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Kata PENGANTAR
Pengantar
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita
dapat menerbitkan Buku Indeks Demokrasi (IDI) 2015. Buku
ini merupakan publikasi ketujuh sejak pertama kali diterbitkan
pada tahun 2009 dan merupakan penerbitan kedua pada masa
Kabinet Kerja 2014-2019.
Sejalan dengan arah pembangunan bidang politik,
hukum dan keamanan sebagaimana tertera dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019, pemerintah menargetkan untuk membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah melalui
pembangunan demokrasi dengan prioritas melanjutkan
konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
terhadap pemerintah.
Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Pemerintah
menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menjadi
instrumen untuk mengukur secara obyektif dan empirik atas
kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. IDI sendiri dibangun
dengan latar belakang perkembangan sosial-politik di Indonesia
yang berciri khas Indonesia (lead country specific) dengan
menjadikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat
bantu guna menunjukkan secara jelas dan sederhana tentang
seberapa demokratis atau seberapa tidak demokratis sebuah
negara dalam pembangunan di bidang politik hukum dan
keamanan.
Potret pertumbuhan demokrasi yang dihasilkan IDI
2015 khususnya dalam aspek Kebebasan Sipil, terlihat begitu
fluktuatif antara satu provinsi dengan yang lain. Tidak satu
pun provinsi mengalami pertumbuhan yang stabil secara
linear. Kondisi fluktuasi tersebut bukan hanya terlihat pada
nilai indeks ketiga aspeknya, melainkan juga pada nilai indeks
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variabel dan indikator pada setiap aspeknya.
Hal ini memperlihatkan betapa prestasi
daerah dalam menyelenggarakan 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 masing-masing.
Selain itu, gambaran ini dapat dibaca
sebagai belum stabilnya kondisi demokrasi di
Indonesia karena landasan pijak demokrasi,
terutama berupa nilai-nilai kemanusiaan
universal, seperti kesetaraan, keadilan,
kebebasan yang bertanggung jawab belum
sepenuhnya menjadi acuan bagi pemerintah
dan masyarakat dalam menjalani kehidupan
berbangsa dan bernegara. Ke depan, perlu
usaha keras para pemimpin dari segala lini serta
Warga Negara Indonesia untuk bersama-sama
membangun budaya politik yang demokratis
agar penguatan demokrasi yang saat ini kita
peroleh dengan capaian 72,82 dapat lebih
ditingkatkan.
Indonesia sebagai negara demokrasi,
mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama
yang dinilai belum demokratis. Hal terpenting
dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi
yaitu dengan terus memonitor dinamika dan
fluktuasi, memahami faktor-faktor penyebab,
serta membuat kebijakan dan program yang
mampu menjawab setiap persoalan yang
muncul. Bagi Indonesia, yang paling penting
adalah memastikan bahwa demokrasi berada
dalam lintasan (trajectori) menuju keadaan
yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan
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ketajaman dalam memahami dan konsistensi
dalam mengelola faktor-faktor kultural,
institusional dan politik yang menentukan
naik-turunnya kualitas demokrasi.
Saya berharap hasil IDI 2015 ini dapat
menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah (provinsi) dalam menyusun
perencanaan pembangunan di bidang politik,
hukum dan keamanan. Karena dengan
meningkatnya kondisi demokrasi di tingkat
provinsi pada gilirannya akan meningkatkan
kinerja demokrasi secara nasional.
Dengan diterbitkannya Buku IDI 2015 ini,
atas nama pemerintah, saya menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang tinggi
atas kerja keras Tim Ahli IDI, BPS, UNDP
Indonesia, Kemenko Polhukam, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas,
Pemerintah Provinsi dan Pokja Pengembangan
IDI Provinsi, serta pihak lain yang telah
membantu penyusunan Buku IDI 2015.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
selalu memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita semua dalam mewujudkan
kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa
yang akan datang.
Jakarta, Oktober 2016
Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wiranto

Kata SAMBUTAN
Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/
Kepala Bappenas
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa atas terbitnya buku lDl 2015, buku lDl ketujuh yang
diterbitkan secara berturut-turut sejak tahun 2009. lDl semakin
diakui manfaatnya secara nasional dan dikenal oleh dunia
internasional sebagai instrumen yang solid untuk mengukur
perkembangan demokrasi, tidak hanya untuk lndonesia, tetapi
dapat direplikasikan negara-negara lain dalam mengukur
perkembangan demokrasinya. lDl yang berbasis provinsi ini
merupakan produk ingenuity untuk mengukur demokrasi
khas lndonesia dengan tidak mengabaikan nilai-nilai universal
demokrasi.
Setelah melihat lDl selama tujuh tahun, kita percaya bahwa
demokrasi lndonesia cukup stabil, tidak berada dalam ancaman
berbalik arah (setback) menjadi otoriter seperti masa lalu. lDl 2015
yang sebesar 72,82 menunjukkan bahwa demokrasi lndonesia
cukup baik. Walaupun mengalami sedikit penurunan dari angka
IDI 2014, yaitu 73,04, pada dasarnya penurunan kecil ini lebih
dikarenakan adanya perubahan pada dua indikator lDl. yaitu
indikator 25 dan 26, serta sedikit penyempurnaan perhitungan
dalam metodologi. Apabila diukur dengan menggunakan
metode yang lama lDl 2015 adalah sebesar 73,12, sedikit naik,
tapi pada dasarnya sama dengan lDl 2014.
Ada sejumlah hal yang dapat dibaca dari perkembangan
demokrasi di lndonesia, khususnya bila didasarkan pada
gambaran yang ditampilkan oleh lDl selama tujuh tahun
berturut-turut, sejak lDl 2009 sampai dengan lDl 2015 ini.
Pertama, masyarakat sipil lndonesia memiliki modalitas
berdemokrasi yang cukup kuat. Hal ini tercermin dari nilainilai yang selalu konsisten tinggi dan merata di antara
variabel dan indikator pada aspek kebebasan sipil sejak lDl
2009 sampai dengan lDl 2015. Meskipun ada dinamika pada
masyarakat, seperti ancaman/penggunaan kekerasan oleh
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masyarakat kepada masyarakat lainnya untuk
berpendapat, tapi ancaman ini tidak bersifat
sangat besar dan berskala nasional, melainkan
hanya bersifat lokal. Masyarakat lndonesia
bisa dikatakan telah cukup matang menyikapi
gangguan terhadap kebebasan kelompok
lain dalam menjalankan hak-hak sipil mereka.
Pemerintah juga telah memiliki kebijakan
dan mekanisme yang jelas untuk melindungi
warganya terhadap ancaman/penggunaan
kekerasan.
Kedua, berdasarkan hasil lDl, pemerintah
perlu mencari cara-cara terbaik untuk
melakukan intervensi kebijakan dan anggaran
agar terjadi penguatan yang signifikan pada
lembaga-lembaga demokrasi, terutama pada
peran partai politik dan peran DPRD. Sejak lDl
2009, ada konsistensi pada rendahnya nilai lDl
terkait peran parpol dan peran DPRD. Peran
parpol dan peran DPRD sangat berkaitan,
karena DPRD merupakan cermin dari kapasitas
parpol di daerah. UUD 1945 memberikan peran
penting pada parpol sebagai instrumen utama
bagi masyarakat untuk mengartikulasikan
aspirasi politiknya.
Ketiga, pada aspek hak-hak politik tetap
masih ada problematik yang cukup serius, yakni
pada partisipasi politik dalam pengambilan
keputusan dan pengawasan, khususnya pada
indikator demonstrasi/mogok yang bersifat
kekerasan. Peran perempuan dalam politik
di tingkat provinsi perlu ditingkatkan agar
memiliki tingkat elektabilitas yang makin tinggi
untuk masuk ke dalam lembaga perwakilan di
DPRD. Dua hal ini secara merata masih rendah
nilai nya di dalam IDI 2015.
Untuk meningkatkan kualitas demokrasi,
masyarakat sipil memiliki peran yang sangat
penting. Nilai-nilai yang perlu ada dan
dipelihara dalam kehidupan demokrasi seperti
toleransi, nondiskriminasi dalam segala hal,
akan menjadi modal utama lndonesia untuk
bergerak menuju demokrasi yang lebih
substansial. Pemerintah berperan untuk
memastikan bahwa hak-hak konstitusional
warganegara terlindungi.
Dalam kehidupan demokrasi yang sudah
mapan, misalnya di negara-negara Skandinavia
maupun Amerika Utara, adab berdemokrasi
dijaga dengan pendidikan yang baik. Dalam
masyarakat demokratis, nilai kebaikan publik
(public virtue) merupakan hal yang amat
penting. Public virtue adalah unsur yang paling
penting untuk dijaga, karena pada akhirnya
hal inilah yang akan mencegah menguatnya
kepentingan pribadi dan kelompok. Kita masih
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harus terus menurunkan derajat kepentingan
pribadi dan kelompok, karena kalau kedua
kepentingan ini tumbuh subur, malapetaka
akan datang menghampiri kita semuanya.
Sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas,
saya bertugas menjaga proses perencanaan
yang sudah baik selama ini terkait dengan
konsolidasi demokrasi, seperti yang diamanatkan oleh UU No.17/2007 tentang
RPJPN 2005-2025, yang kemudian diterapkan
ke dalam strategi dan sasaran pada berbagai
tahap RPJMN dan RKP. Di samping upaya untuk
menghasilkan lDl yang memiliki kredibilitas
tinggi, kita juga perlu mendiseminasikan
dan menjadikan lDl sebagai pedoman untuk
menjadi dasar bagi upaya mencari solusi dari
berbagai masalah konsolidasi demokrasi di
negara kita.
Kita berharap lDl dapat terus disempurnakan lagi dalam menangkap berbagai
fakta yang berkembang dalam masyarakat
lndonesia, untuk kemudian dapat menjadi
dasar (evidence-based policy) bagi perencanaan
Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,
untuk memperbaiki kehidupan demokrasi di
seluruh lndonesia.
Saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada
seluruh mitra dalam tim lDl Pusat, yakni BPS,
Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam
Negeri dan Pokja Daerah. Selain itu, kami juga
mengucapkan terima kasih dan penghargaan
kepada mitra pembangunan: UNDP dan
Pemerintah Australia bagi dukungan teknis
dalam penyusunan lDl, diseminasi, maupun
upaya pemanfaatan hasil lDI di daerah-daerah.
Kita semua berharap, hal-hal yang sudah
berjalan baik dalam kerjasama dan koordinasi
selama ini dapat terus dipelihara, bahkan
ditingkatkan lagi, sehingga lDl makin memiliki
kredibilitas dalam memberikan sumbangan
bagi upaya pencapaian demokrasi yang
terkonsolidasi di lndonesia.
Jakarta, Oktober 2016
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Bambang P.S. Brodjonegoro

Kata SAMBUTAN
Menteri Dalam Negeri

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
nikmat dan kasih sayangNya bangsa Indonesia tetap diberikan
kekuatan ke arah yang lebih baik dalam membangun bangsa
dan negara melalui semangat berdemokrasi.
Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad
berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan
kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial.
Demokrasi akan tumbuh kokoh jika di kalangan masyarakat
tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yakni toleransi, terbuka
dalam berkomunikasi, bebas mengemukakan dan menghormati
perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam
masyarakat, saling menghargai, mampu mengekang diri,
menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau
tidak menggantungkan diri pada orang lain, kebersamaan dan
keseimbangan.
Salah satu pilar demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilu
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Indonesia
telah mempunyai pengalaman panjang penyelenggaraan
Pemilu. Pengalaman panjang tersebut telah memberi pelajaran
penting bagi demokrasi Indonesia. 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 demokrasi rakyat Indonesia dengan cara yang adil
dan beradab.
Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2015 ditandai oleh
penurunan capaian indeks keseluruhan dari 73.04 pada tahun
2014 menjadi 72.82. Dalam kategori yang digunakan IDI,
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capaian ini tergolong sedang. Artinya IDI
melihat kualitas demokrasi Indonesia secara
umum sebagai “sedang” (angka capaian 80 ke
atas tergolong baik, sedangkan 60 ke bawah
tergolong buruk). Namun, capaian keseluruhan
ini harus dilihat dalam konteks kisaran capaian
provinsi, yaitu dari 57.55 yang paling rendah
(Papua) sampai dengan 85.32 yang paling
tinggi (DKI Jakarta). Kisaran capaian di atas
sesungguhnya mengindikasikan bahwa di
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai satu unit politik, kita masih mendapati
kondisi demokrasi yang cukup beragam dari
satu provinsi ke provinsi yang lain.
Dengan memahami hasil IDI di tahun
2015, terlihat adanya kesenjangan yang
mencerminkan perbedaan antara kondisi
demokrasi yang sudah baik dan masih buruk.
Bila kualitas demokrasi mencerminkan realitas
kehidupan bernegara sehari-hari, maka dapat
dikatakan dengan keragaman dan kesenjangan
tadi warganegara Indonesia di provinsi yang
berbeda memiliki pengalaman sebagai warga
negara yang berbeda pula, khususnya terkait
dengan kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak
politik, maupun kinerja lembaga-lembaga
demokrasi. Dengan otonomi daerah kita
memang dapat mengharapkan perbedaan
kondisi antar provinsi, namun perbedaan
yang sangat besar barangkali mencerminkan
pula persoalan implementasi demokrasi
yang mendasar. Dengan demikian kondisi itu
menggambarkan bahwa masih ada persoalan
bangsa, dan ini menjadi tanggungjawab
bersama yakni; pemerintah, masyarakat,
elemen masyarakat dan institusi demokrasi
untuk sama-sama menciptakan suasana
yang kondusif terhadap penguatan proses
demokrasi Indonesia yang merata di seluruh
Provinsi.
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Dalam rangka mengoptimalkan perilaku
budaya demokrasi maka sebagai generasi
penerus yang akan mempertahankan negara
demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan
pesta demokrasi. Membangun sebuah kultur
demokrasi dapat dilakukan dengan menggelar
strategi kebudayaan yaitu membangun
sistem pendidikan yang menjadikan prinsip
kemandirian dan nalar publik sebagai
pijakan konseptual. Kultur demokrasi akan
memungkinkan semua orang berkontribusi
menjaga kelangsungan hidup sistem. Dalam
mengkaji dan mengembangkan budaya
demokrasi, kita harus memasukkan unsur
kearifan lokal tempat demokrasi tersebut
berkembang. Sistem yang berfokus pada
penciptaan individu-individu yang otonom
dan kritis dalam daya pertimbangan.
Proses merajut demokrasi memerlukan
satu perjuangan dengan penuh kesabaran,
keuletan dan kegotongroyongan yang
kuat. Komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan, baik Pemerintah, Pemerintah
Daerah, bersama komponen masyarakat serta
institusi demokrasi merupakan kunci utama
dalam proses pendalaman demokrasi. Oleh
karena itu, kami berharap capaian yang telah
diraih ini dapat terus dikawal dan dirawat
sehingga demokrasi terus berkembang di
Indonesia ini.
Jakarta, Oktober 2016
Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo

Kata SAMBUTAN
Kepala Badan Pusat Statistik

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga publikasi
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 dapat diterbitkan. Saya
menyambut gembira terbitnya Publikasi Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) 2015 dengan tema “Urgensi Penguatan Kultur
Demokrasi”. Saya yakin bahwa publikasi IDI 2015 dapat secara
jelas menggambarkan fenomena perubahan tingkat demokrasi
di tingkat provinsi dan nasional, sehingga keberadaan IDI
sebagai alat ukur perkembangan demokrasi menjadi sangat
penting dan strategis bagi perkembangan dan pembangunan
demokrasi.
Kehadiran IDI 2015 merupakan babak baru dalam
perkembangan IDI yang telah berlangsung semenjak tahun
2009. Mulai periode 2015 diterapkan 2 (dua) indikator baru
komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”,
sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada
situasi lapangan yang terkini. Mengamati perkembangan IDI
secara berkelanjutan semakin yakin bahwa IDI sebagai alat
ukur demokrasi terbukti sensitif terhadap dinamika kehidupan
demokrasi itu sendiri. IDI dibentuk berdasarkan data peristiwa
yang terjadi di masyarakat mampu mencakup peristiwa-peristiwa
kehidupan demokrasi yang berkembang di masyarakat.
Kepekaan IDI dalam menangkap fenomena menjelang
tahun 2015 juga ditunjukkan melalui banyaknya peristiwaperistiwa yang menunjukkan besarnya kesadaran masyarakat
berpartisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan
pengawasan. Berdasarkan data yang terkumpul menunjukkan
bahwa masyarakat sudah terbuka menyampaikan pengaduan
mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan sebaliknya
ketika pengaduan diabaikan cenderung berubah menjadi aksi
demonstrasi yang bersifat kekerasan. Kebebasan sipil sekalipun
masih merupakan aspek dengan indeks tertinggi, namun sedikit
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menurun karena pengekangan kebebasan
berpendapat yang tidak berhasil dikurangi.
Pelarangan, intimidasi, dan kekerasan terhadap
kegiatan penyampaian pendapat, baik oleh
aparat pemerintah maupun masyarakat
semakin meningkat. Demikian juga ancaman
kepada pers seperti, pelarangan liputan,
intimidasi, perampasan, hingga kekerasan fisik
masih saja terjadi. Selain itu, pada tahun 2015
terjadi 269 Pilkada serentak di 32 provinsi (9
tingkat provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten).
Namun demikian kita tidak menutup
mata bahwa dalam perjalanannya IDI
secara metodologi tetap masih memiliki
keterbatasan sebagai alat ukur kehidupan
dalam berdemokrasi yang begitu kompleks.
Sebagai upaya untuk menutupi keterbatasan
tersebut dilakukan melalui penyempurnaan
dalam proses pengumpulan data IDI melalui
review surat kabar, review dokumen, Focus
Group Discussion (FGD) dan wawancara
mendalam (WM) telah dilakukan agar mampu
mencakup semua peristiwa yang terjadi.
Peristiwa yang luput dari cakupan dokumen,
data digali peserta FGD adanya peristiwa yang
masih belum terungkap dalam FGD dijaring
dengan wawancara mendalam. Narasumber
wawancara mendalam diharapkan dapat
mengungkap peristiwa yang belum jelas atau
belum tercakup dalam ketiga motode lainnya.
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Metode pengumpulan data ini menjadi
kekuatan tersendiri bagi IDI sebagai alat ukur
demokrasi yang berdasarkan data peristiwa
(evidence-based information).
Pada kesempatan ini saya menyampaikan
apresiasi dan penghargaan yang setinggitingginya kepada tim penyusun IDI 2015
yang terlebih dari Dewan Ahli, tim Kemenko
Polhukam, tim BPS, tim Bappenas, tim
Kemdagri dan tim UNDP. Ucapan terima kasih
dan penghargaan juga saya sampaikan kepada
para enumerator dan tim pokja IDI daerah
yang telah bekerja keras mengumpulkan
data sehingga tersusun IDI 2015. Akhirnya,
semoga kerja baik ini bermanfaat bagi bangsa
dan negara, dan mendapatkan balasan yang
sebaik-baiknya dari Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa.
Jakarta, Oktober 2016
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suhariyanto

Kata SAMBUTAN
Direktur UNDP Indonesia

Sejak tahun 2009 Indonesia mengukur kinerja demokrasi
melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hasil IDI dapat
menunjukan kemajuan dan kemunduran demokrasi di tingkat
nasional dan di 34 provinsi di Indonesia. IDI mengukur tiga
aspek utama demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik,
dan Lembaga Demokrasi.
Salah satu gambaran yang ditunjukan selama pengukuran
IDI beberapa tahun terakhir adalah kesuksesan Indonesia
dalam melakukan transisi politik serta konsolidasi. IDI sangat
bermanfaat dalam mengukur keberhasilan tersebut. IDI juga
berguna untuk mengidentifikasi kelemahan yang mengancam
dan kecenderungan awal yang nyata yang dapat melemahkan
demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.
Skor IDI 2015 telah dirilis dan temuan-temuan utamanya
akan dibahas pada laporan ini. Sebagaimana ditunjukkan pada
laporan ini, berdasarkan pengukuran yang dilakukan selama
setahun, IDI 2015 mengalami sedikit penurunan dari 73,04 di
tahun 2014 menjadi 72,82 dengan setengah dari 28 indikator
yang datanya dikumpulkan juga mengalami penurunan.
Walaupun mengalami penurunan, skor IDI 2015 dan hampir
semua indikator tetap berada pada kategori sedang (60-80),
antara baik (80 ke atas) dan buruk (di bawah 60). Sebanyak 16
provinsi memiliki skor IDI 2015 yang lebih baik dibandingkan
IDI 2014, dengan perbaikan tertinggi diraih oleh Nusa Tenggara
Timur dan Jawa Timur.
Semua pihak di Indonesia telah menjadi saksi setiap
harinya bagaimana demokrasi di negara ini tetap solid. Nilainilai yang dianut dan pencapaian-pencapaian yang diraih
dalam hal demokrasi dapat menjadi contoh inspiratif bagi
banyak negara di dunia. Membagi pengalaman kesuksesan
berdemokrasi tersebut dengan negara-negara berkembang
lainnya di Asia, Afrika Utara, dan juga Timur Tengah merupakan

Indeks Demokrasi Indonesia 2015

xiii

hal yang penting bagi Indonesia yang
dapat dilakukan melalui Kerjasama SelatanSelatan. Hasil IDI 2015 tidak perlu dijadikan
peringatan dini yang berlebihan. Hasil tersebut
seyogyanya dapat menjadi perhatian bagi
semua pihak agar apa yang sudah dicapai
oleh Indonesia selama beberapa tahun
belakangan ini dapat mengantarkan negara ini
ke pencapaian demokrasi yang terkonsolidasi,
bukan sebaliknya. Sebagai contoh, indikator
“Penggunaan kekerasan oleh kelompok
masyarakat yang menghambat kebebasan
berpendapat” mengalami penurunan dari
62,12 menjadi 46,69 dan hal ini dikhawatirkan
akan masuk kategori buruk pada tahun 2016.
Penurunan juga dialami pada perlindungan
terhadap kebebasan berkeyakinan walaupun
indikatornya tetap pada kategori baik.
IDI dibuat dan juga digunakan oleh
pemerintah di tingkat nasional maupun
daerah. Sebagaimana telah dilakukan pada
tahun-tahun sebelumnya, diseminasi hasil
dari IDI 2015 tetap akan dilakukan ke seluruh
Indonesia sebagai upaya untuk memahami
lebih lanjut isu-isu yang dihadapi pada konteks
lokal serta bagaimana melakukan identifikasi
langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
memperkuat kebebasan sipil, hak-hak politik,
dan lembaga demokrasi. Kesiapan untuk
membangun, menggunakan, menunjukkan,
serta membahas temuan-temuan IDI 2015
tersebut sudah merupakan cerminan dari
komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi
Indonesia.
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Merupakan sebuah kehormatan bagi
UNDP untuk terlibat dan mendukung IDI
dengan bekerja sama yang erat dengan
berbagai pihak. Kami ingin memberikan
penghargaan yang tinggi kepada Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Bappenas), Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), Badan Pusat Statistik (BPS),
dan pemerintah daerah atas kepercayaan dan
dukungannya. Kami juga ingin menyampaikan
terima kasih kepada Pemerintah Australia atas
dukungan keuangan yang telah diberikan
semenjak tahun 2012.
Berkaca pada kekuatan demokrasi
Indonesia namun tetap memperhatikan
hasil IDI 2015 maka laporan ini kami beri
judul “Urgensi Penguatan Kultur Demokrasi”.
Selanjutnya, berdasarkan pengalaman dan
komitmen terhadap pembangunan manusia,
UNDP siap untuk terus bekerja sama dengan
berbagai pihak untuk memperkuat demokrasi
Indonesia demi kebaikan seluruh rakyat
Indonesia.
Jakarta, Oktober 2016
Direktur UNDP Indonesia

Christophe Bahuet

Ringkasan Eksekutif

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2015
sebesar 72,82 sedikit turun dari pengukuran sebelumnya
dimana IDI 2014 capaiannya adalah 73,04. Penurunan ini
antara lain disumbang oleh turunnya capaian aspek Kebebasan
Sipil (turun 2,32 poin) dan aspek Lembaga Demokrasi (turun
8,9 poin). Satu-satunya aspek yang mengalami perbaikan
dibandingkan tahun sebelumnya adalah aspek Hak-hak Politik,
sehingga meskipun naik signifikan sebesar 7,6 poin tidak mampu
mengangkat indeks secara keseluruhan1. Dengan capaian ini
performa demokrasi Indonesia tetap berada dalam kategori
sedang (medium performance of democracy). Kinerja demokrasi
Indonesia dalam tingkatan sedang ini ditunjukkan secara
konsisten oleh pengukuran IDI dari 2009 sampai sekarang, di
mana hasilnya menunjukkan demokrasi Indonesia yang relatif
stabil dalam kisaran indeks sebesar 60 – 80 (dari skala 1 – 100).
Gambaran demokrasi yang ditunjukkan hasil IDI selama
tujuh tahun pengukuran juga memperlihatkan pola yang
konsisten. Sungguhpun struktur (structure) dan perangkat
aturan (rule) sebagai prosedur demokrasi telah disediakan
relatif baik oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya
kurang ditopang oleh kultur (culture) berdemokrasi yang baik.
Dalam kaitan inilah “urgensi untuk melakukan penguatan kultur
politik” menemukan konteksnya yang signifikan; selain juga
meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi.
Masyarakat telah menikmati berbagai kebebasan sipil yang
tinggi yang ditunjukan dengan angka aspek di atas angka 77
semenjak 2009 namun perilaku anti demokrasi masih terlihat
dengan rendahnya angka capaian pada indikator 16 yaitu
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di mana capaian
indeksnya berkisar di angka 19,12 – 47,47 sepanjang pengukuran
IDI. Demokrasi menyediakan tempat bagi masyarakatnya untuk
dapat berekspresi dengan bebas namun ia juga menuntut agar
hal tersebut dapat dilakukan dengan tertib tanpa mengganggu
kenyamanan pihak lain.
1

IDI 2015 memperkenalkan dua indikator baru yaitu indikator 25 “Kebijakan
pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN”
menggantikan indikator lama “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah
untuk kepentingan calon/parpol tertentu” serta indikator 26 “Upaya penyediaan
informasi APBD oleh pemerintah daerah” menggantikan indikator “Laporan dan
berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol dan pemilu legislative”. Hal ini
ditujukan agar IDI dapat lebih sensitif menangkap peristiwa yang dapat menunjukan
kualitas Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.
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Hal lain yang secara konsisten menunjukan
hasil yang kurang memuaskan adalah peran
Partai Politik (Parpol) dan DPRD. Kaderisasi
Parpol hanya terlihat dilakukan pada tahun
2012 yaitu dua tahun sebelum Pemilu Legislatif
2014. Seyogyanya kaderisasi dapat terus
dilakukan tanpa melihat apakah itu tahun
Pemilu atau bukan sehingga kader-kader yang
dihasilkan cukup matang dan paham akan
fungsi serta tugas mereka kelak setelah terpilih.
Secara tidak langsung hal ini berkontribusi
pada rendahnya capaian Peran DPRD yang
ditunjukan pada rendahnya alokasi anggaran
kesehatan/pendidikan, jumlah perda inisiatif,
dan rekomendasi kepada eksekutif sebagai
ukuran upaya memperjuangkan kebutuhan
masyarakat yang menjadi konstituen di wilayah
masing-masing.
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Berangkat dari hasil IDI 2009-2015, secara
umum beberapa langkah yang dapat diambil
adalah: pertama, melakukan pendidikan
politik, terutama yang berkaitan dengan etika
politik, hak-hak dan kewajiban warganegara,
serta partisipasi yang berkualitas. Kedua,
memastikan terjadinya proses kaderisasi
yang baik dalam partai-partai politik
sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi
yang berintegritas dan kompeten. Ketiga,
meningkatkan kompetensi politisi yang duduk
di parlemen sehingga mampu menyuarakan
dan memperjuangkan kepentingan serta
aspirasi warganegara yang mereka wakili.
Keempat, memperbaiki sistem, proses dan
prosedur dalam lembaga legislatif untuk
memastikan capaian kinerja yang berkualitas.

Bagian

1
Antara Kapasitas
Institusi dan Kultur
Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah pengukuran
kondisi demokrasi provinsi. Ia menghasilkan indeks demokrasi
dari setiap provinsi di Indonesia. Oleh karena itu bila kita bicara
mengenai gambaran demokrasi nasional atau indeks keseluruhan
(overall index), sesungguhnya kita berbicara mengenai rerata
dari capaian provinsi-provinsi. Sebagaimana rerata pada
umumnya, ia bukan deskripsi capaian provinsi manapun dan
tidak pula sama dengan capaian provinsi manapun. Ia hanya
memberikan gambaran kondisi dan tren demokrasi Indonesia
secara umum, memberikan pola dan tren bagi keseluruhan
negeri sebagai agregat capaian seluruh provinsi. Hal ini penting
untuk dimengerti dalam memahami IDI, khususnya IDI nasional
atau IDI keseluruhan (overall IDI).
Dengan catatan di atas, kita melihat bahwa Indeks
Demokrasi Indonesia 2015 ditandai oleh penurunan capaian
indeks keseluruhan dari 73.04 pada tahun 2014 menjadi 72.82.
Dalam kategori yang digunakan IDI, capaian ini tergolong
sedang.2 Namun, capaian keseluruhan ini harus dilihat dalam
konteks kisaran capaian provinsi, yaitu dari 57.55 yang paling
rendah (Papua) sampai dengan 85.32 yang paling tinggi (DKI
Jakarta). Grafik 1.1 menampilkan capaian dan posisi relatif setiap
provinsi terhadap provinsi lainnya.
Kisaran capaian di atas sesungguhnya sangat lebar dan
dalam, hal ini mengindikasikan bahwa di dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu unit politik, kita
masih mendapati kondisi demokrasi yang cukup beragam dari
satu provinsi ke provinsi yang lain. Lebih dari itu, keragaman ini
sekaligus juga menunjukkan kesenjangan yang lebar (sebesar
27.77) antara yang paling baik dan paling buruk. Bila kualitas
demokrasi mencerminkan realitas kehidupan bernegara seharihari, dapat dikatakan bahwa dengan keragaman dan kesenjangan
2

Kualitas demokrasi Indonesia dalam IDI digolongkan ke dalam tiga kategori: “buruk”
jika capainnya kurang dari 60, “sedang” jika capainnya berkisar dari 60-80 dan “baik”
jika capaiannya 80 ke atas.
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tadi warganegara Indonesia di provinsi
yang berbeda memiliki pengalaman sebagai
warganegara yang berbeda pula, khususnya
terkait dengan kebebasan sipil, pemenuhan
hak-hak politik, maupun kinerja lembagalembaga demokrasi. Dengan otonomi daerah
kita memang dapat mengharapkan perbedaan
kondisi antar provinsi. Namun, perbedaan
yang sangat besar barangkali mencerminkan
pula persoalan implementasi demokrasi yang
mendasar (Lihat Grafik 1.1.).
Selain keragaman capaian provinsi dan
kesenjangan capaian antar provinsi di atas, IDI
juga menunjukkan perbedaan dan dinamika
capaian antar aspek yang menarik. Ketiga
aspek IDI, yakni Kebebasan Sipil, Hak-hak
Politik, dan Lembaga Demokrasi, masingmasing memiliki tren capaian yang khas.
Menarik untuk dicatat bahwa aspek Hakhak Politik pada 2015 ini melanjutkan tren
peningkatan tahun lalu, sementara kedua
aspek yang lain mengalami penurunan.
Aspek ini —yang sejak tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013 selalu menduduki urutan
capaian terendah dibanding aspek yang lain,
tahun 2014 lalu meningkat secara drastis dan
peningkatan tahun 2015 membuat aspek
Hak-hak Politik ini melampaui capaian aspek
Lembaga Demokrasi. Meskipun begitu, perlu
dicatat pula bahwa capaian aspek Lembaga
Demokrasi yang menurun pada tahun ini
dipengaruhi pula oleh perubahan dua
indikator di dalam variabel Peran Birokrasi
Pemerintah Daerah, yaitu: Kebijakan pejabat
pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah
oleh keputusan PTUN (indikator 25); dan Upaya
penyediaan informasi APBD oleh pemerintah
daerah (indikator 26). Capaian skor dua
indikator baru ini pada tahun 2015 relatif
rendah, yaitu masing-masing sebesar 62,93
dan 44,85— sehingga menarik turun capaian
aspek Lembaga Demokrasi secara keseluruhan
Grafik 1.2 secara lebih rinci capaian ketiga
aspek demokrasi yang diukur dalam IDI 2015
berturut-turut adalah: (1) aspek Kebebasan
Sipil turun 2.32 poin, dari 82.62 di tahun 2014
menjadi 80.30 di tahun 2015. Penurunan ini
tidak merubah kategori capaian Kebebasan
Sipil sehingga tetap tergolong baik. Aspek
Hak-hak Politik naik secara signifikan (7.6
poin) dari 63,72 di tahun 2014 menjadi 70,63
di tahun 2015. Peningkatan capaian ini tidak
mengubah kategori capaian aspek Hak-hak
Politik yang tergolong sedang. Sementara
itu, aspek Lembaga Demokrasi mengalami
penurunan cukup signifikan (8.9 poin) dari

2
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75.81 pada tahun 2014 menjadi 66,87 di tahun
2015. Namun demikian, penurunan ini tidak
mengubah kategori kualitas capaian aspek ini
tetap tergolong sedang. (Lihat Grafik 1.2)
Secara umum tren capaian IDI nasional
tersebut mengindikasikan bahwa kebebasan
sipil di Indonesia selama tujuh tahun terakhir
ini tergolong baik; dengan indikasi ancaman
terhadap kebebasan sipil secara umum relatif
kecil. Terbukanya ruang-ruang publik dan
aturan-aturan yang ditetapkan terlihat cukup
efektif dalam memastikan bahwa negara
tidak menginjak hak-hak sipil warganegara.
Hak-hak politik warganegara juga secara
umum terpenuhi walaupun masih belum
memuaskan. Demikian pula lembaga-lembaga
demokrasi secara prosedural berjalan cukup
baik meskipun belum sepenuhnya menjadi
representasi yang efektif dan memuaskan
bagi warga negara. Dalam mengekspresikan
ketidakpuasan ini, tampak pula bahwa
warganegara menggunakan keterbukaan
ruang publik dengan antusias sebagaimana
tampak dari banyaknya partisipasi dalam
pengawasan
penyelenggaraan
negara,
meskipun ekspresinya sering berakhir dengan
kekerasan yang justru tidak demokratik.
Hasil yang ditunjukkan oleh aspek
Kebebasan Sipil di atas, sebagian besar sejalan
dengan temuan lembaga internasional —
khususnya Freedom House sampai pada tahun
2012, yang menemukan kondisi kebebasan
sipil di Indonesia pada umumnya baik dan
menggolongkan Indonesia ke dalam negara
yang bebas secara penuh (fully free). Namun
pada tahun 2012, Freedom House menurunkan
status Indonesia ke dalam negara bebas
sebagian (partly free) karena munculnya
sejumlah insiden dan juga aturan-aturan
yang dianggap menghambat kebebasan sipil,
khususnya kebebasan beragama.
Namun demikian, bila kita melihat kondisi
aspek Kebebasan Sipil di Indonesia melalui
variabel dan indikator IDI, akan terlihat bahwa
semua variabel cenderung berdekatan dan
sangat tinggi capaiannya, kecuali variabel
Kebebasan Berpendapat yang cenderung
berdiri sendiri dan secara signifikan lebih
rendah capaiannya dibanding yang lain. Grafik
1.3 menunjukkan tren selama tujuh tahun di
mana seluruh variabel Kebebasan Sipil memiliki
capaian di atas 80, kecuali variabel Kebebasan
Berpendapat yang capaiannya secara konsisten
lebih rendah, bahkan pada tahun 2012 hanya
mencapai 60.68. (Lihat Grafik 1.3.).

Tren variabel Kebebasan Sipil di atas agak
bertolak belakang dengan gambaran mengenai
kurangnya kebebasan sipil di Indonesia yang
sering dikaitkan dengan persoalan-persoalan
intoleransi agama. Kasus intoleransi dan konflik
agama di Indonesia memang ada; dan secara
prinsip, bila ada satu saja insiden intoleransi
sesungguhnya sudah memprihatinkan. Namun
kecenderungan untuk menjelaskan intoleransi
dan konflik bernuansa agama ini sebagai
disebabkan oleh persoalan-persoalan yang
inheren di dalam agama itu sendiri justru
mengaburkan
persoalan
sesungguhnya.
Data IDI menunjukkan, sejumlah ketegangan
antar agama di Indonesia seringkali dipicu
oleh persoalan manajemen perbedaan atau
aturan-aturan dan kebijakan yang mengatur
perbedaan ini; bukan oleh karena permusuhan
yang mengakar di dalam kultur Indonesia.
Contoh klasik dari persoalan ini adalah
peraturan pendirian rumah ibadah yang justru
membuat semua kelompok agama —apapun
itu, termasuk Islam; mengalami kesulitan untuk
mendirikan rumah ibadah di sebuah daerah
yang mereka bukan penduduk mayoritas di
situ.
Berbeda dengan aspek Kebebasan
Sipil, aspek Hak-hak Politik secara konsisten
memiliki capaian yang rendah selama lima
tahun (2009-2013). Pada 2014 capaian variabel
Hak Memilih dan Dipilih melonjak sangat
tinggi dan bertahan pada capaian yang sama
di tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan oleh
Grafik 1.4.
Sebagaimana telah diuraikan dalam
Laporan IDI 2014, lonjakan capaian variabel
Hak Memilih dan Dipilih disumbang terutama
oleh kinerja institusi penyelenggara Pemilu
yang dapat dianggap cukup berhasil
menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang
berkualitas, untuk memastikan hampir setiap
warga negara Indonesia dapat menggunakan
hak pilihnya dalam Pemilu. Namun demikian,
sesungguhnya kompleksitas capaian dalam
aspek ini perlu untuk diperhatikan secara
seksama.
Penting untuk dicatat bahwa pada 2014
(dan bertahan hingga 2015), tiga indikator
terkait dengan kinerja lembaga-lembaga yang
bertanggung jawab untuk penyelenggaraan
Pemilu menunjukkan peningkatan capaian
yang signifikan. Sementara indikator yang
terkait antusiasme masyarakat untuk memilih
memang relatif selalu tinggi dan stabil
sepanjang tahun pengukuran.

Dalam IDI, variabel Partisipasi Politik
memiliki dua sisi. Sisi pertama terkait dengan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan penyelenggaraan negara (Indikator 17); dan sisi yang lain terkait bagaimana
masyarakat mengekspresikan pendapat dan
perasaan mereka (Indikator 16). Tren ke dua
indikator ini menunjukkan hubungan yang
menarik untuk menunjukkan “antusiasme
untuk berpartisipasi dalam pengawasan
penyelenggaraan negara” dan “keadaban dari
ekspresi antusiasme” tersebut.
Hasil IDI menunjukkan partisipasi masyarakat yang terus meningkat selama tujuh
tahun pengukuran. Ini merupakan pertanda
baik adanya keterlibatan dan kepedulian
masyarakat (civic involvement) terhadap apa
yang berlangsung di sekitarnya. Jika tidak
suka dengan yang mereka lihat atau mereka
anggap salah, mereka akan mengekspresikan
pendapatnya. Ini merupakan suatu prasyarat
bagi munculnya demokrasi yang sehat, dan
sejauh ini, pengukuran IDI menunjukkan
hasil yang relatif tinggi. Namun skor indikator
16 menunjukkan tren yang masih cukup
mengkhawatirkan, karena banyaknya ekspresi
penyampaian pendapat masyarakat berakhir
dengan kekerasan. Memang, indikator ini tidak
secara spesifik mengatribusikan kesalahan
kepada masyarakat karena penyebab demonstrasi berakhir dengan kekerasan bisa
saja diakibatkan oleh kesalahan manajemen
demonstrasinya. Namun, banyaknya insiden yang diwarnai kekerasan ini cukup
mengindikasikan adanya persoalan adab dalam
berunjuk rasa.
Hal penting yang juga perlu dicatat
dalam memaknai tingginya demonstrasi yang
berakhir dengan kekerasan ini, sebagian besar
temanya terkait kebijakan pemerintah ataupun
perilaku pejabat dalam penyelenggaraan
negara, meliputi berbagai isu “sederhana”
sehari-hari seperti: jalan rusak, listrik, air
bersih, kemiskinan, dan kesehatan; hingga isu
lebih besar seperti korupsi, sengketa tanah,
dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya
terkait dengan hubungan ketenagakerjaan,
dampak kegiatan bisnis, dan sebagainya.
Barangkali cukup mengejutkan bagi banyak
orang, demonstrasi terkait dengan isu agama
yang berakhir dengan kekerasan jumlahnya
relatif kecil dibandingkan dengan yang terkait
dengan isu-isu lainnya. Siapa yang terlibat
dalam demonstrasi ini juga merupakan hal
yang menarik untuk diperhatikan karena
demonstrasi kini tidak lagi dimonopoli oleh
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mahasiswa saja, tetapi juga dilakukan oleh
masyarakat umum dari desa-desa.
Sementara itu, capaian aspek Lembaga
Demokrasi selama enam tahun terakhir
paling fluktuatif dibandingkan dua aspek
lainnya. Selain berluktuasi, juga terjadi tren
pengelompokkan yang jelas diantara variabelvariabel di aspek ini, sebagaimana ditunjukkan
oleh Grafik 1.5.
Gambar 1.5. menunjukkan, dua variabel
yakni: Peran DPRD dan Peran Partai Politik
memiliki persoalan kronik sehingga sampai
pada pengukuran tahun 2015 empat indikator
yang terdapat di dalamnya masih tetap
memiliki capaian kinerja dengan kategori
“buruk”, yaitu: Alokasi Anggaran Pendidikan
dan Kesehatan (Indikator 20); Perda Inisiatif
DPRD (Indikator 21); Rekomendasi DPRD
kepada Eksekutif (Indikator 22); dan Kegiatan
Kaderisasi yang Dilakukan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu (Indikator 23).
Dua dari empat indikator di atas (Indikator
20 dan Indikator 23), dalam kurun waktu
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lima tahun terakhir, cenderung mengalami
penurunan kualitas capaian dari kategori “baik”
pada tahun 2011 dan 2012 menjadi “buruk”
pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Sedangkan,
dua indikator lainnya (Indikator 21 dan
Indikator 22) walaupun mengalami fluktuasi
berupa kenaikan atau penurunan capaian skor,
secara konstan berada pada kualitas “buruk”.
Hal ini mengindikasikan bahwa hingga
tahun 2015 secara prosedural lembagalembaga demokrasi telah berjalan cukup
baik, namun belum sepenuhnya hadir sebagai
representasi yang efektif dan memuaskan bagi
warga negara. Partai politik sudah berperan
dalam Pemilu dan menghasilkan perwakilan
di DPRD, namun perwakilan tersebut
belum menyuarakan dan memperjuangkan
kepentingan warga negara secara maksimal.
Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa
demokrasi kita sudah cukup berhasil dalam
memastikan “vote”, tapi belum mampu
menghadirkan “voice” di parlemen.

Grafik 1.2.

Indeks Demokrasi Indonesia 2009 – 2015

Grafik 1.3.

Tren Aspek Kebebasan Sipil 2009 -2015
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Grafik 1.4.

Tren Aspek Hak-hak Politik 2009-2015

Grafik 1.5.

Tren Aspek Lembaga Demokrasi 2009 -2015
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2
Tren Demokrasi
Indonesia 2015

A. Tren Kebebasan Sipil
Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil turun tipis dari 82,62
pada 2014 menjadi 80,30 pada 2015 atau turun 2,32 poin.
Walau demikian, nilai tersebut masih berada pada kategori
baik. Dibandingkan dua aspek lainnya, nilai aspek Kebebasan
Sipil tetap berada pada posisi tertinggi, bahkan sejak tahun
2009 karena dua aspek lainnya: Hak-hak Politik dan Lembaga
Demokrasi, belum pernah menembus kategori baik.
Walaupun secara nasional nilai aspek Kebebasan Sipil
menurun, namun capaiannya di tingkat provinsi mengalami
fluktuasi. Tercatat sepuluh provinsi mengalami peningkatan
indeks dan selebihnya, 23 provinsi mengalami penurunan.
Adapun Provinsi Kalimantan Utara baru masuk perhitungan IDI
tahun ini, tidak dapat diperbandingkan.
Capaian indeks Kebebasan Sipil di berbagai provinsi sangat
heterogen dan terjadi pertumbuhan yang cukup dinamis.
Mayoritas (20 provinsi) berada pada kategori baik, 11 provinsi
menempati kategori sedang, dan hanya ada tiga provinsi pada
kategori buruk yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan
Nusa Tenggara Barat. Ketiga provinsi ini sejak 2009 selalu
menempati posisi terendah dalam aspek Kebebasan Sipil.
Selanjutnya, tercatat tiga provinsi mengalami peningkatan
indeks cukup signifikan, yakni: Sumatera Selatan (naik 9,97 poin,
dari 86,09 menjadi 96,06), Sulawesi Tengah (naik 8,04 poin, dari
86,56 menjadi 94,60 (2015), dan Nusa Tenggara Timur (naik 7,27
poin, dari 85,92 menjadi 93,19). Sebaliknya, tiga provinsi yang
mengalami penurunan secara drastis adalah Sulawesi Selatan
(turun 16,89 poin, dari 86,27 menjadi 69,38), Maluku (turun 14,81
poin, dari 90,85 menjadi 76,04), dan Bangka Belitung (turun 8,55
poin, dari 89,80 menjadi 81,25).
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1. Capaian Variabel dalam Aspek
Kebebasan Sipil di 34 Provinsi
Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil yang
relatif tingggi sebesar 80,30 disumbang
oleh nilai empat variabel, yakni: Kebebasan
Berkumpul dan Berserikat (86.65), Kebebasan
Berpendapat (62,21), Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan (80,50), serta Kebebasan
dari Diskriminasi (87,60). Dari ke empatnya,
dua variabel mengalami kenaikan nilai yaitu:
(1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, naik
sebesar 2,03 poin dari 84,62 pada tahun 2014
menjadi 86,65 pada tahun 2015; (2) Kebebasan
dari Diskriminasi, naik tipis sebesar 0,58 poin
dari 87,02 pada tahun 2014 menjadi 87,6 pada
tahun 2015. Sementara dua variabel lainnya
mengalami penurunan capaian indeks, yaitu:
(1) Kebebasan Berpendapat nilai indeksnya
turun relatif drastis sebesar 5,55 poin dari
67.76 pada tahun 2014 menjadi 62.21 pada
tahun 2015; dan (2) Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan, yang turun tipis sebesar
2,72 poin dari 83,22 pada tahun 2014 menjadi
80,50 pada tahun 2015.
Selanjutnya kita akan melihat capaian
indeks variabel di aspek Kebebasan Sipil
di masing-masing provinsi. Untuk variabel
Kebebasan
Berkumpul
dan
Berserikat,
capaiannya di tingkat provinsi sangat fluktuatif.
Tercatat sebanyak 27 provinsi berada pada
kategori baik, hanya tiga provinsi pada kategori
sedang, dan empat provinsi lainnya pada
kategori buruk. Nilai indeks variabel tertinggi
(100) diraih oleh 19 Provinsi, sementara Jambi
mendapatkan indeks terendah sebesar 07,81
sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2.1.
Di variabel Kebebasan Berpendapat,
walaupun secara nasional nilai variabel ini turun,
tidak semua provinsi mengalami penurunan.
Terdapat 10 provinsi yang mencapai kategori
baik, 12 provinsi berada pada kategori sedang,
sedangkan 12 provinsi lain pada kategori
buruk. Provinsi Sulawesi Tengah dan Sumatera
Selatan meraih indeks tertinggi dengan
capaian 100, sementara Maluku berada pada
posisi terendah dengan capaian hanya 06,94
sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2.2.
Sama dengan variabel sebelumnya,
capaian indek Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan juga mengalami penurunan.
Tetapi, di tingkat provinsi terjadi pertumbuhan
yang dinamis. Tercatat 22 provinsi mencapai
kategori baik, sembilan provinsi berada pada
kategori sedang, dan sisanya tiga provinsi
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tertinggal karena masih berada pada kategori
buruk. Posisi tertinggi diraih oleh Kalimantan
Utara dan Kalimanta Barat dencan capaian
indeks 100, sementara terendah adalah Nusa
Tenggara Barat dengan capaian indeks 21,80;
sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2.3.
Sementara itu capaian indeks variabel
Kebebasan dari Diskriminasi di masingmasing provinsi sangat heterogen. Sebanyak
27 provinsi berhasil mencapai kategori baik,
lima provinsi masuk kategori sedang, dan dua
provinsi lainnya terpuruk pada kategori buruk.
Sejumlah provinsi seperti Papua Barat, Sulawesi
Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur,
Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, dan DI
Yogyakarta berhasil meraih indeks relatif tinggi
dengan capaian sebesar 99,90. Posisi terendah
ditempati oleh Sulawesi Selatan dengan indeks
sebesar 45,46 sebagaimana Grafik 2.4.
Dari pemaparan di atas, terlihat jelas
penurunan indeks aspek Kebebasan Sipil
tahun 2015 dipengaruhi oleh turunnya nilai
dua variabel: Kebebasan Berpendapat (turun
5,55 poin) serta Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan (turun 2,72 poin). Sementara itu,
meski terjadi kenaikan pada dua variabel lain
yakni: Kebebasan Berkumpul (naik 2,03 poin)
dan Kebebasan dari Diskriminasi (naik 0,58
poin); kenaikan ini tidak mampu mendongkrak
secara signifikan capaian indeks aspek,
sebagaimana telah dijelaskan.

2. Perkembangan Indikator di
Aspek Kebebasan Sipil
Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil
merupakan kumpulan skor 10 indikator di
dalamnya. Dari ke sepuluh indikator, delapan
diantaranya mengalami penurunan sedangkan
hanya dua indikator yang skornya naik. Tiga
indikator mengalami penurunan sangat drastis,
yakni: Indikator 4 (turun 15.43 poin), Indikator
2 (turun 9.91 poin), dan Indikator 7 (turun
9.24 poin). Skor tertinggi diraih oleh Indikator
10 dengan capaian 91.18, sebaliknya skor
terendah adalah Iindikator 4 sebesar 46.69.
Berikut ulasan masing-masing skor indikator.
Indikator 1 terkait ancaman kekerasan
atau penggunaan kekerasan oleh aparat
pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Nilai
skornya mengalami kenaikan sebesar 3.73
poin, dari 83.03 (2014) menjadi 86.76 (2015).
Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan
skor indikator ini di 11 provinsi: Sumatera

Grafik 2.1.

Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan Berkumpul dan
Berserikat Tahun 2015 di 34 Provinsi
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Grafik 2.2.

Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan Berpendapat
Tahun 2015 di 34 Provinsi

10

Indeks Demokrasi Indonesia 2015

Grafik 2.3.

Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan Tahun 2015 di 34 Provinsi
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Grafik 2.4.

Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan dari Diskriminasi Tahun
2015 di 34 Provinsi
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Barat, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta,
Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur
dan Sulawesi Utara. Meski secara nasional
skor indikator ini meningkat namun terjadi
penurunan pada sebagian besar provinsi.
Bahkan, lima provinsi tercatat menyumbang
nilai buruk terhadap capaian skor secara
keseluruhan, yaitu Jambi (0), Bengkulu (12.50),
Aceh (25.00), Maluku Utara (25.00), dan Papua
(32.06).
Capaian kenaikan skor Indikator 1 jelas
mencerminkan perbaikan kesadaran demokrasi
dari unsur pemerintah daerah dan hal itu
patut diapresiasi. Namun, masih ditemukan
ancaman dari aparat pemerintah daerah
yang menghambat kebebasan tersebut. Kasus
larangan berkumpul dan berserikat bagi
pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas)
Gafatar menjadi salah satu contohnya, seperti
yang terjadi di Bengkulu yang dilaporkan
oleh suratkabar sehingga masuk kriteria
tindakan antidemokratis; dimana: “Kakanwil
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Suardi
dengan tegas mendesak agar ormas Gafatar
menghentikan kegiatan sebelum ada kejelasan
dan kepastian visi dan misi berdirinya ormas
tersebut.”
Indikator 2 terkait ancaman kekerasan
atau penggunaan kekerasan oleh warga
masyarakat yang menghambat kebebasan
berkumpul dan berserikat. Skor indikator ini
turun drastis dari 95.76 pada 2014 menjadi
85.85 pada 2015 (turun 9.91 poin). Walau
secara nasional skornya turun, namun terdapat
tiga provinsi mengalami kenaikan, yakni:
Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Sulawesi
Utara. Sisanya mengalami penurunan, bahkan
enam diantaranya berada pada kategori buruk,
yaitu Papua (0), Sumatera Utara (06.25), Jawa
Tengah (43.75), Banten (43.75), Maluku (43.75)
dan Aceh (56.25).
Penurunan drastis ini mengindikasikan
adanya peningkatan ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang
menghambat kebebasan berkumpul dan
berserikat. Umumnya, kasus yang muncul
terkait indikator ini adalah ancaman dari
pihak perusahaan atau korporasi terhadap
para pekerja agar tidak membentuk
organisasi Serikat Pekerja karena keberadaan
organisasi itu dianggap berbahaya. Jadi, yang
dimaksudkan dengan masyarakat di sini lebih
banyak mengarah pada kalangan elit ekonomi,
seperti para pemilik perusahaan atau korporasi.
Dari sejumlah kasus yang muncul, biasanya

mereka melakukan ancaman atau kekerasan
tidak secara langsung, melainkan dengan
membayar oknum polisi atau tentara, baik
yang masih aktif atau sudah pensiun. Mereka
itulah yang melakukan ancaman atau tindak
kekerasan seperti mengintimidasi, meneror
atau memukul para pekerja atau buruh yang
ingin berorganisasi atau membentuk serikat
pekerja.
Ancaman juga terjadi terhadap kelompok
masyarakat yang dianggap kritis. Seperti kasus
yang terjadi di Aceh yang terkonfirmasi dari
surat kabar Serambi (26 Maret 2015) yang
memberitakan pengusiran pimpinan LSM
karena aktifitasnya dianggap meresahkan
masyarakat: “Ketua dan Sekretaris LSM Sabang
Development Committee, Muhammad Isnaini
dan Tgk Jailani dikeluarkan sementara dari
desanya. Keputusan itu diambil melalui sebuah
rapat gampong di kantor Geuchik setempat”.
Indikator 3 terkait ancaman kekerasan
atau penggunaan kekerasan oleh aparat
pemerintah yang menghambat kebebasan
berpendapat, skornya juga turun dari
68.89 pada 2014 menjadi 65.32 pada 2015
(sebesar 3.57 poin). Penurunan skor ini
mengisyaratkan semakin lemahnya kesadaran
aparat pemerintah daerah dalam memenuhi
hak kebebasan berpendapat warga. Meski
secara nasional skor indikator ini turun,
namun di tingkat provinsi terdapat 10 provinsi
mengalami kenaikan, yang menunjukkan
adanya dinamika. dalam upaya pemajuan hak
kebebasan berpendapat.
Kasus-kasus yang muncul dalam Indikator 3 biasanya berhubungan dengan
pembungkaman kebebasan pers, seperti
contoh yang terjadi di Minahasa terkait
oknum polisi lalu lintas yang bersikap kasar
dan mengancam wartawan hanya karena
tidak mau difoto: “…Oknum itu melarang dan
mengeluarkan kata kasar kepada wartawan
saat mengambil gambar di lokasi kejadian. Itu
terjadi saat peliputan kecelakaan lalulintas di
jalan Manado-Bitung. “Kenapa kamu ambil foto
saya? Saya tidak mau difoto.” kata polisi yang
arogan itu kepada wartawan sambil merampas
kamera. Dia juga berkata: “Kalau ada foto saya
di dalam kamera awas kalian. Setan kalian,
kalian kira saya polisi baru kemarin” Wartawan
pun merasa heran dengan sikap oknum
polantas tersebut.”
Indikator 4 menyangkut ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur
masyarakat yang menghambat kebebasan
berpendapat. Skornya turun paling drastis
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dari 62.12 pada 2014 menjadi 46.69 pada 2015
(turun 15.43 poin). Untuk pertama kali sejak
tahun 2009 skor Indikator 4 terpuruk luar biasa
sehingga menempatkan indikator ini pada
kategori buruk. Rendahnya skor indikator ini
disumbang oleh 14 provinsi yang menyandang
kategori buruk, bahkan dua belas diantaranya
mendapatkan nilai terburuk (0), yakni: Jambi,
Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku,
Maluku Utara, dan Papua. Sisanya, Kalimantan
Selatan dan Gorontalo mendapatkan skor
12.50. Namun demikian, tetap saja dijumpai
sembilan provinsi mengalami kenaikan skor
yang menunjukkan situasi yang dinamis di
masing-masing provinsi.
Penurunan yang sangat drastis menjelaskan sikap intoleran dan anarkis masyarakat
yang semakin menguat. Dalam IDI, berbagai
kasus yang dihimpun menunjukkan pelakunya
berasal dari kelompok elit masyarakat
seperti pimpinan institusi non-pemerintah,
para petinggi partai dan elit politik lainnya.
Contoh kasus di Lampung, seorang wartawan
diintimidasi oleh pimpinan sebuah rumah sakit
karena meliput dan mengambil gambar limbah
di belakang rumah sakit.
Contoh lainnya adalah sikap-sikap anarkis
masyarakat yang lebih muncul dalam Pilkades,
Pilkada, dan semacamnya yang menunjukkan
semakin tidak tolerannya masyarakat terhadap pendapat politik yang berbeda. Lagilagi yang dimaksudkan dengan masyarakat
dalam sejumlah kasus adalah para elit politik
yang biasanya tergabung dalam tim sukses
atau tim pendukung. Fatalnya, kelompok elit
sangat sering memprovokasi rakyat bawah
dan mendorongnya terlibat dalam pertikaian
dan konflik yang berujung kekerasan, seperti
terekam dalam contoh kasus yang diberitakan
oleh Radar Lampung (9 November 2015)
sebagaimana berikut: “Tensi politik jelang Pilkada Lampung Selatan memanas. Kericuhan
terjadi pada kampanye dialogis pasangan
calon nomor urut 3, Zainudin Hasan-Nanang
Ermanto (Zain) di Kecamatan Natar. Kampanye
itu diganggu oknum tidak bertanggung-jawab.
Puluhan orang datang dan merangsek masuk
ke tengah-tengah kerumunan warga yang
akan mengikuti kampanye dialogis di lokasi itu.
Oknum-oknum tersebut langsung membuat
kekacauan dengan merebut mikrofon yang
sebelumnya dipegang oleh tim pemenangan
Zain. Bahkan saat akan merebut mikrofon, satu
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dari puluhan orang itu mengancam dengan
sebilah badik…”
Indikator 5 menyangkut aturan tertulis
yang
membatasi
atau
mengharuskan
masyarakat menjalankan ajaran agamanya.
Skornya turun tipis dari 81.95 pada 2014 menjadi
80.43 pada 2015 (turun 1.52 poin). Turunnya nilai
skor indikator ini disumbang oleh tiga provinsi
yang mendapatkan nilai buruk, yaitu Sumatera
Barat (04.35), Nusa Tenggara Barat (08.70), dan
Kalimantan Selatan (17.39). Penurunan skor
indikator ini mengindikasikan bahwa masih
dijumpai Pemda melahirkan perda atau aturan
tertulis lainnya yang tidak demokratis karena
membatasi atau mengharuskan masyarakat
dalam menjalankan ajaran agamanya.
Indikator 6 tentang ancaman kekerasan
atau penggunaan kekerasan oleh aparat
pemerintah yang menghambat kebebasan
beragama
masyarakat.
Skornya
turun
tipis sebesar 0.65 poin, dari 81.44 pada
2014 menjadi 80.79 pada 2015. Penurunan
tersebut disumbang oleh lima provinsi yang
mendapatkan nilai buruk, yaitu: Riau dengan
capaian skor minimal (0), dan empat provinsi
lainnya: Banten, Kalimantan Tengah, Sumatera
Barat, dan Lampung yang mendapatkan skor
masing-masing 50. Meskipun penurunan
skornya tipis, tetap mengisyaratkan bahwa
masih dijumpai sikap dan perilaku aparat
pemerintah daerah yang tidak demokratis
dalam urusan keagamaan dan keyakinan.
Mereka belum mampu sepenuhnya menahan diri untuk tidak mengancam atau
menggunakan kekerasan dalam menjalankan
tugas sebagai aparat pemda dan abdi negara.
Indikator 7 terkait ancaman kekerasan
atau penggunaan kekerasan dari sesama warga
masyarakat yang menghambat kebebasan
beragama dan berkeyakinan. Terlihat skornya turun drastis sebesar 9.24 poin, dari
89.39 pada 2014 menjadi 80.15 pada 2015.
Merosotnya nilai indikator ini dipengaruhi oleh
skor tujuh provinsi yang memperoleh kategori
buruk seperti: Aceh dan Papua (0), Jawa
Tengah (25.00), Nusa Tenggara Barat (40.00),
DI Yogyakarta (40.00), Sulawesi Selatan dan
Maluku (55.00).
Penurunan skor yang cukup drastis jelas
menunjukkan bahwa sebagian masyarakat
masih menggunakan pendekatan intoleran dan
cara-cara represif dalam urusan keagamaan
dan keyakinan. Menelisik berbagai kasus
yang muncul terlihat bahwa masyarakat yang
dimaksudkan di sini umumnya adalah para
elit agama. Dalam kehidupan beragama yang

demokratis seharusnya dikedepankan sikap
toleran dan pluralisme sehingga masyarakat
terbiasa melihat perbedaan dan keberagaman.
Kalau terjadi hal-hal yang berbeda atau
bertentangan dengan keyakinan, kita tidak
boleh menghakimi sendiri, melainkan harus
dilaporkan kepada yang berwenang untuk
mengatasinya. Contoh kasusnya adalah
pelarangan oleh Pengurus Gereja setempat di
Kalimantan Tengah terhadap umatnya untuk
menjalankan ibadah: “Senin (2/11), Surat Kabar
Kalteng Pos memberitakan kasus pelarangan
pengurus Gereja Mission Batak (GMB) terhadap
Drs K Pangribuan dan Jaga Simamora untuk
menjalankan ibadah di Gereja tersebut.
Keduanya pun mengadukan pimpinan gereja,
Pdt Sabar Pardamean Sitompul ke aparat
berwajib. Tak hanya itu, pengurus GMB ini juga
dianggap telah menyebarkan fitnah kepada
jemaat lain.”
Kasus di atas menunjukkan perseteruan
antar elit agama di suatu gereja. Perseteruan
biasanya menular dan merambah ke level
bawah yang kemudian melibatkan banyak
anggota jemaah gereja. Kejadian serupa bisa
terjadi pada semua agama dan kepercayaan.
Karena itu, sangat perlu pimpinan agama
bersikap
demokratis,
toleran
terhadap
perbedaan dan kemajemukan sehingga tidak
mudah terjadi konflik atau kekerasan berbasis
agama.
Indikator 8 berkaitan dengan aturan
tertulis yang diskriminatif dalam hal gender,
etnis, atau terhadap kelompok rentan lain.
Skornya naik sebesar 3.52 poin, dari 80.30
pada 2014 menjadi 83.82 pada 2015. Meski
secara nasional skor indikator ini mengalami
kenaikan, tapi hanya empat provinsi mengalami
kenaikan skor. Selebihnya tetap atau bahkan
terjadi penurunan skor, empat provinsi berada
pada kategori buruk, yaitu Riau (0), Sulawesi
Selatan dan Gorontalo (33.00), dan DKI Jakarta
(50.00).
Indikator 9 tentang tindakan atau
pernyataan pejabat pemerintah daerah yang
diskriminatif berdasarkan gender, etnis dan
lainnya. Nilai skornya mengalami penurunan
sebesar 2.32 poin, dari 91.29 pada 2014
menjadi 88.97 pada 2015. Meski secara
nasional skornya turun, namun tercatat lima
provinsi mengalami kenaikan skor dan hanya
satu provinsi berada pada kategori buruk
yaitu Sulawesi Selatan (37.50). Turunnya skor
indikator ini menjelaskan bahwa masih ada
sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah
yang tidak ramah dan cenderung diskriminatif

terhadap kelompok rentan, baik karena alasan
gender, etnis, disabel maupun lainnya.
Indikator 10 terkait ancaman kekerasan
atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat
yang berbasis diskriminasi gender, etnis, atau
rentan lainnya. Nilai skornya turun sangat
tipis (0.23 poin) dari 91.41 pada 2014 menjadi
91.18 pada 2015. Penurunan skor indikator ini
meskipun tipis mengisyaratkan adanya sikap
dan perilaku di masyarakat yang bersifat
diskriminatif —meskipun itu relatif kecil. Tiga
provinsi mendapatkan kategori buruk, yaitu:
Kepulauan Riau (25.00), Lampung (41.67), dan
Kalimantan Tengah (50.00).
Sangat perlu ditekankan bahwa secara
nasional nilai skor Indikator 10 berada
pada posisi tertinggi. Artinya, capaian skor
tertinggi untuk indikator ini menyiratkan
optimisme akan kemajuan demokrasi di masa
mendatang. Karena itu, capaian ini perlu terus
dipertahankan dan dikembangkan. Salah
satu pilar penting demokrasi adalah sikap
dan perilaku anti diskriminasi sehingga pada
akhirnya masyarakat terbebas dari semua
bentuk diskriminasi, baik karena alasan gender,
etnis dan disabel maupun lainnya.

3. Kesimpulan
Secara keseluruhan, konfigurasi angkaangka indeks di atas, kembali menegaskan bahwa
karakteristik dan dinamika perkembangan aspek
Kebebasan Sipil pada tingkat provinsi relatif
heterogen dan penuh dinamika. Meskipun
terjadi penurunan indeks di tingkat nasional,
tetapi di tingkat provinsi memperlihatkan
kecenderungan yang bervariasi. Tercatat
hanya 23 provinsi yang mengalami penurunan,
sementara 10 lainnya mengalami kenaikan
capaian indeks (Provinsi Kalimantan Utara
belum masuk dalam perbandingan ini). Capaian
indeks di atas 80 menunjukkan kategori baik,
berarti bahwa pemenuhan hak kebebasan sipil
masyarakat secara umum sudah berlangsung
sesuai prinsip-prinsip utama demokrasi.
Pemenuhan hak-hak dasar kebebasan
sipil warga dalam IDI mencakup empat hak
dasar, yaitu hak kebebasan berkumpul dan
berserikat, hak kebebasan berpendapat, hak
kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta
hak kebebasan dari semua bentuk diskriminasi,
seperti diskriminasi berbasis gender, etnis,
difabel (cacat fisik). Keempatnya menggunakan
standar umum yang dipakai dalam pengukuran
demokrasi. Di antara empat variabel aspek
kebebasan sipil tersebut, nilai indeks variabel
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Kebebasan dari Diskriminasi menempati posisi
tertinggi menyusul Kebebasan Berkumpul dan
Berserikat. Posisi ketiga ditempati variabel
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dan
Kebebasan Berpendapat berada di posisi
terendah —karena nilai indeksnya masih
berkutat pada kategori sedang, sementara tiga
variabel lainnya sudah masuk kategori baik.
Capaian indeks variabel Kebebasan
Berpendapat yang menempati posisi terendah
perlu mendapat perhatian serius. Angka
indeks mengindikasikan bahwa hambatan
terbesar dalam pemenuhan hak kebebasan
berpendapat datang dari unsur masyarakat
(Indikator 4) yang lebih dominan dibandingkan
hambatan dari unsur pemerintah (Indikator 3).
Dalam konteks ini, hambatan kebebasan
berpendapat dari sesama warga meningkat
seiring maraknya kegiatan Pilkada dan
semacamnya di berbagai provinsi. Para calon
bersama tim suksesnya seringmenggunakan
“politik identitas,” yakni memanfaatkan
sentimen-sentimen primordial suku, agama,
ras dan antar golongan (SARA) sebagai
satu-satunya strategi untuk merebut suara
pemilih. Tidak heran jika wajah demokrasi kita
penuh diwarnai motif-motif balas-dendam
dan syahwat kekuasaan yang ‘menghasilkan’
polarisasi bahkan perpecahan. Akibatnya,
terjadi berbagai konflik dan perseteruan yang
memicu kekerasan. Semua itu membuktikan
betapa “politik kita semakin tidak berbudaya.”
Koalisi politik dibangun bukan berdasarkan
kesamaan/kedekatan ideologis, melainkan
persamaan kepentingan pragmatis politik.
Demokrasi diganti oligarki, kedaulatan rakyat
diganti kedaulatan parpol, bahkan direduksi
lagi menjadi kedaulatan koalisi yang sarat
dengan perilaku tak beradab. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa ancaman
kekerasan dan penggunaan kekerasan yang
dilakukan oleh masyarakat untuk menghambat
kebebasan berpendapat kelompok lain pada
hakikatnya adalah konflik kepentingan di
antara para elit politik. Fatalnya, para elit
sangat sering menyeret kelompok masyarakat
luas yang tidak bersalah ke dalam pertikaian
yang mereka ciptakan.
Disamping itu, mayoritas masyarakat juga
belum cukup terdidik untuk menerima dan
menghargai perbedaan. Sebaliknya, mereka
justru dibanjiri dengan slogan-slogan keliru
yang menutup-nutupi perbedaan. Konsep
‘toleransi’ hanya berhenti pada perilaku
mengizinkan,
menyabarkan
atau
tidak
mengganggu. Masyarakat umumnya belum
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terdidik untuk menerima konsep yang lebih
mendasar yakni ‘akseptansi,’ mengakui atau
menerima dan menghormati atau menghargai
perbedaan. Di situ pokok masalahnya.
Akibatnya rakyat belum terbiasa menerima
perbedaan, termasuk perbedaan dalam pilihan
politik sebagai anugerah Sang Pencipta yang
justru menjadi sumber kekuatan dan karenanya
patut disyukuri dan dirawat.
Selain itu, penghayatan agama sebagian
masyarakat
umumnya
masih
bersifat
formalistis dan legalistis. Dalam hidup keseharian agama kurang dihayati sebagai
nilai-nilai (values) yang menjadi pedoman
berperilaku, baik pribadi maupun kelompok.
Penyebabnya, antara lain adanya pemahaman
keliru tentang hubungan antara agama dan
negara demokrasi. Pemahaman keliru itu
menyebabkan sebagian pemeluk agama
memaksakan keyakinan pribadinya kepada
masyarakat, bahkan menggunakan tangantangan pemerintah sebagai alat untuk itu.
Lagi pula, penghayatan agama sebagian besar
masyarakat masih sangat artifisial, belum
sampai pada tingkat esensial. Demikian pula,
sikap sebagian masyarakat yang tidak tepat
terhadap fakta pluralitas dan kemajemukan.
Perbedaan belum dilihat dan dimaknai secara
positif-konstruktif sebagai anugerah; malah
sebaliknya diangggap sebagai ancaman!
Capaian indeks aspek Kebebasan Sipil yang
tinggi sejak tahun 2009 harus terus dirawat dan
dikembangkan. Pemerintah dan masyarakat
harus bekerjasama membangun masyarakat
yang demokratis dan teguh menegakkan nilainilai keadaban yang menjadi spirit Pancasila
dan substansi demokrasi Indonesia.

B. Tren Hak-Hak Politik
Bagian ini membahas hasil IDI 2015
tentang Hak-hak Politik yang merupakan salah
satu aspek IDI selain Kebebasan Sipil dan
Lembaga-lembaga Demokrasi. Dalam aspek
Hak-hak Politik terdapat dua variabel yakni
variabel Hak Memilih dan Dipilih dan Partisipasi
Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan. Variabel pertama, Hak Memilih
dan Dipilih, mempunyai 5 indikator, sedangkan
variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan
Keputusan dan Pengawasan terdiri dari dua
indikator.
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 legislatif. Oleh karena itu, data untuk
keempat indikator dalam IDI 2014 tersebut
adalah data dari Pemilu 2014 sebagai data baru
yang berbeda dari data untuk IDI sebelumnya
(2009-2013) yang menggunakan data Pemilu
2009. Indikator kelima dari variabel Hak
Memilih dan Dipilih, yakni Perempuan terpilih
di DPRD provinsi, dikumpulkan datanya
dengan mencatat jumlah perempuan yang
menjadi anggota DPRD provinsi selama tahun
2014. Perubahan dalam jumlah perempuan
yang menjadi anggota DPRD provinsi terjadi
karena adanya pergantian antar waktu (PAW).
Kedua indikator dalam aspek Partisipasi
Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan adalah indikator-indikator yang
datanya dikumpulkan setiap tahun. Jadi
dalam aspek ini hanya ada tiga indikator yang
dikumpulkan secara rutin setiap tahun.

1. Capaian Variabel-variabel dari
Aspek Hak-hak Politik di 34
provinsi
Indeks aspek Hak-hak Politik tahun 2015
adalah 70,63. Capaian ini naik secara signifikan
dibandigkan tahun sebelumnya (2014) sebesar
63,72. Apabila di tahun 2014 indeks untuk
aspek Hak-hak Politik adalah yang terendah
dari ketiga aspek IDI, di tahun 2015 indeks
aspek Hak-hak Politik mengalami perbaikan
status menjadi yang kedua terbesar di bawah
aspek Kebebasan Sipil (80,30), menggeser
aspek Lembaga-lembaga Demokrasi (66,87) ke
tempat yang paling rendah dari ketiga aspek
IDI.
Peningkatan indeks aspek Hak-hak Politik sudah terlihat semenjak pengukuran
tahun 2014 karena pada saat itu aspek ini
telah meningkat statusnya menjadi “sedang”
dari yang sebelumnya “buruk”. Tahun 2015,
aspek Hak-hak Politik kembali menunjukkan
peningkatan —bahkan satu-satunya aspek
yang
mengalami
peningkatan
karena
dua aspek lainnya justru menurun. Hal ini
menunjukkan perkembangan aspek Hak-hak
Politik yang lebih baik dibandingkan dengan
kedua aspek lainnya.
Penyebab kenaikan indeks aspek Hak-hak
Politik adalah kenaikan yang cukup besar dari
variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan
Keputusan dan Pengawasan. Kenaikan indeks
variabel ini adalah yang terbesar di antara
semua variabel IDI, yaitu 10,31 poin. Kenaikan

ini jauh lebih tinggi dari kenaikan variabel
dengan kenaikan terbesar kedua, yaitu variabel
Peran Peradilan yang Independen sebesar 5,99
poin, sebagamana ditunjukkan oleh Tabel 2.1.
Dari kedua variabel di dalam aspek Hakhak Politik, variabel Partisipasi Politik dalam
Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
mengalami kenaikan yang cukup signifikan
dari 50,28 pada tahun 2014 menjadi 60,59
pada tahun 2015. Hal ini berarti bahwa variabel
ini telah meningkat dari kategori buruk
menjadi kategori sedang, sesuatu yang baru
terjadi dalam IDI 2015 karena di tahun-tahun
sebelumnya, variabel ini selalu berada dalam
kategori buruk.
Variabel Hak Memilih dan Dipilih tidak
mengalami perubahan yang berarti karena
data yang digunakan adalah data IDI 2014,
kecuali Indikator Perempuan terpilih di DPRD
provinsi (Indikator 15). Perubahan indikator
terjadi karena adanya pergantian antar
waktu (PAW) anggota legislatif perempuan
disebabkan karena meninggal dunia atau
diberhentikan oleh partai politiknya. Variabel
ini dalam IDI 2015 memperoleh nilai yang
termasuk dalam kategori sedang (75,26),
sama dengan IDI 2014. Perubahan-perubahan
kecil dalam indeks untuk indikator-indikator
tersebut disebabkan masuknya provinsi baru
(Kalimantan Utara) sehingga jumlah provinsi
di Indonesia menjadi 34 provinsi (dari yang
sebelumnya 33 provinsi).
Kenaikan indeks aspek Hak-hak Politik
tahun 2015 ini juga tidak terlepas dari kenaikan
indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih yang
mengalami kenaikan signifikan sejak tahun
2014. Dalam IDI 2014, indeks untuk variabel ini
adalah 75,27 —naik sangat signifikan sebesar
24,96 poin dari capaian tahun 2013 yang hanya
sebesar 50,31. Kenaikan variabel ini disebabkan
oleh kenaikan yang besar dari dua indikator,
yaitu Hak Memilih dan Dipilih Masyarakat
Terhambat yang naik sebesar 11.23 poin (dari
84,52 dalam IDI 2013 menjadi 95,75 dalam IDI
2014. Indikator yang lain adalah Kualitas Daftar
Pemilih Tetap (DPT) yang naik sebesar 44,64
poin. Dalam IDI 2013, indikator ini memperoleh
indeks sebesar 30,00, sedangkan dalam IDI
2014, indikator ini memperoleh 70,64. Ini
adalah kenaikan terbesar di antara semua
indikator dalam IDI 2014.
Angka-angka ini berarti bahwa salah
satu penyebab kenaikan IDI 2014 adalah
peningkatan kualitas Pemilu 2014 dibandingkan
dengan Pemilu 2009. Peningkatan indeks
aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2014 berarti
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Tabel 2.1.

Perbandingan Indeks Variabel dalam IDI 2014 dan 2015
No.

Variabel

IDI 2015

Selisih

1.

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

84,52

85,65

1.03

2.

Kebebasan Berpendapat

67,76

62,21

-5,55

3.

Kebebasan Berkeyakinan

83.22

80,50

-2,72

4.

Kebebasan dari Diskriminasi

87,02

87,60

0,58

5.

Hak Memilih dan Dipilih

75,27

75,26

-0,01

6.

Partisipasi Politik

50,28

60,59

10,31

7.

Pemilu yang Bebas dan Adil

95,36

95,48

0,12

8.

Peran DPRD

39,51

42,90

3,39

9.

Peran Partai Politik

61,76

59,09

-2.67

10.

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

99,38

53,11

-46,27

11.

Peran Peradilan yang Independen

86,29

92,28

5,99

perolehan untuk indeks ini dalam IDI 2015 juga
tinggi karena IDI 2015 menggunakan indeks
untuk variabel Hak Memilih dan Dipilih yang
diperoleh hasil pengukuran tahun 2014 (kecuali
Indikator Perempuan Terpilih di DPRD provinsi).
Dengan demikian, peningkatan kualitas Pemilu
2014 berdampak positif bagi IDI 2015.
Kenaikan indeks aspek Hak-hak Politik
juga disebabkan kenaikan variabel Partisipasi
Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan. Variabel ini mengalami kenaikan
dari 50,28 pada tahun 2014 menjadi 60,59 pada
tahun 2015. Jadi ada kenaikan sebesar 10,32
poin. Kenaikan ini adalah kenaikan terbesar
dari semua variabel IDI yang menjadikan
variabel ini bergeser dari kategori buruk
menjadi kategori sedang.
Ada dua provinsi yang mendapatkan
indeks tertinggi dalam variabel Hak Memilih
dan Dipilih. Keduanya adalah Jawa Tengah
(84,57) dan Gorontalo (82,88). Ini berarti kedua
provinsi ini sudah termasuk dalam kategori
baik. Sedangkan provinsi-provinsi yang lainnya
termasuk kategori sedang. Tidak ada provinsi
yang termasuk dalam kategori buruk dalam
variabel Hak Memilih dan Dipilih, sebagaimana
ditunjukkan oleh Grafik 2.5.
Hal yang berbeda ditunjukkan oleh
perolehan variabel Partisipasi Politik dalam
Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Ada
enam provinsi yang termasuk dalam kategori
baik (diatas 80). Keenamnya adalah Kalimantan
Selatan (95,65), Kalimantan Timur (95,65),
Kalimantan Utara (94,57), DKI Jakarta (89,13),
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Jawa Barat (89,13), dan Sumatera Selatan
(80,43). Ada delapan provinsi yang termasuk
kategori sedang dan sisanya (20 provinsi)
termasuk kategori buruk. Jadi sebagian
besar provinsi (58%) masuk dalam kategori
buruk dalam variabel Partisipasi Politik dalam
Pengambilan Keputusan dan Pengawasan,
sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2.6.
Dari 34 provinsi di Indonesia, yang
mendapat indeks tertinggi untuk aspek Hakhak Politik adalah Sulawesi Utara (80,89)
disusul oleh Kalimantan Selatan (76,45) dan
DI Yogyakarta (76,07). Sedangkan yang paling
rendah adalah Papua Barat (39,29) disusul oleh
Papua (42,51) dan Sulawasi Tenggara (53,20).
Dilihat dari penurunan indeks aspek Hak-hak
Politik, hanya ada tiga provinsi yang mengalami
penurunan dalam IDI 2015. Ketiga provinsi itu
adalah Sulawesi Selatan (dari 73,99 dalam IDI
2014 menjadi 64,25 dalam IDI 2015) diikuti oleh
Sulawesi Utara (dari 80,89 menjadi 77,92) dan
Sulawesi Barat (dari 63,64 menjadi 61,16). Hanya
Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan
yang cukup besar (9,74 poin), sedangkan
kedua provinsi lainnya mengalami penurunan
masing-masing sebesar di bawah 3 poin (lihat
Tabel 2.2). Walaupun ada penurunan, namun
tidak ada provinsi yang turun menjadi kategori
buruk. Sulawesi Selatan yang mengalami
penurunan terbesar, posisinya tetap berada
dalam status sedang. Demikian juga halnya
dengan Sulawesi Barat. provinsi ini tetap
berada dalam kategori sedang. Hanya Sulawesi
Utara yang penurunan indeks aspek Hak-hak

Politik menyebabkan proinsi ini menurun dari
kategori baik menjadi kategori sedang dalam
IDI 2015.
Hal ini menunjukkan perkembangan
yang menggembirakan karena sebagian besar
provinsi mengalami peningkatan dalam indeks
aspek Hak-hak Politik. Kalau pun ada yang
turun, penurunannya tidaklah terlalu besar,
kecuali Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan
sebenarnya adalah satu-satunya provinsi yang
mengalami penurunan yang berarti dalam
aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2015.
Peningkatan indeks aspek Hak-hak Politik
dalam IDI 2015 disebabkan oleh terjadinya
peningkatan indeks aspek Hak-hak Politik pada
tingkat provinsi. Bila dalam IDI 2014 terdapat
hanya satu provinsi yang sudah mencapai
kategori baik (yakni Sulawesi Utara dengan
indeks 80,89), dalam IDI 2015 ada lima provinsi
yang termasuk kategori baik. Kelima provinsi
tersebut adalah Kalimantan Selatan (85,77),
Kalimantan Utara (83,65), DKI Jakarta (83,19),
Kalimantan Timur (82,74), dan Jawa Barat
(81,89). Memang terjadi sedikit penurunan
untuk Sulawesi Utara (dari 80,89 dalam IDI
2014 menjadi 77,92 dalam IDI 2015), namun
penurunan itu diimbangi oleh kenaikan lima
provinsi pada IDI 2015. Bila indeks Sulawesi
Utara hanya sedikit di atas angka 80, kelima
provinsi yang mengalami kenaikan dalam IDI
2015 mempunyai angka yang sedikit lebih
tinggi.
Dilihat dari peningkatan perolehan Aspek
Hak-hak Politik dalam IDI 2015, ada lima
provinsi yang mengalami peningkatan. Kelima
provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Bali,
Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Bangka
Belitung (lihat Tabel 2.3).
Dari lima provinsi yang mengalami
kenaikan terbesar, empat provinsi mengalami
peningkatan dalam kategori. Jawa Barat dan
Kalimantan Timur meningkat dari kategori
sedang menjadi kategori baik. Sedangkan
Jawa Timur dan Bangka Belitung meningkat
dari kategori buruk menjadi kategori sedang.
Hanya Bali yang tetap berada dalam kategori
sedang meskipun mengalami peningkatan
perolehan yang cukup besar, bahkan terbesar
kedua di bawah Jawa Barat.

2. Perkembangan Indikator
dalam Aspek Hak-hak Politik
Di atas sudah disebutkan bahwa empat
dari lima indikator dalam variabel Hak Memilih

dan Dipilih menggunakan data yang sama
yang dikumpulkan dalam IDI tahun 2014
karena keempatnya terkait dengan Pemilu.
Indikator kelima, yaitu Perempuan Terpilih di
DPRD provinsi (Indikator 15) bisa berubah dari
tahun ke tahun karena keanggotaan DPRD
dapat saja berubah setiap saat. Oleh karena
itu, IDI tahun 2015 hanya mengukur indikator
ini untuk variabel Hak Memilih dan Dipilih.
Hasil IDI 2015 menunjukkan bahwa tidak
ada perubahan yang berarti dalam Indikator
15 karena hanya ada sedikit perubahan dalam
indikator ini. Dalam IDI 2014, skor untuk
indikator ini adalah 53,26, sedangkan dalam
IDI 2015, skor tersebut adalah 53,49. Data
ini menunjukkan bahwa skor untuk jumlah
perempuan di DPRD provinsi masih rendah
sehingga termasuk dalam kategori buruk. Ini
berarti bahwa perkembangan demokrasi di
semua provinsi di Indonesia masih rendah
karena sedikitnya jumlah perempuan atau
rendahnya kualitas perempuan yang diajukan
sebagai calon legislatif (caleg) dalam Pemilu
oleh partai politik atau kurangnya penghargaan
para pemilih terhadap caleg perempuan yang
mengakibatkan rendahnya pilihan masyarakat
terhadap caleg perempuan.
Penyebab kenaikan variabel Partisipasi
Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan adalah kenaikan yang signifikan
dari kedua indikator yang ada dalam variabel
ini, yaitu indikator Demonstrasi/Mogok
yang Bersifat Kekerasan (Indikator 16) dan
indikator Pengaduan Masyarakat mengenai
Penyelenggaraan Pemerintahan (Indikator
17). Dalam IDI 2015, Indikator 16 memperoleh
skor 34,14, naik sebesar 10.41 poin dari IDI
2014 sebesar 23,73 (lihat Tabel 2.4). Ini adalah
kenaikan terbesar bagi indikator IDI 2015
karena tidak ada indikator yang lebih tinggi
kenaikan angkanya. Kenaikan ini juga sangat
berarti bagi indikator ini karena baru dalam IDI
2015 indikator ini memperoleh nilai lebih dari
30. Meskipun mengalami kenaikan yang cukup
besar, Indikator 16 tetap termasuk kategori
buruk, bahkan termasuk buruk sekali karena
angkanya yang amat rendah.
Indikator kedua yang menyebabkan
kenaikan indeks untuk variabel Partisipasi
Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan adalah Indikator 17. Skor untuk
indikator ini pada IDI 2014 adalah 76,83 yang
naik sebesar 10,21 poin menjadi 87,04 dalam
IDI 2015 (lihat Tabel 2.4). Ini adalah kenaikan
terbesar kedua di antara semua indikator IDI
2015. Kenaikan ini menempatkan indikator
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Grafik 2.5.

Capaian Indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih
pada Tahun 2015 di 34 Provinsi
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Grafik 2.6.

Capaian Indeks Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan
dan Pengawasan pada Tahun 2015 di 34 Provinsi

Indeks Demokrasi Indonesia 2015

21

tersebut dalam kategori baik (yang sebelumnya
kategori sedang). Kategori baik bagi indikator
ini adalah sebuah fenomena baru karena
sebelumnya indikator selalu berada dalam
kategori sedang.
Meskipun indeks Indikator 16 termasuk
paling rendah di antara semua indikator IDI,
namun dilihat pada tingkat provinsi, ternyata
ada tiga provinsi dengan indeks yang tinggi
(di atas 80) sehingga termasuk dalam kategori
baik. Ketiga provinsi itu adalah Kalimantan
Selatan (91,30), Kalimantan Timur (91,30),
dan Kalimantan Utara (89,13). Ada 7 provinsi
dengan kategori sedang dan sisanya (24
provinsi) termasuk dalam kategori buruk.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa hanya
ada 9% dari total provinsi di Indonesia yang
termasuk kategori baik dalam Indikator 16.
Sebagian besar (70%) provinsi menunjukkan
tingginya jumlah demo/mogok yang bersifat
kekerasan. Kondisi ini membuat Indikator
16 menjadi salah satu indikator yang paling
rendah dalam IDI 2015.
Data IDI 2015 menunjukkan bahwa
Indikator 17 memperoleh indeks yang
jauh lebih baik (lihat Tabel 2.4.). Dilihat
pada tingkat provinsi, ternyata 25 provinsi
mempunyai angka yang tinggi (di atas 80%)
untuk Indikator 17. Bahkan 19 provinsi dari 25
provinsi tersebut mempunyai angka 100 yang
berarti mempunyai angka maksimal dalam
besarnya pengaduan masyarakat (Indikator
17). Hanya ada empat provinsi yang termasuk
kategori sedang. Sisanya (lima provinsi)
termasuk dalam kategori buruk. Data-data ini
menunjukkan bahwa 73% dari total provinsi di
Indonesia termasuk dalam kategori baik dalam
hal pengaduan masyarakat. Sebesar 58% dari
seluruh provinsi di Indonesia memiliki angka
maksimal dalam Indikator 17 tersebut. Hanya
ada 15% dari seluruh provinsi di Indonesia
yang masuk termasuk dalam kategori buruk
dalam Indikator 17.

3. Kesimpulan
Peningkatan capaian Indikator 17 mempunyai pengaruh yang signifikan bagi indeks
variabel Partipasi Politik dalam Pengambilan
Keputusan dan Pengawasan yang naik
dari 50,28 pada 2014 menjadi 60,59 pada
2015. Kenaikan skor untuk variabel tersebut
menyebabkan kenaikan indeks aspek Hak-hak
Politik dari 63,72 pada 2014 menjadi 70,63
pada 2015.
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Kenaikan indeks aspek Hak-hak Politik
sudah terlihat sejak 2014 karena indeks
untuk aspek ini meningkat dari 46,25 pada
2013 menjadi 63,72 pada 2014, yang berarti
mengalami kenaikan sebesar 17,47 poin. Di
tahun 2015, indeks untuk aspek Hak-hak Politik
kembali meningkat menjadi 70,63, sebuah
peningkatan yang signifikan.
Peningkatan indeks aspek Hak-hak Politik
disebabkan oleh peningkatan indeks variabel
Hak Memilih dan Dipilih dalam tahun 2014
yang digunakan untuk merumuskan IDI 2015.
Perbaikan kualitas pemilu yang signifikan ini
membawa peningkatan bagi indeks variabel
Hak Memilih dan Dipilih. Peningkatan indeks
Aspek Hak-hak Politik juga disebabkan oleh
peningkatan Indikator Pengaduan Masyarakat
mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan
(Indikator 17). Meskipun juga mengalami
peningkatan,
Indikator
Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan (Indikator 16)
mengalami peningkatan yang jauh lebih
kecil dari Indikator 17. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa kenaikan indeks aspek
Hak-hak Politik mengalami hambatan karena
rendahnya peningkatan Indikator 16.
Peningkatan Indikator 17 berarti bahwa
partisipasi anggota masyarakat berupa
penyampaian
aspirasi
dan
kepedulian
masyarakat terhadap lingkungannya yang
terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintah semakin meningkat. Namun
demo/mogok dengan kekerasan juga tidak
berkurang secara signifikan, meskipun harus
diakui bahwa ada penurunan dalam jumlah
demo/mogok dengan kekerasan.
Tindakan kekerasan dalam demo dan mogok
dapat diartikan kurangnya perhatian pemerintah
terhadap tuntutan warga masyarakat, sehingga
memicu timbulnya tindakan yang bersifat
kekerasan dalam demo dan mogok. Hal lain
yang dapat memicu tidakan kekerasan dalam
demo/mogok adalah buruknya penanganan
demo/mogok oleh petugas keamanan yang
memicu tindakan kekerasan dari para peserta
demo/mogok. Faktor nilai juga bisa berperan
sebagai penyebab terjadinya demo/mogok
dengan kekerasan. Para peserta demo/mogok
belum melaksanakan nilai-nilai demokrasi
sepenuhnya. Seharusnya dalam menjalankan
hak-hak demokrasi tersebut, para peserta
demo/mogok menghormati hak-hak orang lain
dan tidak menganggap hak-hak mereka sendiri
sebagai yang terpenting sehingga mengabaikan
hak-hak warga masyarakat yang lain.

Tabel 2.2.

Tiga provinsi dengan Penurunan Indeks Aspek Hak-hak Politik Terbesar

No.

Provinsi

IDI
2014

IDI
2015

Penurunan

1.

Sulawesi Selatan

73,99

64,25

9,74

2.

Sulawesi Utara

80,89

77,92

2,97

3.

Sulawesi Barat

63,64

61,66

2,48

Tabel 2.3.

Lima provinsi dengan Kenaikan Indeks
Aspek Hak-hak Politik Terbesar
No.

Provinsi

IDI
2014

IDI
2015

Kenaikan

1.

Jawa Barat

65,22

81,89

16,67

2.

Bali

61,27

77,42

16,15

3.

Kalimantan Timur

70,42

82,74

12,32

4.

Jawa Timur

56,29

67,44

11,15

5.

Bangka Belitung

56,48

66,95

10,47

Tabel 2.4.

Perbandingan Skor Indikator dalam Variabel Partisipasi Politik
dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (2014-2015)
No.

Indikator

IDI
2014

IDI
2015

Peningkatan

1.

Demostrasi/mogok yang bersifat kekerasan

23,73

34,14

10,41

2.

Pengaduan
masyarakat
penyelenggaraan pemerintahan

76,83

87,04

10,21

mengenai
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Seperti temuan IDI pada tahun-tahun
sebelumnya, indikator Demo/Mogok dengan
Kekerasan tetap memainkan peranan penting
dalam penentuan nilai IDI. Kecenderungan
yang besar dari demo untuk berubah
menjadi kekerasan telah berpengaruh besar
bagi penurunan IDI di masa lalu. IDI 2015
menunjukkan telah terjadi peningkatan skor
indikator demo/mogok dengan kekerasan
yang berarti terjadi penurunan jumlah demo/
mogok dengan kekerasan di Indonesia.
Oleh karena itu, dengan terjadinya
peningkatan dalam Indikator 17 dan indikatorindikator dalam variabel Hak Memilih dan
Dipilih, terlihat bahwa persoalan utama dalam
hak-hak politik di Indonesia adalah banyaknya
demo/mogok yang bersifat kekerasan di seluruh
Indonesia. Demokrasi memang memberikan
peluang yang luas bagi setiap warga negara
untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi
mereka kepada Pemerintah. Namun demokrasi
juga menuntut para partisipan politik untuk
mengajukan aspirasi dan tuntutan mereka
secara damai sehingga tidak mengganggu
kepentingan orang lain dan kepentingan
umum. Bila syarat itu tidak terpenuhi, maka
perkembangan demokrasi masih berada pada
tingkat yang rendah.

C. Tren Lembaga Demokrasi
Capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada 2015 mengalami penurunan
cukup signifikan bila dibandingkan dengan
capaian indeks pada 2014. Tahun 2014 capaian
indeks aspek Lembaga Demokrasi sebesar
75.81, mengalami penurunan sebesar 8,9 poin
menjadi 66,87 pada 2015. Namun demikian,
kinerja aspek Lembaga Demokrasi masih tetap
sama berada pada kategori “sedang”.
Diantara berbagai penjelasan mengapa
terjadi penurunan capaian indeks aspek
Lembaga Demokrasi tersebut, salah satunya
adalah mulai diberlakukannya dua indikator
baru untuk mengukur variabel Peran Birokrasi
Pemerintah Daerah. Pada tahun-tahun sebelumnya (2009-2014), dua indikator yang
digunakan dalam mengukur peran birokrasi
pemerintah daerah cenderung bersifat
konstan (flat) selama lima tahun karena diukur
melalui dua indikator terkait pelaksanaan
Pemilu Legislatif, yaitu: a) Laporan dan berita
Penggunaan fasilitas pemerintah untuk
kepentingan calon/parpol tertentu dalam
pemilu legislatif (Indikator 25); dan b) Laporan
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dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan
politik parpol pada pemilu legislatif (Indikator
26). Pada IDI 2014, capaian skor dua indikator
ini sangat tinggi, yaitu 99,90 untuk indikator
yang pertama, dan 98,85 untuk indikator kedua.
Kemudian mulai tahun 2015, mulai diberlakukan
dua indikator baru untuk mengukur Peran
Birokrasi Pemerintah Daerah tersebut, yaitu:
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang
dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
(Indikator 25); dan Upaya penyediaan informasi
APBD oleh pemerintah daerah (Indikator 26).
Capaian skor dua indikator ini pada tahun 2015
relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar
62,93 dan 44,85.
Dengan mulai diberlakukannya dua
indikator baru ini, pengukuran peran Birokrasi
Pemerintah Daerah diharapkan lebih akurat
karena didasarkan atas data/kejadian/kasus
pada tahun berjalan; tidak lagi didasarkan pada
data Pemilu Legislatif yang cenderung bersifat
konstan selama lima tahun. Namun demikian,
konsekuensi dari mulai diberlakukannya dua
indikator baru pada variabel Peran Birokrasi
Pemerintah Daerah itu, sulit dipungkiri akan
berpengaruh terhadap penurunan capaian skor
indikator, yang selanjutnya telah berimplikasi
pada penurunan capaian indeks variabel dan
aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2015.
Penting ditegaskan di sini, terjadinya
penurunan capaian indeks kumulatif aspek
Lembaga Demokrasi pada tahun 2015
bukanlah hanya karena kontribusi variabel
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai
konsekuensi dari mulai diberlakukannya dua
indikator baru tersebut, tetapi juga karena
kontribusi dari beberapa variabel lain yang
juga cenderung mengalami penurunan
dalam capaian indeks. Diantara variabel yang
dimaksud adalah Peran Partai Politik. Untuk
lebih jelas, pembahasan selanjutnya akan
disajikan secara lebih rinci capaian indeks
lima variabel pada aspek Lembaga Demokrasi,
dilanjutkan dengan ulasan singkat tentang
indicator to wacth, yaitu beberapa indikator
yang mengalami perubahan (naik/turun) relatif
signifikan.

1. Capaian Indeks Variabel dalam
Aspek Lembaga Demokrasi di
34 Provinsi
Secara umum, capaian indeks lima variabel
dalam aspek Lembaga Demokrasi pada tahun
2015 cukup bervariasi. Variabel Pemilu yang

Bebas dan Adil misalnya, memiliki capaian
indeks nasional sebesar 95,48. Nilai tersebut
cederung relatif tidak berbeda dibandingkan
dengan capaian pada tahun sebelumnya (2014),
karena data yang digunakan merujuk pada hasil
Pemilu Legislatif 2014, sehingga nilai indeks dari
variabel Pemilu yang Bebas dan Adil ini bersifat
konstan/flat selama lima tahun (sampai dengan
Pemilu Legislatif berikutnya, 2019).
Grafik 2.7 memperlihatkan hampir seluruh
provinsi (33 provinsi) memiliki capaian indeks
dengan kategori “baik”, yaitu antara 83,54
sampai dengan 100. Hanya terdapat satu
provinsi yang mendapatkan nilai indeks dalam
kategori “buruk” yaitu Jawa Barat dengan
capaian sebesar 47,73. Hal ini bermakna bahwa
sebagian besar provinsi di Indonesia telah
melaksanakan Pemilu secara bebas dan adil. 3
Variabel kedua, Peran DPRD, capaian
indeks nasional mengalami kenaikan dari 39,51
pada tahun 2014 menjadi 42,90 pada tahun
2015. Kenaikan ini utamnya disebabkan oleh
semakin meningkatnya peran DPRD dalam
memperjuangkan anggaran pendidikan dan
kesehatan pada APBD. Namun demikian,
capaian kenaikan indeks ini belum berhasil
menggeser kategori kinerja variabel Peran
DPRD dari posisi “buruk” ke “sedang”. Dengan
kata lain, telah terjadi kenaikan capaian indeks,
namun masih tetap dalam kategori “buruk”.
Jika dilihat lebih jauh kontribusi masingmasing provinsi terhadap capaian indeks
nasional dalam variabel Peran DPRD tersebut,
harus diakui, kalaupun terdapat beberapa
provinsi memiliki kinerja Peran DPRD dengan
kategori “baik” dan “sedang”, tetapi sebagian
besar termasuk pada kategori “buruk”. Grafik
2.8 menunjukan bawha hanya satu provinsi
yang memiliki capaian indeks dengan kategori
“baik” yaitu Provinsi DI Yogyakarta (87,33);
enam provinsi lain dengan kategori “sedang”
dengan nilai indeks berkisar antara 63,40 73,70; sementara sisanya, duapuluh tujuh
provinsi memiliki capaian indeks variabel Peran
DPRD dengan kategori “buruk”.
Dalam perspektif IDI, kenyataan tidak
menggembirakannya kinerja Peran DPRD
di duapuluh tujuh provinsi pada tahun 2015
tersebut disebabkan oleh, antara lain: a) DPRD
kurang, atau bahkan tidak menghasilkan Perda
Insiatif, dan b) DPRD sangat kurang berperan
dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat
dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah
daerah.

3

Dalam pengukuran IDI, Pemilu yang dimaksud adalah
Pemilu Legislatif --dalam kaitan ini Pemilu Legislatif 2014;
bukan Pemilukada di masing-masing provinsi.

Tren yang juga kurang menggembirakan
juga terjadi pada variabel ketiga, Peran Partai
Politik. Capaian indeks nasional variabel
ini mengalami penurunan dari 61,76 pada
tahun 2014, menjadi 59,09 pada tahun 2015.
Penurunan capaian nilai indeks tersebut relatif
tidak signifikan, hanya sebebsar 2,7 poin.
Namun demikian, secara kualitas, terlihat
cukup ironis, karena akibat dari penurunan itu,
maka kinerja variabel Peran Partai Politik pada
tahun 2015 telah mengalami pergeseran dari
kategori “sedang” pada tahun 2014 menjadi
kategori “buruk”. Sedikitnya, ada dua faktor
dominan penyebab dari menurunnya capaian
nilai indeks nasional variabel Peran Partai
Politik tesebut, yaitu: a) karena sebahagian
besar Partai Politik kurang/atau bahkan
tidak melakukan aktivitas kaderisasi, dan b)
karana semakin mengecil-nya representasi
perempuan dalam kepengurusan partai politik.
Bagaimana halnya dengan kualitas capaian
indeks variabel Peran Partai politik pada tingkat
provinsi? Grafik 2.9. mengisyaratkan nuansa
yang sangat menarik berupa disparitas kualitas
capaian yang cukup signifikan di 34 provinsi.
Duabelas provinsi memiliki kualitas kinerja
Peran Partai Politik dengan kategori “baik”,
enam provinsi termasuk kategori “sedang”,
sementara ada 16 provinsi yang termasuk
dalam kategori “buruk”. Ini berarti, pada aras
daerah, tidak seluruh provinsi di Indonesia
memiliki kualitas kinerja Peran Partai Politik
dengan kategori buruk, karena masih terdapat
duabelas provinsi dengan kategori baik,
dan enam provinsi dengan kategori sedang.
Namun demikian, capaian nilai indeks variabel
Peran Partai Politik di enambelas provinsi
lainnya yang terkategori buruk tersebut relatif
sangat rendah, yaitu antara 7,37 sampai
dengan 59,99. Hal ini secara signifikan telah
berkontribusi terhadap penurunan capaian
indeks nasional, yang selanjutnya telah
menggeser kualitas kinerja variabel Peran
Partai Politik dari kategori “sedang” pada tahun
2014, menjadi “buruk” pada tahun 2015.
Kecenderungan penurunan capaian indeks
pada tahun 2015 juga terjadi pada variabel
keempat, yaitu Peran Birokrasi Pemerintah
Daerah. Sebagaimana telah dikemukakan di
atas, bahwa diantara penyebab utama dari
penurun capaian indeks ini karena mulai
diberlakukannya dua indikator baru dalam
mengukur Peran Birokrasi Pemerintah Daerah,
yaitu: Kebijakan pejabat pemerintah daerah
yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
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(Indikator 25); dan Upaya penyediaan informasi
APBD oleh pemerintah daerah (Indikator 26).
Pada tahun 2014, ketika variabel
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah diukur
dengan dua indikator lama, capaian indeks
nasional berada pada kategori “baik”, yaitu
sebesar 99,38. Kemudian, dengan mulai
diberlakukannya indikator baru pada tahun
2015, capaian indeks nasional variabel Peran
Birokrasi Pemerintah Daerah menurun cukup
signifikan, yaitu hanya sebesar 53,11. Sekaligus
telah terjadi pula penurunan kualitas kinerja
variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dari
kategori “baik” ke kategori “buruk”. Penurunan
kualitas kinerja ini disebabkan karena a) relatif
masih banyaknya didapati penyalahgunaan
wewenang oleh pejabat pemerintah daerah,
yang ditunjukkan oleh banyaknya kebijakan
pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan
bersalah oleh keputusan PTUN, dan b) belum
tersedianya secara memadai informasi APBD
oleh pemerintah daerah.
Pada tingkat provinsi, distribusi capaian
indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah
Daerah ditunjukkan pada Grafik 2.10. Terlihat
bahwa sebagian provinsi di Indonesia (20
povinsi) memiliki kinerja dengan kategori
“buruk” (angka indeks 0,00 s/d
57,56).
Walaupun, pada sisi lain, juga terdapat dua
provinsi yang memiliki kinerja dengan kategori
“baik” (angka indeks 87,97 s/d 100), dan
duabelas provisi dengan kategori “sedang”
(angka indeks 61,11 s/d 78,64).
Buruknya kinerja Birokrasi Pemerintah
Daerah di duapuluh provinsi tersebut, antara
lain disebabkan masih banyak didapati praktik
“penyalahgunaan wewenang” oleh pejabat
pemerintah daerah, yang diindikasikan oleh
relatif banyaknya kebijakan yang dinyatakan
bersalah oleh keputusan PTUN. Praktik
penyalahgunaan wewenang tersebut, antara
lain, banyak terjadi pada konteks pengurusan
sertifikat tanah. Penyebab lainnya adalah karena
belum cukup transparannya informasi tentang
APBD. Dalam kaitan ini, secara administratif,
memang harus diakui bahwa hampir seluruh
provinsi di Indonesia telah memiliki website
sebagai sarana menyampaikan informasi
APBD kepada masyarakat. Namun demikian,
persoalan yang terjadi, khususnya pada
duapuluh provinsi yang memiliki kinerja
buruk tersebut, antara lain karena tidak
tersedianya website, ada/tersedia tetapi tidak
dapat diakses, ataupun informasi APBD yang
disajikan tidak diperbaharui (tidak up to date).
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Terakhir adalah variabel Peran Peradilan
yang Independen. Variabel ini pada tahun
2015 mengalami kenaikan capaian indeks
nasional, dari 86,29 pada tahun 2014, menjadi
92,28. Hal ini engindikasikan kinerja variabel
Peran Peradilan yang Independen masih tetap
bertahan pada kategori “baik”.
Pada tingkat provinsi, Grafik 2.11
menunjukkan 28 provinsi telah memiliki
capaian kualitas kinerja Peran Peradilan yang
Independen dengan kategori “baik”, empat
provinsi dengan kategori “sedang”, sementara
yang masuk dalam kategori “buruk” hanya
dua provinsi. Dalam perspektif IDI, relatif
baiknya kinerja variabel Peran Peradilan yang
Independen tersebut disebabkan oleh, antara
lain, karena semakin berkurangnya jumlah
keputusan hakim yang kontroversial
dan
penghentian penyidikan yang kontroversial
oleh jaksa atau polisi.
Dalam perspektif hukum, pandangan kritis
atau bahkan skeptis sangat memungkinkan
muncul dalam menyikapi kualitas kinerja
variabel Peran Peradilan yang Independen di
atas. Dikatakan demikian, karena secara implisit
data IDI tahun 2014 dan 2015 mengindikasikan
bahwa “peradilan yang independen” sudah
dapat ditegakkan di tanah air. Sementara realitas
memperlihatkan masih banyaknya praktik
ketidakadilan di tanah air, antara lain, dalam
bentuk ponis hakim yang cenderung “tajam ke
bawah-tumpul ke atas”.4 Namun demikian, perlu
ditegaskan di sini bahwa Indeks Demokrasi
Indonesia tidak mengukur kinerja Lembaga
Peradilan berdasarkan perspektif hukum, tetapi
lebih melihat independensi lembaga peradilan
berdasarkan perspektif demokrasi.
Oleh karena itu, kalaupun Keputusan
Hakim yang Kontroversial telah dijadikan
sebagai salah satu indikator dalam mengukur
variabel Peran Peradilan yang Independen,
maka “kontroversial” yang dimaksud lebih
dibaca berdasarkan perspektif demokrasi,
yaitu: sejauhmana keputusan hakim tersebut
telah “mengusik rasa keadilan” dikalangan
masyarakat. Ekspresi dari terusiknya rasa
keadilan masyarakat tersebut ditunjukkan oleh
adanya kritik/sanggahan/penilaian masyarakat
atas keputusan hakim yang dianggap
kontroversial, dan selanjutnya disampaikan
melalui sarana komunikasi yang ada, misalnya:
Suratkabar, forum diskusi, dan lain-lain.
Dengan demikian, secara substansi hukum,
mungkin saja banyak terdapat keputusan
4

Baca misalnya, ulasan Rudy Polycarpus, Kinerja Aparat
Hukum Merosot, Media Indonesia, 29 Agustus 2016, hal. 1.

hakim yang kontroversial, tetapi hanya akan
dihitung sebagai data dalam IDI jika disertai
oleh adanya bukti ekspresi terusiknya rasa
keadilan oleh masyarakat sebagaimana
dikemukakan di atas.

2. Perkembangan Indikator di
Aspek Lembaga Demokrasi
Terdapat 11 indikator yang tersebar dalam
lima varibel yang digunakan dalam mengukur
aspek Lembaga Demokrasi. Untuk lebih
jelasnya, distribusi sebelas indikator tersebut
didalam lima variabel yang ada adalah sebagai
berikut: dua indikator (18 dan 19) pada variabel
Pemilu yang Bebas dan Adil; tiga indikator
(20, 21, dan 22) pada variabel Peran DPRD;
dua indikator (23 dan 24) pada variabel Peran
Partai Politik; dua indikator (25 dan 26) pada
variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah;
dan dua indikator (27 dan 28) pada variabel
Peran Peradilan yang Independen (Tabel 2.5).
Bila dicermati besaran capaian skor
sebelas indikator tersebut pada tahun 2015,
sedikitnya ada empat indikator yang perlu
mendapat perhatian khusus karena sampai
pada tahun 2015 masih tetap memiliki capaian
kinerja dengan kategori “buruk”.
Empat
dari sebelas indikator pada aspek Lembaga
Demokrasi yang penting untuk mendapat
perhatian khusus itu adalah: Alokasi Anggaran
Pendidikan dan Kesehatan (indikator 20); Perda
yang Merupakan Inisiatif DPRD (indikator 21);
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif (indikator
22); dan Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan
oleh Partai Politik Peserta Pemilu (indikator 23).
Sejatinya masih terdapat dua indikator
lainnya (Indikator 25 dan 26) yang juga menarik
perhatian, karena mengalami penurunan
sangat siginifikan pada tahun 2015. Namun
sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,
bahwa capaian skor dua indikator ini pada
tahun 2015 tidak dapat diperbandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya karena dua
indikator itu baru diberlakukan pada tahun
2015 dalam mengukur kinerja variabel Peran
Birokrasi Pemerintah Daerah.
Alokasi Anggaran Pendidikan dan
Kesehatan (indikator 20). Indikator ini penting
untuk mendapat perhatian karena, walaupun
pada tahun 2015 mengalami kenaikan dalam
capaian skor, dari 49,91 pada tahun 2014,
menjadi 57,23, tetapi kualitas dari kenaikan
capaian skor tersebut masih tetap pada kategori
buruk. Lebih jauh, bila dilihat tren capaian skor

indikator ini dalam kurun waktu lima tahun
terakhir (2011-2015), Grafik 2.12 memperlihatkan
adanya tren yang memprihatinkan. Pada
tahun 2011, capaian skor indikator 20 adalah
65,32. Tetapi kemudian mengalami penurunan
sangat signifikan pada tahun 2012 (47,88),
mengalami penurunan kembali pada tahun
2013 (46,63). Hal ini mengindikasikan bahwa,
secara umum, alokasi anggaran pendikan dan
kesehatan di sebagian besar provinsi masih
jauh dibawah target nasional (30% dari APBD
untuk Pendidikan, dan 20% untuk Kesehatan).
DPRD yang diharapkan dapat berperan dalam
memperjuangkan pencapaian target alokasi
anggaran untuk pendidikan dan kesehatan
tersebut, ternyata belum terjadi.
Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD
(Indikator 21), juga penting untuk digaris
bawahi, karena selain mengalami penurunan
capaian skor pada tahun 2015, juga karena tren
capaian skor indikator dalam kurun waktu lima
tahun terakhir menunjukkan kecenderungan
yang berfluktuasi dalam kualitas sangat buruk
(lihat Grafik 2.12). Pada tahun 2011 capaian skor
indikator sebesar 14,41, kemudian mengalami
sedikit kenaikan pada tahun 2012 sampai
dengan 2014 (masing-masing: 16,72; 20,60;
dan 23,27), tetapi selanjutnya mengalami
penurunan pada tahun 2015 (16,31).
Perhatian khusus juga perlu ditujukan
pada indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada
Eksekutif. Indikator ini memiliki karakteristik
yang hampir sama dengan indikator 21, yaitu:
selain mengalami penurunan capaian skor
pada tahun 2015, juga memiliki tren capaian
skor indikator dalam kurun waktu lima tahun
terakhir cenderung berfluktuasi dalam kualitas
sangat buruk (lihat Grafik 2.12). Pada tahun
2011, capaian skor indikator Rekomendasi
DPRD Kepada Eksekutif adalah sebesar 11,04.
Tetapi pada tahun 2012 dan 2013 capaian skor
hanya sebesar 7,25 dan 7,36. Selanjutnya, pada
tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 16,02.
Namun, pada tahun 2015 kembali mengalami
penurunan hanya sebesar 14,29. Indikator
21 dan 22 merupakan dua diantara sebelas
indikator pada aspek Lembaga Demokrasi
dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu
berada pada kategori sangat buruk.
Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang
Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu,
merupakan indikator keempat dalam aspek
Lembaga Demokrasi yang penting untuk
mendapatkan perhatian serius. Dikatakan
demikian, karena capaian skor indikator pada
tahun 2015 mengalami penurunan, juga bila

Indeks Demokrasi Indonesia 2015

27

dicermati tren capaian skor dalam kurun
waktu lima tahun terakhir menunjukkan
perkembangan yang tidak menggembirakan.
Grafik 2.12 memperlihatkan, pada tahun 2011
dan 2012 kualitas capaian skor indikator
ini termasuk pada kategori sedang, yaitu,
masing-masing 63,72 dan 68,40. Tetapi, sejak
tahun 2013 sampai dengan 2015, telah terjadi
pergeseran kualitas dari sedang ke buruk, yang
ditunjukkan oleh capaian skor hanya sebesar
50,00 pada tahun 2013; 58,74 pada tahun 2014,
dan 56,30 pada tahun 2015. Data-data numerik
ini mengindikasikan bahwa aktivitas kaderisasi
yang dilakukan oleh partai politik peserta
Pemilu dalam kurun waktu lima tahun terakhir
ini, bukan semakin membaik, tetapi sebaliknya,
justru semakin memburuk.

3. Kesimpulan
Secara kuantitas, capaian indeks aspek
Lembaga Demokrasi pada tahun 2015
mengalami penurunan cukup signifikan bila
dibandingkan dengan capaian indeks pada
tahun 2014. Namun demikian, secara kualitas,
kinerja aspek Lembaga Demokrasi pada tahun
2015 masih tetap sama dengan tahun 2014,
yaitu pada kategori “sedang”.
Penurunan
capaian
indeks
aspek
Lembaga Demokrasi tersebut antara lain,
disebabkan karena kontribusi dari variabel
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang
mengalami penurunan capaian indeks sangat
signifikan pada tahun 2015 sebagai implikasi
dari mulai diberlakukannya dua indikator baru
dalam mengukur variabel tersebut. Namun
demikian, penurunan capaian indeks kumulatif
aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2015,
juga disebabkan oleh kontribusi dari beberapa
variabel lain. Diantara variabel yang dimakasud
adalah Peran Partai Politik.
Lebih jauh, ketika dipindai pada level
indikator, sedikitnya ada empat indikator yang
perlu mendapat perhatian khusus, karena
sampai pada tahun 2015 masih tetap memiliki
capaian kinerja dengan kategori “buruk”, yaitu:
Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan;
Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD;
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif; dan
Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan oleh Partai
Politik Peserta Pemilu. Bila empat indikator
ini dikategorikan menurut variabel, maka tiga
yang disebut pertama merupakan indikator
dari variabel Peran DPRD, dan satu merupakan
indikator dari variabel Peran Partai Politik.

28

Indeks Demokrasi Indonesia 2015

Data Time Series (2011-2015) mengindikasikan bahwa, dua dari empat indikator
di atas, yaitu, Alokasi Anggaran Pendidikan
dan Kesehatan dan Kegiatan Kaderisasi yang
Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu, dalam
kurun waktu lima tahun terakhir, cenderung
mengalami penurunan kualitas capaian
kineraja dari kategori “baik” pada tahun 2011
dan 2012 ke “buruk” pada tahun 2013, 2014
dan 2015. Sedangkan, dua indikator lainnya
—Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD
dan Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif—
walaupun mengalami fluktuasi (kenaikan/
penurunan) capaian skor dalam kurun waktu
lima tahun terakhir, tetapi secara konstan
berada pada kualitas “buruk”.
Kecenderungan semakin memburuknya
kinerja Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan
Partai Politik Peserta Pemilu, tentunya,
sangat memprihatinkan, mengingat aktivitas
“kaderisasi” merupakan salah satu faktor penting
dalam melahirkan politisi-politisi berkualitas,
untuk selanjut dipromosikan pada jabatanjabatan penting dalam struktur lembaga
negara, baik pada tingkat pemerintahan daerah
maupun nasional. Lantaran aktivitas “kaderisasi”
tersebut muskil dilakukan oleh partai politik,
maka sangat dapat dipahami bila kemudian
politisi-politisi yang “diproduksi”, relatif memiliki
kualifikasi rendah.
Implikasinya, tidak mengherankan jika
sebahagian besar (tidak seluruhnya) para
politisi partai politik perserta Pemilu yang
telah dipromosi untuk menduduki kursi di
DPRD, kurang sensitif terhadap aspirasi rakyat,
dan belum menjalankan fungsi-fungsi DPRD
sebagaimana mestinya. Dalam perspektif
Indeks Demokrasi Indonesia, kenyataan ini
ditunjukkan oleh, antara lain, buruknya kinerja
DPRD dalam menghasilkan Perda Inisiatif dan
Rekomendasi Kepada Eksekutif .
Oleh karena itu, ke depan perlu adanya
ketegasan dan langkah nyata dalam upaya
membenahi aktivitas kaderisasi oleh partai
politik. Bahkan, bila harus dihadapkan dengan
pilihan kebijakan atau program kegiatan
untuk pembangunan demokrasi, maka upaya
meningkatkan aktivitas kaderisasi partai politik
niscaya mendapat prioritas utama.

Grafik 2.7.

Capaian Indeks Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil
pada Tahun 2015 di 34 Provinsi
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Grafik 2.8.

Capaian Indeks Variabel Peran DPRD
pada Tahun 2015 di 34 Provinsi
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Grafik 2.9.

Capaian Indeks Variabel Peran Partai Politik
pada Tahun 2015 di 34 Provinsi
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Grafik 2.10.

Capaian Indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Tahun 2015 di 34 Provinsi
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Grafik 2.11.

Capaian Indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen
pada Tahun 2015 di 34 Provinsi

Indeks Demokrasi Indonesia 2015

33

Tabel 2.5.

Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi
Variabel

Indikator

Pemilu yang Bebas dan
Adil
Peran DPRD

Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

18

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

20

Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif

22

Kecurangan dalam penghitungan suara

Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta
Pemilu

Peran Partai Politik

Perempuan Pengurus Partai Politik

Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah Yang Dinyatakan
Bersalah Oleh Keputusan PTUN

Peran Birokrasi
Pemerintah Daerah
Peran Peradilan
Independen

yang

19

21

23
24
25

Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah
Daerah

26

Penghentian Penyidikan Yang Kontroversial Oleh Jaksa
Atau Polisi

28

Keputusan Hakim yang Kontroversial

Grafik 2.12.

Tren Skor Empat Indikator
pada Aspek Lembaga Demokrasi (2011 s/d 2015)
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Bagian

3
Urgensi Rekomendasi
dan Isu Penting untuk
Ditangani
Pada tahun 2015 terjadi penurunan capaian dari 73.04
menjadi 72.82. Penurunan ini tidak mengubah kategori kualitas
kinerja demokrasi Indonesia secara keseluruhan yang masih
dalam kategori “sedang”. Namun, ada dua provinsi yang
capaiannya masuk dalam kategori “buruk” yaitu provinsi Papua
(57.55) dan Papua Barat (59.97), sementara di sisi lain terdapat
tiga provinsi yang capiannya masuk kategori “baik” yaitu DKI
Jakarta (85.32), DI Yogyakarta (83.19), dan Kalimantan Timur
(81.24).
Kisaran capaian di atas sesungguhnya sangat lebar dan
dalam hal ini mengindikasikan bahwa di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai satu unit politik, kita masih mendapati
kondisi demokrasi yang cukup beragam dari satu provinsi ke
provinsi yang lain. Lebih dari itu keragaman ini sekaligus juga
menunjukkan kesenjangan yang lebar, tepatnya sebesar 27.77
antara yang paling baik dan paling buruk; kesenjangan yang
mencerminkan perbedaan antara kondisi demokrasi yang sudah
baik dan masih buruk. Bila kualitas demokrasi mencerminkan
realitas kehidupan bernegara sehari-hari, maka dapat dikatakan
dengan keragaman dan kesenjangan tadi warganegara
Indonesia di provinsi yang berbeda memiliki pengalaman
sebagai warganegara yang berbeda pula, khususnya terkait
dengan kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, maupun
kinerja lembaga-lembaga demokrasi. Dengan otonomi daerah
kita memang dapat mengharapkan perbedaan kondisi antar
provinsi, namun perbedaan yang sangat besar barangkali
mencerminkan pula persoalan implementasi demokrasi yang
mendasar.
Selain keragaman capaian provinsi dan kesenjangan
capaian antar provinsi di atas, IDI juga menunjukkan perbedaan
dan dinamika capaian antar aspek yang menarik. Ketiga aspek
IDI masing-masing memiliki tren capaian yang khas. Menarik
untuk dicatat bahwa aspek Hak-hak Politik pada tahun 2015
ini melanjutkan tren peningkatan tahun lalu, sementara kedua
aspek yang lain mengalami penurunan. Aspek ini yang sejak
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tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu
menduduki urutan capaian terendah dibanding
aspek yang lain, tahun 2014 lalu meningkat
secara drastis dan peningkatan tahun 2015
membuat aspek Hak-hak Politik ini melampaui
capaian aspek Lembaga Demokrasi.
Kebebasan Sipil, walaupun mengalami
penurunan pada tahun 2015, termasuk
dalam kategori “baik”. Ancaman terhadap
kebebasan sipil secara umum relatif kecil.
Terbukanya ruang-ruang publik dan aturanaturan yang ditetapkan cukup efektif dalam
memastikan bahwa Negara tidak menginjak
hak-hak sipil warganegara. Demikian pula,
kebebasan warganegara dari ancaman atau
penggunaan kekerasan dari warganegara lain
juga relatif terjamin, walaupun di tahun 2015
ini mengalami penurunan.
Capaian indeks empat variabel pada
aspek Kebebasan Sipil cenderung tinggi dan
berdekatan satu dengan lainnya,
kecuali
variabel Kebebasan Berpendapat yang secara
signifikan lebih rendah capaiannya dibanding
yang lain. Kecenderungan ini agak bertolak
belakang dengan gambaran publik mengenai
“kurangnya” kebebasan sipil di Indonesia
yang sering dikaitkan dengan persoalanpersoalan intoleransi agama. IDI menunjukkan
bahwa ancaman dan penggunaan kekerasan
di Indonesia tersebar lebar dalam berbagai
persoalan. Intoleransi dan konflik agama
di Indonesia memang ada. Namun kecenderungan untuk menjelaskan intoleransi
dan konflik bernuansa agama ini disebabkan
oleh persoalan-persoalan “primordial” yang
inheren di dalam agama itu sendiri justru
mengaburkan persoalan sesungguhnya. Sejumlah ketegangan antar agama di Indonesia
seringkali dipicu oleh persoalan manajemen
perbedaan atau aturan-aturan dan kebijakan
yang mengatur perbedaan ini dan bukan oleh
karena permusuhan yang mengakar di dalam
kultur Indonesia.
Pada aspek Hak-hak Politik, IDI 2015
menunjukkan bahwa secara umum hak-hak
warganegara terpenuhi walaupun masih
belum memuaskan; masih banyak terjadi
hambatan terkait pemenuhan hak memilih
dan dipilih. Dalam hal penyelenggaraan
pemerintahan, demokrasi di Indonesia ditandai
oleh warga negara yang sangat peduli dan
terlibat dalam mengawasi penyelenggaraan
negara. Kepedulian dan keterlibatan tersebut
tentunya sangat penting bagi terbangunnya
demokrasi yang sehat. Namun demikian, pada
sisi lainnya, masih banyak didapati ekspresi
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kepedulian dan keterlibatan warga negara
tersebut dilakukan yang berakhir dengan
kekerasan. Memang IDI tidak tidak secara
spesifik mengatribusikan kesalahan kepada
masyarakat. Penyebab demonstrasi berakhir
dengan kekerasan tersebut, antara lain: a)
karena rendahnya adab bernegara, khususnya
adab dalam mengekspresikan pendapat; b)
karena kesalahan manajemen demonstrasinya;
dan c) karena kedua-duanya (a dan b).
Demikian pula halnya dengan aspek
Lembaga-lembaga Demokrasi, IDI 2015
meng-indikasikan, secara prosedural telah
berjalan cukup baik meskipun belum
sepenuhnya menjadi representasi yang efektif
dan memuaskan bagi warga negara. Partai
politik sudah berperan dalam Pemilu dan
menghasilkan perwakilan di DPRD, namun
perwakilan tersebut belum menyuarakan
dan secara maksimal memperjuangkan kepentingan warga negara. Dalam arti ini,
demokrasi kita sudah cukup berhasil dalam
memastikan “vote”, tapi belum mampu
mentransformasikannya ke dalam “voice” di
parlemen. Di antara penyebab dari kegagalan
tersebut, adalah, karena proses kaderisasi
didalam partai politik sangat buruk, yang
berimplikasi pada lahirnya politisi-politisi
parlemen yang juga berkinerja buruk.
Dari refleksi terhadap hasil IDI 2015 di
atas secara umum rekomendasi yang dapat
diajukan adalah pentingnya menumbuhkan
dan mengembangkan kultur demokrasi serta
meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi.
Untuk dapat melakukan hal di atas, beberapa
langkah yang mendesak untuk diambil adalah:
Pertama, melakukan pendidikan politik,
terutama yang berkaitan etika politik, hak-hak
dan kewajiban warganegara, serta partisipasi
yang berkualitas;
Kedua, memastikan terjadinya proses
kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik
sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi
yang berintegritas dan kompeten;
Ketiga, meningkatan kompetensi politisi yang duduk di parlemen sehingga
mampu menyuarakan dan memperjuangkan
kepentingan serta aspirasi warganegara yang
mereka wakili;
Keempat, memperbaiki sistem, proses
dan prosedur dalam lembaga legislatif untuk
memastikan capaian kinerja yang berkualitas.

LAMPIRAN 1
Kontekstualisasi dan
Konseptualisasi Indeks
Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun untuk menakar
perkembangan demokrasi provinsi di Indonesia. Selain itu,
IDI dimaksudkan terutama sebagai instrumen perencanaan
pembangunan politik di Indonesia. Tujuan-tujuan ini membuat
IDI memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus, antara
lain: bagaimana meletakkkan IDI dalam konteks demokrasi
dan pengukuran demokrasi, serta menjelaskan metodologi
yang digunakan untuk menyusun IDI. Secara khusus, juga
perlu penjelasan mengenai sekilas tren demokratisasi global,
diskursus terkini tentang demokrasi di Indonesia, dan urgensi
IDI –mengapa ia diperlukan.

A.	Sekilas Kecenderungan Demokrasi
Global
Masyarakat dunia menjadi saksi dua fenomena menarik
terkait dengan perkembangan demokrasi global. Pertama,
terjadinya 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 Tunisia, Mesir, dan Libya. Gelombang ini
merefleksikan kecenderungan global yang kuat untuk menerima
demokrasi sebagai pilihan sistem politik dan pemerintahan yang
sah.
Kedua, pada kurun waktu yang sama, banyak negara
yang telah melalui proses demokratisasi pada gelombang
sebelumnya justru mengalami kemerosotan kualitas demokrasi.
Hasil yang ditunjukkan oleh Democracy Index (dikeluarkan
oleh The Economist Intelligence Unit) dan Freedom in the World
Index (dikeluarkan oleh Freedom House) dalam beberapa

Indeks Demokrasi Indonesia 2015

37

tahun terakhir ini menunjukkan terjadinya
kemunduran demokrasi di dunia yang
berlangsung sejak tahun 2008. Kecenderungan
ini membawa sejumlah ahli pada kesimpulan
bahwa sedang terjadi resesi demokrasi
(democratic recession) atau penuruan kualitas
demokrasi (democratic decline). Penurunan
kualitas demokrasi ini merupakan konsekuensi
dari lambatnya konsolidasi, baik dari sisi
pemantapan kapasitas institusi demokrasi
maupun kematangan budaya politik, sehingga
demokrasi tidak membawa kepada janjijanji demokrasi; suatu keadaan yang disebut
sebagai elusive democracy oleh Alberto Olvera
(2010) dalam menggambarkan karakteristik
demokrasi di Meksiko.5
Dua fenomena terkait perkembangan
demokrasi global yang bertolak belakang
di atas mengingatkan kita pada kesimpulan
Dankwart Rustow (1970) yang sangat tajam
dan jauh mendahului zamannya.6 Rustow
mengatakan, faktor-faktor yang memengaruhi
terbangunnya demokrasi berbeda dengan
faktor-faktor yang membuat demokrasi bertahan. Semangat menggebu yang melahirkan
demokrasi, ternyata tidak cukup untuk
mempertahankan demokrasi. Juga, benar
pengamatan Phillipe Schmitter (2010)7 –pionir
studi-studi mengenai transisi 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 kemudian dicapai ternyata tak
segera terkonsolidasi menjadi demokrasi yang
berkualitas dan menghadirkan kesejahteraan
bagi warganegara.
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 persoalan sosial dan
politik mulai digantikan oleh realisme bahwa
demokrasi bukanlah panacea yang dapat
memecahkan semua persoalan tadi. Bahkan,
terbukti pula bahwa demokrasi adalah satu
sistem politik dan penyelenggaraan negara
5
6
7
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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 rejim yang
otoriter. Mendiang Havel pernah mengatakan
bahwa di Cekoslovakia pasca komunisme,
kita menyaksikan betapa demokrasi, selain
telah membebaskan masyarakat dari tirani
komunisme, juga membebaskan mereka
dari batasan-batasan moralitas. Akibatnya,
masih menurut Havel, kita menyaksikan suatu
keadaan yang aneh (bizarre); benar masyarakat
telah membebaskan diri, namun dalam banyak
hal bertingkahlaku lebih buruk dibandingkan
ketika masih terkekang; “…society has freed
itself, true, but in some ways it behaves worse
than when it was in chains”.8
Konsekuensi yang tak diharapkan dari
demokratisasi tadi sering memunculkan
sinisme terhadap demokrasi; dan bahkan,
memunculkan kecenderungan nostalgia untuk
kembali kepada praktik-praktik yang tidak
demokratis. Dalam kasus Indonesia, fenomena
ini oleh Budiarto Shambazy disebut sebagai
sindrom rindu Soeharto.9 Demokrasi pun
dihujat sebagai tidak sesuai dengan Pancasila,
bertentangan dengan budaya bangsa, dan
sebagainya. Namun mencampakkan demokrasi
oleh karena kekurangan-kekurangannya bukanlah jawaban yang tepat. Defisit demokrasi
tidak bisa dipecahkan dengan “mengurangi”
demokrasi –misalnya dengan memberangus
kebebasan; tapi justru dengan upaya-upaya
untuk “semakin” demokratis dalam arti kinerja
institusi yang lebih baik dan citizenship yang
lebih matang.
Hal-hal di atas mengindikasikan betapa
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 individu, menjamin hak minoritas, serta menyejahterakan warganegara.10

8

9
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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”
Kompas, 27 Juli 2013.
Dahl, Robert (1970)

B. Wacana Terkini Demokrasi
Indonesia
Sejak Reformasi 1998, demokrasi Indonesia banyak mendapat sorotan dari akademisi
maupun praktisi pembangunan. Berbagai
kajian kualitatif dan etnografis maupun
pengukuran-pengukuran
kuantitatif
dan
komparatif yang dilakukan oleh lembagalembaga kajian nasional dan internasional
berkembang pesat. Pada lingkup nasional,
terdapat sejumlah lembaga yang melakukan
pengukuran perkembangan demokrasi seperti Demos, Fisipol UGM, The Habibie
Center, dan Pusat Kajian Politik (Puskapol)
Universitas Indonesia. Sementara lembaga
seperti Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
(KID) melakukan pengukuran demokrasi pada
tingkat 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
Kebebasan Sipil dan 2 untuk Hak-hak Politik
di Indonesia.11 Dengan capaian ini Indonesia
dimasukkan ke dalam kelompok negara
”bebas 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 aspek tingkat kepemerintahan (levels
of governance) Indonesia dalam beberapa
hal masih masuk ke dalam kategori bersifat
rentan (vulnerability). Karena itu masih terlalu
dini untuk mengatakan bahwa demokrasi
Indonesia sudah terkonsolidasi.12
Namun, majalah The Economist, yang
mengeluarkan Democracy Index setiap tahun,
pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada
peringkat 53. Secara lebih rinci, Democracy
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
11
12

Lihat Freedom House Report, 2010. Freedom House
memberikan skor antara 1 (paling baik) sampai 7 (paling
buruk).
Lihat Larry Diamond, “How is Indonesian Democracy Doing”,
26 Oktober 2009

Civil Liberties. Di tengah kondisi demokrasi
global yang mandeg atau mengalami stagnasi
sebagaimana secara eksplisit terlihat dalam
judul laporan kali ini, Democracy at a Standstill,
demokrasi Indonesia naik peringkat. Namun
kenaikan ini tidak signifikan dan demokrasi
Indonesia tetap seperti tahun lalu tergolong
sebagai “flawed democracy”, jauh di bawah
negara-negara yang termasuk ke dalam “full
democracy” (peringkat 1 sampai dengan 20).13
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
Indonesia telah ditopang oleh liberalisasi
politik yang signifikan, tetapi sebaliknya, hal ini
belum disertai dengan persamaan di bidang
ekonomi, yang sangat rendah.14
Kajian-kajian di atas memberikan gambaran penting mengenai demokrasi di
Indonesia. 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
akademik (academic curiosity) dan tidak
berlanjut (sustainable). Sementara kajian
lembaga-lembaga internasional, walaupun
secara reguler dilakukan, hasilnya hanya
menunjukkan tren di tingkat negara-negara
dan memberikan gambaran yang sangat
makro (nasional), lebih fokus pada prosedur
demokrasi, dan lebih mengukur peran negara
dalam membuka ruang demokrasi. Gambaran
ini barangkali cukup untuk menilai tingkat
demokrasi sebuah negara dan memberikan
gambaran umum suatu negara yang cukup
sebagai pertimbangan awal calon investor
asing. Namun, gambaran umum ini tidak
bercerita 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 besar
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
keragaman dinamika demokrasi di tingkat lokal.
13
14

Lihat Democracy Index, The Economist Intelligence Unit.
Kisaran skor dalam index ini adalah 1 – 10.
Lihat Puskapol Fisip UI & Demos, “The Asian Democracy
Index 2011: Indonesia, Country Report
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Oleh karena itu, sangat relevan untuk berpikir
tentang keragaman capaian demokrasi antarprovinsi di Indonesia dari waktu ke waktu.
Dalam konteks inilah pengukuran demokrasi
menjadi penting; khususnya pengukuran
kuantitatif yang dibangun berdasarkan
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 memanfaatkan
ruang publik demokrasi yang tercipta secara
beradab sesuai hak dan tanggung jawab
sebagai warga negara.
Namun, demokrasi adalah konsep
multidimensional 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, konseptualisasi
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 digunakan akan
sensitif terhadap realitas demokrasi yang
hendak diukur.

C. Urgensi Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
Dalam dua dasawarsa terakhir, pengukuran
demokrasi menjadi topik hangat di kalangan
akademik serta pemerhati dan praktisi
pembangunan.15 Gelombang demokratisasi
global telah menjadikan separuh penduduk
dunia kini hidup dalam sistem demokrasi,
dengan berbagai variasi pada tataran praktiknya.16 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 menjadi sangat
terasa. Indonesia perlu mengetahui tingkat
perkembangan demokrasi di tingkat daerah
15
16
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karena keberhasilannya sebagai negara
demokratik akan sangat tergantung pada
sejauh mana demokrasi berkembang dan
diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/
kota. Perencanaan pembangunan demokrasi
di daerah yang begitu beragam memerlukan
data empirik yang dapat dijadikan landasan
pengambilan kebijakan dan perumusan
strategi yang spesifik dan akurat. IDI dibangun
untuk mememenuhi kebutuhan-kebutuhan
di atas, khususnya memberikan gambaran
mengenai perkembangan demokrasi politik di
tingkat provinsi.

1. 	Apa itu IDI?
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah
alat ukur obyektif dan empirik terhadap
kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia.
IDI merupakan pengukuran yang country
specific; yang dibangun dengan latar belakang
perkembangan
sosial-politik
Indonesia.
Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep
demokrasi maupun metode pengukurannya
IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan
Indonesia.
Secara makro, kekhasan yang dimaksud
antara lain terkait dengan realitas demokrasi
di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari
dinamika pegeseran relasi antara negara dan
masyarakat pada periode pasca-Soeharto.
Paling tidak ada dua karakteriktik 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 antarelit. Kedua, reformasi kelembagaan demokrasi
telah dilakukan secara masif, tidak saja dalam
bentuk memperbaiki struktur dan fungsi dari
lembaga-lembaga yang telah ada, tetapi
juga menghadirkan sejumlah lembaga baru.
Namun demikian, reformasi kelembagaan
tersebut belum banyak memberikan kontribusi
terhadap pemenuhan “janji demokrasi” karena
belum 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 justru
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
penyusunan 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 pengangguran, IPM,
gini ratio, dan sebagainya). Kedua, IDI hanya
mengindikasikan potret demokrasi di provinsi;
bukan suatu studi etnografis yang sangat detil
yang ditujukan untuk memberikan gambaran
secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi
provinsi. Dalam hal ini, IDI dapat diumpamakan
sebagai sketsa yang memberikan gambaran
yang cukup akurat, tidak dilebih-lebihkan,
dan tidak pula dikurang-kurangkan sehingga
mengalami distorsi. 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 terlibat, baik dari
ranah masyarakat maupun negara. Keempat,
IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi
merupakan tujuan antara untuk merealisasikan
kehidupan masyarakat yang bebas, aman,
adil, dan sejahtera. Untuk mencapai 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 pembangunan politik,
IDI memang harus dikaitkan dengan tindak
lanjut yang kongkrit.

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 negara. Demokrasi merupakan pilihan satusatunya, karena memang tidak ada bentuk
pemerintahan atau sistem politik lain yang
lebih tepat untuk menggantikan sistem politik

Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu,
menjadi konsensus nasional bahwa demokrasi
perlu ditegakkan setelah Orde Baru tumbang
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 sejumlah
partai politik dan “melaksanakan” kebebasan
berbicara dan berserikat/berkumpul sesuai
dengan nilai-nilai demokrasi yang sebelumnya
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 demokratisasi
juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat
dalam memperjuangkan tuntutan mereka
dan mengawasi jalannya pemerintahan telah
menjadi gejala umum di seluruh provinsi di
Indonesia. Berbagai demonstrasi –sebagai
salah satu bentuk ekspresi partisipasi
politik; dilakukan oleh kelompok-kelompok
masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar,
tetapi juga di seluruh pelosok tanah air. Rakyat
semakin menyadari hak-hak mereka dan kian
peka terhadap praktik-praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak benar dan merugikan
rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah
bersikap lebih tanggap terhadap aspirasi yang
berkembang di dalam masyarakat, dan tidak
bisa lain, kecuali harus merespon tuntutantuntutan tadi.
Institusionalisasi demokrasi dilakukan
bersamaan pada tingkat pusat maupun
daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Hal ini
ditunjukkan dengan diterbitkannya undangundang di bidang politik dan UU Pemerintahan
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
karena 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
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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 dihasilkan selama
masa Orde Baru (UU No. 5 Tahun 1974). DPRD
telah mendapatkan perannya sebagai lembaga
legislatif daerah yang bersama-sama dengan
Gubernur sebagai kepala eksekutif membuat
Peraturan Daerah (Perda). DPRD Provinsi
menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui
Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis.
Melalui Pemilu tersebut, para pemilih
mempunyai kesempatan 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
perangkat demokrasi yang lengkap. Oleh
karena itu, bila kita berbicara mengenai
demokrasi di Indonesia, sesungguhnya kita
bicara mengenai sejumlah demokrasi lokal;
tepatnya 33 di tingkat provinsi dan 500 di
tingkat kabupaten dan kota –sampai tulisan ini
dibuat. Dinamika desentralisasi besar-besaran
(big-bang decentralization)17 ini telah mewarnai
demokrasi di Indonesia dan menciptakan
keragaman kinerja demokrasi lokal.
Setelah delapan 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
digambarkan 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 kinerja
demokrasi antardaerah, biasanya, lantas
dikaitkan dengan faktor struktural (tingkat
perkembangan ekonomi), kultural (agama),
dan sosio-historikal (tingkat pendidikan,
homogenitas / heterogenitas demografi)
secara umum tanpa adanya bukti empirik
yang lebih spesifik. Penjelasan-penjelasan
ini seringkali menciptakan perspektif yang
sumir dan spekulatif, sehingga tidak banyak
bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis
untuk menjaga dan memacu perkembangan
demokrasi di Indonesia. Tidak adanya ukuran
yang obyektif juga menyulitkan perbandingan
antara satu provinsi dengan provinsi yang
17
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lain; sulitnya mendapatkan lesson learned,
serta diseminasi dari praktik-praktik yang baik
sulit dilakukan. Muaranya, langkah-langkah
kongkrit untuk pembangunan demokrasi sulit
direncanakan.
Oleh karena hal-hal di atas, terdapat
kebutuhan mendesak untuk melakukan
pengukuran demokrasi yang komprehensif
dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti
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 dibutuhkan
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 pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya
bagaimana kondisi atau status perkembangan
demokrasi politik pada tingkat provinsi di
Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan
potret demokrasi pada tingkat provinsi.
IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat.
Pertama, secara akademis dapat menunjukkan
tingkat perkembangan demokrasi di setiap
provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data
penting bagi studi mengenai perkembangan
demokrasi di Indonesia karena tingkat
perkembangan tersebut didasarkan atas datadata dengan tolok ukur yang jelas. Data-data
yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka
yang mempelajari perkembangan demokrasi
dan demokratisasi di Indonesia, seperti
para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan.
Keberadaan IDI merupakan kemajuan dalam
studi perkembangan demokrasi di Indonesia
karena untuk pertama kalinya perkembangan
demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia
dapat diketahui dengan pasti.
Kedua, bagi perencanaan pembangunan
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 dilakukan
–baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, untuk meningkatkan perkembangan
demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh
pemangku kepentingan dapat menunjuk
data IDI sebagai rujukan dalam proses
deliberasi perumusan kebijakan dan program
pembangunan politik/demokrasi berdasarkan
bukti-bukti empiris.

D. Konsep dan Metodologi
Indeks Demokrasi Indonesia
Demokrasi adalah konsep multidimensional yang kompleks. Pengukuran demokrasi, kendati tak bisa menghindarkan
diri dari penyederhanaan, tetap harus
mempertimbangkan kompleksitas tersebut.
Oleh karena itu, kejelasan konseptualisasi
dalam menyusun IDI menjadi sangat penting,
yang kemudian disertai pula dengan kontekstualisasinya 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 diukur.
Bagian ini akan menyajikan konseptualisasi
dan kontekstualisasi demokrasi dalam rangka
membangun IDI.

1. Kerangka Konseptual IDI
Sulit mencari kesepakatan dari semua
pihak tentang pengertian atau definisi
demokrasi. Tatkala demokrasi didefinisikan
secara ideal, atau juga disebut sebagai definisi
populistik –yakni sebuah sistem pemerintahan
”dari, oleh, dan untuk rakyat”, maka pengertian
demokrasi demikian tidak pernah ada dalam
sejarah umat manusia. Karena memang tidak
pernah ada pemerintahan dijalankan 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
perbedaan antara yang mendapat lebih
banyak dan yang mendapat lebih sedikit.
Dengan demikian, jika pengertian ”demokrasi
populistik” tetap hendak dipertahankan,
Dahl mengusulkan konsep ”poliarki” sebagai
pengganti dari konsep ”demokrasi populistik”
tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk
menggambarkan 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” bukan oleh ”semua orang.”
Demokrasi dalam pengertian poliarki ini
memerlukan sistem dan prosedur, yang disebut

oleh Dahl memiliki ciri adanya kebebasan
warga negara dalam sistem tersebut untuk (1)
membentuk dan ikut serta dalam organisasi,
(2) berekspresi atau berpendapat, (3) menjadi
pejabat publik, (4) melakukan persaingan atau
kontestasi di antara warga untuk mendapatkan
dukungan dalam rangka memperebutkan
jabatan-jabatan publik penting, (5) memberikan suara dalam pemilihan 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 ekspresi 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, sebagaimana
dikutip oleh Rose, Mishler, dan Harper (1998)
mengajukan empat karakteristik 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 representative parliament?18
Dalam mengembangkan Indeks Demokrasi
Indonesia, pertanyaan-pertanyaan ini harus
diletakkan di dalam konteks transisi demokrasi
Indonesia yang telah diuraikan tadi. Jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan dasar ini
harus dicari dalam fenomena-fenomena aktual
penyelenggaraan 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 symbolized not by the mass plebiscite
but by the impartial judge”.19 Dalam konsep
demokrasi poliarki ala Dahl, ketaatan terhadap
rule of law ini tidak dipersyaratkan, namun di
18
19

Rose, R. et al. (1998). Democracy and Its Alternatives:
Understanding Post-CommunistnSocieties. John Hopkins
University Press. Baltimore, MD.
Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy.   Foreign
Affairs, 76. 6, 22-43.
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asumsikan ada. Dalam menakar demokrasi
di negara 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 terhadap
demokrasi, adanya Pemilu yang reguler
sering dijadikan indikator. Namun dengan
kemungkinan persekongkolan politik antara
elit masyarakat dan elit penguasa dalam
rangka perjuangan kepentingan masingmasing, 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 mempertimbangkan
hal ini dan mencari indikator yang lebih baik
dari sekedar terselenggaranya Pemilu yang
reguler.
Masyarakat sipil dengan hak dan
kebebasannya merupakan faktor lain yang
sangat penting dalam demokrasi. Suatu
rejim politik baru dapat dianggap sebagai
rejim yang demokratis ketika kebebasan
sipil dijadikan salah satu pilar tatanegara
dan pelaksanaannya. Bahkan dalam tradisi
Demokrasi Liberal, kebebasan sipil merupakan
pilar utama. Betapa pentingnya kebebasan
ini dalam tradisi Demokrasi Liberal sangat
terasa misalnya dalam penilaian Freedom
House yang mengategorikan 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 Indonesia menyadari betapa
pentingnya kebebasan 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
negara membuka ruang kebebasan bagi
warga negara); IDI juga memaknai kebebasan
dari sisi yang lain: bagaimana warga negara
memanfaatkan kebebasan tersebut. IDI juga
melihat pengalaman transisi demokrasi
Indonesia dan meyadari bahwa hak-hak politik
dan kelembagaan demokrasi juga merupakan
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aspek yang sangat penting untuk diletakkan
setara dengan –dan bukan berada di bawah,
kebebasan sipil. Bagaimana hak-hak politik
ini dipenuhi dan bagaimana kelembagaan
demokrasi menjalankan fungsinya, merupakan
faktor-faktor penting untuk memastikan
akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.
Oleh karena itu keduanya juga menjadi aspek
yang diukur dalam IDI.
Dengan mempertimbangkan serangkaian
ulasan teoritis di atas, secara sederhana
definisi demokrasi tidak lain adalah sistem
pemerintahan yang ditandai antara lain oleh
adanya kebebasan yang diatur dalam undangundang 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 negaranegara 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 dimensi atau aspek: Hak-hak
Politik (Political Rights) dan Kebebasan Sipil
(Civil Liberty).
Dalam kaitannya dengan karakterisitik
demokrasi, William Case (2002) membedakan
dua kategori utama demokrasi ketika dikaitkan
dengan konsepsi ideal dari demokrasi. Dua
model demokrasi yang dimaksud adalah
Substantive Democracy dan Procedural Democracy. Karakteristik dari model yang
pertama (Substantive Democracy), antara lain
ditandai 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. Sedangkan
karakteristik model yang kedua (Procedural
Democracy), antara lain ditunjukkan oleh
adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya
pemilihan umum secara reguler. Procedural
Democracy itu sendiri, tulis Case, memiliki dua
varian, yaitu Semi-Democracy dan PseudoDemocracy.20
20

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

Dalam membangun kerangka konseptual
IDI, berbagai konsepsi di atas harus dihadapkan
pada realitas demokrasi di Indonesia yang
tidak bisa dipisahkan dari dinamika pegeseran
relasi negara dan masyarakat pada periode
pasca-Soeharto. Hanya dengan demikianlah
indeks yang dibangun akan sensitif terhadap
dinamika yang terjadi.
Di antara karakteristik utama dari pergeseran pola state-society relation (relasi
antara negara dan masyarakat) pada periode
transisi menuju demokrasi paska-Soeharto
adalah adanya perluasan peran masyarakat.
Namun demikian, perluasan partisipasi masyarakat tersebut berimplikasi pada semakin
transparannya kompetisi kepentingan antarelit masyarakat. Kecenderungan ini mudah
dipahami karena society dalam arti civil society
itu sendiri belum sepenuhnya siap untuk
berperan. Konsekuensinya, peluang partisipasi
masyarakat pada periode transisi menuju
demokrasi telah lebih banyak ditangkap
dan dimanfaatkan oleh para elit masyarakat.
Mereka inilah yang telah berperan mewakili
masyarakat, atau mengklaim diri mewakili
masyarakat, dalam berhadapan dengan
negara.21
Dengan demikian, pola interaksi antara
state dan society pada periode transisi
menuju demokrasi lebih merupakan interaksi
antara elite penguasa (state actors) dan elite
masyarakat (society actors). Oleh karenanya,
sulit dihindari bila kemudian kompetisi
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 interaksi antara state dan
society sangat dinamis. Atau dengan kata lain,
terjadi suatu interaksi dua arah antara negara
(state) dan masyarakat (society), baik pada
proses pengambilan keputusan (policy making)
maupun pada tahap implementasi kebijakan
(policy implementation). Dengan demikian,
berbagai keputusan yang diambil negara,

21

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)
Gismar, A.M dan Syarif Hidayat (2010). Reformasi Setengah
Matang. Jakarta. Mizan.

secara prinsip merupakan 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 perannya dalam
proses pengambilan keputusan itu sendiri
lebih sebagai mediator atas kompleksitas
dan perbedaan kepentingan dari kalangan
masyarakat.22
Namun perlu dicatat bahwa pada periode
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 kasuskasus tertentu, negara dapat memaksakan
kehendaknya. Pada sisi lain, “perselingkuhan”
antar-aktor negara (state actors) dalam rangka
perjuangan kepentingan pribadi dan kelompok
masih tetap berlangsung.
Terbukanya peluang partisipasi masyarakat
sebagai bagian dari tuntutan 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 interaksi tersebut mulai bergeser ke
pola interaksi dua arah; meskipun cenderung
tidak seimbang karena dalam banyak hal
negara masih dapat memaksakan kehendaknya
terhadap masyarakat.
Selain itu, salah satu implikasi dari
perluasan partisipasi masyarakat pada periode
transisi menuju demokrasi adalah semakin
transparannya kompetisi kepentingan antara
elite masyarakat. Kecenderungan ini tentunya
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 dimanfaatkan
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
22 Lihat Martin Smith (1995: 209-210); David Marsh and Gerry
Stoker (1995: 230)
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demokrasi sejatinya lebih merupakan interaksi
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 penguasa)
dalam rangka perjuangan kepentingan
masing-masing, telah menjadi karakteristik
utama dari pola interaksi antara negara dan
masyarakat. Inilah konteks di mana demokrasi
Indonesia berkembang. Dalam merumuskan
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 merumuskan
seluruh pertimbangan kerangka konseptual di
atas ke dalam konsep yang operasional. 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
aspek, variabel, dan indikator yang akan dan
bisa dijadikan ukuran. Ada beberapa kriteria
yang secara sistematik dipakai dalam memilih
variabel dan indikator. Pertama, relevansi;
dimana variabel dan indikator yang digunakan
dalam IDI harus benar-benar relevan
terhadap demokrasi yang hendak diukur.
Kedua, signifikansi: variabel dan indikator
yang digunakan tidak cukup sekedar relevan,
tapi ada atau tidaknya signifikan dalam
menyumbang kondisi demokrasi di provinsi.
Ketiga, ketersediaan data: indikator yang
digunakan juga harus dapat dipastikan bahwa
datanya tersedia. Indikator yang secara teoritik
relevan tidak dapat digunakan bila datanya
tidak tersedia; oleh karena itu ketersediaan
data menjadi faktor yang sangat menentukan.
Dengan segala pertimbangan di atas,
dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek
yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga
aspek yang dimaksud adalah Kebebasan Sipil
(Civil Liberty), Hak Politik (Political Rights),
dan Kelembagaan Demokrasi (Institutions of
Democracy).23
23 IDI
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Indeks

Aspek pertama dan kedua merefleksikan
esensi konsep demokrasi. Namun demikian,
mengingat dua esensi dasar dari demokrasi
tersebut tidak mungkin akan dapat bekerja
secara maksimal tanpa adanya “wadah”,
stuktur, dan prosedur
pendukung, maka
Kelembagaan Demokrasi juga dianggap
sebagai aspek penting demokrasi. Atas dasar
pertimbangan inilah, dalam penyusunan IDI
kelembagaan demokrasi didudukkan sebagai
aspek ketiga.

1. 	Aspek Kebebasan Sipil (Civil
Liberties)
Secara teoritis, konsep civil liberties
berkaitan dengan apa yang disebut dengan
free self-expression, free movement and
freedom 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 didefinisikan
secara negatif maupun positif. Secara negatif (negative freedom) adalah kebebasan
dari interference (ancaman, gangguan, pembatasan, dan sebagainya) dari luar. Dalam
bahasa sehari-hari, negative freedom ini
dapat diekspresikan sebagai “freedom from”
atau “kebebasan dari”. Sementara kebebasan
positif (positive freedom) adalah kebebasan
untuk mengaktualisasikan atau merealisasikan
potensi yang dikaitkan dengan jaminanjaminan pendidikan, kesehatan, dan lainlainnya. Kebebasan positif ini dalam bahasa
sehari-hari secara baik diekspresikan sebagai
“freedom to” atau “kebebasan untuk”.
Dalam teori maupun praktik Demokrasi
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 kebebasan
lebih pada kebebasan positif. Sebaliknya,
di negara-negara yang sedang dalam
tahap transisi demokrasi seperti Indonesia,
persoalan kebebasan yang dominan seringkali
adalah persoalan kebebasan negatif; yakni
kebebabasan dari ancaman atau tekanan
Demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, konsep maupun
operasionalisasinya
masih
belum
mapan.
Dalam
perkembangannya menuju IDI 2009 baik konsep maupun
operasionalisasinya mengalami perbaikan antara lain berupa
penghapusan maupun penambahan variabel dan indikator.

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
aspek Kebebasan Sipil.
Hingga saat ini belum ada kesepakatan
baku tentang elemen-elemen dari kebebasan
sipil. Namun berdasarkan kaidah-kaidah
yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi
antara lain, kebebasan untuk mengemukakan
pendapat (freedom of expression), kebebasan
pers (freedom of press), kebebasan untuk
berserikat (freedom of assembly), dan
kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah
(freedom of worship) (Bealey, 2000: 56).
Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya
berasal dari dua sumber utama. Pertama,
ancaman yang bersumber dari para pemegang
otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan
supreme coercive authority. Hal ini disebabkan
pada umumnya pemerintah kurang menyukai
adanya kebebasan sipil –terutama dalam hal
mengemukakan pendapat 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”. Ancaman 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 ulasan
teoritis di atas, secara sederhana kebebasan
sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan
individu/warga negara dan kelompok individu
untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat,
berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi
dan pengekangan yang berasal dari individu/
warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan
kelompok masyarakat tertentu.
Namun demikian, dalam konteks IDI,
kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi
hanya pada kebebasan individu dan kelompok
yang berkaitan erat dengan kekuasaan
negara dan atau kelompok masyarakat
tertentu. Atau dengan kata lain, IDI tidak
melihat kebebasan individu/warganegara dari
individu/warganegara lainnya. Alasan yang
mendasarinya antara lain karena (a) aspek
isu strategis yang sering muncul di negaranegara di seluruh dunia terkait dengan
kebebasan sipil adalah persoalan kebebasan

dari intervensi negara dan atau kelompok
masyarakat lainnya, khususnya bagi negara
yang relatif belia menerapkan demokrasi; (b)
secara metodologis, pengumpulan data untuk
mengukur kebebasan individu dari individu
lainnya, sulit untuk dilakukan.
Perlu juga dikemukakan, definisi negara
yang dimaksud di sini antara lain meliputi:
pemerintah daerah, birokrasi pemerintah
daerah, anggota DPRD, anggota DPRP
dan MRP (khusus Papua), KPUD, Kepolisian
Daerah (Polda). Sedangkan definisi kelompok
masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan
berdasarkan, antara lain, kesamaan agama,
etnis, suku, ras, ruang lingkup pekerjaan, dan
kesamaan tujuan berkelompok.
Untuk mendapatkan data dan informasi
dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil
tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah
variabel sebagai berikut:
1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.
Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang
melibatkan lebih dari 2 (dua) orang.
Sedangkan berserikat adalah mendirikan
atau membentuk organisasi, baik terdaftar
atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah.
2) Kebebasan Berpendapat; yakni kebe-basan
individu dan kelompok untuk mengeluarkan
pendapat, pandangan, kehendak, dan
perasaan, tanpa adanya rintangan berupa
tekanan fisik, psikis dan pembatasan.
3) Kebebasan Berkeyakinan; yakni kebe-basan
individu untuk untuk meyakini kepercayaan
atau agama di luar kepercayaan atau agama
yang ditetapkan pemerintah, serta tidak
adanya tindakan represi dari satu kelompok
masyarakat terhadap kelompok masyarakat
lain yang menolak kebijakan pemerintah
terkait dengan salah satu keyakinan.
4) Kebebasan dari Diskriminasi; yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan
individu warganegara dalam hak dan
kewajiban yang dia miliki di mana
pembedaan tersebut didasarkan pada
alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/
ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.
Sementara pada tingkat indikator, terdapat
10 (sepuluh) indikator dalam aspek Kebebasan
Sipil ini, yang terdiri dari 2 (dua) indikator pada
variabel pertama dan kedua, serta masingmasing 3 (tiga) indikator pada variabel ketiga
dan keempat; sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel 1.1. Variabel dan Indikator pada Aspek
Kebebasan Sipil.
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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 mengindikasikan bahwa political rights
merupakan indikator demokrasi politik
yang cukup lengkap, mencakup partisipasi
dan kompetisi. Mengingat pentingnya hak
politik (political rights) ini, Robert Dahl (1971)
memberikan lima indikator untuk dimensi hakhak politik yakni: hak untuk memberikan suara,
hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak
berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan
yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan
pemerintah 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.
Sedangkan hak dipilih adalah hak
setiap
individu
untuk
berkompetisi
memperebutkan suara secara bebas dalam
suatu pemilihan sebagai pejabat publik.
2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan
Keputusan dan Pengawasan. Secara harfiah
partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam
konteks politik, hal ini mengacu pada
keikutsertaan warga dalam berbagai proses
politik. Salah satu bentuk partisipasi politik
adalah menggunakan hak pilih dalam
pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah
keterlibatan warga dalam segala tahapan
kebijakan, mulai sejak pembuatan 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 individual maupun kelompok
dalam berbagai kegiatan seperti hearing,
demonstrasi, mogok, dan semacamnya.
Sementara pengawasan oleh masyarakat
dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/
pengaduan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan melalui press statement,
pengaduan kepada kepolisian, dan
prakarsa media memuat berita terkait
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dengan pengawasan
pemerintahan.

penyelenggaraan

Sementara pada tingkat indikator, aspek
Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator
yang terdiri dari: lima indikator pada variabel
pertama, dan dua indikator pada variabel
kedua pada Tabel 1.2. Variabel dan Indikator
pada Aspek Hak-hak Politik.

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 lembagalembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan
ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi
telah mengartikulasi lembaga demokrasi
sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari
kebebasan sipil dan hak-hak politik. Mengingat
begitu krusialnya peran dari lembaga
demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang
berafiliasi dengan perspektif ini, acapkali
mengatakan bahwa satu di antara yang
membedakan antara demokrasi dan anarki
adalah, karena kebebasan 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, namun 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 ”suprastruktur”– meliputi
antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif, maupun pada tataran ”infrastruktur”
– seperti misalnya, 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 sejumlah
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 manipulasi
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 merupakan
representasi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan
supremasi
kekuasaan
sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang
memprioritaskan kepentingan masyarakat,
diindikasikan oleh antara lain: adanya
tingkat 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 orientasi,
nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan
kelompok ini adalah untuk memperoleh
kekuasan dan kedudukan politik —dengan
cara konstitutional— untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 1983: 160). Terdapat sejumlah fungsi
dari partai politik, di antaranya adalah:
fungsi penyerapan aspirasi masyarakat;
fungsi komunikasi politik (antara konstituen
dengan para penyelenggara negara); fungsi
pengkaderan dan rekrutmen calon-calon
pemimpin politik; serta fungsi sosialisasi
politik (La Palombara and Weiner, 1966: 3).
4) Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah.
Dalam hal ini dibatasi pada peran birokrasi
dalam konsolidasi demokrasi, yaitu
keterbukaan dan kesungguhan pemerintah
daerah dalam membuat kebijakan yang pro
terhadap kepentingan masyarakat banyak.
5) Peradilan yang Independen (independent
judiciary) adalah pelaksanaan rule of law
yang bebas intervensi, penegakan hukum
(law enforcement) yang konsisten dan
kesetaraan di hadapan hukum (equality
before the law). Hal ini penting untuk dilihat,
karena supremasi hukum merupakan
landasan demokrasi. Peradilan yang
bebas dari intervensi birokrasi dan politik

(dan cabang kekuasaan yang lainnya),
serta penegakan hukum yang konsisten
mengindikasikan bahwa supremasi hukum
dijunjung tinggi.
Pada tingkat indikator, aspek Lembaga
Demokrasi diturunkan ke dalam sembilan
indikator, dengan rincian dua indikator pada
variabel pertama, ketiga, keempat dan kelima;
serta tiga indikator pada variabel kedua. Hal ini
ditunjukkan dalam tabel berikut ini:
Dengan demikian, secara keseluruhan,
komponen yang membentuk Indeks Demokrasi
Indonesia terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel dan
28 Indikator.

E.	Metodologi Penyusunan IDI
Mengukur demokrasi dengan ukuranukuran yang obyektif mau tidak mau akan
dihadapkan 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 manageable, tangible dan
dapat diukur. Operasionalisasi 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 pengukuran
mengenai demokrasi adalah apakah dengan
operasionalisasi yang dilakukan, pengukuran
tersebut masih mampu menangkap aspekaspek yang paling fundamental dari demokrasi.
IDI tidak terlepas dari persoalan konseptual
di atas. Setelah melalui pergumulan konseptual
yang panjang, IDI mengambil Kebebasan Sipil,
Hak-hak Politik, dan Kelembagaan Demokrasi
sebagai tiga aspek penting 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 terhambatnya demokrasi di
suatu provinsi.
Seperti
halnya
dengan
persoalan
konseptual di atas, setiap metode memiliki
kelebihan dan keterbatasan. Memilih suatu
metode berarti pula mengabaikan metode yang
lain. Seperti kita ketahui kondisi demokrasi di
suatu daerah dapat dimanifestasikan dalam
berbagai indikator, seperti aturan-aturan yang
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ada, perilaku aparatur negaranya, perilaku
masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya,
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 tempat
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
sehingga data yang didapat dari metode yang
satu akan memvalidasi silang (cross validate)
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).
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Secara singkat, operasionalisasi dari
empat metode pengumpulan data dalam
penyusunan IDI, dapat digambarkan sebagai
berikut:

F. 	Skala Kinerja Demokrasi
Untuk menggambarkan capaian kinerja
demokrasi di setiap provinsi, digunakan skala
1–100. Skala ini merupakan skala normatif di
mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah
kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks
= 1) secara teoretik dapat terjadi bila semua
indikator mendapatkan skor yang paling
rendah (skor 1). Sebaliknya, kinerja tertinggi
(nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan
apabila seluruh indikator 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, yaitu “baik”
(indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan
“buruk” (indeks < 60).

Tabel 1.1.

Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil
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 menghambat 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 menghambat 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.
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Tabel 1.2.

Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-hak Politik
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
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak
untuk memilih dalam pemilu (voters turn-out).
Indikator 15
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi
Variabel VI : Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Indikator 16
Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok
Indikator 17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
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Tabel 1.3.

Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-hak Politik
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
Persentase 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
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
Variabel X : Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Indikator 25
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.
Indikator 26
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
Variabel XI : Peran Peradilan yang independen
Indikator 27
Keputusan hakim yang kontroversial.
Indikator 28
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.
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Gambar 1.1.

Alur Penyusunan IDI
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LAMPIRAN 2
Aspek, Variabel dan
Indikator IDI 2015
No

Aspek, Variabel dan Indikator

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
I. Kebebasan berkumpul dan berserikat
1
2

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

II. Kebebasan berpendapat
3
4

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

III. Kebebasan berkeyakinan
5
6
7

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam
menjalankan agamanya
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya

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

IV. Kebebasan dari diskriminasi
8
9
10

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

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

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
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12

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

sehingga

kelompok

13

Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)

14

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

15

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi

VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
16

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

Persentase 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

Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
25

Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN

26

Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

XI. Peran Peradilan yang independen
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27

Keputusan hakim yang kontroversial

28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
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LAMPIRAN 3
Catatan Teknis
Penyusunan IDI
A.	Sumber Data
Data komponen IDI dikumpulkan melalui empat sumber data
yaitu koding surat kabar, koding dokumen, Focus Group Discussion
(FGD) dan wawancara mendalam. Koding surat kabar dan koding
dokumen dijadikan sebagai sumber data utama dalam pengumpulan
data. FGD dan wawancara berfungsi untuk mengkonfirmasi,
meluruskan dan melengkapi data hasil koding surat kabar dan
koding 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
koding dokumen. Selanjutnya pada proses pengolahan dengan
mempertimbangkan kualitas data yang terkumpul dilakukan
perlakuan pengolahan 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 menggunakan 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 menyajikan 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:
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 indikator 13, kualitas daftar
pemilih tetap, berbeda dengan indikator yang berdasarkan pada dua
sumber data lain. Pada indikator ini ditetapkan berdasarkan penilaian
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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 ditemukan 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 memiliki hak
memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT,
DPT masih memuat daftar nama orang
yang sudah tidak tinggal di lingkungan
TPS, baik karena perpindahan atau karena
nama yang tercantum telah meninggal
dunia, mencatat nama yang belum berhak
memiliki hak memilih, 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
terhadap 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 menetapkan untuk
memberikan penilaian terhadap indikator ini.
Tim Panel memberikan skor penilaian 50 poin
indeks indikator. Tim Panel memberikan nilai
berdasarkan pertimbangan realitas:
1. Tidak adanya fasilitas dalam TPS yang
menjamin penyandang cacat dapat menggunakan hak memilih pada pelaksanaan
Pemilu Legislatif 2009;
2. DPT tidak mencantumkan kecacatan dan
bantuan yang dibutuhkan bagi orang cacat
yang memiliki hak memilih.
Meskipun demikian tim panel menyadari
bahwa tidak semua TPS memiliki pemilih
orang cacat, karena pertimbangan tersebut
maka diberikan penilaian skor 50 poin indeks
indikator.
Tahap berikutnya adalah mempertimbangkan peran data kualitatif yang
diperoleh dari FGD dan wawancara mendalam.
Sebagaimana telah disebutkan bahwa FGD
dan wawancara mendalam berfungsi untuk
mengkonfirmasi, meluruskan dan melengkapi
data hasil koding surat kabar dan koding
dokumen. Namun dalam pengolahan fungsi
data kualitatif hanya diberlakukan pada
indikator dengan sumber data koding surat
kabar. Indikator yang bersumber dari koding
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dokumen institusi yang berwenang sesuai
bidangnya dianggap telah valid sehingga
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 hanya
bersifat konfirmasi atau bahkan tidak ada
komentar.
Data kualitatif hasil FGD dan wawancara
mendalam diklasifikasikan ke dalam empat
kelompok, yaitu:
1. Komentar tidak relevan dengan indikator
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 Indonesia,
sehingga
diperlukan
langkah-langkah
transformasi data kualitatif hasil FGD dan
wawancara mendalam menjadi data kuantitatif.
Namun demikian, proses transformasi ini tidak
semata-mata proses kuantifikasi terhadap data
kualitatif karena harus mempertimbangkan:
(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)
Transformasi nilai harus menyertakan valuasi,
artinya nilai yang diberikan mempunyai
makna yang sama dengan data kuantitatif;
(c) Untuk menjamin operasi matematik maka
nilai kuantitatif yang diberikan kepada data
kualitatif harus mempunyai satuan yang sama
dengan data kuantitatif.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, data kualitatif pada kelompok 1 dan
2 tidak memengaruhi jumlah kejadian data
kuantitatif 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. Pada indikator-indikator
yang mengindikasikan adanya penambahan/
pengurangan kasus dari hasil transformasi data
kualitatif, operasi matematik penambahan/
pengurangan dilakukan pada nilai indeks
hasil data kuantitif sehingga telah bebas dari
satuan. Nilai 10 persen poin menjadi unsur
penambah indeks data kuantitatif ketika
sifat indikator menunjukkan semakin besar
jumlah kejadian mengindikasikan semakin
baik tingkat demokrasi. Sebaliknya, nilai
10 persen poin menjadi unsur pengurang

Tabel 1

Daftar Indikator Berdasarkan Sumber Data
Nomor
Indikator
1

2
3

4
5

6
7

8

9

10
11

12
13

14
15

16

Sumber Data

Surat Kabar
√
√
√
√
√
√
√

√

√

dokumen

surat kabar
surat kabar
dokumen

surat kabar
surat kabar
dokumen

√

penilaian panel

√

dokumen

√
√

penilaian panel
dokumen

√

dokumen

23

√

25

√

27

√

28

√

surat kabar

√

21

26

√

surat kabar

√

24

surat kabar

√

19

22

surat kabar

√

√

20

Perlakuan
Pengolahan
surat kabar

√

17

18

Dokumen

√
√

indeks data kuantitatif ketika sifat indikator
menunjukkan semakin besar jumlah kejadian
mengindikasikan semakin buruk tingkat
demokrasi.

B. Metode Penyusunan Indeks
IDI merupakan rata-rata tertimbang
dari aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak
politik dan aspek lembaga demokrasi. Teknik
penghitungan IDI 2009 dibedakan antara

√

surat kabar

√

dokumen

√

dokumen

√

surat kabar

√

dokumen

√

√
√
√

dokumen

dokumen

dokumen
dokumen

surat kabar

surat kabar

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 dilakukan oleh juri ahli.
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1. Penghitungan IDI Provinsi
Penghitungan
IDI
tingkat
provinsi
dilakukan melalui lima tahap penghitungan.
Tahap pertama adalah penghitungan indeks
indikator data kuantitatif hasil koding surat
kabar dan koding dokumen. Tahap kedua
mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD
dan wawancara mendalam dalam indeks.
Tahap ketiga penghitungan indeks variabel.
Tahap keempat penghitungan indeks aspek.
Tahap kelima penghitungan IDI.
1. Tahap pertama penghitungan IDI adalah
menghitung indeks data kuantitatif masingmasing indikator komponen penyusun IDI
dari hasil koding surat kabar dan koding
dokumen, dengan rumus sebagai berikut:

Indeks (Xijk)=

(Xijk- X terburuk)
(Xideal- X terburuk)

3.

I (Vijk)=∑ nk=1 PijkI(Xijk)

(1)

2.
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(3)

dimana:
I (Vij)

dimana:
Xijk= tingkat capaian indikator
komponen penyusun IDI dari
aspek ke i, variabel ke j, indikator
ke k.
Xideal= tingkat capaian ideal yang
mungkin dicapai dari indikator Xijk
X terburuk= tingkat capaian terburuk dari
indikator Xijk
Persamaan (1) menghasilkan nilai 0 ≤
Indeks (Xijk) ≤ 1; untuk memudahkan cara
membaca, skala dinyatakan dalam 100
dengan cara mengalikan persamaan (1)
dengan 100 sehingga menghasilkan nilai 0
≤ Indeks (Xijk) ≤ 100.
Tahap
kedua,
mempertimbangkan
data kualitatif hasil FGD dan atau hasil
wawancara
mendalam
pada
hasil
perhitungan persamaan (1) dalam skala 100.
Hasil FGD dan atau wawancara mendalam
dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat
menjadi faktor penambah atau pengurang
indeks tergantung pada sifat indikator
yang bersangkutan. Nilai FGD dan atau
wawancara mendalam menjadi faktor
penambah apabila indikator bersifat searah
dengan tingkat demokrasi, artinya semakin
banyak jumlah kejadian pada suatu indikator
merupakan indikasi semakin baik tingkat
demokrasi. Salah satu ciri indikator yang
bersifat searah dengan tingkat demokrasi
adalah Xideal > 0. Sebaliknya nilai FGD
dan atau wawancara mendalam menjadi
faktor pengurang apabila indikator bersifat

berlawanan dengan tingkat demokrasi
yang dicirikan dengan Xideal = 0. Rumus
penghitungan pada tahap kedua sebagai
berikut:
I (Xijk) = (Indeks (Xijk) x 100) ± 10
(2)
dimana:
I (Xijk) : Indeks indikator komponen
penyusun IDI dari aspek ke i, variabel ke j
indikator ke k, setelah mempertimbangkan
hasil FGD dan atau wawancara mendalam.
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:

4.

: Indeks variabel ke j dari aspek
ke i
Pijk
: Nilai penimbang dari AHP
untuk indikator komponen
penyusun IDI ke k dari variabel
ke j dan aspek ke i.
I (Xijk)
: Indeks indikator komponen
penyusun IDI ke k dari
variabel ke j, aspek ke i setelah
mempertimbangkan hasil FGD
dan atau wawancara mendalam
Tahap keempat adalah menghitung indeks
masing-masing aspek dengan rumus
sebagai berikut:
I (Aijk)=∑

5.

P I(Xij)

n
j=1 ij

(4)

dimana:
I (Ai) : Indeks aspek ke i
Pij : Nilai penimbang dari AHP untuk
variabel ke j dari aspek ke i.
I (Vij) : Indeks variabel ke j dari aspek ke i
Tahap kelima adalah menghitung IDI
tingkat provinsi yang merupakan rata-rata
tertimbang dari tiga aspek komponen IDI.
Rumus perhitungannya adalah sebagai
berikut:
IDI=∑ 3i=1 Pi I(Ai)

(5)

dimana:
IDI : Indeks Demokrasi Indonesia
Pi
: Nilai penimbang dari aspek ke i
I (Ai) : Indeks aspek ke i
i
: 1 = aspek kebebasan sipil, 2 = aspek
hak-hak politik, 3 = aspek lembaga
demokrasi

2. Penghitungan IDI Indonesia
IDI Indonesia didefinisikan sebagai ratarata capaian indeks aspek dari provinsiprovinsi di Indonesia. Nilai kontribusi setiap
aspek dalam membentuk IDI telah ditentukan
berdasarkan AHP, seperti yang digunakan
dalam membentuk IDI provinsi. Indeks aspek
penyusun IDI Indonesia diperoleh dari ratarata tertimbang capaian indeks aspek provinsiprovinsi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan
indeks aspek provinsi yang merupakan ratarata tertimbang dari capaian indeks variabel
dengan faktor penimbang hasil AHP (lihat
persamaan 4).
Faktor penimbang untuk menghitung
indeks aspek Indonesia digunakan jumlah
penduduk dan jumlah penduduk yang
memiliki hak memilih24 (eligible population)
dalam pemilihan umum. Jumlah penduduk
untuk penimbang aspek I dan aspek III.
Jumlah 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)25.
Penghitungan IDI Indonesia diawali
dengan penghitungan indeks masing-masing
aspek. Indeks aspek ke i untuk Indonesia
dihitung menggunakan rumus:
I(Ai) Indonesia= 1 ∑ 33
P I(Ai)h
h=1 ih

Pi

di mana:
I(Ai)Indonesia
Pih
Pi
I(Ai)h
i

(6)

: Indeks aspek ke i Indonesia
: penimbang aspek ke i di provinsi ke
h
: jumlah seluruh penimbang aspek
ke i
: capaian indeks aspek ke i provinsi
ke h
: 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
24 Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah
kawin (UU No.10 tahun 2008).
25 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.

IDI Indonesia (I(Ai)Indonesia). Penghitungan
menggunakan persamaan (5) yaitu:
IDI Indonesia= ∑ 3i=1 Pi I(Ai)

(7)

di mana:
IDI Indonesia : Indeks Demokrasi Indonesia
Pi
: Nilai penimbang berdasarkan AHP
dari aspek ke i (i = 1,2,3).
I (Ai)
: Indeks aspek ke i
i
: 1 = aspek kebebasan sipil, 2 = aspek
hak-hak politik, 3 = aspek lembaga
demokrasi

C. Penentuan Nilai Ideal dan
Nilai Terburuk
Nilai ideal dan nilai terburuk yang
digunakan dalam rumus penyusunan IDI 2010
didasarkan pada:
1. Ketentuan
perundangan
(regulasi)
yang telah mengatur tingkat minimum
pencapaian suatu indikator yang harus
dicapai oleh setiap pemerintah daerah
provinsi. Tabel 2 menyajikan beberapa
indikator yang penentuan nilai ideal dan
terburuk berdasarkan ketentuan yang telah
diatur dalam perundangan.
2. Ketentuan umum nilai ideal adalah tingkat
capaian maksimum indikator yang mungkin
dapat dicapai oleh setiap pemerintah
daerah provinsi. Nilai terburuk adalah
tingkat capaian paling parah yang mungkin
dapat terjadi pada suatu pemerintah daerah
provinsi. Ketentuan ini diberlakukan pada
indikator-indikator IDI yang mengukur
tingkat pencapaian suatu indikator menggunakan persentase. Penentuan nilai
ideal dan terburuk beberapa indikator
berdasarkan ketentuan umum nilai ideal
disajikan pada Tabel 3.
3. Nilai ideal ditentukan berdasarkan ratarata tingkat capaian provinsi – provinsi (µ)
pada tahun 2009 ditambah 5 simpangan
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 4.
4. Nilai ideal bernilai 0 “nol”, pada indikator
yang bersangkutan idealnya (diharapkan)
tidak terjadi kejadian di suatu provinsi.
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Nilai ideal merujuk pada kejadian yang
mengindikasikan semakin kecil jumlah
kejadian semakin baik tingkat demokrasi.
Pada kondisi semacam ini nilai terburuk
ditentukan berdasarkan 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 5.

D. Contoh Penghitungan IDI
Sebagai ilustrasi penghitungan IDI
berikut disajikan contoh langkah-langkah
penghitungan IDI Provinsi Aceh. Tabel 6
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 penghitungan
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 persamaan 1, diperoleh hasil
perhitungan sebagai berikut:
Indeks (X123)=

(4–6)
(0–6)

= 0.333

0,3333 X 100 = 33,33.
Hasil pengolahan FGD dan WM
menunjukkan ada indikasi penambahan
kejadian. 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 bertambahnya kejadian
di indikator 3 menurunkan demokrasi. Ini
artinya indeks kualitatif menjadi pengurang
indeks kuantitatif, berdasarkan persamaan 2
diperoleh:
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I akhir = I123 – 10
= 33,33 – 10
= 23,33

Penghitungan Indeks Indikator 4

Tingkat capaian indikator 4, jumlah ancaman
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh
masyarakat yang menghambat 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:
Indeks (X124)= (1–2) = 0.50
(0–2)
Untuk memudahkan dijadikan skala 100
sehingga I4 x 100 = 0,5000 x 100 = 50,00.
Hasil pengolahan FGD dan WM menunjukkan ada indikasi penambahan kejadian
pada indikator 4. Indikasi tersebut diketahui
dari FGD yaitu pernyataan dari salah seorang
nara sumber yang mengungkapkan:
”Adanya intimidasi oleh perusahaan
penambang kepada masyarakat yang menolak
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).
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 diperoleh penimbang
indikator 3 sebesar 0,833 dan indikator 4
sebesar 0,167. Berdasarkan 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 adalah 26,12.

Penghitungan Indeks Aspek 1

Aspek 1, kebebasan sipil, terdiri atas 4
variabel yaitu kebebasan berkumpul dan
berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan
berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
Kontribusi masing-masing variabel terhadap
nilai indeks aspek 1 ditentukan berdasarkan
AHP yang diwujudkan 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 berikut:
90,00; 26,12; 67,94 dan 61,74. Berdasarkan
persamaan 4 diperoleh indeks aspek 1:
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
memperoleh nilai indeks aspek 2 dan aspek 3.

Penghitungan IDI

Berdasarkan cara yang sama dengan
perhitungan indeks aspek 1, diperoleh indeks
aspek 2 dan 3 secara berurutan adalah 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

Tabel 2

Nama Indikator menurut Nilai Ideal dan Nilai Terburuk yang Ditentukan
aturan Perundangan
Nama Indikator
Persentase perempuan terpilih terhadap total
anggota DPRD provinsi
Besaran alokasi anggaran pendidikan
UUD 1945
Besaran alokasi anggaran kesehatan
Persentase perempuan dalam kepengurusan
parpol tingkat provinsi

Nilai
Ideal
30 %

Nilai
Terburuk
0%

20 %

0%

10 %

0%

30 %

0%

Keterangan
Pasal 57 UU No 10 Tahun
2008
Pasal 31(4)
Pasal 171 UU No 36 Tahun
2009
Pasal 8 (1.d) UU No 10
Tahun 2008

Tabel 3

Nama Indikator menurut Nilai Ideal dan Nilai Terburuk
Berdasarkan Ketentuan Umum
Nama Indikator
Kualitas daftar pemilih tetap
Persentase penduduk yang menggunkan hak pilih dibandingkan
dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters
turnout)
Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap
total demonstrasi/mogok
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap
jumlah total perda yang dihasilkan

Nilai
Ideal
100 %

Nilai
Terburuk
0%

100 %

0%

100 %

0%

100 %

0%

Tabel 4

Nama Indikator menurut Nilai Ideal dan Nilai Terburuk
Berdasarkan Ketentuan µ + 5 sb
Nama Indikator
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif
Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta
pemilu

Nilai Ideal
(µ + 5 sb)

Nilai
Terburuk

900

0

28

0

7

0
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Tabel 5

Nama Indikator menurut Nilai Ideal dan Nilai Terburuk
Berdasarkan Ketentuan µ + 5 sb

64

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 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
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Tabel 6

IDI 2009 Provinsi Aceh menurut Proses Perhitungan
No.
Indikator

Capaian

Nilai
Ideal

Nilai indeks

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

6

78.26

0.00

78.26

6

8

0

8

0.00

0.00

0.00

7

1

0

3

80.00

10.00

70.00

Variabel 4. Kebebasan dari Diskriminasi

61.74

8

1

0

83.33

0.00

83.33

9

2

0

75.00

10.00

65.00

10

2

0

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

0

0

19.32

0.00

19.32

Variabel 2. Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

76.38

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
20

47.60

13.62

20

0

68.10

0.00

68.10

6.04

10

0

60.40

0.00

60.40

22

25

100

0

25.00

0.00

25.00

22

2

28

0

7.14

0.00

7.14
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Variable 3. Peran Partai Politik
23

0

7

24

21.12

30

25

43

0

0
0

70.41

0.00

10.00
0.00

70.41

681

93.69

0.00

93.69

75.00

0.00

75.00

Variable 4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
26

6

0

1

0

66

Variabel 5. Peran Peradilan yang Independen
27

28

IDI Aceh

66

0

0
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16.04

4
1

90.91

100.00

0.00

0.00

10.00

90.91

87.50

100.00
62,45

LAMPIRAN 4
Infografis Capaian
Indeks di 34 Provinsi

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. Kep. Bangka Belitung
10. Kep. Riau
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Jawa Tengah
14. DI Yogyakarta
15. Jawa Timur
16. Banten
17. Bali

18. NTB
19. NTT
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Kalimantan Utara
25. Sulawesi Utara
26. Sulawesi Tengah
27. Sulawesi Selatan
28. Sulawesi Tenggara
29. Gorontalo
30. Sulawesi Barat
31. Maluku
32. Maluku Utara
33. Papua
34. Papua Barat
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LAMPIRAN 5
Skor/Indeks Aspek,
Variabel, dan Indikator
IDI 2015 di 34 Provinsi
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