Buruk
1 = Sedang
2 = Bagus 

• Indikator Tindakan atau pernyata-
an pejabat pemerintah yang membatasi 
kebebasan atau mengharuskan masyarakat 
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untuk menjalankan aga manya merupakan 
bagian dari Variabel Kebebasan Berkeyaki-
nan dalam Aspek Kebebasan Sipil.

• Bobot Aspek Kebebasan Sipil = 
0.531 (bobot Aspek ini terhadap IDI)

• Bobot Lokal Variabel Kebebasan 
Berkeyakinan = 0.323 (bobot Variabel ini 
terhadap Aspek Kebebasan Sipil)

• Bobot Lokal Indikator Tindakan 
atau pernyataan pejabat pemerintah yang 
membatasi kebebasan atau mengharuskan 
masyarakat untuk menjalankan agamanya 
= 0.314 (bobot indikator ini terhadap Vari-
abel Kebebasan Berkeyakinan), sedangkan 
bobot Globalnya = 0.054

• Jika diketahui suatu Provinsi A un-
tuk indikator ini termasuk dalam kategori 
bagus (nilai 2), maka skor Indikator Tindakan 
atau pernyataan pejabat pemerintah yang 
membatasi kebebasan atau mengharuskan 
masyarakat untuk menjalankan agamanya 
untuk Provinsi A adalah:

a. Skor Indikator dengan Pendekatan 
Bobot Global: 

Skor Indikator Tindakan atau pernya-
taan pejabat pemerintah yang membatasi 
kebebasan atau mengharuskan masyarakat 
untuk menjalankan agamanya untuk Provin-
si A: 

= 2 x 0.054
= 0.108

Penghitungan Skor dengan menggu-
nakan Pendekatan Bobot Lokal, akan dipe-
roleh Skor Variabel, Aspek, dan Skor Total. 
Dengan pendekatan ini, besarnya skor 
Indikator, Variabel, dan skor Aspek tidak 
mencerminkan bobot pengaruhnya terha-
dap IDI secara keseluruhan. Penghitungan 
skor dengan pendekatan bobot lokal adalah 
sebagai berikut:

b. Skor Indikator dengan Pendekatan 
Bobot Lokal:

I
i
 = X

i
 x BI

i
 

Dimana: 
I

i
  : Skor Indikator i ; 

X
i  

: Intensitas Indikator i ; dan 
BI

i
 : Bobot Lokal Indikator i.

Skor yang diperoleh dengan rumus (1) 
tersebut di atas, merupakan skor lokal indi-
kator dalam suatu Variabel.

contoh 7: Skor Indikator Tindakan 
atau pernyataan pejabat pemerintah yang 
membatasi kebebasan atau mengharuskan 
masyarakat untuk menjalankan agamanya 
Provinsi A (seperti pada contoh 6)

Skor Indikator Tindakan atau pernya-
taan pejabat pemerintah yang membatasi 
kebebasan atau mengharuskan masyarakat 
untuk menjalankan agamanya untuk Provin-
si A: 

 = 2 x (0.314 x 0.323x 0.531)
 = 2 x 0.054
 = 0.108

2) Skor Variabel, Skor Aspek, Skor 
Total (IDI)

Skor Variabel diperoleh dari penjumla-
han skor seluruh indikator yang tergabung 
dalam Variabel yang bersangkutan. Skor As-
pek diperoleh dari penjumlahan skor Prinsip 
yang tergabung dalam Aspek yang bersang-
kutan. Dan Skor Total adalah hasil penjum-
lahan seluruh skor tiga Aspek, atau jumlah 
dari seluruh indikator IDI (30 indikator). 
Dengan metode ini, skala skor masing-mas-
ing Indikator, Prinsip, atau Arena berbeda-
beda tergantung dari besar bobot globalnya. 
Artinya adalah skala Indikator Kualitas 
DPT berbeda dengan skala skor Indikator 
Penghitungan suara tidak curang, dan skala 
skor Variabel Kebebasan Berkeyakinan 
berbeda dengan skala skor Variabel Kebe-
basan Berpendapat, serta skala skor Aspek 
Kebebasan Sipil juga berbeda dengan skala 
skor Aspek Hak-Hak Politik dan seterusnya. 
Dengan demikian besar nya skor setiap In-
dikator, Variabel, dan Aspek mencerminkan 
besar pengaruhnya terhadap IDI secara 
keseluruhan (skor total). 

a. Skor Variabel

Skor Variabel merupakan hasil penjum-
lahan seluruh skor indikator dalam Varia bel 
yang bersangkutan.

P = ∑ ( X
i
 x BI

i  
)

Dimana 
P : Skor Variabel; 

n

i=1
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X
i 

: Intensitas Indikator i ; dan 
BI

i
 : Bobot Lokal Indikator i.

Contoh 8: Skor Variabel Pemilu yang 
Bebas Adil pada Aspek Institusi Demokrasi

Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil 
terdiri dari 2 Indikator yakni: 

1.  Netralitas KPUD dalam penyeleng-
garaan pemilu; 

2.  Penghitungan suara tidak curang.
 
Jika dari hasil perhitungan skor masing-

masing indikator telah diketahui, masing-
masing besarnya adalah sebagai berikut:

b. Skor Aspek

Untuk mendapatkan skor Aspek ter-
lebih dahulu skor setiap Variabel yang ada 
dalam Arena yang bersangkutan harus di-
kalikan dengan bobot lokal masing-masing 
Prinsip (bobot Prinsip terhadap Arena) de-
ngan rumus sebagai berikut:

P
i
 = [ ∑ ( X

i
 x BI

i  
) ] x BP

i

Contoh 9: Skor Variabel Pemilu 
yang Bebas dan Adil pada Aspek Institusi 
Demokrasi seperti pada contoh 8 di atas 
adalah 2.431. Bobot lokal Variabel Pemilu 
yang Bebas dan Adil terhadap Aspek Ins-
titusi Demokrasi adalah 0.360, Dengan 
menggunakan rumus (3) diperoleh skor 
sebesar: 2.431 x 0.360 = 0.87

Masing-masing skor Variabel dikalikan 
dengan bobotnya masing-masing dengan 
rumus (3). Skor suatu Aspek merupakan 
hasil penjumlahan dari seluruh skor Vari-
abel dengan variabel lainnya di dalam Aspek 
yang bersangkutan yang terlebih dahulu di-
hitung ulang dangan rumus (3) di atas. Atau 
dapat dirumuskan sebagai berikut:

A
i
 = ∑ P

i

Dimana 
A

i
 : Skor Arena 

P
i
 : Skor Variabel i

c. Skor Total

Rumus (3) dan (4) digunakan juga untuk 
menghitung Skor Total IDI. Hanya saja skor 
Variabel diganti dengan skor Aspek. Artinya, 
skor Total adalah hasil penjumlahan skor 3 
(tiga) Aspek (rumus 4) yang telah dikalikan 
dengan bobot masing-masing Aspek. Per-
hitungan Skor dengan Pendekatan Bobot 
Lokal maupun dengan Pendekatan Global 
akan menghasilkan skor Total yang sama. 
Hasil yang berbeda hanya pada skor Indika-
tor, Skor Variabel dan Skor Aspek, sementa-
ra Skor Total tetap memiliki hasil yang sama. 

Tabel Lampiran 4.1. yang me nunjukkan 
bobot aspek, variabel dan indikator IDI ber-
dasarkan penilaian narasumber ahli dengan 
menggunakan metoda AHP.

n

i=1

Netralitas KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilu; 

Penghitungan Suara 
Tidak Curang

Variabel Pemilu yang 
Bebas dan Adil

 I
1

BI
1
  X

1
 = I

1
 x BI

1
 I

2
BL

2
  X

2
 = I

2
 x BI

2
  P = ∑ ( X

i
 x BI

i  
)

2 0.569 1.138 3 0.431 1.293 2.431

n

i=1

n

i=1
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Aspek, Variabel dan Indikator LOKAL GLOBAL

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) 0.327 0.327

I. Kebebasan berkumpul dan berserikat 0.084 0.028

1 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah yang menghambat kebebasan 
berkumpul dan berserikat

0.875 0.024

2 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul 
dan berserikat

0.125 0.003

II. Kebebasan berpendapat 0.093 0.030

3 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah yang menghambat kebebasan 
berpendapat

0.833 0.025

4 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat yang menghambat kebebasan berpenda-
pat

0.167 0.005

III. Kebebasan berkeyakinan 0.584 0.191

5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau meng-
haruskan masyarakat dalam  menjalankan agamanya 0.709 0.136

6 Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang 
membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat 
untuk menjalankan ajaran agamanya 

0.113 0.022

7 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan 
dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok 
masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

0.179 0.034

IV. Kebebasan dari diskriminasi 0.239 0.078

8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, 
etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya 0.391 0.031

9 Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah 
yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terha-
dap kelompok rentan lainnya

0.278 0.022

10 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap 
kelompok rentan lainnya

0.330 0.026

B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) 0.413 0.413

V. Hak memilih dan dipilih 0.500 0.206

11 Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat 
terhambat 0.176 0.036

12 Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan 
fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak 
dapat menggunakan hak memilih

0.077 0.016

13 Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) 0.497 0.102

TABEL 5.1.
Tabel Bobot Penilaian Juri Ahli dengan Menggunakan AHP
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Aspek, Variabel dan Indikator LOKAL GLOBAL
14 Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih diban-

dingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih 
dalam pemilu (voters turnout)

0.155 0.032

15 Jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota 
DPRD provinsi  0.096 0.020

VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 
Pengawasan 0.500 0.206

16 Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 0.500 0.103

17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan 0.500 0.103

C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (INSTITUTIONS 
OF DEMOCRACY) 0.260 0.260

VII. Pemilu yang bebas dan adil 0.152 0.040

18 Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD 
dalam penyelenggaraan pemilu 0.500 0.020

19 Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam 
penghitungan suara 0.500 0.020

VIII. Peran DPRD 0.197 0.051

20 Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 
per kapita 0.659 0.034

21 Jumlah jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif 
DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan 0.156 0.008

22 Rekomendasi DPRD kepada eksekutif 0.185 0.009

IX. Peran Partai politik 0.197 0.051

23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta 
pemilu 0.900 0.046

24 Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol ting-
kat provinsi 0.100 0.005

X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 0.227 0.059

25 Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah 
untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu 
legislatif

0.500 0.029

26 Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan 
politik parpol pada pemilu legislatif 0.500 0.029

XI. Peran Peradilan yang independen 0.227 0.059

27 Keputusan hakim yang kontroversial 0.500 0.029

28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa 
atau polisi 0.500 0.029



LAMPIRAN VI

1.  Sumber Data

Data komponen IDI  dikumpulkan melalui empat sumber data 
yaitu ko ding surat kabar, koding dokumen, Focus Group Discussion 
(FGD) dan wawancara mendalam. Koding surat kabar dan koding 
dokumen dijadikan sebagai sumber data utama dalam pengumpu-
lan data. FGD dan wawancara berfungsi untuk mengkonfirmasi, 
meluruskan dan melengkapi data hasil koding surat kabar dan kod-
ing dokumen.

Sumber data utama dari setiap indikator berbeda-beda. Dari 
28 indikator, 11 indikator menggunakan sumber data koding surat 
kabar, 9 indikator menggunakan sumber data koding dokumen dan 
8 indikator menggunakan sumber data koding surat kabar dan kod-
ing dokumen. Selanjutnya pada proses pengolahan dengan memper-
timbangkan kualitas data yang terkumpul dilakukan perlakuan pen-
golahan yaitu penetapan data berdasarkan sumber data yang akan 
diproses pada perhitungan berikutnya.  Hal ini dilakukan terutama 
terhadap indikator yang menggunakan dua sumber data. Perlakuan 
pengolahan menghasilkan ketetapan dari 8 indikator yang menggu-
nakan dua sumber data, yakni 3 indikator ditetapkan menggunakan 
data koding surat kabar, 4 indikator ditetapkan menggunakan data 
koding dokumen dan 1 indikator ditetapkan berdasarkan ketetapan 
panel. Tabel 2 menya jikan indikator berdasarkan sumber data dan 
perlakuan dalam pengolahan data.

Perlakuan pengolahan terhadap indikator yang menggunakan 
dua sumber data, berprinsip pada penggunaan data yang memiliki 
jumlah kejadian terbesar. Dua alasan yang mendasari perlakuan ini, 
yaitu:

catatan Teknis
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1. Berdasarkan dokumen pengumpulan 
data menunjukkan bahwa kedua sumber 
data sama-sama menghasilkan data rinci 
setiap kejadian;

2. Jumlah kejadian yang sedikit merupakan 
bagian dari jumlah yang besar, sehingga 
jumlah semua kejadian telah tercakup 
dalam jumlah yang besar.  

Perlakuan pengolahan terhadap indika-
tor 13, kualitas daftar pemilih tetap, berbe-
da dengan indikator yang berdasarkan pada 
dua sumber data lain. Pada indikator ini 
ditetapkan berdasarkan penilaian tim panel 
yang terdiri atas tim ahli IDI. Tim panel 
memberikan skor penilaian 30 poin indeks 
indikator. Penilaian tersebut berdasarkan 
pada kenyataan pada waktu pelaksanaan 
pemilu legislatif 2009 hampir tidak ditemu-
kan DPT yang benar-benar terbebas dari 
kesalahan: 

1. cakupan, yaitu hampir tidak ditemukan 
DPT yang tidak memiliki kesalahan dalam 
hal kurang cakupan nama-nama yang 
secara undang-undang telah berhak me-
miliki hak memilih tetapi tidak terdaftar 
dalam DPT,  DPT masih memuat daftar 
nama orang yang sudah tidak tinggal di 
lingkungan TPS, baik karena perpinda-
han atau karena nama yang tercantum 
telah meninggal dunia, mencatat nama 
yang belum berhak memiliki hak memil-
ih, dan nama yang terdaftar ganda;

2. Penulisan nama daftar pemilih; dan
3. Ketidak sesuaian nama daftar pemilih 

dengan alamat tempat tinggal.

Penilaian panel juga diperlakukan ter-
hadap indikator 12 yaitu indikator jumlah 
kejadian yang menunjukkan ketiadaan/
kekurangan fasilitas sehingga kelompok 
penyandang cacat tidak dapat mengunakan 
hak memilih. Sumber data pada indikator 
ini sebenarnya tunggal yaitu dari koding 
surat kabar, akan tetapi tim panel menetap-
kan untuk memberikan penilaian terhadap 
indikator ini. Tim Panel memberikan skor 
penilaian 50 poin indeks indikator.  Tim 
Panel memberikan nilai berdasarkan per-
timbangan realitas:

1. Tidak adanya fasilitas dalam TPS yang 
menjamin penyandang cacat dapat 
menggunakan hak memilih pada pelak-
sanaan Pemilu Legislatif 2009; 

2.  DPT tidak mencantumkan kecacatan 
dan bantuan yang dibutuhkan bagi orang 
cacat yang memiliki hak memilih.

  
Meskipun demikian tim panel me-

nyadari bahwa tidak semua TPS memiliki 
pemilih orang cacat, karena pertimbangan 
tersebut maka diberikan penilaian skor 50 
poin indeks indikator. 

Tahap berikutnya adalah mempertim-
bangkan peran data kualitatif yang diper-
oleh dari FGD dan wawancara mendalam. 
Sebagaimana telah disebutkan bahwa FGD 
dan wawancara mendalam berfungsi untuk 
mengkonfirmasi, meluruskan dan meleng-
kapi data hasil koding surat kabar dan ko-
ding dokumen. Namun dalam pengolahan 
fungsi data kualitatif hanya diberlakukan 
pada indikator dengan sumber data koding 
surat kabar. Indikator yang bersumber dari 
koding dokumen institusi yang berwenang 
sesuai bidangnya dianggap telah valid se-
hingga tidak memerlukan konfirmasi pada 
FGD maupun wawancara mendalam pada 
pihak lain. Argumen ini dibuktikan dari hasil 
FGD dan wawancara mendalam untuk data 
yang bersumber dari koding dokumen ha-
nya bersifat konfirmasi atau bahkan tidak 
ada komentar.

Data kualitatif hasil FGD dan wawan-
cara mendalam diklasifikasikan ke dalam 
empat kelompok, yaitu:

1. Komentar tidak relevan dengan indika-
tor yang dibicarakan;

2. Hanya mengkonfirmasi data kuantitatif;
3. Menambah kejadian data kuantitatif;
4. Mengurangi kejadian data kuantitatif.

Pembentukan IDI merupakan proses 
kuantifikasi kehidupan demokrasi di Indo-
nesia, sehingga diperlukan langkah-langkah 
transformasi data kualitatif hasil FGD dan 
wawancara mendalam menjadi data kuanti-
tatif.  Namun demikian, proses transformasi 
ini tidak semata-mata proses kuantifikasi 
terhadap data kualitatif karena harus mem-
pertimbangkan: (a) Fungsi data kualitatif 
(FGD dan wawancara mendalam) adalah 
untuk mengkonfirmasi, meluruskan dan 
melengkapi data kuantitatif (hasil koding 
surat kabar), sehingga nilai yang diberikan 
tidak melebihi data kuantitatif; (b) Transfor-
masi nilai harus menyertakan valuasi, arti-
nya nilai yang diberikan mempunyai makna 
yang sama dengan data kuantitatif; (c) Un-
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No
Sumber Data

Indikator
Surat Kabar Dokumen

1 √ Surat kabar 

2 √ Surat kabar 

3 √ Surat kabar 

4 √ Surat kabar 

5 √ Dokumen

6 √ Surat kabar 

7 √ Surat kabar 

8 √ Dokumen

9 √ Surat kabar 

10 √ Surat kabar 

11 √ Dokumen

12 √ Penilaian panel

13 √ √ Penilaian panel

14 √ Dokumen

15 √ Dokumen

16 √ Surat kabar

17 √ Surat kabar

18 √ Dokumen

19 √ Dokumen

20 √ Dokumen

21 √ Dokumen

22 √ Dokumen

23 √ √ Surat kabar

24 √ Dokumen

25 √ Dokumen

26 √ Dokumen

27 √ Surat kabar

28 √ Surat kabar

TABEL 6.1.
Daftar Indikator Berdasarkan Sumber Data
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kabar dan koding dokumen. Tahap kedua 
mempertimbangkan data kualitatif hasil 
FGD dan wawancara mendalam dalam in-
deks. Tahap ketiga penghitungan indeks 
variabel. Tahap keempat  penghitu ngan in-
deks aspek. Tahap kelima penghitungan IDI.

1. Tahap pertama penghitungan IDI adalah 
menghitung indeks data kuantitatif mas-
ing-masing indikator komponen penyu-
sun IDI dari hasil  koding surat kabar dan 
koding dokumen, dengan rumus sebagai 
berikut:

dimana:
X

ijk
:  tingkat capaian indikator 

komponen penyusun IDI dari aspek ke i, 
variabel ke j, indikator ke k. 
X

ideal
     :  tingkat capaian ideal yang mung-

kin dicapai dari indikator Xijk
X

terburuk
 :  tingkat capaian terburuk dari in-

dikator Xijk

Persamaan (1) menghasilkan nilai 0 ≤ 
Indeks (Xijk) ≤ 1; untuk memudahkan cara 
membaca, skala dinyatakan dalam 100 den-
gan cara mengalikan persamaan (1) dengan 
100 sehingga menghasilkan nilai 0 ≤ Indeks 
(Xijk) ≤ 100.

2. Tahap kedua, mempertimbangkan 
data kualitatif hasil FGD dan atau hasil 
wawancara mendalam pada hasil perhi-
tungan persamaan (1) dalam skala 100. 
Hasil FGD dan atau wawancara men-
dalam dinilai 10 poin indeks. Nilai terse-
but dapat menjadi faktor penambah atau 
pengurang indeks tergantung pada sifat 
indikator yang bersangkutan. Nilai FGD 
dan atau wawancara mendalam menjadi 
faktor penambah apabila indikator ber-
sifat searah dengan tingkat demokrasi, 
artinya semakin banyak jumlah kejadian 
pada suatu indikator merupakan indi-
kasi semakin baik tingkat demokrasi. 
Salah satu ciri indikator yang bersifat 
searah dengan tingkat demokrasi ada-
lah Xideal > 0. Sebaliknya nilai FGD dan 
atau wawancara mendalam menjadi fak-
tor pengurang apabila indikator bersifat 
berlawanan dengan tingkat demokrasi 
yang dicirikan dengan Xideal =  0. Rumus 

tuk menjamin operasi matematik maka nilai 
kuantitatif yang diberikan kepada data kual-
itatif harus mempunyai satuan yang sama 
dengan data kuantitatif.

Berdasarkan pertimbangan-pertim-
bangan tersebut, data kualitatif pada kelom-
pok 1 dan 2 tidak memengaruhi jumlah ke-
jadian data kuantitatif karena itu dinilai 0. 
Data kualitatif pada kelompok 3 dan 4 yang 
mendeskripsikan adanya penambahan/pen-
gurangan kejadian terhadap data kuantitatif 
diberikan nilai 10 persen poin indeks. Pada 
indikator-indikator yang mengindikasikan 
adanya penambahan/pengurangan kasus 
dari hasil transformasi data kualitatif, ope-
rasi matematik penambahan/pengurangan 
dilakukan pada nilai indeks hasil data kuan-
titif sehingga telah bebas dari satuan. Nilai 
10 persen poin menjadi unsur penambah 
indeks data kuantitatif ketika sifat indikator 
menunjukkan semakin besar jumlah kejadi-
an mengindikasikan semakin baik tingkat 
demokrasi. Sebaliknya, nilai 10 persen poin 
menjadi unsur pengurang indeks data kuan-
titatif ketika sifat indikator menunjukkan 
semakin besar jumlah keja dian mengindi-
kasikan semakin buruk tingkat demokrasi.   

2.  Metode Penyusunan In-
deks   

IDI merupakan rata-rata tertimbang 
dari aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak 
politik dan aspek lembaga demokrasi. Teknik 
penghitungan  IDI 2009 dibedakan antara 
penghitungan IDI tingkat provinsi dan IDI 
Indonesia. Secara umum penghitungan IDI 
dapat diformulasikan:

Pada IDI 2009 penimbang dilakukan 
terhadap aspek, variabel dan indikator 
menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Penentuan penimbang di-
lakukan oleh juri ahli.   

2.1. Penghitungan IDI Provinsi

Penghitungan IDI tingkat provinsi di-
lakukan melalui lima tahap penghitu ngan. 
Tahap pertama adalah penghitungan indeks 
indikator data kuantitatif hasil koding surat 

IDI = f (aspek kebebasan sipil, as
pek hakhak politik, aspek lembaga 
demokrasi)

Indeks ( X
ijk 

) =                                   
( X

 ijk
  - X 

terburuk
 )

( X
 ideal

  - X 
terburuk

 )
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penghitungan pada tahap kedua sebagai 
berikut:

I ( X
ijk

 ) = ( Indeks ( X
ijk 

) × 100 ) ±  10 

dimana:
I (X

ijk
) :  Indeks indikator komponen 

pe nyusun IDI dari aspek ke i, variabel ke j 
indikator ke k, setelah mempertimbangkan 
hasil FGD dan atau wawancara mendalam. 
3. Tahap ketiga adalah menghitung indeks 

masing-masing variabel. Indeks variabel 
merupakan rata-rata tertimbang dari 
indeks indikator komponen variabel. 
Penghitungan indeks variabel dilakukan 
dengan rumus sebagai berikut:

dimana:
I (V

ij
) :  Indeks variabel ke j dari as-

pek ke i
P

ijk
 :  Nilai penimbang dari AHP 

untuk indikator komponen penyusun IDI ke 
k dari variabel ke j dan aspek ke i. 

I (X
ijk

) :  Indeks indikator komponen 
penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke 
i setelah mempertimbangkan hasil FGD dan 
atau wawancara mendalam

4. Tahap keempat adalah menghitung in-
deks masing-masing aspek dengan ru-
mus sebagai berikut:

dimana:
I ( A

i
 ) :  Indeks aspek ke i

P
ij
      :  Nilai penimbang dari AHP 

untuk variabel ke j dari aspek ke i. 
I ( V

ij 
) :  Indeks variabel ke j dari aspek 

ke i
 

5. Tahap kelima adalah menghitung IDI 
tingkat provinsi yang merupakan rata-
rata tertimbang dari tiga aspek kom-
ponen IDI. Rumus perhitungannya ada-
lah sebagai berikut:

dimana:
IDI  : Indeks Demokrasi Indonesia
P

i
     : Nilai penimbang dari aspek ke i 

I (A
i
)  : Indeks aspek ke i 

i        : 1 = aspek kebebasan sipil, 2 = 
aspek hak-hak politik, 3 = aspek lembaga 
demokrasi

2.2. Penghitungan IDI Indonesia

IDI Indonesia didefinisikan sebagai ra-
ta-rata capaian indeks aspek dari provinsi-
provinsi di Indonesia. Nilai kontribusi setiap 
aspek dalam membentuk IDI telah ditentu-
kan berdasarkan AHP, seperti yang diguna-
kan dalam membentuk IDI provinsi. Indeks 
aspek penyusun IDI Indonesia diperoleh 
dari rata-rata tertimbang capaian indeks 
aspek provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini 
berbeda dengan indeks aspek provinsi yang 
merupakan rata-rata tertimbang dari ca-
paian indeks variabel dengan faktor penim-
bang hasil AHP (lihat persamaan 4). 

Faktor penimbang untuk menghitung 
indeks aspek Indonesia digunakan jum-
lah penduduk dan jumlah penduduk yang 
memiliki hak memilih26  (eligible population) 
dalam pemilihan umum.  Jumlah penduduk 
untuk penimbang aspek I dan aspek III. Jum-
lah penduduk yang memiliki hak memilih 
dalam pemilihan umum digunakan sebagai 
penimbang aspek II. Pada penyusunan IDI 
2010, data penimbang menggunakan hasil 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)27  
2009. 

Penghitungan IDI Indonesia diawali 
dengan penghitungan indeks masing-ma-
sing aspek. Indeks aspek ke i untuk Indone-
sia dihitung menggunakan rumus:

di mana:
I(A

i
)

Indonesia 
: Indeks aspek ke i Indonesia

P
ih

          :  penimbang aspek ke i di 
provinsi ke h

P
i
           :  jumlah seluruh penimbang 

I ( V
ij  

) = ∑     P
ijk

 I ( X
ijk

 )
k = 1

n

I ( A
i  
) = ∑    P

ij
 I ( V

ij
 )

j = 1

n

IDI = ∑    P
i
 I ( A

i
 )

i = 1

n

I( Ai )
indonesia

 =  1  ∑ 
h=1

 P
ih
 I ( A

i
 )

h
     

                      P
i
            

3

26   Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (UU No.10 
tahun 2008). 

27   Susenas adalah salah satu survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilakukan Badan Pusat Statistik di seluruh wilayah Indonesia 
setiap tahun. Susenas menjadi salah satu sumber data yang diperlukan untuk perencanaan di bidang sosial ekonomi penduduk.
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Nama Indikator Nilai Ideal Nilai 
Terburuk Keterangan

Persentase perempuan terpilih 
terhadap total anggota DPRD 
provinsi

30 % 0 %
Pasal 57 UU No 
10 Tahun 2008

Besaran alokasi anggaran pendidikan 20 % 0 %
Pasal 31(4) 
UUD 1945

Besaran alokasi anggaran kesehatan 10 % 0 %
Pasal 171 UU 
No 36 Tahun 
2009

Persentase perempuan dalam 
kepengurusan parpol tingkat 
provinsi

30 % 0 %
Pasal 8 (1.d) UU 
No 10 Tahun 
2008

Nama Indikator Nilai Ideal Nilai 
Terburuk

Kualitas daftar pemilih tetap 100 % 0 %

Persentase penduduk yang menggunkan hak pilih 

dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk me-

milih dalam pemilu (voters turnout)

100 % 0 %

Persentase jumlah perda yang berasal dari hak 

inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang 

dihasilkan 

100 % 0 %

Nama Indikator Nilai Ideal 
(µ + 5 sb)

Nilai 
Terburuk

Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyeleng-

garaan pemerintahan
545 0 

Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif   28 0 

Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol 

peserta pemilu
   7 0 

TABEL 6.2.
Nama Indikator menurut Nilai Ideal dan Nilai Terburuk yang  Ditentukan aturan Perundangan

TABEL 6.3.
Nama Indikator menurut Nilai Ideal dan Nilai Terburuk Berdasarkan Ketentuan Umum

TABEL 6.4.
Nama Indikator menurut Nilai Ideal dan Nilai Terburuk Berdasarkan Ketentuan µ + 5 sb
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aspek ke i 
I(A

i
)

h
       :  capaian indeks aspek ke i  

provinsi ke h 
i             :  1 = aspek kebebasan sipil, 2 

= aspek hak-hak politik, 3 = aspek lembaga 
demokrasi

Tahap berikutnya adalah menghitung 
IDI Indonesia yang merupakan rata-rata 
tertimbang dari tiga aspek komponen IDI 
Indonesia (I(A

i
)

Indonesia
). Penghitungan  meng-

gunakan persamaan (5) yaitu:

di mana:
IDI

Indonesia
  :  Indeks Demokrasi Indone-

sia
P

i
 :  Nilai penimbang berdasarkan AHP 

dari aspek ke i (i = 1,2,3). 
I (Ai) :  Indeks aspek ke i 
i  :  1 = aspek kebebasan sipil, 2 = as-

pek hak-hak politik, 3 = aspek lembaga 
demokrasi

3. Penentuan Nilai Ideal dan Nilai 
Terburuk

Nilai ideal dan nilai terburuk yang digu-
nakan dalam rumus penyusunan IDI 2010 
didasarkan pada:
1. Ketentuan perundangan (regulasi) yang 

telah mengatur tingkat minimum penca-
paian suatu indikator yang harus dicapai  
oleh setiap pemerintah daerah provinsi. 
Tabel Lampiran 5.3 menyajikan beberapa 
indikator yang penentuan nilai ideal dan 
terburuk berdasarkan ketentuan yang 
telah diatur dalam perunda ngan. 

2. Ketentuan umum nilai ideal adalah 
tingkat capaian maksimum indikator 
yang mungkin dapat dicapai oleh setiap 
pemerintah daerah provinsi. Nilai terbu-
ruk adalah tingkat capaian paling parah 
yang mungkin dapat terjadi pada suatu 
pemerintah daerah provinsi. Ketentuan 
ini diberlakukan pada indikator-indi-
kator IDI yang mengukur tingkat pen-
capaian suatu indikator menggunakan 
persentase. Penentuan nilai ideal dan 
terburuk beberapa indikator berdasar-
kan ketentuan umum nilai ideal disajikan 
pada Tabel Lampiran 5.4.

3. Nilai ideal ditentukan berdasarkan rata-

rata tingkat capaian provinsi – provinsi 
(µ) pada tahun 2009 ditambah 5 sim-
pangan baku (standard deviasi). Apabila  
nilai ideal merujuk pada nilai tertentu 
mengindikasikan semakin besar jumlah 
kejadian semakin baik tingkat demokrasi. 
Pada kondisi semacam ini nilai terburuk 
bernilai 0 “nol”. Penentuan nilai ideal dan 
terburuk berdasarkan ketentuan µ + 5 
simpangan baku (sb) disajikan pada Tabel 
Lampiran 5.5.

4. Nilai ideal  bernilai 0 “nol”, pada in-
dikator yang bersangkutan idealnya 
(diharapkan) tidak terjadi kejadian di 
suatu provinsi. Nilai ideal merujuk pada 
kejadian yang mengindikasikan semakin 
kecil jumlah kejadian semakin baik ting-
kat demokrasi. Pada kondisi semacam 
ini nilai terburuk ditentukan berdasar-
kan rata-rata tingkat capaian provinsi – 
provinsi (µ) pada tahun 2010 ditambah 5 
simpangan baku (standard deviasi) (sb). 
Ketentuan ini diberlakukan di antaranya 
pada indikator-indikator seperti yang 
disajikan pada  Tabel Lampiran 5.6.

4. Contoh Penghitungan IDI

Sebagai ilustrasi penghitungan IDI 
berikut disajikan contoh langkah-langkah 
penghitungan IDI Provinsi Aceh. Tabel 
Lampiran 5.7 menyajikan IDI 2009 Provinsi 
Aceh  menurut proses perhitungan.

Langkah-langkah perhitungan IDI Aceh 
adalah sebagai berikut:

Sebagai contoh penghitungan secara 
rinci dalam contoh berikut disajikan peng-
hitungan indeks indikator 3 dan 4, indeks 
variabel 2 dan indeks aspek 1.

Penghitungan indeks indikator 3

Tingkat capaian indikator 3, jumlah 
ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh aparat pemerintah yang 
menghambat kebebasan berpendapat, di 
Provinsi Aceh pada tahun 2009 terdapat 4 
kejadian. Nilai ideal untuk indikator 3 adalah 
0 dan nilai terburuk 6. Sebagaimana persa-
maan 1, diperoleh hasil perhitungan sebagai 
berikut:

Indeks ( X
123

 ) =  ( 4 - 6 )  = 0.3333

                               ( 0 - 6 )       

IDI
indonesia

 =  ∑ 
i=1

 P
i
 I ( A

i
 )                

3
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Nama Indikator Nilai Ideal 
Nilai 

Terburuk
(µ + 5 sb)

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat

0 2

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat

0 4

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat 

0 6

Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan 
fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat 
menggunakan hak memilih

0 -

Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilu

0 22

Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam 
penghitungan suara

0 79

Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk 
kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif

0 681

Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik 
parpol pada pemilu legislative

0 66

Jumlah keputusan hakim yang kontroversial 0 4

Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa 
atau polisi

0 1

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

0 2

Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah 
yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap 
kelompok rentan lainnya

0 8

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok 
rentan lainnya

0 3

Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat 
terhambat 

0 156

Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau 
mengharuskan masyarakat dalam  menjalankan agamanya

0 23

Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang 
membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk 
menjalankan ajaran agamanya 

0 8

Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu 
kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait 
dengan ajaran agama

0 5

Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis 
atau terhadap kelompok rentan lainnya

0 6

TABEL 6.5.
Nama Indikator menurut Nilai Ideal dan Nilai Terburuk Berdasarkan Ketentuan µ + 5 sb
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No. Capaian
Nilai Nilai indeks

Ideal Terburuk Kuantitatif Kualitatif Akhir

Aspek 1. Kebebasan Sipil 64.42

Variabel 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 90.00

1 0 0 2 100.00 10.00 90.00

2 0 0 4 100.00 10.00 90.00

Variabel 2. Kebebasan Berpendapat 26.12

3 4 0 6 33.33 10.00 23.33

4 1 0 2 50.00 10.00 40.00

Variabel 3. Kebebasan Berkeyakinan 67.94

5 5 0 23 78.26 0.00 78.26

6 8 0 8 0.00 0.00 0.00

7 1 0 5 80.00 10.00 70.00

Variabel 4. Kebebasan dari Diskriminasi 61.74

8 1 0 6 83.33 0.00 83.33

9 2 0 8 75.00 10.00 65.00

10 2 0 3 33.33 0.00 33.33

Aspek 2. Hak-hak Politik 61.09

Variabel 1. Memilih dan Dipilih 45.80

11 36 0 156 76.92 0.00 76.92

12 50 0 -  50.00 0.00 50.00

13 30 100 0 30.00 0.00 30.00

14 75.31 100 0 75.31 0.00 75.31

15 5.80 30 0 19.32 0.00 19.32

Variabel 2. Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 

Pengawasan
76.38

TABEL 6.6.
IDI 2009 Provinsi Aceh menurut Proses Perhitungan
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No. Capaian
Nilai Nilai indeks

Ideal Terburuk Kuantitatif Kualitatif Akhir

16 1 0 23 95.65 0.00 95.65

17 514 900 0 57.11 0.00 57.11

Aspek 3. Lembaga-lembaga Demokrasi 62.13

Variabel 1. Pemilu yang Bebas dan Adil 57.77

18 8 0 22 63.64 0.00 63.64

19 38 0 79 51.90 0.00 51.90

Variabel 2. Peran DPRD 47.60

20 13.62 20 0 68.10 0.00 68.10

6.04 10 0 60.40 0.00 60.40

21 25 100 0 25.00 0.00 25.00

22 2 28 0 7.14 0.00 7.14

Variable 3. Peran Partai Politik 16.04

23 0 7 0 0.00 10.00 10.00

24 21.12 30 0 70.41 0.00 70.41

Variable 4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 92.30

25 43 0 681 93.69 0.00 93.69

26 6 0 66 90.91 0.00 90.91

Variabel 5. Peran Peradilan yang Independen 87.50

27 1 0 4 75.00 0.00 75.00

28 0 0 1  100.00 0.00 100.00

IDI Aceh 62,45
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Untuk memudahkan dijadikan skala 
100 sehingga  I

123
 x 100 = 0,3333 x 100 = 

33,33.
Hasil pengolahan FGD dan WM men-

unjukkan ada indikasi penambahan kejadi-
an. Indikasi tersebut diketahui dari FGD 
yaitu pernyataan dari salah seorang nara 
sumber yang mengungkapkan: ”Adanya 
ancaman baik secara fisik dan psikologis 
kepada aktivis LSM yang bergerak di bidang 
advokasi korupsi pemerintah” (Arm, FGD). 
Dari pernyataan tersebut disimpulkan 
adanya penambahan kejadian di indikator 
3 yang setara dengan nilai 10 poin indeks. 
Berdasarkan nilai ideal = 0 maka bertam-
bahnya kejadian di indikator 3 menurunkan 
demokrasi.  Ini artinya indeks kualitatif men-
jadi pengurang indeks kuantitatif, berdasar-
kan persamaan 2 diperoleh:

 
I akhir  = I

123
 - 10   

  = 33,33 – 10
  = 23,33  

Penghitungan indeks indikator 4

Tingkat capaian indikator 4, jumlah 
ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan oleh masyarakat yang mengham-
bat kebebasan berpendapat, di Provinsi 
Aceh pada tahun 2009 terdapat 1 kejadian. 
Nilai ideal untuk indikator 4 adalah 0 dan 
nilai terburuk 2. Sebagaimana persamaan 1, 
diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Untuk memudahkan dijadikan skala 
100 sehingga  I4 X 100 = 0,5000 X 100 = 
50,00.

Hasil pengolahan FGD dan WM me-
nunjukkan ada indikasi penambahan keja-
dian pada indikator 4. Indikasi tersebut 
diketahui dari FGD yaitu pernyataan dari 
salah seorang nara sumber yang mengung-
kapkan:

”Adanya intimidasi oleh perusahaan 
penambang kepada masyarakat  yang me-
nolak adanya penambangan. Pada saat 
pelaksanaan Pemilu 2009 banyak terjadi  
ancaman sebuah kelompok  partai lokal 
terhadap partai lokal lain baik kepada caleg 
maupun pendukung. Adanya ancaman 

terhadap panitia pelelangan oleh oknum 
masyarakat” (Fas, FGD). 

Dari pernyataan tersebut disimpulkan 
adanya penambahan kejadian di indikator 
4 dan ini setara dengan nilai 10 poin indeks. 
Berdasarkan nilai ideal = 0  maka bertam-
bahnya kejadian di indikator 4 me nurunkan 
demokrasi.  Ini artinya indeks kualitatif men-
jadi pengurang indeks kuantitatif, berdasar-
kan persamaan 2 maka:

 I akhir = I4 - 10   
  = 50,00 – 10
  = 40,00

Penghitungan indeks variabel 2

Variabel 2, kebebasan berpendapat, 
terdiri atas 2 komponen yaitu indikator 3 
dan indikator 4. Berdasarkan AHP diper-
oleh penimbang indikator 3 sebesar 0,833 
dan indikator 4 sebesar 0,167.  Berdasar-
kan persamaan 3 maka:

I V12 = 0,833 I123 + 0,167 I124
 = (0,833 X 23,33) + (0,167 X  
    40,00)
 = 19,44 + 6,68
 = 26,12

Jadi indeks variabel 2 dari aspek 1 ada-
lah 26,12.

Penghitungan indeks aspek 1

Aspek 1, kebebasan sipil, terdiri atas 
4 variabel yaitu kebebasan berkumpul dan 
berserikat, kebebasan berpendapat, kebe-
basan berkeyakinan, dan kebebasan dari 
diskriminasi. Kontribusi masing-masing 
variabel terhadap nilai indeks aspek 1 di-
tentukan berdasarkan AHP yang diwujud-
kan dalam nilai bobot. Besar bobot variabel 
dalam  membentuk indeks aspek 1 secara 
berurutan adalah 0,084, 0,093, 0,584, dan 
0,239.

Indeks variabel 1, 3, dan 4  dengan cara 
yang sama dengan langkah-langkah seperti 
penghitungan indeks variabel 2, diperoleh 
nilai indeks secara berurutan sebagai beri-
kut:  90,00; 26,12; 67,94 dan 61,74.  Ber-
dasarkan persamaan 4 diperoleh indeks 
aspek 1:

Indeks ( X
124

 ) =  ( 1 - 2 )  = 0.50

                               ( 0 - 2 )       



126 LAmPIRAN VI
Catatan Teknis

I A1  = (0,084 X 90,00) + (0,093 X 
26,12)  + (0,584 X 67,94) + (0,239 X 61,74)  

    =   64,42
cara yang sama digunakan untuk mem-

peroleh nilai indeks aspek 2 dan aspek 3.

Penghitungan IDI

Berdasarkan cara yang sama dengan 
perhitungan indeks aspek 1, diperoleh in-

deks aspek 2 dan 3 secara berurutan ada-
lah 61,09 dan 62,13. Bobot masing-masing 
aspek dalam membentuk IDI berdasarkan 
AHP adalah aspek 1: 0,327, aspek 2: 0,413 
dan aspek 3: 0,260.

Berdasarkan persamaan 5 maka IDI 
Provinsi Aceh 2009 sebesar:

IDI  = (0,327 X 64,42) + (0,413 X 61,09) 
+ (0,260 X 62,13)

      =  62,45 
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Tim Pengumpul Data IDI 2014 (Fasilitator FGD 
dan Enumerator BPS Provinsi): 
Aceh: Muhammad Taufiq, Wahyu Agung Sutikno, Ratri A. Ratih. Sumatera Utara: Ramlan, 
Muslikhatun, Dahril Iskandar. Sumatera Barat: Satriono, Yunimarlita, Welda Roza. Riau: 
Siti Mardiyah, Emilia Dharmayanthi, Iswenda Noviani. Jambi: Awaludin Apriyanto, Rita 
Rif’ati, Syaeful Muslih. Sumatera Selatan: Berdikarjaya, Tuti Noviani, Dana Megayani. 
Bengkulu: Timbul Parulian, Yuniarto, Herlinawaty. Lampung: Muhammad Mukhanif, Gita 
Yudianingsih, Sasma Senimawati Manik. Kepulauan Bangka Belitung: Ahmad Azhari, 
Desiana Arbani, Rini Luciani Rahayu. Kepulauan Riau: Faharuddin, Dian Kartika, Edy 
Purnomo. DKI Jakarta: Sri Santo Budi M, Siti Alifah, Tri Pramujiyanti. Jawa Barat: Dyah 
Anugrah Kuswardani, Judiharto Trisnadi, Esti Suciningtyas Pratiwi. Jawa Tengah: Erisman, 
Sutirin, Rina Kartiningrum. DI. Yogyakarta: Tutty Amalia, Suparna, Tutik Endari. Jawa Timur: 
Gantjang Amanullah, Bambang Indarto, Heri Soesanto. Banten: Raden Gandari Adianti, 
Nurina Paramitasari, Pendi Alamsyah. Bali: Indra Susilo, Budiati, Dewa Ayu eka Sumarningsih. 
Nusa Tenggara Barat: Sunarno, Tri Harjanto, Eny Sukriani. Nusa Tenggara Timur: 
Martin Suanta, Sabar Anthony Nainggolan, Dyah Ayu Utami.  Kalimantan Barat: Duaksa 
Aritonang, Muhammad Yani, Jamiah. Kalimantan Tengah: Syafi’i Nur, Yanis Habibie, Ikhlas 
Mukmin. Kalimantan Selatan: Agnes Widiastuti, Raplihadi, Nurliana. Kalimantan Timur: 
Ahmad Muhammad Saleh, Hardi R, Ucik Purnamasari. Sulawesi Utara: Dadang Hardiwan, 
Simon Andreas August Remiasa, Johanna Maria Farida Tampemawa. Sulawesi Tengah: 
Sarmiati, Gladius Alfonsus, Ardita Mukti Wita Lestari. Sulawesi Selatan: Setio Nugroho, 
Sukardi Muhammad Nur, Peni Setyowati. Sulawesi Tenggara: Dani Jaelani, Syarif Usman, 
Farha Imamiah Gaffar. Gorontalo: Risyanto, Riyadi Sholih, Sita Sih Adiastuti. Sulawesi Barat: 
Soman Wisnu Darma, Menzy Ganofa, Saiyed Andi Bangsawan. Maluku: Maritje Pattiwaellapa, 
Ketut Krisna, Meitha Delsy Maulany. Maluku Utara: Ismail Rumata, Evida Karismawati, 
Bukhari Fauzul Rahman. Papua Barat: Ratna Megawati H. Gusti, Masadi Yanry Koupun, Dwi 
Suryaning Asih. Papua: Fadjri Amora, chairil Fadli, Mety Irjayanti.  




