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PENGANTAR 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi 

di setiap provinsi di Indonesia. IDI 2017 merupakan asesmen kesembilan, mengikuti 

asesmen-asesmen sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009.  Unit 

analisis IDI adalah provinsi; artinya data-data IDI dikumpulkan di tingkat provinsi dan 

menggambarkan kondisi demokrasi di provinsi. Angka IDI Nasional merupakan 

agregasi dari capaian provinsi ini. 

Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil 

(dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 

indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Data untuk indikator-

indikator ini adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi 

demokrasi di provinsi, yang ditangkap melalui riviu surat kabar, riviu dokumen, Focus 

Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam terhadap sejumlah informan 

terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan (well informed person) mengenai hal-hal 

tertentu di provinsi di mana mereka tinggal.1 Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka 

dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi 

dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.   

Laporan IDI 2017 ini terutama melaporkan kondisi demokrasi provinsi-provinsi 

di Indonesia pada tahun 2017 sebagaimana tercermin pada capaian IDI provinsi-

provinsi tersebut.  Selain kondisi tahun 2017, tentunya akan digambarkan pula pola, 

dinamika, dan tren capaian IDI selama beberapa tahun. Telah dilakukannya asesmen 

IDI selama  9 tahun memungkinkan kita untuk melihat dinamika dan tren. 

Bagian Pertama laporan ini menggambarkan capaian IDI secara nasional pada 

tahun 2017 yang merupakan gambaran umum demokrasi Indonesia sebagai rerata dari 

kondisi demokrasi di setiap provinsi. Selain itu disampaikan pula tren dan dinamika 

demokrasi lintas waktu yang mengemuka bila kita amati capaian-capaian variabel-

variabel dan indikator-indikator IDI secara time series.  

  

                                                            
1 Uraian lengkap tentang konsep dan metodologi indeks ini dapat ditemukan dalam Lampiran 1 laporan 

ini. 
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Bagian Kedua akan menyajikan secara rinci capaian Aspek Kebebasan Sipil, 

Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Untuk setiap aspek akan digambarkan 

capaian di tingkat aspek, variabel, dan indikator. Pola, dinamika, dan tren capaian 

variabel dan indikator akan diuraikan. Indikator-indikator yang perlu diberi perhatian 

juga akan disoroti. 

Bagian Ketiga laporan ini akan berisi refleksi atas capaian IDI 2017 khususnya, 

dan IDI selama ini pada umumnya. Dalam bagian ini akan dicoba ditarik makna lebih 

luas dari capaian, pola, dinamika, dan tren dalam Indeks Demokrasi selama ini. 
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BAGIAN 1 

TREN DAN DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA 2009 - 2017 

1.1. Tren Umum Demokrasi Indonesia 

Pada tahun 2017 capaian Indeks Demokrasi Indonesia adalah 72,11 poin.2 

Dalam kategori yang digunakan IDI, capaian ini tergolong “Sedang”. Artinya IDI melihat 

kualitas demokrasi Indonesia secara umum sebagai “Sedang” (angka capaian 80 ke 

atas berkategori “Baik”, sedangkan 60 poin ke bawah berkategori “Buruk”). Capaian 

tahun 2017 di atas lebih tinggi dari capaian tahun yang lalu (70,09 poin). Peningkatan 

2,02 poin ini tidak terlalu besar dan secara kualitatif tidak cukup untuk mengubah 

kategori kualitas capaian secara keseluruhan, yaitu tetap masih dalam kategori 

“Sedang”. Nilai-nilai ini adalah rerata dari capaian setiap provinsi. Dengan demikian, 

capaian sesungguhnya dari provinsi-provinsi di Indonesia tentu ada yang lebih buruk (di 

bawah rata-rata) dan ada yang lebih baik (di atas rata-rata) dari gambaran nasional ini. 

Gambar 1: Tren Capaian IDI Nasional 2009 – 20173 

                                                            
2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah pengukuran kondisi demokrasi provinsi. Ia menghasilkan 

indeks demokrasi dari setiap provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam bagian ini bila kita bicara 
mengenai gambaran demokrasi nasional atau indeks keseluruhan (overall index) maka kita 
sesungguhnya berbicara mengenai “rerata” dari capaian provinsi-provinsi. Sebagaimana rerata pada 
umumnya, ia bukan deskripsi capaian provinsi manapun dan tidak sama dengan capaian provinsi 
manapun, namun ia memberikan gambaran kondisi dan tren demokrasi Indonesia secara umum. 
Capaian IDI Nasional 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). 

3  Fluktuasi dalam tren IDI 2009 – 2017 ini dapat dimengerti sebagai berikut: lonjakan capaian pada 
tahun 2014 menggambarkan koreksi terhadap capaian yang selama beberapa tahun sebelumnya 
cenderung tertarik ke bawah (under-appreciated), sementara tren pada 2 tahun setelah 2014 
merupakan kelanjutan tren pada tahun-tahun sebelum 2014, yaitu kondisi demokrasi dengan capaian 
keseluruhan yang sedang-sedang saja. Lihat juga penjelasan yang lebih lengkap pada Buku IDI 2016. 
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Capaian keseluruhan yang merupakan agregasi capaian seluruh provinsi di atas 

perlu juga diletakkan dalam konteks rentang capaian provinsi untuk mendapatkan 

gambaran kondisi demokrasi yang lebih riil. Capaian terendah pada tahun 2017 ini 

diperoleh Provinsi Papua dengan capaian sebesar 61,34 poin (menggantikan Provinsi 

Sumatera Barat tahun sebelumnya dengan capaian 54,51 poin), sementara capaian 

tertinggi diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar 84,73 poin 

(menggantikan Provinsi DI Yogyakarta pada tahun sebelumnya dengan capaian 85,58 

poin). Rentang capaian ini menunjukkan bahwa, walaupun secara umum kita dapat 

mengatakan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia berkualitas sedang, namun ada 

provinsi di Indonesia yang kondisinya tergolong buruk dan ada yang sudah dapat 

dikatakan baik.  Kesenjangan capaian yang lebar ini mencerminkan masih tidak 

meratanya kondisi demokrasi Indonesia dari provinsi ke provinsi. 

Tahun 2017 ini adalah tahun pertama kali sepanjang pengukuran dimana tidak 

ada satupun provinsi yang masuk ke dalam kategori “Buruk” (di bawah 60 poin). Hal ini 

tentunya cukup menggembirakan, meskipun harus segera diingat bahwa rentang 

capaian diantara provinsi-provinsi yang tertinggi dengan yang terendah tetap masih 

sangat lebar, yaitu 23,89 poin. Rentang yang lebar ini mencerminkan kondisi demokrasi 

antar provinsi di Indonesia yang masih sangat beragam, dari yang sudah lumayan baik 

hingga yang sedang dan mendekati batas buruk. Gambar 2 di bawah menampilkan 

capaian dan posisi relatif setiap provinsi terhadap provinsi lainnya. 

Gambar 2. Capaian IDI Provinsi tahun 2016-2017 
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Dari sebaran capaian provinsi di atas, 4 provinsi menunjukkan kondisi demokrasi 

dalam kategori “Baik”, yaitu DKI Jakarta (84,73 poin), DI Yogyakarta (83,61 poin), 

Kalimantan Utara (81,06 poin), dan Kepulauan Bangka Belitung (80,11 poin). Di luar 

keempat provinsi ini, provinsi lainnya menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam 

kategori “Sedang”.  

IDI dirancang untuk menangkap denyut nadi demokrasi provinsi dalam tahun 

yang diukur. Indikator-indikatornya dimaksudkan untuk menangkap demokrasi 

sebagaimana tercermin pada kejadian sehari-hari. Sebagaimana denyut nadi, capaian 

provinsi dalam IDI bisa naik dan turun berdasarkan banyaknya “peristiwa-peristiwa” 

yang sesuai dengan demokrasi atau sebaliknya bertentangan dengan demokrasi.  DKI 

Jakarta merupakan contoh menarik dari fluktuasi ini. Pada tahun-tahun sebelum 2016 

DKI Jakarta selalu menunjukkan capaian demokrasi yang baik dan selalu berada pada 

papan atas provinsi-provinsi dengan capaian tertinggi. Kita semua tahu bahwa pada 

tahun 2016 menuju 2017, di DKI Jakarta berlangsung Pilkada dengan kontestasi yang 

sangat intens; diwarnai dengan penggunaan politik identitas yang sangat masif dan 

emosional; yang sering bermuara pada banyak pelanggaran aturan Pilkada dan prinsip-

prinsip demokrasi pada umumnya. Akibatnya, pada tahun 2016 capaian DKI Jakarta 

secara drastis dari anggota papan atas provinsi-provinsi dengan capaian “Baik” menjadi 

anggota papan bawah provinsi-provinsi dengan capaian “Buruk”. 
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Contoh DKI Jakarta pada tahun 2017 dan beberapa provinsi lainnya pada tahun-

tahun sebelumnya yang turun atau naik secara drastis menunjukkan volatilitas kondisi 

sosial politik kita.  Kondisi yang baik di suatu provinsi selama beberapa tahun, ternyata 

dengan sangat mudah menjadi keruh diwarnai oleh banyak pelanggaran demokrasi 

hanya karena adanya peristiwa politik tertentu. Misalnya saja, jalan menuju Pilkada 

dengan kontestasi tinggi di DKI Jakarta, yang melibatkan politik identitas dengan emosi 

yang tinggi disertai penyebaran hoax yang luar biasa luas, berdampak besar dalam 

kondisi demokrasi di DKI Jakarta pada tahun 2016. Berbagai pelanggaran prinsip dan 

prosedur demokrasi tercatat sehingga membuat Provinsi DKI Jakarta merosot jauh 

capaiannya dari tahun sebelumnya. Namun perlu dicatat pula bahwa, kondisi DKI 

Jakarta segera membaik setelah Pilkada selesai. Keadaan seperti ini sangat mungkin 

terjadi di provinsi-provinsi lain bila dilihat indikasi naik-turunnya capaian demokrasi 

provinsi sebagaimana tampak pada Gambar 3 di bawah ini. 
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Gambar 3. Peningkatan dan Penurunan Capaian IDI Provinsi Tahun 2016-2017 

 

Perlu dipertanyakan apakah fluktuasi kondisi yang demikian drastis 

sebagaimana terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2016 tidak meninggalkan koyakan 

permanen dalam rajutan sosial suatu masyarakat; benarkah segala macam 

perseteruan yang sarat emosi di Pilkada benar-benar selesai setelah Pilkada usai dan 

tidak meninggalkan luka yang dalam; dan secara umum, seberapa besar kemerosotan 
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kondisi demokrasi bisa ditolerir dan tidak meninggalkan benih-benih negatif yang 

selanjutnya akan membebani kemajuan demokrasi Indonesia.     

Pada akhirnya tentunya yang dituju bukanlah kondisi demokrasi yang bebas dari 

fluktuasi, karena fluktuasi ini adalah kondisi yang melekat dalam kehidupan itu sendiri. 

Namun, fluktuasi yang kita harapkan adalah fluktuasi yang merupakan indikasi dari 

riak-riak dinamika kehidupan masyarakat; indikasi dari negosiasi dan kompromi yang 

memang terus-menerus terjadi dalam masyarakat yang beradab. Dalam bahasa IDI, 

yang kita harapkan adalah fluktuasi kecil dalam kategori capaian yang baik untuk 

semua aspek di semua provinsi. Fluktuasi ini merupakan fluktuasi yang menunjukkan 

kematangan demokrasi; demokrasi yang secara prosedural sudah mapan, dan secara 

substansial sudah berhasil menyalurkan dan memenuhi aspirasi masyarakat sehingga 

frekuensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran prinsip dan prosedur demokrasi tidak 

tinggi, dan bila terjadi tidaklah merupakan pelanggaran-pelanggaran berat. Kondisi 

demokrasi seperti ini belum tercapai di Indonesia.   

Capaian keseluruhan indeks di atas disumbang oleh tiga aspek yang masing-

masing memiliki dinamika dan tren tersendiri. Sebagaimana tampak dalam Tabel 1 di 

bawah, pada tahun 2017 capaian Aspek Kebebasan Sipil, walaupun naik sebesar 2,30 

poin dari tahun sebelumnya, masih belum mampu kembali ke kategori “Baik” (di atas 80 

poin) sebagaimana capaian di tahun-tahun sebelum tahun 2016.  

  Tabel  1 
Nilai Indeks Nasional Ketiga Aspek IDI 2016 - 2017 

                                                                                                
No. Aspek 2016 2017 
1 Aspek Kebebasan Sipil 76,45 78,75 

2 Aspek Hak Politik 70,11 66,63 

3 Aspek Lembaga Demokrasi     62,05 72,49 

 

Tahun lalu, pada Buku IDI 2016 menyoroti munculnya tren baru yang menarik 

dan sangat kita harapkan, yaitu terjadinya konvergensi capaian di antara ketiga aspek 

yang diukur. Sudah tentu yang diharapkan adalah konvergensi pada titik capaian tinggi 

yang mencerminkan kondisi demokrasi yang membaik di semua aspek; suatu capaian 

yang hingga tahun 2016 yang lalu belum tampak benar kecenderungannya. Namun, 

konvergensi yang mulai tampak pada tahun 2016 belum sepenuhnya menggembirakan 

karena semakin dekatnya capaian diantara aspek-aspek demokrasi yang diukur 
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disebabkan adanya pergerakan dari 2 arah; tren meningkat untuk Aspek Hak-hak 

Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi yang rendah capaiannya selama beberapa 

tahun terakhir dibarengi oleh tren menurun dari Aspek Kebebasan Sipil yang semula 

sangat tinggi capaiannya.  

Pada tahun 2017 ini, tren konvergensi ini bertahan, meskipun masih diwarnai 

oleh tren yang tidak searah dari semua aspek; ada yang naik dan ada yang turun.  

Aspek Kebebasan Sipil naik 2,30 poin, dari 76,45 poin menjadi 78,75 poin. Capaian  

Aspek Hak-hak Politik adalah 66,63 poin, turun sebesar 3,48 poin dari capaian tahun 

sebelumnya sebesar 70,11. Aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan capaian 

yang signifikan yaitu sebesar 10,44 poin dari tahun sebelumnya, dengan capaian 

sebesar 72,49 poin. Dengan demikian, pada tahun 2017 ini Aspek Hak-hak Politik 

selain merupakan aspek dengan capaian yang paling rendah dibanding capaian aspek-

aspek yang lain juga merupakan satu-satunya aspek yang mengalami penurunan.   

Selain bertahannya konvergensi capaian di antara aspek-aspek demokrasi yang 

diukur, yang juga penting untuk diperhatikan adalah dinamika naik–turunnya aspek-

aspek dalam IDI pada tahun 2017 ini. Kenaikan capaian Kebebasan Sipil dan Lembaga 

Demokrasi merupakan tren naik kembali (bounce back) ke arah posisi-posisi 

sebelumnya, sementara untuk Hak Politik capaian tahun ini merupakan tren turun 

kembali. Tren naik–turun dari ketiga aspek IDI ini menunjukkan dinamika demokrasi 

yang cukup realistik. Gambar 4 di bawah ini mengilustrasikan tren ketiga aspek 

demokrasi selama delapan tahun ini. 

Gambar 4. Tren Capaian Aspek-Aspek Demokrasi  2009 – 2017 
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Dari tren capaian setiap aspek di atas, gambaran kondisi demokrasi Indonesia 

secara kualitatif belum beranjak dari kondisi tahun sebelumnya, yang secara umum 

masuk dalam kategori kualitas “Sedang”. Berdasarkan capaian setiap indikator ketiga 

Aspek IDI, kondisi ini dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut: demokrasi 

dengan kondisi kebebasan sipil yang cukup baik walaupun masih jauh ideal; kondisi di 

mana ekspresi kebebasan sipil secara umum cukup terjamin sehingga gairah 

keterlibatan masyarakat dapat diekspresikan tanpa hambatan signifikan; namun kondisi 

ini belum dibarengi dengan pemenuhan hak-hak politik pada level yang sama, dan 

justru dibebani oleh kinerja lembaga demokrasi yang tertinggal di belakang dengan 

capaian yang lebih rendah.   

Gambaran tren nasional di atas – Kebebasan Sipil yang tinggi tidak diikuti oleh 

pemenuhan hak politik dan kinerja yang sepadan dari lembaga-lembaga demokrasi – 

mencerminkan pula gambaran capaian di sebagian besar provinsi di Indonesia.  

Kesamaan pola dan kecenderungan lintas provinsi ini menyiratkan adanya persoalan 

struktural yang sama lintas provinsi. Namun, meskipun pola capaiannya cenderung 

sama, terdapat variabilitas capaian antar provinsi yang cukup lebar. Gambar 5 di 

bawah mengilustrasikan pola dan variabilitas capaian antar provinsi ini.   

Gambar 5. Capaian Provinsi dalam Tiga Aspek IDI Tahun 2017 

 

Dari pola capaian IDI provinsi di atas tampak bahwa secara umum Aspek 1 

(Kebebasan Sipil) di hampir semua provinsi di Indonesia cukup baik. Pada tahun 2017 
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tidak ada satupun provinsi yang capaian Aspek Kebebasan Sipilnya secara 

keseluruhan termasuk dalam kategori “Buruk” (di bawah 60 poin) dan terdapat 22 

provinsi yang capaiannya termasuk dalam kategori “Baik” (di atas 80 poin). Bahkan 

pada Variabel Kebebasan Berpendapat yang dalam IDI Nasional (agregat capaian 

keseluruhan provinsi) menunjukkan capaian yang kurang baik, sesungguhnya hanya 11 

provinsi yang capaiannya termasuk dalam kategori “Buruk”.  Namun, walaupun hanya 

sepertiga dari keseluruhan provinsi, kesebelas provinsi ini dalam hal Kebebasan 

Berpendapat memperoleh capaian yang rendah, dengan kisaran dari 0 sampai 59 poin, 

dengan rata-rata capaian di antara mereka hanya 35,73 poin; suatu rata-rata capaian 

yang sangat rendah, jauh di bawah 60 poin sebagai batas kategori capaian yang buruk. 

Capaian kesebelas provinsi inilah yang menarik turun capaian Variabel Kebebasan 

Berpendapat secara nasional. 

Dalam Aspek Kebebasan Sipil, hal yang perlu diapresiasi dalam IDI 2017 ini 

adalah provinsi yang selama bertahun-tahun pengukuran Aspek Kebebasan Sipilnya 

memperoleh capaian yang “Buruk” (di bawah 60 poin) pada tahun ini memperoleh 

capaian menembus batas kategori capaian “Buruk” dan masuk dalam kategori capaian 

"Sedang”. Peningkatan ini tentunya diharapkan bukan sekedar kebetulan saja, 

melainkan mencerminkan perubahan nyata di provinsi-provinsi tersebut.  

Perlu dicatat bahwa capaian IDI Nasional yang merupakan agregasi capaian 

semua aspek demokrasi dari seluruh provinsi sedikit mengaburkan dinamika naik - 

turun yang kadang cukup besar pada tingkat variabel dan indikator.  

Tabel 2 
Perbandingan Indeks Variabel dalam IDI 2016 dan 2017 

 

No.                      Variabel IDI 2016 IDI 2017 Selisih
1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 82,79 79,16 -3,63 

2. Kebebasan Berpendapat 72,17 65,97 -6,20 

3. Kebebasan Berkeyakinan 81,69 84,28 2,59 

4. Kebebasan dari Diskriminasi 87,43 90,74 3,31 

5. Hak Memilih dan Dipilih 75,26 75,55 0,29 

6. Partisipasi Politik 61,24 56,16 -5,08 

7. Pemilu yang Bebas dan Adil 95,48 95,48 0 

8. Peran DPRD 46,76 59,78 13,02 

9. Peran Partai Politik 52,29 71,64 19,35 

10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 47,51 56,26 8,75 
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11. Peran Peradilan yang Independen 91,36 86,31 -5,05 

 

 Capaian di tingkat variabel (dan indikator) sangat sensitif terhadap gejolak 

demokrasi yang ada dalam masyarakat. Tabel 2 di atas menunjukkan perbandingan 

capaian antar variabel pada tahun 2016 dan 2017. Sebagaimana dapat dilihat, selisih 

capaian di antara dua tahun ini berkisar antara -6,20 poin (turun 6.20 poin dari tahun 

sebelumnya) dan +19,35 poin (naik 19.35 poin dari tahun sebelumnya). Fluktuasi ini 

tentunya disumbang oleh fluktuasi di tingkat indikator. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi demokrasi di Indonesia, 

perlu dilihat pola dan tren capain variabel-variabel dan indikator-indikator dalam setiap 

aspek.   

 

1.2. Kebebasan Sipil: Persoalan Hambatan Berpendapat dari Masyarakat  

 

Kenaikan indeks keseluruhan sebesar 2,02 poin pada tahun 2017 ini dihantui 

oleh capaian Aspek Kebebasan Sipil yang masih belum kembali ke posisi capaian 

dengan kategori baik sebagaimana capaian dua tahun yang lalu dan tahun-tahun 

sebelumnya. Perubahan kategori Aspek Kebebasan Sipil dari “Baik” menjadi “Sedang” 

ini, walaupun selisih angkanya sesungguhnya tidak terlalu besar, memiliki makna 

psikologis tersendiri. 

Mencermati capaian Aspek Kebebasan Sipil, kita dapat menyimpulkan bahwa 

meskipun kondisi demokrasi Indonesia hari ini cukup menjamin kebebasan sipil warga 

negara, namun kondisi ini tampaknya terus menunjukkan tren menurun sejak tahun 

pengukuran pertama; Capaian pada tahun 2016 turun 3,85 poin dari capaian tahun 

2015 dan membawa kita pada capaian terendah untuk aspek ini selama 8 tahun 

pengukuran. Sejak pengukuran pertama pada tahun 2009 (dengan capaian 86,97 poin) 

Aspek Kebebasan SIpil secara umum terus mengalami penurunan. Kenaikan sebesar 

2,30 poin di tahun ini belum cukup untuk mengembalikannya ke kategori “Baik”.  Perlu 

diperhatikan faktor apa yang membuat turun capaian dari aspek ini. 

Bila kita lihat tren capaian keempat variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil, yang 

pertama terlihat adalah adanya 2 kelompok variabel dengan capaian yang sangat 

berbeda, yang satu jauh lebih tinggi dari yang lainnya. Kelompok variabel dengan 
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capaian yang tinggi terdiri dari Variabel-variabel Kebebasan dari Diskriminasi, 

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, dan Kebebasan Berkeyakinan.  Sementara itu 

variabel dengan capaian yang konsisten jauh lebih rendah dari kelompok variabel di 

atas adalah Variabel Kebebasan Berpendapat. Gambar 6 di bawah ini menunjukkan 

tren Variabel pada Aspek Kebebasan Sipil. 

Gambar 6. Tren  Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2009 - 2017 

 

 

Kelompok variabel pertama hampir secara konsisten memperoleh capaian di 

atas 80 poin selama 9 tahun ini.  Namun, ketiga variabel ini, meskipun sama-sama 

tinggi capaiannya, tampaknya memiliki dinamika yang berbeda. Kebebasan berkumpul 

dan berserikat memiliki volatilitas yang paling tinggi sebagaimana tergambar dari garis 

yang naik-turun silih berganti dari tahun ke tahun. Variabel ini bahkan pernah pula 

memiliki capaian yang paling tinggi (pada tahun 2011) dan pada tahun ini dengan 

capaian sebesar 79,16 poin merupakan salah satu dari dua variabel yang capaiannya 

di bawah kategori “Baik” di antara variabel-variabel lain dalam Aspek Kebebasan Sipil. 

Pada tahun 2017, variabel ini turun sebesar 3,63 poin dari tahun sebelumnya.  

Sementara itu, Variabel Kebebasan Berpendapat masih berada di bawah 

capaian variabel yang lain yaitu 65,97 poin, sementara pada tahun 2016 capaiannya 

adalah 72,17 poin.  Penurunan lumayan signifikan dari Variabel Kebebasan Berkumpul 

dan Berserikat bersama-sama dengan penurunan capaian Variabel Kebebasan 

Berpendapat inilah yang menahan capaian Aspek Kebebasan Sipil secara keseluruhan 

untuk kembali menembus kategori “Baik”. 

Dari hasil IDI 2017, bila dilihat dari capaian dan tren capaian variabel-

variabelnya ada dua persoalan terkait kebebasan sipil di Indonesia. Yang pertama 
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adalah rendahnya capaian kebebasan berpendapat. Aspek ini walaupun berfluktuasi, 

fluktuasinya hanya berkisar di dalam rentang kategori “Sedang” cenderung “Buruk” 

saja. Tampaknya ada persoalan mendasar terkait Variabel Kebebasan Berpendapat ini 

yang membuatnya memiliki capaian dan tren yang berbeda dari variabel-variabel 

lainnya dalam aspek yang sama. Persoalan kedua adalah kecenderungan penurunan 

Aspek Kebebasan Sipil ini, bukan rendahnya karena secara umum seperti kita lihat di 

atas capaiannya masih dan cenderung tinggi. Memahami lebih jauh pergerakan 

indikator-indikator dalam setiap variabel menjadi sangat penting untuk memahami tren 

dan dinamika Aspek Kebebasan Sipil ini. Gambar 7 menyajikan capaian dan tren 

capaian indikator ini. 

Gambar 7. Tren Indikator Kebebasan Sipil Tahun 2009 – 2017 
 

 

 

 

 

 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Indikator 1

Indikator 2

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variabel Kebebasan Berpendapat

Indikator 3

Indikator 4

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Indikator 5

Indikator 6

Indikator 7



18  

 

 

Gambar 7 di atas menunjukkan bahwa, berbeda dengan anggapan pada 

umumnya bahwa persoalan kebebasan berkeyakinan adalah persoalan kebebasan sipil 

paling genting di Indonesia, Variabel Kebebasan Berkeyakinan dalam Indeks 

Demokrasi Indonesia menunjukkan capaian yang tinggi sejak tahun pertama asesmen 

IDI dilakukan. Gambar 7 ini juga menunjukkan bahwa, kecuali indikator-indikator dalam 

Variabel Kebebasan Berpendapat, seluruh indikator dalam Aspek Kebebasan Sipil 

selama 8 tahun pengukuran memperoleh capaian yang tinggi di sekitar atau di atas 

angka 80 yang merupakan batas capaian dengan kategori “Baik”. Lebih jauh dari itu, 

walaupun seluruh indikator ini menunjukkan fluktuasi, namun fluktuasi ini adalah 

fluktuasi kecil; bukan gejolak besar; fluktuasi ini nampaknya merupakan cermin dari 

dinamika demokrasi dalam praktik kehidupan sosial-politik yang relatif stabil, bukan 

cermin dari volatilitas kondisi sosial-politik yang tinggi. Satu-satunya variabel yang 

menarik mundur kondisi kebebasan sipil yang secara umum cukup baik di atas adalah 

persoalan kebebasan berpendapat yang capaiannya berada jauh di bawah capaian 

indikator kebebasan sipil yang lain.  Dalam variabel ini, khususnya indikator ancaman 

kekerasan dari masyarakat ke masyarakat lain memiliki capaian yang sangat rendah 

dan masuk dalam kategori “Buruk”. 

Dalam Aspek Kebebasan Sipil, pada setiap tahun pengukuran semua indikator 

dalam Variabel Kebebasan Berkeyakinan selalu memperoleh capaian yang tinggi. Ini 

tidak berarti ada masalah dalam kebebasan berkeyakinan di Indonesia. IDI justru 

menunjukkan masih adanya persoalan tersebut dan mengambil posisi bahwa terjadi 

satu saja peristiwa yang menghambat kebebasan berkeyakinan di Indonesia sudah 

merupakan hal yang memprihatinkan dan perlu segera diatasi. Namun citra bahwa 

kebebasan berkeyakinan adalah masalah utama kebebasan sipil di Indonesia dapat 

mengecoh kita. Kendala paling besar dalam kebebasan sipil Indonesia adalah masih 

banyaknya peristiwa yang menghambat kebebasan berpendapat. 
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1.3. Hak-hak Politik: Antara Pemenuhan Hak Politik dan Ekspresi Kekerasan 

Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2017 memperoleh capaian sebesar 66,63 

poin, turun 3,48 poin dari capaian tahun 2016 (sebesar 70,11 poin).  Berbeda dari IDI 

2016, capaian Aspek Hak-hak Politik tahun 2017 menempati posisi paling rendah 

dibandingkan kedua aspek yang lain. Selain itu, dari ketiga aspek IDI, Aspek Hak-hak 

Politik adalah satu-satunya aspek yang mengalami penurunan. 

Dalam kategori kualitas capaian IDI, capaian ini masuk dalam kategori “Sedang”.  

Capaian keseluruhan aspek ini mengindikasikan bahwa kondisi pemenuhan hak-hak 

politik di Indonesia masih jauh dari kategori “Baik”. Kedua variabel dalam aspek Hak-

hak politik ini memiliki capaian yang jauh berbeda; Variabel Hak Memilih dan Dipilih 

mencapai 75,55 poin, sedangkan Variabel Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

hanya mencapai 56,16 poin; selisih antara keduanya adalah 19,39 poin. Yang pertama 

masuk dalam kategori kualitas “Sedang” dan yang kedua masuk dalam kategori 

“Buruk”. Gambar 8 di bawah ini mengilustrasikan tren capaian kedua variabel tersebut.4   

Gambar 8. Tren Aspek Hak-hak Politik 2009-2017 

 

Jarak capaian kedua variabel dalam aspek ini sudah sejak beberapa tahun 

pengukuran memang lebar. Pada tahun ini jarak tersebut semakin lebar, disumbang 

oleh penurunan kembali capaian “Variabel Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

dan Pengawasan Penyelenggaran Negara”. Variabel ini pada tahun ini memperoleh 

capaian 56,16 poin, turun 5,08 poin dari capaian tahun 2016 ( 61,24 poin) dan kembali 

masuk dalam kategori “Buruk”. Menarik untuk dicatat bahwa tren capaian dalam kedua 

Variabel Hak-hak Politik ini hampir semua tidak mengalami perubahan kecuali satu 
                                                            
4 Lihat Buku IDI 2015 untuk penjelasan lebih lengkap tentang lonjakan dan koreksi metodologis ini. 
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indikator, yaitu Indikator “Demonstrasi atau Mogok yang Berakhir dengan Kekerasan”.  

Gambar 9 di bawah ini menunjukkan tren tersebut. 
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Gambar 9. Tren Capaian Indikator dalam Aspek Hak-hak Politik 2009 - 2017 

 

 

Bila kita perhatikan lebih rinci capaian indikator dalam kedua Variabel Hak-hak 

Politik selama 8 tahun pengukuran, tren yang cukup konsisten muncul. Dalam IDI, 

capaian Aspek Hak-hak Politik sangat ditentukan oleh capaian 2 Indikator penting, yaitu 

“Demonstrasi/Mogok yang Berakhir dengan Kekerasan” dan “Partisipasi Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Negara”. Dapat dikatakan bahwa fluktuasi dalam 2 Indikator 

inilah yang terutama  mengakibatkan fluktuasi capaian Hak-hak Politik.   

Indikator “Demonstrasi/mogok yang Berakhir dengan Kekerasan” secara 

konsisten menunjukkan kualitas capaian yang buruk karena selalu berada jauh di 

bawah 60 poin. Indikator ini sesungguhnya menunjukkan tren peningkatan capaian dari 

tahun 2013 hingga 2016, yang berarti jumlah aksi demo/mogok dengan kekerasan di 

seluruh Indonesia menurun. Namun pada tahun 2017 tren perbaikan ini tidak berlanjut, 

bahkan capaian indikator ini menurun cukup signifikan sebesar 13,84 poin, dari 43,06 

poin pada tahun 2016 menjadi 29,22 poin (pada tahun 2017). Perlu dicatat di sini IDI 

tidak memberi penilaian siapa yang bersalah dalam terjadinya kekerasan, melainkan 

hanya mencatat bahwa kekerasan telah terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 
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bahwa menentukan siapa yang bersalah dalam hal ini sulit; tidak semua laporan surat 

kabar memuat cerita rinci terkait peristiwa ini.   

Indikator “Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan” 

pada tahun 2017 ini kembali masuk dalam kategori baik dengan capaian 83,09 poin, 

setelah pada tahun 2016 yang lalu turun dari kategori “Baik” (87,04 poin) menjadi 

kategori sedang (79,42 poin). Konsistensi capaian indikator ini sepanjang tahun 

pengukuran meyakinkan kita bahwa kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan negara sesungguhnya sangat tinggi. Bila disalurkan dengan baik 

maka gairah keterlibatan ini sesungguhnya merupakan sumber kehidupan bagi sistem 

demokrasi yang sehat.  

Capaian kedua indikator dalam Variabel Partisipasi Politik dalam 

Penyelenggaraan Negara di atas menunjukkan fenomena yang menarik dalam 

demokrasi Indonesia, yaitu adanya keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam 

penyelenggaraan Negara (civic engagement) yang sering bergulir menjadi demonstrasi 

yang berakhir dengan kekerasan.  Keterlibatan yang bergairah dari warganegara dalam 

mengawasi jalannya penyelenggaraan negara adalah hal yang sangat penting dalam 

suatu demokrasi; demokrasi akan berhenti bila warganegara hanya pasif, tidak peduli, 

dan diam saja di hadapan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan 

kepentingan masyarakat. Namun partisipasi ini harus dapat disalurkan dalam bentuk-

bentuk yang tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Indikator 

“Demonstrasi yang Berakhir dengan Kekerasan” menunjukkan bahwa banyak ekspresi 

keterlibatan masyarakat ini masih berakhir dengan kekerasan; suatu akhir yang justru 

bertentangan dengan demokrasi, bahkan anti-demokratik.  

Secara umum perbedaan capaian yang besar dari indikator-indikator dalam 

Aspek Hak-hak Politik ini mencerminkan perbedaan mendasar antara capaian 

indikator-indikator yang mengukur sistem, proses, dan prosedur demokrasi dengan 

indikator-indikator yang mengukur ekspresi demokrasi dalam masyarakat Indonesia.  

Kontras antara keduanya mencerminkan salah satu persoalan mendasar dalam 

pemenuhan Hak-hak Politik di Indonesia di mana sudah baiknya prosedur demokrasi 

belum dibarengi dengan etika berdemokrasi.  
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1.4. Lembaga Demokrasi: Melemahnya Kinerja Lembaga Politik dan Birokrasi 

Capaian aspek Lembaga Demokrasi dalam IDI tahun 2017 adalah 72,49 poin, 

naik sebesar 10,44 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, yaitu 

62,05 poin. Capaian tahun 2017 ini merupakan capaian tertinggi selama tahun 

pengukuran 2009 – 2016. Secara kualitas, capaian ini masuk dalam kategori “Sedang” 

sebagaimana dua aspek yang lain.   

Secara keseluruhan Aspek Lembaga Demokrasi adalah aspek yang paling 

berfluktuasi sepanjang delapan tahun pengukuran IDI. Naik-turunnya capaian aspek ini 

masih dalam kategori capaian yang sama, yaitu “Sedang”; tidak pernah menukik drastis 

menjadi “Buruk” ataupun melonjak drastis menjadi “Baik”. Namun, bila kita cermati 

setiap variabel yang membentuk aspek ini, tampaknya gambaran capaian keseluruhan 

di atas agak mengecoh, karena sesungguhnya ada dua kelompok capaian dengan 

perbedaan atau kesenjangan antara tinggi dan rendah yang besar sebagaimana 

tampak pada Gambar 10 di bawah. 

Gambar 10. Tren Capaian Aspek Lembaga Demokrasi 2009 - 2017 

 

Pada tahun 2017, kelompok pertama dengan capaian tinggi dan masuk dalam 

kategori “Baik” terdiri dari Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil serta Variabel Peran 

Peradilan yang Independen; sementara itu kelompok kedua dengan capaian yang jauh 

lebih rendah dan masuk kategori “Buruk” terdiri dari Variabel Peran DPRD dan Peran 

Birokrasi Pemda. Sementara Variabel Peran Partai Politik yang biasanya masuk 

kategori “Buruk” tahun ini meningkat capaiannya dan masuk ke dalam kategori 

“Sedang”.    
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Kedua kelompok variabel dengan capaian yang kontras ini mengindikasikan 

adanya dua faktor yang berbeda yang melatarbelakangi munculnya capaian yang 

sangat berbeda dari kedua kelompok variabel ini. Sekilas dapat kita lihat bahwa 

kelompok dengan capaian yang tinggi terdiri dari variabel-variabel yang tidak politis dan 

lebih bersifat prosedural; sementara kelompok dengan capaian rendah lebih terkait 

terkait dengan politik. Namun, gambar di atas menjadi lebih problematik ketika kita lihat 

tren capaian selama 8 tahun pengukuran. Variabel Peran Partai Politik dan Peran 

DPRD sepanjang delapan tahun pengukuran menunjukkan capaian yang rendah.  

Kedua variabel yang sangat erat dengan politik ini seolah satu paket dalam aspek 

Lembaga Demokrasi yang masih jauh dari baik kinerjanya. Bahkan pada tahun ini 

capaian kedua indikator ini masuk dalam kategori “Buruk”. Di antara semua variabel 

dalam Lembaga Demokrasi, Peran DPRD adalah yang paling buruk pada tahun 2016 

dengan capaian 46,76 poin. Sementara Peran Partai Politik hanya sedikit lebih baik 

dengan capaian 52,29 poin. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dari 

dinamika variabel-variabel ini perlu dilihat capaian indikator-indikator di dalamnya. 

Gambar 11 di bawah ini menyajikan tren capaian setiap indikator dalam Aspek 

Lembaga Demokrasi. 

 

Gambar 11. Tren Capaian Indikator Dalam Aspek Hak Politik 2009 - 2017 
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Tren indikator di atas menunjukkan bahwa ada 3 indikator yang secara 

konsisten sepanjang tahun pengukuran memperoleh capaian yang buruk. Indikator-

indikator tersebut adalah Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD; Rekomendasi DPRD 

kepada Eksekutif; Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan oleh Partai Politik Peserta 

Pemilu. Sementara itu dua tahun terakhir indikator Upaya Penyediaan Informasi APBD 

oleh Pemerintah Daerah juga menunjukkan perolehan yang buruk.  3 dari 5 variabel di 

atas merupakan indikator dari Variabel Peran DPRD, satu merupakan indikator dari 

Variabel Peran Partai Politik, dan yang terakhir merupakan indikator dari Variabel 

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. 

Dari tren capaian di atas tampak kemungkinan adanya semacam “underlying 

factor” yang menarik turun kinerja indikator-indikator dalam Aspek Lembaga 

Demokrasi. Faktor tersebut tampaknya berkaitan dengan politik. Bila hal ini kita kaitkan 
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dengan proses demokrasi secara luas, maka capaian yang buruk pada indikator-

indikator yang terkait dengan partai politik dan DPRD ini mengindikasikan persoalan 

representasi yang cukup serius; yaitu persoalan tidak terealisasikannya pilihan-pilihan 

rakyat (votes) di dalam suara-suara yang mewakili mereka (voice) di lembaga-lembaga 

deliberasi dan pengambilan keputusan. Pendeknya, di Indonesia hari ini Votes belum 

menjadi Voice. 
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BAGIAN 2 

CAPAIAN DAN PROFIL DEMOKRASI INDONESIA 2017 

 

2.1. Kebebasan Sipil: Persoalan Hambatan Berpendapat dari 
Masyarakat 

 

Pergerakan nilai aspek kebebasan sipil IDI sejak tahun 2009 cenderung 

menurun, meski tahun 2017 naik tipis sehingga mencapai nilai 78,75. Jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016), nilai indeks aspek ini mengalami 

kenaikan sebesar 2,30 poin, dari 76,45 poin (2016) menjadi 78,75 poin (2017). 

Meskipun naik, nilainya tetap pada kategori “Sedang” (di bawah 80 poin), dan belum 

mampu kembali menembus kategori “Baik” (nilai 80 poin) seperti dicapai tahun-tahun 

sebelumnya. 

Selanjutnya, IDI 2017 menempatkan Provinsi Kalimantan Utara pada posisi 

tertinggi dalam aspek ini dengan perolehan nilai indeks sebesar 98,57 poin, sedang 

posisi terendah ditempati Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai indeks 60,16 poin. 

Seperti perolehan tahun sebelumnya 2016, nilai indeks aspek kebebasan sipil tetap 

menempati posisi paling tinggi dibandingkan dua aspek lain, yakni aspek hak-hak politik 

sebesar 72,49 poin dan aspek institusi demokrasi sebesar 66,63 poin. Data tersebut 

menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi terkait pemenuhan hak kebebasan sipil 

warga masih lebih baik dan kondisi ini perlu terus dijaga dan dikembangkan, baik oleh 

aparat pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat sipil. 

 

2.1.a.  Capaian Indeks Aspek Kebebasan Sipil 

Hasil IDI 2017 menunjukkan adanya fluktuasi dan dinamika yang tinggi dalam 

capaian nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil. Meski secara nasional terjadi kenaikan 

nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil, namun kenaikan tersebut tidak terjadi pada semua 

provinsi. Membandingkan antara nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil IDI 2017 dan 

tahun 2016 sebelumnya, terlihat hanya 19 provinsi mengalami kenaikan nilai indeks. 

Tiga di antaranya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pertama, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 14,34 poin dari 65,06 poin 

(2016) menjadi 79,40 poin (2017). Berikutnya, Provinsi Kalimantan Barat mengalami 
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kenaikan sebesar 13,86 poin dari 83,29 poin (2016) menjadi 97,15 poin (2017). Posisi 

ketiga ditempati Provinsi Lampung dengan kenaikan indeks sebesar 13,63 poin dari 

60,49 poin (2016) menjadi 74,12 poin (2017). Walaupun ketiga provinsi tersebut 

mengalami kenaikan yang signifikan, namun hanya provinsi Kalimantan Barat yang nilai 

indeksnya masuk kategori “Baik”, 2 lainnya masih pada kategori “Sedang”. 

Adapun sisanya, sebanyak 15 provinsi mengalami penurunan nilai indeks dan 3 

di antaranya mengalami penurunan cukup drastis. Tercatat Provinsi Nusa Tenggara 

Timur mengalami penurunan paling banyak sebesar 16,56 poin, dari 96,25 poin (2016) 

menjadi 79,69 (2017). Berikutnya, Provinsi Sulawesi Tenggara juga turun drastis 

sebesar 10,41 poin, dari 88,07 poin (2016) menjadi 77,66 poin (2017). Selanjutnya, 

Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 9,33 poin, dari 82,89 poin 

(2016) menjadi 73,56 poin (2017). Meski ketiga provinsi tersebut mengalami penurunan 

sangat drastis, namun nilai indeks ketiganya masih ber kategori “Sedang”. Lihat Tabel 3 

berikut ini. 

Tabel 3 
Perbandingan Nilai Indeks Aspek Kebebasan Sipil IDI 2016 dan 2017 

 

No Provinsi 
Aspek Kebebasan Sipil 

2016 2017 Selisih 

1 Kalimantan Utara 100,00 98,57 -1,43 

2 Kalimantan Barat 83,29 97,15 13,86 

3 Kalimantan Tengah 84,98 95,58 10,60 

4 Bali 96,94 95,51 -1,43 

5 D.I. Yogyakarta 90,00 93,25 3,24 

6 Papua Barat 93,67 92,42 -1,25 

7 Sulawesi Utara 96,31 90,87 -5,44 

8 Kepulauan Riau 85,43 90,84 5,41 

9 Sumatera Selatan 91,17 90,83 -0,34 

10 Maluku Utara 92,27 90,19 -2,08 

11 Sulawesi Tengah 80,39 90,04 9,64 

12 Papua 92,15 89,09 -3,06 

13 Bengkulu 85,14 88,51 3,37 

14 DKI Jakarta 81,11 87,73 6,62 

15 Aceh 92,92 87,27 -5,65 

16 Jambi 84,39 86,81 2,42 

17 Gorontalo 82,35 85,30 2,95 
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18 Banten 83,47 85,16 1,68 

19 Kalimantan Timur 78,25 83,33 5,08 

20 Kep. Bangka Belitung 87,65 83,07 -4,58 

21 Riau 71,78 82,03 10,25 

22 Maluku 87,17 81,78 -5,39 

23 Nusa Tenggara Timur 96,25 79,69 -16,56 

24 Nusa Tenggara Barat 65,06 79,40 14,34 

25 Jawa Timur 73,73 78,98 5,25 

26 Sulawesi Tenggara 88,07 77,66 -10,42 

27 Sulawesi Selatan 75,54 77,48 1,94 

28 Sumatera Utara 82,71 74,75 -7,96 

29 Lampung 60,49 74,12 13,63 

30 Jawa Barat 73,37 73,61 0,23 

31 Sulawesi Barat 82,89 73,56 -9,33 

32 Jawa Tengah 66,06 69,07 3,02 

33 Sumatera Barat 51,01 61,66 10,66 

34 Kalimantan Selatan 61,04 60,16 -0,89 

NASIONAL 76,45 78,75 2,30 

 

Hasil IDI 2017 seperti digambarkan Tabel 3 menjelaskan, sebanyak 22 provinsi 

mendapatkan nilai indeks dengan kategori “Baik” (di atas 80 poin), dan hanya 12 

provinsi yang masih bertahan pada kategori “Sedang” (di bawah 80 poin). Kabar 

baiknya, pada tahun 2017 ini tidak dijumpai lagi provinsi yang mendapatkan nilai indeks 

dengan kategori “Buruk” seperti tahun sebelumnya. Tahun 2016, nilai indeks Provinsi 

Sumatera Barat hanya sebesar 51,01 poin, sedangkan tahun ini naik 10,66 poin, 

menjadi 61,65 poin. 

 

2.1.b. Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil 

Nilai indeks aspek kebebasan sipil IDI 2017 disumbang oleh nilai indeks empat 

variabel di dalamnya. Pertama, nilai indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan 

Berserikat sebesar 79,16 poin, kedua nilai indeks Variabel Kebebasan Berpendapat 

sebesar 65,97 poin. Ketiga, nilai indeks Variabel Kebebasan Berkeyakinan sebesar 

84,28 poin dan terakhir nilai indeks Variabel Kebebasan dari Diskriminasi sebesar 

90,74 poin (Tabel 4). 
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Tabel  4 
Nilai Indeks Variabel Dalam Aspek Kebebasan Sipil 

 

 

 

No Variabel IDI 2016 IDI 2017 
1 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 82,79 79,16 
2 Kebebasan  Berpendapat                      72,17 65,97 
3 Kebebasan Berkeyakinan 81,69 84,28 
4 Kebebasan dari Diskriminasi 87,43 90,74 

 

Tabel 4 memperlihatkan perbandingan antara capaian nilai indeks variabel 

dalam Aspek Kebebasan Sipil IDI tahun 2017 dan tahun 2016. Terlihat jelas, nilai 

indeks Aspek Kebebasan Sipil 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,30 poin. Akan 

tetapi, kenaikan tersebut hanya disumbang oleh 2 variabel, yaitu Variabel 3 dan 4, 

sebaliknya Variabel 1 dan 2 justru mengalami penurunan. Berikut penjelasan lebih rinci. 

Nilai indeks Variabel 1 (Kebebasan Berkumpul dan Berserikat) turun sebesar 

3,63 poin, dari 82,79 poin (2016) menjadi 79,16 poin (2017). Adapun Variabel 2 

(Kebebasan Berpendapat) turun lebih drastis sebesar 6,20 poin, dari 72,17 poin (2016) 

menjadi 65,97 poin (2017). Sebaliknya, Variabel 3 dan 4 mengalami kenaikan nilai. 

Nilai indeks variabel 3 naik tipis sebesar 2,59 poin, dari 81,69 poin (2016) menjadi 

84,28 poin (2017). Adapun Variabel 4, naik signifikan sebesar 3,31 poin, dari 87,43 poin 

(2016) menjadi 90,74 poin (2017). 

Uraian berikut menjelaskan capaian setiap provinsi dalam nilai indeks keempat 

variabel Aspek Kebebasan Sipil IDI 2017, dan perbandingannya dengan IDI tahun 

2016. Dalam Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat hasil IDI 2017 

menunjukkan dinamika capaian yang beragam dari 34 provinsi. Sebanyak 22 provinsi 

berhasil memperoleh nilai indeks di atas 80 poin (Baik), sisanya sebanyak 3 provinsi 

meraih nilai di atas 60 poin (Sedang). Sebaliknya, 9 provinsi lainnya harus puas dengan 

nilai di bawah 60 poin (Buruk). Lihat Tabel 5. 

Tabel 5 
Perbandingan Nilai Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 

IDI 2016 dan 2017 

No. Provinsi 
Variabel Kebebasan Berkumpul 

dan Berserikat 
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2016 2017 Selisih 

1 Kalbar 92,97 100 7,03 

2 Riau 97,66 100 2,34 

3 Banten 97,66 100 2,34 

4 Jabar 57,81 21,09 -36,72 

5 DIY 95,31 100 4,69 

6 Aceh 100 100 0,00 

7 Sumut 100 100 0,00 

8 Sumbar 100 100 0,00 

9 Jambi 100 100 0,00 

10 Bengkulu 100 100 0,00 

11 Kepri 100 100 0,00 

12 Bali 100 100 0,00 

13 NTB 100 100 0,00 

14 Kalteng 100 100 0,00 

15 Gorontalo 100 100 0,00 

16 Papua 100 100 0,00 

17 Sumsel 100 96,88 -3,12 

18 Babel 100 96,88 -3,12 

19 Maluku Utara 100 96,88 -3,12 

20 Kaltara 100 94,53 -5,47 

21 Sultra 100 67,19 -32,81 

22 Sulut 100 61,72 -38,28 

23 Papua Barat 100 56,25 -43,75 

24 Sulbar 100 34,38 -65,62 

25 Kalsel 100 23,44 -76,56 

26 NTT 100 12,5 -87,50 

27 DKI Jakarta 48,44 60,16 11,72 

28 Sulsel 56,25 56,25 0,00 

29 Sulteng 60,16 100 39,84 

30 Maluku 60,16 100 39,84 

31 Lampung 23,44 96,88 73,44 

32 Jatim 5,47 53,91 48,44 

33 Jateng 12,5 6,25 -6,25 

34 Kaltim 7,03 56,25 49,22 

NASIONAL 82,79 79,16 -3,63 
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Dibandingkan perolehan IDI tahun 2016, secara nasional nilai indeks Variabel 

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat IDI 2017 mengalami penurunan sebesar 3,63 

poin, dari 82,79 poin (2016) menjadi 79,16 poin (2017). Faktanya tidak semua provinsi 

mengalami penurunan. Tercatat hanya 12 provinsi mengalami penurunan nilai indeks, 

12 provinsi lainnya tetap, tidak mengalami perubahan nilai indeks, sisanya 10 provinsi 

malah mengalami kenaikan.  

Di antara 12 provinsi yang mengalami kemunduran, tercatat tiga provinsi 

mengalami penurunan nilai secara drastis. Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami 

penurunan nilai indeks paling drastis sebesar 87,50 poin, dari 100 poin (2016) menjadi 

12,50 poin (2017). Berikutnya, Provinsi Kalimantan Selatan, turun sebesar 76,56 poin 

dari 100 poin (2016) menjadi 23,44 poin (2017). Lalu, Provinsi Sulawesi Barat turun 

sebesar 65,63 poin, dari 100 poin (2016) menjadi 34,38 poin (2017). Ketiga provinsi 

yang disebutkan tersebut mengalami penurunan nilai sangat drastis sehingga capaian 

nilainya berubah dari kategori “Baik” menjadi “Buruk.”  

Sebaliknya, di antara 10 provinsi yang mengalami kemajuan, tercatat 3 provinsi 

yang mengalami kenaikan secara signifikan. Provinsi Lampung mengalami kenaikan 

tertinggi sebesar 73,44 poin, dari 23,44 poin (2016) menjadi 96,88 poin (2017). Posisi 

nilainya berubah dari kategori “Buruk” melompat menjadi “Baik.” Lalu, disusul Provinsi 

Kalimantan Timur naik signifikan sebesar 49,22 poin, dari 7,03 poin (2016) menjadi 

56,25 poin (2017). Kemudian, Provinsi Jawa Timur juga naik sebesar 48,44 poin, dari 

5,47 poin (2016) menjadi 53,91 poin (2017). Pada 2 provinsi yang disebutkan terakhir, 

meski nilai indeks dalam variabel ini mengalami kenaikan yang sangat besar namun 

nilai indeks keduanya tetap berada dalam kategori “Buruk.” 

Dalam Variabel Kebebasan Berpendapat data IDI 2017 menunjukkan 

perkembangan nilai indeks Variabel Kebebasan Berpendapat yang cukup fluktuatif dan 

menunjukkan dinamika yang tinggi. Sebanyak 10 provinsi meraih nilai di atas 80 poin 

(baik), sebanyak 13 provinsi mendapatkan nilai di atas 60 poin, sisanya sebanyak 11 

provinsi hanya mendapatkan nilai di bawah 60 poin (buruk).  

Tabel 6 
Perbandingan Nilai Variabel Kebebasan Berpendapat  

 IDI 2016 dan 2017 
 

No. Provinsi Variabel Kebebasan Berpendapat 
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2016 2017 Selisih 

1. Nusa Tenggara Barat 72,23 100,00 27,77 

2. Sumatera Selatan 91,65 100,00 8,35 

3. Kalimantan Tengah 91,65 100,00 8,35 

4. Riau 39,59 93,74 54,15 

5. Kepulauan Riau 71,5 91,65 20,15 

6. Kalimantan Utara 100 89,59 -10,41 

7. Kalimantan Selatan 75,7 86,12 10,42 

8. Kalimantan Barat 86,12 86,12 0,00 

9. Sumatera Barat 86,12 83,33 -2,79 

10. Jawa Timur 100 83,30 -16,70 

11. Sulawesi Selatan 77,77 77,77 0,00 

12. Maluku Utara 81,24 77,77 -3,47 

13. Jawa Barat 89,59 77,06 -12,53 

14. Papua Barat 31,94 75,70 43,76 

15. Banten 59,71 75,70 15,99 

16. Gorontalo 72,91 75,70 2,79 

17. Bali 89,59 72,89 -16,70 

18. Kep. Bangka Belitung 100 72,89 -27,11 

19. Sulawesi Tengah 17,35 69,44 52,09 

20. Bengkulu 91,65 69,42 -22,23 

21. Sulawesi Utara 77,06 68,76 -8,30 

22. Jawa Tengah 75,7 61,82 -13,88 

23. DI. Yogyakarta 83,3 61,09 -22,21 

24. Jambi 72,89 59,00 -13,89 

25. Kalimantan Timur 85,39 56,94 -28,45 

26. Lampung 31,24 53,47 22,23 

27. Sulawesi Tenggara 61,09 52,77 -8,32 

28. Nusa Tenggara Timur 100 50,00 -50,00 

29. Sumatera Utara 86,12 47,94 -38,18 

30. Papua 91,65 27,77 -63,88 

31. Sulawesi Barat 0 24,30 24,30 

32. DKI Jakarta 62,48 20,83 -41,65 

33. Maluku 17,35 0,00 -17,35 

34. Aceh 83,3 0,00 -83,30 

NASIONAL 72,17 65,97 -6,20 
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Tabel 6 menjelaskan, dibandingkan data IDI tahun 2016, hasil tahun 2017 

menunjukkan pelemahan nilai indeks Variabel Kebebasan Berpendapat secara 

signifikan sebesar 6,20 poin, dari 72,17 poin (2016) menjadi 65,97 poin (2016). Perlu 

dicatat, nilai indeks variabel ini sejak tahun 2010 menempati posisi terendah 

dibandingkan nilai indeks 3 variabel lain dalam Aspek Kebebasan Sipil.  

Walau secara nasional nilai indeks Variabel Kebebasan Berpendapat 

mengalami penurunan, namun tidak semua provinsi mengalami penurunan nilai indeks 

dalam variabel tersebut. Tercatat sebanyak 20 provinsi mengalami penurunan nilai 

indeks, sementara 2 provinsi lainnya bertahan. Sisanya, 12 provinsi justru berhasil 

meningkatkan nilai indeksnya. 

Hasil IDI 2017 menunjukkan pula dinamika pergerakan nilai indeks pada 34 

provinsi. Dibandingkan perolehan tahun 2016, terlihat jelas 3 provinsi mengalami 

kenaikan yang sangat signifikan, yaitu Provinsi Riau, Sulawesi Tengah dan Papua 

Barat. Provinsi Riau mengalami kenaikan nilai indeks paling tinggi sebesar 54,15 poin, 

dari 39,59 poin (2016) menjadi 93,74 poin (2017) sehingga mengubah posisi nilainya 

dari kategori “Buruk” menjadi kategori “Baik.”  Berikutnya, Provinsi Sulawesi Tengah 

juga naik drastis sebanyak 52,09 poin, dari 17,35 poin (2016) menjadi 69,44 poin 

(2017) sehingga mengubah posisi nilainya dari kategori “Buruk” menjadi kategori 

“Sedang.”  Terakhir, Provinsi Papua Barat juga naik signifikan sebesar 43,76 poin, dari 

31,94 poin menjadi 75,70 poin. Kenaikan itu mengubah posisi nilainya dari kategori 

“Buruk” menjadi kategori “Sedang” seperti Sulawesi Tengah.   

Variabel kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2017 

memperoleh capaian sebesar 84,28 poin. Mayoritas provinsi, sebanyak 21 memperoleh 

nilai dalam kategori baik, hanya ada 2 provinsi yang nilainya dalam kategori sedang, 

sisanya terdapat 11 provinsi meraih nilai di bawah 60 poin (buruk). Dibandingkan hasil 

IDI tahun 2016, nilai variabel kebebasan beragama dan berkeyakinan IDI 2017 

mengalami kenaikan tipis sebesar 2,59 poin, dari 81,69 poin (2016) menjadi 84,28 poin 

(2017). Faktanya, meski secara nasional variabel ini mengalami kenaikan nilai indeks, 

namun tidak semua provinsi mengalami peningkatan. Kenaikan terjadi pada 21 

provinsi, sementara 3 provinsi lainnya tidak mengalami perubahan nilai indeks. Adapun 

sisanya, 10 provinsi justru mengalami kemunduran. 

Tabel 7 
Perbandingan Nilai Variabel Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan  
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 IDI 2016 dan 2017 
 

No. Provinsi 

Variabel Kebebasan 
Berkeyakinan 

2016 2017 Selisih  

1 Kalimantan Barat 84,62 100 15,38 

2 DKI Jakarta 94,63 100 5,37 

3 Bali 96,42 100 3,58 

4 Kalimantan Utara 100 100 0,00 

5 Papua 100 100 0,00 

6 Sulawesi Utara 100 98,94 -1,06 

7 Papua Barat 100 97,18 -2,82 

8 Nusa Tenggara Timur 95,01 96,26 1,25 

9 Aceh 93,22 95,2 1,98 

10 DI Yogyakarta 94,24 94,63 0,39 

11 Kepulauan Riau 91,16 93,84 2,68 

12 Sumatera Selatan 94,24 93,84 -0,40 

13 Kalimantan Tengah 81,54 92,43 10,89 

14 Bengkulu 75,89 90,77 14,88 

15 Jambi 87,02 87,69 0,67 

16 Sulawesi Tengah 87,45 87,81 0,36 

17 Maluku Utara 89,75 87,19 -2,56 

18 Maluku 96,92 85,79 -11,13 

19 Kalimantan Timur 78,45 84,61 6,16 

20 Jawa Tengah 66,51 81,54 15,03 

21 Gorontalo 80,51 80,12 -0,39 

22 Sumatera Utara 77,95 79,41 1,46 

23 Riau 77,69 78,96 1,27 

24 Banten 78,45 78,45 0,00 

25 Babel 81,53 78,46 -3,07 

26 Sulawesi Barat 86,63 77,65 -8,98 

27 Jawa Barat 64,81 73,55 8,74 

28 Jawa Timur 68,61 73,3 4,69 

29 Sulawesi Tenggara 85,77 73,98 -11,79 

30 Lampung 64,73 72,55 7,82 

31 Sulawesi Selatan 85,4 72,69 -12,71 

32 Nusa Tenggara Barat 44,59 64,73 20,14 

33 Kalimantan Selatan 42,51 55,49 12,98 
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34 Sumatera Barat 31,12 38,43 7,31 

NASIONAL 81,69 84,28 2,59 

 

Tabel 7 tersebut menjelaskan, di antara 22 provinsi yang mengalami progres 

pada tahun 2017, tercatat 3 provinsi mengalami kenaikan cukup signifikan. Pertama, 

Provinsi NTB naik sebesar 20,14 poin dari 44,59 poin (2016) menjadi 64,73 poin 

(2017). Kenaikan itu mengubah posisinya dari kategori “Buruk” menjadi kategori 

“Sedang.” Kedua, Provinsi Kalimantan Barat memperoleh kenaikan sebesar 15,38 poin, 

dari 84,62 poin menjadi 100 poin, tetap dalam kategori “Baik.” Ketiga, Provinsi Jawa 

Tengah mengalami kemajuan sebesar 15,03 poin, dari 66,51 poin (2016) menjadi 81,54 

poin (2017) sehingga posisinya berubah dari kategori “Sedang” menjadi “Baik.” 

Variabel Kebebasan Dari Diskriminasi IDI 2017 memperoleh nilai Variabel 

Kebebasan Dari Diskriminasi sebesar 90,74 poin dan sekaligus menempatkan nilai 

indeks ini pada posisi tertinggi di antara 3 variabel lain dalam aspek ini. Sebanyak 26 

provinsi atau mayoritas berhasil meraih nilai dalam kategori “Baik”, sisanya, sebanyak 8 

provinsi meraih nilai dalam kategori “Sedang”. Menarik dicatat, tidak ada satupun 

provinsi yang mendapatkan nilai dalam kategori buruk. 

Dibandingkan perolehan IDI 2016, hasil IDI tahun 2017 menjelaskan kenaikan 

nilai indeks Variabel Kebebasan Dari Diskriminasi sebesar 3,31 poin, dari 87,43 poin 

(2016) menjadi 90,74 poin (2017). Menarik disebutkan, meski secara nasional nilai 

indeks variabel ini mengalami kenaikan, namun faktanya dijumpai 11 provinsi justru 

mengalami kemunduran. Terdapat 9 provinsi tidak mengalami perubahan nilai indeks.  

Sisanya, 10 provinsi mengalami kemajuan nilai indeks. 

Tabel 8 
Perbandingan Nilai Variabel Kebebasan dari Diskriminasi 

 IDI 2016 dan 2017 
 

No. Provinsi 

Variabel Kebebasan Dari 
Diskriminasi 

2016 2017 Selisih 

1 Sulawesi Selatan 57,37 96,53 39,16 

2 Sumatera Barat 68,72 96,53 27,81 

3 DKI Jakarta 66,79 93,47 26,68 

4 DI. Yogyakarta 80,40 100,00 19,60 

5 Kalimantan Barat 75,52 93,47 17,95 



37  

6 Riau 60,80 78,68 17,88 

7 Kalimantan Tengah 85,53 100,00 14,47 

8 Jambi 76,97 90,86 13,89 

9 Gorontalo 84,33 96,53 12,20 

10 Papua 70,39 82,47 12,08 

11 Kepulauan Riau 71,73 79,98 8,25 

12 Sulawesi Tengah 94,79 100,00 5,21 

13 Aceh 93,47 97,39 3,92 

14 Lampung 74,53 78,00 3,47 

15 Kep. Bangka Belitung 93,47 93,47 0,00 

16 Jatim 100,00 100,00 0,00 

17 Banten 100,00 100,00 0,00 

18 Nusa Tenggara Barat 100,00 100,00 0,00 

19 Kalimantan Timur 100,00 100,00 0,00 

20 Kalimantan Utara 100,00 100,00 0,00 

21 Sulawesi Tenggara 100,00 100,00 0,00 

22 Maluku Utara 100,00 100,00 0,00 

23 Papua Barat 100,00 100,00 0,00 

24 Jawa Barat 93,47 90,86 -2,61 

25 Maluku 100,00 97,39 -2,61 

26 Sumatera Selatan 80,40 77,79 -2,61 

27 Sulawesi Utara 93,47 89,99 -3,48 

28 Sulawesi Barat 100,00 96,53 -3,47 

29 Bali 100,00 91,75 -8,25 

30 Kalimantan Selatan 86,93 74,36 -12,57 

31 Bengkulu 100,00 86,39 -13,61 

32 Jawa Tengah 80,03 63,53 -16,50 

33 Sumatera Utara 86,93 64,93 -22,00 

34 Nusa Tenggara Timur 96,53 74,38 -22,15 

NASIONAL 87,43 90,74 3,31 

 

Hasil IDI 2017 memotret 3 provinsi mengalami kenaikan nilai indeks secara 

signifikan dalam variabel ini. Pertama, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami progres 

yang signifikan, naik sebesar 39,16 poin, dari 57,37 poin (2016) menjadi 96,53 poin 

(2017). Perolehan itu membuat provinsi ini menanjak tajam dari kategori “buruk” 

menjadi “baik”. Kedua, Provinsi Sumatera Barat memperoleh kenaikan sebesar 27,81 

poin, dari 68,72 poin (2016) menjadi 96,53 poin (2017), kenaikan itu mengubah posisi 



38  

nilainya dari kategori “Sedang” menjadi “Baik”. Ketiga, Provinsi DKI Jakarta juga 

mengalami kenaikan sebesar 26,67 poin, dari 66,79 poin (2016) menjadi 93,47 poin 

(2017) sehingga posisinya sekarang pada ketegori nilai “Baik”.   

 

2.1.c. Tren Capaian Indikator dan Prioritas Penguatan Kebebasan Sipil 

Nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil merupakan agregat dari nilai skor 10 

indikator yang terdapat di dalamnya. Secara umum nilai 10 indikator dalam aspek 

kebebasan sipil menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Sebanyak 7 

indikator mendapatkan nilai skor di atas 80 poin atau berada dalam kategori “Baik”. 

Hanya ada tiga skor indikator yang perlu didorong perkembangannya. Pertama, skor 

Indikator 1 terkait ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat 

pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Nilai 

skornya berada dalam kategori “Sedang.” Kedua, skor Indikator 3 terkait ancaman 

kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat 

kebebasan berpendapat yang nilai skornya 68,87 poin atau kategori “Sedang.” Ketiga, 

skor Indikator 4 terkait ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur 

masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dengan nilai skor paling 

rendah, 51,47 poin atau kategori “Buruk”.  

Perlu digarisbawahi, selama tahun 2009-2017 nilai skor Indikator 4 selalu 

menempati posisi terendah di antara sepuluh indikator dalam aspek ini. Ke depan, skor 

Indikator 3 dan 4 yang membentuk nilai indeks Variabel Kebebasan Berpendapat 

agaknya memerlukan treatment khusus karena sepanjang penyusunan IDI, 2 nilai skor 

indikator tersebut selalu berada pada posisi terendah.  

Uraian berikut menjelaskan secara lebih mendetail perolehan nilai skor setiap 

indikator dalam Aspek Kebebasan Sipil dan perbandingannya dengan hasil IDI 2016 

(Tabel 9). 

Tabel 9 
Perbandingan Nilai Skor Indikator  

Aspek Kebebasan Sipil IDI 2016 dan 2017 
 

No Indikator 2016 2017 Selisih 
1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat 

pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul 
dan berserikat 

82,35 77,57 - 4,78 
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2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh warga 
masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan 
berserikat 

85,85 90,26 + 4,41 

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

76,47 68,87 - 7,60 

4. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur 
masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat 

50,74 
 

51,47 
+ 0,73 

 
5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau 

mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya 
81,71 82,23 + 0,52 

6. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat 
pemerintah yang menghambat kebebasan beragama 
masyarakat 

84,19 86,21 + 2,02 

7. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari 
sesama warga masyarakat yang menghambat kebebasan 
beragama masyarakat 

80,00 91,18 +11,18 

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

81,37 91,67 +10,30 

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

95.59 
 

93.29 
- 2.30 

 

10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh 
masyarakat karena alasan gender, etnis, atau lainnya 

87.75 87.50 - 2.25 

 

Dibandingkan hasil IDI 2016, perkembangan nilai skor indikator IDI 2017 

mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Dari 10 indikator, tercatat 6 indikator 

mengalami penguatan, sisanya 4 indikator mengalami pelemahan skor. Di antara 10 

indikator yang mengalami kenaikan skor, tercatat indikator 7 mengalami kenaikan nilai 

skor yang sangat signifikan sebesar 11,18 poin, dari 80,00 poin (2016) menjadi 91,18 

poin (2017), tetap dalam kategori “Baik”.  

Indikator lain yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,30 poin adalah 

Indikator 8. Skornya naik dari nilai 81,37 poin (2016) menjadi 91,67 poin (2017). 

Kenaikan nilai skor ini mengindikasikan berkurangnya aturan tertulis yang diskriminatif 

terhadap kelompok rentan, misalnya terhadap kelompok disabilitas, orang miskin, 

orang sakit dan mereka yang mengalami intimidasi karena minoritas berbasiskan suku, 

ras, agama dan gender.  

Selain dua indikator tadi, tercatat pula kenaikan nilai skor sebesar 4,41 poin, 

pada Indikator 2, dari 85,85 poin (2016) menjadi 90,26 poin (2017). Kenaikan nilai skor 

sebesar 2,02 poin, juga diraih Indikator 6, dari 84,19 poin (2016) menjadi 86,21 poin 

(2017). Lalu Indikator 4 juga naik tipis sebesar 0,73 poin, dari 50,74 poin (2016) 
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menjadi 51,47 poin (2017). Meski naik, ketegori nilainya tetap “Buruk”. Terakhir, 

Indikator 5 juga naik lebih tipis sebesar 0,52 poin, dari 81,71 poin (2016) menjadi 82,23 

poin (2017). 

Sebaliknya, hasil IDI 2017 mencatat 4 indikator mengalami kemunduran, dan 

penurunan nilai skor terbanyak terjadi pada Indikator 3, yaitu sebesar 07,60 poin, dari 

76,47 poin (2016) menjadi 68,87 poin (2017). Berikutnya, Indikator 1 mengalami 

penurunan skor sebesar 4,78 poin, dari 82,35 poin (2016) menjadi 77,57 poin (2017). 

Selanjutnya, Indikator 9 mengalami penurunan tipis sebesar 2,30 poin, dari 95,59 poin 

(2016) menjadi 93,29 poin (2016). Meskipun nilai skor indikatornya turun, namun tetap 

dalam kategori “Baik” dan bahkan menjadi nilai skor tertinggi di antara 10 indikator yang 

ada. Terakhir, nilai skor indikator 10 juga mengalami kemunduran sebesar 2,25 poin, 

dari 87,75 poin (2016) menjadi 87,50 poin (2017), tetap pada kategori “Baik” lihat Tabel 

9.  

Berikut akan dijelaskan capaian skor masing-masing indikator dan maknanya 

bagi upaya penegakan demokrasi di Indonesia. Selain itu, akan diuraikan pula tren 

perkembangan skornya selama tujuh tahun terakhir (2009-2017). 

Tabel 10 
Tren Nilai Skor Indikator Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2009-2017 
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Indikator 1 menggambarkan kejadian berupa ancaman kekerasan atau 

penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat kebebasan 

berkumpul dan berserikat. Tahun 2017 indikator ini mendapatkan nilai skor sebesar 

77,57 poin. Dibandingkan  dengan perolehan tahun 2016, skornya turun sebesar 4,78 

poin, dari 82,35 poin (2016) menjadi 77,57 poin (2017).  

Tercatat selama tahun 2009-2016 skor ini selalu berada dalam kategori “Baik” 

(di atas 80 poin). Tapi, tahun 2017 nilai skornya menukik ke posisi terendah. Bahkan, 

untuk pertama kalinya sejak 2009, skor indikator ini turun ke kategori “Sedang” dan 

tentu saja hal itu perlu diwaspadai. Untuk memperjelas gambaran mengenai turunnya 

skor indikator ini, perlu mencermati berbagai kasus yang muncul selama tahun 2017. 
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Penurunan nilai skor pada indikator ini mengindikasikan bertambahnya atau 

menguatnya hambatan dari aparat Pemda terhadap warga dalam melakukan kegiatan 

berkumpul dan berserikat yang berhubungan dengan hak dan kebebasannya sebagai 

warga negara. Setidaknya ada 10 kasus yang dijumpai dalam indikator ini, dan 

umumnya menunjukkan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang cenderung 

arogan dan tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi, khususnya terkait kebebasan 

warga untuk berkumpul dan berserikat.  

Di antara kasus-kasus yang dijumpai sehubungan dengan indikator ini antara 

lain sebagai berikut. Kasus di Kebumen, Jawa Tengah. Tim gabungan terdiri atas 

Satpol PP, Kodim 0709 Kebumen dan Polres Kebumen menggelar razia pada 

perayaan valentine di sejumlah hotel, Selasa (14/2) malam. Menurut Plt Kasatpol PP 

Kebumen Titi Widagni, razia kali ini memang khusus menyasar perayaan hari kasih 

sayang.“Ini menyusul surat edaran pemkab yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kebumen tentang larangan para pelajar merayakan hari valentine atau 

kasih sayang,” kata Titi.  

Kasus pelarangan serupa juga dijumpai di Jambi- Disdikpora Keluarkan Edaran 

Mengenai Pelarangan Valentine Day. Penajam-Seluruh pelajar di Penajam Paser Utara 

(PPU) dilarang merayakan Hari Valentine yang jatuh hari ini (14/2). Pasalnya momen 

yang identik dengan sebutan Hari Kasih Sayang itu kerap dimanfaatkan sebagai 

momentum bagi remaja untuk berbuat maksiat. Larangan tersebut di tuangkan Kepala 

Disdikpora PPU, Marjanin dalam surat edaran bernomor 425/441/Disdikpora/II/2017. 

Surat Edaran tersebut sudah disampaikan ke semua sekolah di Benuo Taka. 

Kasus lain lagi terkait indikator ini dijumpai di Manado, Sulawesi Utara. Larangan 

bagi organisasi HTI melakukan kegiatan di kampus. Kasus ini terjadi sebelum 

pemerintah mengeluarkan aturan yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang di 

Indonesia. Itulah sebabnya mengapa kasus ini ditangkap.  Sekitar Februari 2017, 

mengenai kasus HTI yang masuk ke Universitas Sam Ratulangi. Kasus tersebut 

dibawa ke ruang diskusi Unsrat dan ada beberapa organisasi seperti Anshor, PMII 

(Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia). Sebelumnya, ada surat pelarangan 

melaksanakan diskusi di tahun 2016 itu kasusnya ada mahasiswa Islam yang 

melakukan diskusi di Unsrat tapi kelompok HTI. Nah, kelompok-kelompok radikal 

menurut dorang (mereka). Dapat informasi pihak Unsrat langsung mengeluarkan 

semacam surat edaran, bahwa tidak ada lagi mahasiswa kelompok HTI yang 
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menggunakan mesjid. Itu pada 2017. Jadi HTI itu kan menurut pihak Unsrat ancaman 

karena paham radikal. Makanya tidak lagi diperbolehkan mahasiswa yang dari 

komunitas atau HTI melakukan diskusi atau apalah di mesjid.  

Indikator 2 memotret tentang kejadian yang mengandung ancaman kekerasan 

atau penggunaan kekerasan oleh warga masyarakat yang menghambat kebebasan 

berkumpul dan berserikat. Pada tahun 2017 indikator ini mendapatkan nilai skor 

sebesar 90,26 poin. Dibandingkan IDI tahun 2016 sebelumnya, nilai skor indikator ini 

mengalami kenaikan sebesar 4,41 poin, dari 85,85 poin (2016) menjadi 90,26 poin 

(2017). Artinya, selama tahun 2017 terjadi penurunan ancaman atau hambatan terkait 

kebebasan berkumpul dan berserikat. Semoga hal ini merupakan dampak dari berbagai 

kegiatan pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh 

banyak pihak di masyarakat.  

Pergerakan skor indikator ini selama tahun 2009-2017 terlihat stabil dan selalu 

berada pada ketegori nilai “Baik”. Meski tahun 2017 skor indikator ini meningkat, tetap 

saja masih ditemukan sekitar 13 kasus ancaman dan hambatan dari sesama 

masyarakat yang menghalangi sesama warga dalam kebebasan berkumpul dan 

berserikat. Contoh kasus terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung: CV 

United Smelting diduga melanggar Undang-Undang Ketanagakerjaan lantaran 

melakukan pemecatan terhadap Dedy Firmansyah, salah satu karyawannya tanpa 

alasan yang jelas. Tidak terima PHK sepihak oleh perusahaan Smelter tersebut, Dedy 

pun mengadukan pemecatan sepihak tersebut ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Provinsi dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang, serta meminta perlindungan hak pekerja ke SPSI Babel. Dedy 

mempertanyakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan CV United Smalting 

tersebut. Dia mengaku heran kenapa dirinya dipecat tanpa alasan yang jelas. Apalagi, 

perusahan juga tidak pernah melayangkan Surat Peringatan (SP) kepada dirinya yang 

dianggap melakukan kesalahan. Alasannya tidak masuk akal. Kata perusahaan saya 

dipecat karena tidak masuk selama 2 hari. Padahal hal itu karena saya bagian dari 

SPSI. Mereka tidak mau ada SPSI di perusahaan.  

  

Pada kasus tersebut di atas yang menghambat kebebasan berkumpul dan 

berserikat adalah masyarakat dalam wujud pengurus korporasi atau perusahaan 
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swasta. Mereka menghalangi hak dan kebebasan karyawan untuk ikut berorganisasi 

atau aktif dalam organisasi buruh seperti SPSI. 

Kasus lain, berupa larangan berkumpul bagi para waria di Kendari, Sulawesi 

Tenggara. Di Bulan November-Desember 2017, ada kecaman dari masyarakat sekitar 

bahkan di luar Kabupaten Kolaka yang tidak menghendaki adanya rencana kegiatan 

kontes kecantikan waria di Pomalaa Kabupaten Kolaka yang akan diselenggarakan 

oleh pengurus waria tingkat Provinsi Sultra.  

Kedua kasus tersebut membuktikan adanya hambatan bagi warga masyarakat 

dalam menikmati hak dan kebebasannya selaku warga negara untuk melakukan 

kegiatan berkumpul dalam rangka berorganisasi atau kegiatan kemasyarakatan lain. 

Sebagai warga negara, seorang karyawan berhak melakukan aktifitas di organisasi 

buruh seperti SPSI, tentu saja dalam penggunaan hak tersebut, dia tidak boleh 

merugikan perusahaan dan menganggu ketertiban karyawan lainnya. Demikian pula 

pada kasus kedua yang menjadi korban adalah kolompok waria. Sebagai warga 

negara, waria berhak mendapatkan perlakuan setara seperti warga lainnya. Waria tidak 

boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan lantaran jenis gendernya 

yang berbeda dengan mayoritas. Pemda perlu membuat aturan yang lebih konkret agar 

masyarakat mengerti bahwa tidak satu pun warga yang boleh diperlakukan tidak adil 

atau diskriminatif hanya karena perbedaan gender, agama, status sosial dan pilihan 

politik. 

Indikator 3 menunjukkan kejadian yang berhubungan dengan ancaman 

kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat Pemda yang menghambat 

kebebasan berpendapat. Tahun 2017 indikator ini mendapatkan skor sebesar 68,87. 

Dibandingkan dengan capaian IDI 2016, skor indikator ini turun cukup drastis sebesar 

7,60 poin dari 76,47 poin (2016) menjadi 68,87 poin (2017). Perkembangan skor 

indikator ini sejak 2009 mengalami penurunan yang konsisten. Sejak 2010 nilai skornya 

selalu dalam kategori “Sedang” dan sampai sekarang belum pernah kembali ke 

kategori “Baik” sebagaimana capaian tahun 2009.  

Selama tahun 2017, dijumpai kurang lebih 57 kasus terkait indikator ini. 

Umumnya, kasus-kasus tersebut berhubungan dengan dua isu utama. Pertama, terkait 

kebebasan pers dan kedua banyak bersinggungan dengan kegiatan Pilkada. 

Rinciannya sebagai berikut: terdapat 20 kasus berkenaan dengan ancaman dan 
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kekerasan terhadap wartawan, selebihnya ancaman terhadap guru, PNS, mahasiswa, 

kelompok perempuan, aktivis LSM dan warga biasa. Umumnya ancaman dan 

penggunaan kekerasan tersebut juga terkait Pilkada. 

Contoh kasus lain terjadi di Provinsi Maluku:  “Seminggu sebelum pilkada kota 

Ambon, ada intimidasi salah satu pejabat di Dinas Sosial Kota Ambon kepada 

bawahannya yang bernama Stefanus Romsery bahwa yang bersangkutan harus 

memilih walikota incumbent, karena kalau tidak memilih, maka urusannya akan susah 

atau dipersulit.” 

Kasus lain dialami oleh pekerja jurnalistik di Sumatera Utara: PWI Kecam 

Petugas Halangi Tugas Wartawan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota 

Tanjungbalai Yan Aswika mengecam sikap oknum Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai 

yang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurut Yan, bagi 

siapa menghalangi wartawan melaksanakan tugas peliputan, maka dapat dikenakan 

pidana hukuman dua tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 500 juta. Hal 

tersebut diungkapkan Yan Aswika, menanggapi pencegahan wartawan terbitan Medan, 

Usni Pili Panjaitan yang mengambil foto terkait dugaan penangkapan TKI ilegal, di 

Mako Sat Pol Air Polres Tanjungbalai, Selasa (2/5).” 

Kasus lain lagi terjadi di Jakarta terhadap aktivis mahasiswa. “Tanggal 27 

Oktober ada aksi di istana negara oleh mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa BEM SI 

yang dibubarkan Polda Metro Jaya. Selain dibubarkan, ada 13 aktivis SI yang 

ditangkap, 1 orang dianiaya sampai kepalanya berdarah karena luka-luka. Dibubarkan 

karena sudah melewati batas jam 06.00 WIB. tidak ada reaksi juga dari pihak istana. 

Jadi sebenarnya kalau melihat secara keseluruhan, pembubaran itu dua hal ya. Yang 

kesatu terkait dengan surat pemberitahuan polisi sama satu lagi melewati jadwal jam 

batas waktu.” 

Indikator 4 memaparkan jumlah kejadian terkait ancaman kekerasan atau 

penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan 

berpendapat. IDI 2017 mencatat nilai skor indikator ini sebesar 51,47 poin. Skor ini 

merupakan nilai paling rendah di antara semua indikator dalam Aspek Kebebasan Sipil. 

Dibandingkan hasil IDI 2016, nilai skor indikator ini naik tipis sebesar 0,73 poin dari 

50,74 poin (2016) menjadi 51,47 poin (2017). Meski mengalami kenaikan, nilai skor 

indikator ini tetap dalam kategori “Buruk”. 
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Mencermati tren pergerakan nilai skor indikator 4 selama tahun 2009-2017 

tampak  capaian nilainya turun secara konsisten. Hanya di awal perhitungan IDI, yaitu 

tahun 2009 nilai skornya mencapai 86,67 (kategori “Baik”). Setelah itu, sejak 2010- 

2017 nilai skornya rata-rata berkutat pada kategori “Buruk.” (di bawah 60 poin), dan 

secara permanen menempati posisi terendah dalam Aspek Kebebasan Sipil. 

IDI 2017 mencatat sebanyak 46 kasus ditemukan berhubungan dengan indikator 

ini. Kasus-kasus tersebut berbentuk ancaman dan penggunaan kekerasan oleh 

masyarakat terhadap sesama masyarakat. Di antara 46 kasus tersebut, sebagian besar 

(sebanyak 17 kasus) berhubungan dengan isu Pilkada dan semacamnya. Sebanyak 11 

kasus menempatkan wartawan sebagai korban. Sebagian kasus lainnya berkaitan 

dengan ancaman dan kekerasan terhadap buruh atau karyawan perusahaan. Sisanya, 

yang menjadi korban ancaman dan kekerasan adalah mahasiswa, buruh, aktivis LSM 

dan warga biasa.  

Sangat perlu dicatat bahwa masyarakat yang dimaksudkan sebagai pelaku 

kekerasan dalam sebagian kasus tersebut bukanlah orang-orang awam sebagaimana 

umum dipahami. Dalam sebagian kasus terungkap bahwa pelaku kekerasan adalah 

pimpinan institusi swasta, pengusaha, petugas keamanan di sebuah perusahaan dan 

semacamnya. Mereka inilah yang melakukan ancaman atau kekerasan terhadap 

wartawan yang menulis berita tentang mereka. Sebagai bukti dapat dilihat pada dua 

kasus berikut: Contoh kasus terkait kekerasan terhadap wartawan terjadi di Aceh: 

“Kontraktor Ancam Wartawan Terkait Pemberitaan Gedung SMA. Hendri Z, jurnalis 

LKBN Antara perwakilan Aceh di Kabupaten Aceh Selatan mendapat ancaman dari 

seorang kontraktor pelaksana proyek pembangunan gedung SMA Unggul Pasie Raja. 

Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Ancaman yang sama juga ditujukan 

kepada Taufi Z., Wartawan Serambi Indonesia.” 

Kasus lainnya: “Saya selaku ketua SBTK yang dipercayakan oleh teman-teman 

langsung diberhentikan oleh perusahaan dengan berbagai macam alasan yang sama 

sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka kemukakan. Sampai waktu itu berapa kali 

kami melakukan mediasi kemudian juga negosiasi di tingkat perusahaan sampai ke 

Disnaker Kota, tetap juga jalannya buntu pada waktu itu. Sekitar 35 orang waktu itu 

yang betul-betul di PHK secara sepihak oleh perusahaan, dari PT Utama Beton. 
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Media yang di dalamnya para wartawan mengabdi adalah salah satu pilar 

penting demokrasi. Tugas wartawan adalah menyampaikan informasi yang benar dan 

akurat kepada masyarakat luas sehingga mereka tercerahkan. Karena itu, semua 

bentuk upaya pengekangan dan pembelengguan terhadap wartawan dipandang 

bertentangan dengan prinsip demokrasi. 

Contoh kasus dalam kegiatan pilkada; “Saling Rusak Baliho Terjadi di Aceh 

Selatan; Dilakukan oleh Pendukung Irwandi dan Mualem. TAPAKTUAN - Pengrusakan 

baliho dan atribut kampanye kembali terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada 2017. Kali 

ini terjadi di Aceh Selatan, yang dilakukan oleh dua kelompok massa pendukung dua 

pasangan calon (Paslon) Gubernur Aceh.” 

Kasus serupa terjadi di Ambon: “Sehari sebelum Pilkada Kota Ambon (14 

Februari 2017), ada kejadian penodongan dengan senjata oleh masyarakat sipil yang 

bernama Elvis Talapesy kepada beberapa orang yang tergabung dalam satu lembaga 

survei Pilkada yang menurutnya adalah orderan pasangan Pilkada tertentu.” 

Kedua kasus tersebut menjelaskan dengan sangat transparan betapa 

masyarakat masih sulit menerima perbedaan pendapat, termasuk dalam hal pilihan 

politik. Pendidikan politik menjadi sebuah keniscayaan. Masyarakat perlu dididik untuk 

terbiasa melihat dan mengalami perbedaan pendapat, khususnya dalam bidang politik. 

Setiap warga memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dan pilihan 

politiknya secara bertanggungjawab, bukan dengan cara sewenang-wenang. Setiap 

warga diharuskan bersikap bijak dan mampu mengapresiasi perbedaan pendapat 

dalam hal apa pun. Warga perlu diedukasi untuk terampil berdialog, berdiskusi dan 

berdebat dengan kemampuan menyampaikan argumentasi yang logis dan masuk akal. 

Sebab, penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap mereka yang berbeda adalah 

cara-cara purba yang perlu dihindari sepenuhnya. 

Indikator 5 mencerminkan jumlah aturan tertulis terkait agama yang tidak 

demokratis karena membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam 

menjalankan agama atau keyakinannya. Tahun 2017 indikator ini mendapatkan skor 

sebesar 82,23 poin. Dibandingkan hasil IDI 2016, terjadi kenaikan tipis 0,52 poin, dari 

81,71 poin (2016) menjadi 82,23 poin (2017). Kenaikan skor tersebut dapat dimaknai 

sebagai berkurangnya jumlah aturan tertulis yang menghambat warga dalam 

merefleksikan hak dan kebebasannya terkait agama dan keyakinan.  
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Selama tahun 2017 hanya ada 6 aturan tertulis yang ditemukan. Contohnya, 

aturan tertulis di Provinsi Bengkulu yang mewajibkan kemampuan baca Qur’an bagi 

calon murid yang akan masuk SD. “Tahun ajaran baru 2017 akan jadi tantangan 

tersendiri bagi orang tua siswa di Mukomuko, Bengkulu. Karena Pemkab Mukomuko 

telah memberlakukan Perda keharusan memiliki kemampuan baca Alquran bagi siswa 

yang beragama muslim. Ini berlaku bagi seluruh siswa muslim yang hendak masuk SD, 

SMP, SMA dan SMK” 

Walaupun dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa aturan itu bukan 

dimaksudkan untuk memaksa anak-anak agar bisa baca Al-Qur’an, namun dalam 

pelaksanaannya tetap merupakan pemaksaan. Sebab, calon murid yang tidak mampu 

membaca akan ditolak. Aturan demikian jelas tidak dapat diterima di negara demokrasi 

seperti Indonesia. Sebab, prinsip demokrasi tidak boleh mewajibkan atau melarang 

seseorang untuk melaksanakan ajaran agama. Negara tidak boleh mewajibkan atau 

melarang warga terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebetulnya banyak 

cara yang dapat ditempuh Pemda demi meningkatkan kualitas dan kapasitas warga 

dalam memahami ajaran agama mereka, misalnya menyediakan sarana dan prasarana 

pendidikan keagamaan yang memadai, termasuk pendidikan baca-tulis Al-Qur’an 

sehingga tidak perlu mengunakan aturan tertulis berupa perda dan semacamnya. 

Indikator 6 menggambarkan kejadian yang mengandung unsur ancaman 

kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat 

kebebasan beragama masyarakat. Tahun 2017, skor indikator ini sebesar 86,21. 

Dibandingkan perolehan IDI 2016 terdapat kenaikan tipis sebesar 2,02 poin, dari 84,19 

poin (2016) menjadi 86,21 poin (2017). Kenaikan skor ini dapat dipahami sebagai 

adanya peningkatan kapasitas pemda dalam mengelola kehidupan keagamaan dan 

kepercayaan masyarakat. Selama tahun 2017 dijumpai kurang lebih 30 kasus dalam 

indikator ini, misalnya kasus di Provinsi Sulawesi Tengah. “Pada tanggal 27 November 

2017, Pendeta Muda Marsel Awu mendatangi Kades untuk memberitahukan 

pelaksanaan ibadah perayaan natal namun statement Kades Matades atas nama Amos 

Alvian Bode Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai melarang kegiatan ibadah terhadap 

jemaah GPDI yang notabene pemeluk kristen minoritas dari komunitas Kristen 

Protestan di wilayah tersebut.” 

Kasus serupa terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Tiap Petang, Satpol PP 

Cari Remaja Nongkrong.Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten 
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Hulu Sungai Tengah melaksanakan Instruksi Bupati agar menertibkan anak-anak dan 

remaja yang keluyuran dan nongkrong di luar rumah menjelang waktu Salat Maghrib 

hingga Azan Isya berkumandang. Tiap petang, sekitar 10 menit menjelang azan 

maghrib, Satpol PP berkeliling menggunakan mobil patroli atau truk sambil memberikan 

peringatan menggunakan pengeras suara. Pada 10 Maret 2017, sejumlah remaja 

anggota komunitas sepeda motor yang nongkrong di depan halaman Kantor Pemkab 

pun terpaksa bubar. Bila mereka tidak beranjak, Satpol PP mendatangi lalu menegur 

mereka secara langsung. 

Indikator 7 menjelaskan tentang jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan 

kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan beragama sesama 

masyarakat. IDI 2017 mencatat nilai skor indikator ini sebesar 91,18 poin. dibandingkan 

dengan skor tahun 2016, nilainya naik drastis sebesar 11,18 poin, dari 80 poin (2016) 

menjadi 91,18 poin (2017). Peningkatan yang signifikan dari skor indikator ini bermakna 

berkurangnya hambatan dan penggunaan kekerasan oleh masyarakat berkaitan 

dengan isu keagamaan dan keyakinan. Dapat pula bermakna membaiknya perilaku 

masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya sikap intoleran terhadap sesama 

warga terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Tetap harus dijelaskan bahwa meski skor indikator ini mengalami kenaikan 

signifikan, masih dijumpai sekitar 14 kasus selama tahun 2017. Di antaranya, tiga 

kasus berikut. Pertama, terjadi di Provinsi Jawa Barat: “Pada 18 Juli 2017, terjadi 

pelarangan beribadah di sebuah gereja yang terletak di Desa Sindang Layang Kab. 

Cianjur oleh sekelompok orang yang mengaku dari DPP Organisasi Gerakan Reformis 

Islam (GARIS) sehingga jemaah gereja tersebut tidak bisa melaksanakan 

peribadatannya.” Kedua, terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun 2017 tempat 

kejadiannya itu berada di hotel Zahra karena ada sekelompok masyarakat yang 

membubarkan secara paksa kelompok Syiah yang lagi LKD atau Latihan 

kepemimpinan dasar. Ketiga, kasus serupa terjadi di Provinsi Maluku: “Sepanjang 

tahun 2017 di kecamatan PP Babar kabupaten MBD, hampir setiap desa yang 

mayoritasnya adalah warga GPM (Gereja Protestan Maluku) lewat pendeta-pendeta 

maupun majelis jemaat serta jemaatnya melakukan intimadasi kepada masyarakat 

beraliran kharismatik (GBI, Pentakosta, dll) yang minoritas dengan cara bahwa kalau 

ada warga masyarakat di luar GPM yang meninggal ataupun sakit, tidak boleh dilayani 
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maupun didoakan bahkan sampai meninggal sekalipun tidak bisa dilayani karena 

berbeda aliran. 

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan, upaya pemenuhan hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan secara umum semakin membaik. Namun upaya-upaya 

perbaikan dan pengembangan demokrasi terkait pemenuhan hak ini hendaknya terus-

menerus ditingkatkan, terutama dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan yang 

menekankan pentingnya kebhinnekaan dan toleransi bagi seluruh elemen masyarakat. 

Indikator  8 memotret jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, 

etnis, atau terhadap kelompok rentan lain. Tahun 2017 skor indikatornya tercatat 

sebesar 91,67 poin. Dibandingkan dengan perolehan tahun 2016, skor ini mengalami 

kemajuan pesat sebesar sebesar 10,30 poin, dari 81,37 poin (2016) menjadi 91,67 

poin.  Kenaikan pesat skor indikator ini mengindikasikan berkurangnya jumlah aturan 

diskriminatif berbasis gender, suku, dan kelompok rentan. Sangat menggembirakan 

bagi upaya penegakan demokrasi karena selama tahun 2017 tidak dijumpai lagi aturan 

tertulis yang diskriminatif. Data-data ini menggambarkan perlunya upaya-upaya 

sistemik, massif dan terstruktur demi mengikis habis semua bentuk aturan tertulis yang 

diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain karena 

menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat dan substansial. 

Indikator 9 menjelaskan jumlah kejadian berupa tindakan atau pernyataan 

pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap 

kelompok rentan lain. Tahun 2017 indikator ini mendapatkan skor sebesar 93.29. 

Dibandingkan dengan perolehan sebelumnya 2016, nilai skor ini mengalami penurunan 

sebesar 2,30 poin, dari 95,59 poin (2016) menjadi 93,29 poin (2017). Meskipun turun 

nilai skornya, Indikator 9 menempati posisi tertinggi di antara semua indikator dalam 

aspek kebebasan sipil. Selama IDI 2009-2017, skor indikator ini selalu berada pada 

kategori “Baik”. 

Penurunan skor tersebut dapat dimaknai sebagai bertambahnya sikap dan 

perilaku aparat pemda yang diskriminatif dan itu menghambat hak kebebasan warga 

untuk hidup bebas dari semua bentuk diskriminatif. Selama tahun 2017 ditemukan 

sekitar 18 kasus yang berhubungan dengan indikator ini. Di antaranya, kasus di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur: “MTsN Mbay Keluarkan Tiga Siswa- Korban dan 

Pelaku Kekerasan Seksual; Diprotes Orangtua Korban dan P2TP2A Nagekeo Mbay.” 
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Pemda yang dalam kasus ini diwakili oleh institusi Madrasah membuat tindakan 

diskriminatif dengan mengeluarkan para siswa yang justru merupakan korban 

kekerasan seksual. Seharusnya institusi ini memberikan perlindungan khusus terhadap 

korban dan juga memberikan pendampingan berupa penyembuhan trauma (trauma 

healing) agar kondisi psikologis mereka kuat, pulih, dan tidak takut untuk kembali 

bersekolah. Sebaliknya, terhadap pelaku kekerasan seksual, tindakan Pemda bukan 

hanya mengeluarkan dari sekolah, melainkan juga harus dihukum seadil-adilnya. 

Sebab, tindakan kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang amat 

keji. 

Kasus lain terkait indikator ini terjadi di Jawa Tengah: “DPRD Panggil Direktur 

RSUD. KUDUS- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus tengah 

melakukan investigasi mendalam terkait dugaan masih adanya praktik diskriminasi 

pelayanan terhadap pasien miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 

RSUD dr Loekmonohadi Kabupaten Kudus. Pemicunya tak lain nasib memilukan yang 

dialami Ramisih (47), korban kebakaran tabung gas. Korban mengaku dipulangkan 

paksa oleh pihak RSUD Kudus, meski kondisi luka bakar yang dideritanya masih cukup 

parah. Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, Ramisih diketahui 

sebagai pasien pemegang Kartu Indonesia sehat (KIS). Rencananya, Pimpinan DPRD 

dan Komisi D melakukan klarifikasi dengan mendatangi RSU dr Loekmonohadi, Selasa 

(28/2) siang. Mukhasiron menambahkan, diskriminasi terhadap pasien miskin peserta 

JKN seharusnya sudah tidak ada lagi. Terlebih di rumah sakit milik pemerintah. 

Kasus lain lagi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan: “Pemecatan cleaning 

service di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Palembang, menurut PKBI yang 

mendapat telpon langsung dari CS tersebut pemecatan dilakukan karena pegawai 

tesebut diketahui positif mengidap HIV/AIDS. Hal ini sama saja dengan 

mendiskriminasikan kaum rentan HIV AIDS.” 

Umumnya, sikap aparat pemda terhadap kelompok minoritas berbasis gender, 

kelompok miskin dan rentan lainnya sering mengandung unsur diskriminatif, tidak 

ramah dan kurang manusiawi. Hal itu, seringkali akibat tradisi, pemahaman agama 

yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarkal menyebabkan kelompok minoritas 

mengalami perlakuan diskriminatif yang merugikan dan membatasi hak kebebasan 

mereka, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara merdeka. 



52  

Terakhir, Indikator 10 mengungkapkan tentang jumlah kejadian yang 

mengandung unsur diskriminatif berupa ancaman kekerasan atau penggunaan 

kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau lainnya. Tahun 2017 

mencatat skor indikator ini sebesar 87,50 poin. Dibandingkan dengan capaian tahun 

2016, nilai skor Indikator 10 turun sebesar 0,25 poin, dari 87,75 poin (2016) menjadi 

87,50 poin (2017). Selama IDI 2009-2017, skor indikator ini juga selalu berada pada 

kategori “Baik” seperti halnya dua indikator lainnya dalam variabel kebebasan dari 

diskriminasi. 

Meski nilai skor indikator ini berada pada kategori “baik” masih juga ditemukan 

sejumlah kasus. Selama tahun 2017, dijumpai sekitar 11 kasus. Contoh kasus indikator 

ini antara lain terjadi pada penderita HIV di Provinsi Jawa Tengah: “Kejadian tanggal 6 

November, pengusiran oleh warga kepada EM yang mengidap HIV positif. Ini kejadian 

di Rembang. Lalu pihak kampung tidak mau menerima EM karena ketahuan bahwa dia 

adalah seorang penderita HIV positif dan dia adalah seorang gay. Yang akhirnya 

membuat dia sempat waktu itu kayak kos tapi berupa rumah, rumah dinas PLN, tapi 

waktu itu PLN juga merasa tidak nyaman untuk menerima EM. seminggu berikutnya 

EM ini meninggal. Itu sudah dilakukan advokasi juga dengan kepala desa dan 

sebagainya, tetapi susah dan akhirnya meninggal. Desanya Desa Mojosari, Kec Sedan, 

di Rembang.” 

Kasus lain menimpa penderita gangguan jiwa di Provinsi Bengkulu:“Meskipun 

pemerintah sudah melarang masyarakat untuk mengikat, merantai atau memasung 

orang yang mengalami gangguan jiwa, namun realitanya masih terjadi di Kabupaten 

Seluma. Salah satunya dialami Syary (45), warga Desa Gunung Bantan, Kecamatan 

SAM yang sudah 18 tahun dipasung oleh masyarakat di dalam pondok. Selama 18 

tahun Syary melewati hari-hari di dalam pondok dengan posisi kedua kaki dipasung. 

Saking lamanya hidup dalam pasungan kini dia tidak bisa berdiri, hanya bisa tidur 

terlentang dan duduk dengan kaki memanjang. Kedua kakinya sudah tidak bisa lagi 

ditekuk, apalagi untuk jongkok.” 

Indikator 10 ini terkait perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh unsur 

masyarakat karena alasan jender dan kelompok rentan. Artinya, masyarakat perlu terus 

diedukasi, antara lain melalui pendidikan moral Pancasila, pendidikan politik dan 

pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya prinsip bhinneka tunggal 

ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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2.1.c. Penutup 

Capaian Aspek Kebebasan Sipil, meski masih dalam kategori “Sedang” namun 

sudah menghampiri kategori “Baik”. Sikap optimisme perlu dibangun sambil 

menyiapkan langkah-langkah strategis bagi upaya peningkatan dan pemajuan kualitas 

demokrasi di masa depan. 4 variabel yang diukur dalam kebebasan sipil, yaitu hak dan 

kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, 

kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi pada 

umumnya sudah berjalan dengan baik. Mayoritas warga menikmati hak dan kebebasan 

mereka untuk berorganisasi dan berserikat, menyatakan opini dan pendapat, 

melaksanakan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing serta bebas dari aturan 

dan perilaku diskriminatif.  

Menarik dicermati bahwa Variabel 4 terkait kebebasan dari diskriminasi 

menempati posisi tertinggi dalam perolehan nilai indeks IDI 2017. Artinya, berbagai 

hambatan berupa aturan tertulis, sikap dan perilaku aparat pemda dan juga sikap dan 

perilaku sesama warga yang diskriminatif sudah semakin berkurang. Hal yang lebih 

menggembirakan lagi adalah nilai indeks Variabel 3 yang memotret kebebasan 

beragama dan berkeyakinan juga semakin membaik. Kondisi ini dapat dimaknai, 

semakin menguatnya kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat. Hal itu 

diindikasikan oleh semakin sedikit dijumpai aturan tertulis yang bersifat intoleran, 

demikian pula semakin berkurang sikap dan perilaku aparat pemda dan warga 

masyarakat yang intoleran dan menghalangi kebebasan beragama dan berkeyakinan.  

Potret kebebasan beragama dan berkeyakinan selama IDI (2009-2017) tidak 

separah yang digambarkan media.  Akan tetapi, isu ini dianggap sangat seksi sehingga 

sedikit saja ditemukan kasus, isunya lalu meledak di masyarakat. Hampir semua media 

selalu tertarik mengangkat isu ini sebagai topik utama. Selain itu, berbagai peristiwa 

politik seperti pilkada, pileg dan Pemilu menjadikan isu ini sebagai sentral sehingga 

muncul apa yang disebut dengan politik SARA atau politisasi agama. Ada 

kecenderungan isu agama dan keyakinan menjadi permainan para elit untuk mencapai 

dan melanggengkan kekuasaan dengan mengorbankan kepentingan dan 

kemaslahatan rakyat banyak. Walau demikian, sejumlah catatan perlu dikemukakan 

sebagai berikut. Masih dijumpai aturan tertulis menyangkut keagamaan yang bersifat 

intoleran, demikian pula sikap dan perilaku aparat dan warga masyarakat yang belum 

mencerminkan nilai-nilai toleransi beragama. 
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Variabel 1 terkait kebebasan berkumpul dan berserikat agak mengalami 

hambatan, terutama hambatan dari aparat Pemda (Indikator 1). Kasus-kasus yang 

mengemuka dalam Indikator 1 adalah pemda melarang warga merayakan hari 

valentine. Pelarangan tersebut seharusnya tidak terjadi manakala aparat pemda 

memiliki sedikit pengertian terhadap hak-hak warganya, terutama bagi kalangan muda 

yang ingin merayakan Hari Valentine. Perayaan tersebut seharusnya dapat dijadikan 

media edukasi bagi kalangan muda untuk lebih menghayati nilai-nilai kasih sayang 

seperti diajarkan semua agama. Aparat tinggal menyiapkan pengamanan yang cukup 

untuk mengantisipasi munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk ini yang 

diperlukan bukan melarang warga mengekspresikan kebebasannya berkumpul dan 

berserikat, melainkan membina dan mengarahkan mereka melakukan hal-hal yang 

positif dan konstruktif sesuai nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia. 

Kebebasan berkumpul dan berserikat bagi setiap warga negara dijamin dalam 

konstitusi Indonesia. Masyarakat hanya perlu diarahkan agar menggunakan kebebasan 

tersebut, bukan secara semena-mena, melainkan dengan penuh tanggung jawab 

sebagai warga bangsa yang beradab. Masyarakat perlu diarahkan agar sepenuhnya 

kebebasan tersebut digunakan untuk kegiatan yang positif dan konstruktif serta 

mendatangkan manfaat, bukan hanya bagi sesama warga, namun juga bagi lingkungan 

sekitar. Untuk itu, aparat Pemda wajib menfasilitasi agar warga dapat menikmati 

kebebasan tersebut dengan penuh manfaat, baik bagi dirinya sendiri, maupun bagi 

masyarakat dan lingkungannya. Pemda juga perlu melakukan pengawasan sedemikian 

rupa agar warga tidak memanfaatkan kebebasan ini untuk hal-hal yang merugukan 

atau berpotensi mendatangkan bahaya, baik bagi mereka sendiri maupun bagi warga 

lainnya.  

Selanjutnya, di antara 4 variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil yang sangat 

perlu ditingkatkan capaiannya adalah Variabel 2 yaitu kebebasan berpendapat. 

Variabel ini ditunjang oleh 2 indikator, yaitu Indikator 3 dan 4. 2 indikator tersebut nilai 

skornya rendah dibandingkan indikator lain dan terutama skor Indikator 4 berada dalam 

kategori “Buruk” dan merupakan skor terendah di antara semua indikator aspek 

kebebasan sipil.  Dari sejumlah kasus yang dijumpai dalam Indikator 3 dan 4 

mayoritasnya terkait dengan kebebasan pers dan kegiatan Pilkada. Pelakunya bisa 

aparat Pemda (Indikator 3) atau masyarakat (Indikator 4).  
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Pengertian masyarakat di sini sangat luas. Dalam sebagian kasus terungkap 

bahwa pelaku kekerasan adalah para elit, yaitu pimpinan institusi swasta, seperti rumah 

sakit, perusahaan, sebagian lain pelakunya adalah para pengusaha atau oknum TNI 

yang menjadi petugas keamanan di sebuah perusahaan dan semacamnya. Mereka 

inilah yang melakukan ancaman atau kekerasan terhadap wartawan yang menulis 

berita tentang mereka. Tidak salah jika disebutkan bahwa para elit inilah yang 

membelenggu media dan membuat demokrasi terkesan elitis. 

Rendahnya perolehan nilai skor Indikator 3 dan 4 hendaknya menjadi perhatian 

bersama bagi aparat pemda dan seluruh elemen masyarakat. Rendahnya nilai skor 

tersebut dapat diindikasikan sebagai masih tingginya sikap dan perilaku intoleran, baik 

di lingkungan aparat pemda, maupun masyarakat yang menghambat kebebasan 

berpendapat, khususnya terhadap wartawan. Perilaku intoleran sangat mengganggu 

upaya-upaya penegakan demokrasi substansial di negeri ini. Dibutuhkan upaya serius 

bagi peningkatan kesadaran aparat dan masyarakat dalam bentuk pendidikan politik 

dan pendidikan kewarganegaraan. Aparat Pemda perlu dibekali dengan pendidikan 

tersebut agar mampu mengelola kehidupan warga yang beragam, sekaligus agar 

mereka terlatih mengelola konflik dan perbedaan pendapat. Sebaliknya, bagi 

masyarakat, pendidikan tersebut dimaksudkan agar mereka tidak mudah melakukan 

aksi-aksi anarkis dan tindakan main hakim sendiri yang berakibat membelenggu hak 

orang lain untuk menyampaikan pendapat atau opini yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Kasus-kasus terkait kebebasan pers menjelaskan, sebagian aparat Pemda 

belum terlatih menghadapi pekerja jurnalistik. Mestinya, jika mereka tidak setuju 

dengan pemberitaan wartawan, mereka berhak menulis surat keberatan atau gugatan 

kepada pemimpin redaksi. Biasanya, surat tersebut segera diterbitkan di media 

bersangkutan. Jadi, tidak perlu mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap 

wartawan dan pekerja media lainnya. Di lain pihak, kelompok wartawan atau jurnalis 

juga perlu dibekali pendidikan politik yang memadai, terutama menyangkut nilai-nilai 

demokrasi. Tujuannya, agar dalam penulisan berita tetap mengedepankan pemberitaan 

yang sejuk dan seimbang, tidak mengandung konten hoaks dan fitnah, serta tetap 

berupaya mengedukasi masyarakat dengan pemberitaan yang mengedepankan fakta 

dan data yang benar. 
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Selanjutnya, kasus-kasus terkait aktivitas Pilkada menjelaskan kecenderungan 

sebagian aparat Pemda untuk mengabaikan nilai-nilai dan kode etik sebagai Aparatur 

Sipil Negara (ASN). Dalam Pilkada, Pemilu, Pileg dan semacamnya aparat Pemda 

sebagai abdi negara yang dibayar dengan uang rakyat harus bersikap netral dan 

imparsial serta tidak berpihak kepada kelompok mana pun, tidak ikut kegiatan 

kampanye dalam bentuk apa pun. Kewajibannya adalah membela NKRI, dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. 

Ke depan diharapkan masyarakat semakin dewasa dalam arti semakin 

menghayati nilai-nilai keadaban yang nota bene adalah nilai-nilai Pancasila. Jika 

masyarakat semakin demokratis diharapkan mampu mengontrol diri untuk tidak 

bersikap atau berperilaku intoleran, diskriminatif, anarkis serta prejudice terhadap 

sesama warga demi alasan apa pun. Selain itu, pemda pun diharapkan lebih mampu 

mengelola kondisi masyarakatnya. Dalam hal ini pemda dapat bekerjasama dengan 

tokoh-tokoh agama dan tokoh pendidik di masyarakat untuk mengubah mindset atau 

paradigma masyarakat ke arah yang lebih positif dan konstruktif. Dengan demikian 

diharapkan ke depan masyarakat dapat lebih menghargai dan menghormati sesama 

warga bangsa, sesama manusia tanpa kecuali. Penghormatan terhadap manusia dan 

nilai-nilai kemanusiaan merupakan syarat utama bagi penegakan demokrasi 

substansial. Tanpa kehadiran nilai-nilai keadaban tersebut, demokrasi yang kita bangun 

dengan susah payah, selamanya akan berwujud pencitraan belaka. 

 

2.2.  Hak-hak Politik: Antara Pemenuhan Hak Politik dan Ekspresi 
Kekerasan 

Dalam IDI, Aspek Hak-hak Politik IDI memiliki dua variabel, yakni Variabel Hak 

Memilih dan Dipilih dan Variabel 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 2 indikator.  

4 dari 5 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 2017adalah data dari IDI 2014 yang berasal dari data Pemilu Legislatif 2014.Oleh 
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karena itu, data-data yang digunakan untuk keempat indikator tersebut adalah data 

yang berbeda dari data IDI 2009-2013yang merupakan data Pemilu 2009. 

Indikator kelima dari Variabel Hak Memilih dan Dipilih, yakni Indikator 

Perempuan Terpilih di DPRD Provinsi, dikumpulkan datanya dengan mencatat jumlah 

perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi pada 2017. 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 Hak-hak Politik hanya ada 3 indikator yang dikumpulkan setiap 

tahun. 

2.2.a. Capaian Indeks Aspek Hak-hak Politik 

Indeks Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 adalah 66,63 poin yang turun 

sebesar 3,48 poin dibandingkan IDI 2016 (70,11 poin). Berbeda dari IDI 2016, indeks 

Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 menempati posisi paling rendah dibandingkan 

kedua aspek yang lain, yakni Aspek Kebebasan Sipil (78,75 poin) dan Aspek Lembaga 

Demokrasi (72,49 poin). Dari ketiga aspek tersebut, Aspek Hak-hak Politik adalah satu-

satunya aspek yang mengalami penurunan karena 2 aspek lainnya mengalami 

kenaikan.  

Terdapat sejumlah perbedaan antara hasil IDI 2017 dengan hasil IDI 2016 dalam 

perolehan indeks untuk Aspek Hak-hak Politik, di samping sejumlah persamaan. 

Perbedaan ini tentu saja tidak mengherankan karena perilaku masyarakat dan elit 

senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu terkait dengan pelaksanaan 

demokrasi. Persamaan-persamaan juga akan terjadi karena adanya pola yang sama 

dalam perilaku masyarakat dan elit.  

Ada 4 Provinsi yang termasuk dalam kategori “Baik” dalam IDI 2017 yang juga 

adalah provinsi-provinsi dengan indeks tertinggi untuk Aspek Hak-hak Politik. Keempat 

provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (82,31 poin), Kepulauan Bangka Belitung (82,30 

poin), Kalimantan Selatan (81,09 poin), dan DKI Jakarta (80,96 poin). DI Yogyakarta 

adalah provinsi yang mempunyai indeks tertinggi (82,31 poin) dalam IDI 2017 (lihat 

Gambar 12). Dalam IDI 2016, DI Yogyakarta juga memperoleh status “Baik” dengan 
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indeks sebesar 81,59 poin, namun Provinsi ini berada dalam urutan terbesar ke-4. DI 

Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 0,72 poin. Hal ini berarti bahwa DI 

Yogyakarta mengalami perbaikan dalam urutan Provinsi terbaik dalam Aspek Hak-hak 

Politik walaupun peningkatan indeks untuk aspek ini hanya sebesar 0,72 poin. Bangka 

Belitung mengalami peningkatan perolehan untuk Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 

2017. Provinsi ini memperoleh 81,09 poin dalam IDI 2016 yang meningkat sebesar 1,21 

poin menjadi 82,30 poin dalam IDI 2017. Walaupun peningkatan kedua Provinsi ini 

relatif kecil, namun peningkatan itu menempatkan keduanya sebagai 2 Provinsi dengan 

indeks tertinggi untuk Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017. 

IDI 2017 menunjukkan bahwa tiga dari empat Provinsi dengan indeks yang 

termasuk kategori “Baik” untuk Aspek Hak-hak Politik adalah provinsi-provinsi yang 

juga termasuk kategori “Baik” dalam IDI 2016.  Ketiga Provinsi tersebut adalah DI 

Yogyakarta, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan. Satu-satunya pendatang baru 

yang memperoleh kategori “Baik” untuk Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 adalah 

DKI Jakarta. Provinsi ini memperoleh 80,86 poin untuk Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 

2017 yang meningkat sebesar 13,31 poin bila dibandingkan dengan perolehan pada IDI 

2016 sebesar 67,54 poin. Hal ini berarti bahwa DKI Jakarta mengalami peningkatan 

dalam perolehan indeks untuk Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 yang menjadikan 

Provinsi ini termasuk kategori “Baik” dari sebelumnya kategori “Sedang”. 

Ada 2 Provinsi yang mengalami penurunan dalam perolehan indeks Aspek Hak-

hak Politik dari kategori “Baik” menjadi kategori “Sedang”, yang juga berarti kedua 

Provinsi ini terlempar dari kelompok provinsi dengan kategori “Baik”. Keduanya adalah 

Sumatera Selatan dan NTT. Sumatera Selatan yang dalam IDI 2016 memperoleh 81,94 

poin mengalami penurunan dalam IDI 2017 sebesar 18,04 poin menjadi 63,90 poin. 

Sedangkan NTT yang dalam IDI 2016 memperoleh 81,88 poin mengalami penurunan 

dalam IDI 2017 sebesar 12,13 poin menjadi 69,75 poin. Sumatera Selatan mengalami 

penurunan yang cukup besar sehingga mendekati kategori “Buruk” (di bawah 60).   

Di atas sudah disebutkan bahwa 4 Provinsi yang termasuk dalam kategori “Baik” 

(di atas 80) dalam IDI 2017 adalah juga Provinsi-Provinsi dengan indeks tertinggi untuk 

Aspek Hak-hak Politik. Provinsi-Provinsi yang termasuk dalam kategori “Sedang” (60-

80) ada 25 Provinsi, dan 5 Provinsi yang termasuk dalam kategori “Buruk” (di bawah 

60). Kondisi ini adalah hampir sama dengan IDI 2016. Dalam IDI 2016, ada 5 Provinsi 

dengan kategori “Baik” yang nama-nama Provinsinya sama dengan IDI 2017 (4 
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Provinsi), kecuali DKI Jakarta. Ada 24 Provinsi yang termasuk ke dalam kategori 

“Sedang” dalam IDI 2016, yang meningkat menjadi 25 Provinsi dalam IDI 2017. Jumlah 

Provinsi yang termasuk dalam kategori “Buruk” dalam IDI 2016 berjumlah 5 Provinsi 

yang sama dengan angka untuk IDI 2017.  Jadi, dilihat dari capaian Aspek Hak-hak 

Politik tidak ada perbedaan yang berarti dalam perolehan Aspek Hak-hak Politik dalam 

IDI 2017 dibandingkan IDI 2016 pada tingkat Provinsi karena hanya berkurang 1 

Provinsi dalam kategori “Baik” yang menyebabkan bertambah satu Provinsi dalam 

kategori “Sedang’. Sedangkan jumlah Provinsi yang termasuk kategori “Buruk” tidak 

mengalami perubahan (5 Provinsi). 
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Gambar 12 
Capaian Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 
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Kelima Provinsi yang termasuk dalam kategori “Buruk” (di bawah 60 poin) dalam IDI 

2017 adalah juga Provinsi-Provinsi dengan indeks Aspek Hak-hak Politik terendah. 

Kelima Provinsi tersebut adalah Papua Barat (39,05 poin), Papua (42,16 poin),  Sulteng 

(55,88 poin), Kalteng (56,69 poin), dan Bengkulu (59,42 poin). Hal ini terlihat dalam 

Gambar 12.  Papua Barat dan Papua tidak mengalami banyak perubahan dalam 

perkembangan demokrasi karena tidak banyak terjadi perubahan dalam indeks Aspek 

Hak-hak Politik kedua Provinsi ini. Dalam IDI 2016, Papua Barat (dengan perolehan 

38,05 poin) dan Papua (41,13 poin) adalah juga 2 Provinsi yang terendah dalam 

perolehan Aspek Hak-hak Politik. Kedua Provinsi ini tidak mengalami perubahan dalam 

Aspek Hak-hak Politik sehingga kedua Provinsi ini memerlukan perhatian khusus agar 

indeks Aspek Hak-hak Politik mereka mengalami perbaikan. 

3 Provinsi lainnya yang termasuk dalam kategori “Buruk” dalam IDI 2016, yakni 

Sumbar (54,33 poin), Sultra (55,51 poin), dan Lampung (59,32 poin), memperoleh 

indeks yang lebih baik dalam IDI 2017. Sumbar memperoleh 61,08 poin, Sultra (60,49 

poin), dan Lampung (67,20 poin). Ini berarti ketiga Provinsi tersebut tidak hanya 

mengalami peningkatan indeks, tetapi juga peningkatan dalam kategori nilai IDI, dari 

kategori “Buruk” menjadi kategori “Sedang”. Kenaikan tertinggi diperoleh Lampung 7,88 

poin, disusul oleh Sumbar (6,75 poin), dan Sultra (4,99 poin). Yang menarik adalah 

peningkatan ketiga Provinsi ini adalah peningkatan kedua, ketiga, dan keempat 

terbesar di antara Provinsi-Provinsi yang mengalami peningkatan perolehan Aspek 

Hak-hak Politik dalam IDI 2017. Peningkatan yang tertinggi diperoleh oleh DKI Jakarta 

(13,32 poin) yang membawa Provinsi ini menjadi salah satu dari empat Provinsi dengan 

indeks tertinggi untuk Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 yang juga membawa DKI 

Jakarta ke dalam kategori “Baik” dari yang sebelumnya “Sedang”. 

Tiga pendatang baru dalam kategori “Buruk” untuk Aspek Hak-hak Politik dalam 

IDI 2017 adalah Sulteng (55,88 poin), Kalteng (56,69 poin), dan Bengkulu (59,42 poin). 

Ketiga Provinsi ini tidak hanya mengalami penurunan dalam perolehan angka 

dibandingkan dengan IDI 2016, tetapi juga mengalami penurunan dalam kategori nilai 

IDI, dari kategori “Sedang” menjadi kategori “Buruk”. Kalteng adalah Provinsi yang 

mengalami penurunan terbesar (13,97 poin) dari 70,66 poin dalam IDI 2016 menjadi 

56,69 poin dalam IDI 2017, Sulteng (12,01 poin) dari 67,89 poin menjadi 55,88 poin, 

dan Bengkulu (4,42 poin) dari 63,84 poin menjadi 59,42 poin.   
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Seperti ditunjukkan oleh Gambar 13, dalam IDI 2017, ada sebanyak 14 Provinsi 

yang mengalami kenaikan perolehan indeks Aspek Hak-hak Politik dibandingkan 

dengan IDI 2016. Ada 16 Provinsi yang mengalami penurunan dan 4 Provinsi yang 

tidak mengalami perubahan. Provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan terbesar 

adalah DKI Jakarta (13,32 poin) disusul   oleh   Lampung   (7,88 poin),  Sumbar   (6,75 

poin),  Sultra   (4,99 poin),  Maluku Utara  (4,04 poin),  Sulsel (3,07 poin).  Sedangkan 

penurunan terbesar perolehan indeks Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 dialami oleh 

Sumsel (sebesar 18,04 poin) disusul oleh Jatim (15,50 poin), Kalteng (13,97 poin), Sulteng 

(12,01 poin), NTT (11,93 poin), dan Kaltim (11,18 poin). 

Gambar 13 
Selisih Capaian Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2016 dan IDI 2017 

 

 



63  

Seperti disebutkan di muka, Aspek Hak-hak Politik adalah satu-satunya Aspek 

IDI yang mengalami penurunan dalam IDI 2017. Kenaikan kedua aspek yang lain itu 

(Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi) yang digabungkan dengan penurunan 

Aspek Hak-hak Politik menyebabkan IDI 2017 mengalami kenaikan yang kecil. (2,02 

poin). Dengan melihat perolehan Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 pada setiap 

Provinsi terlihat bahwa penyebab penurunan Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017 

adalah penurunan perolehan Aspek Hak-hak Politik di tingkat provinsi. Ada lebih 

banyak provinsi yang mengalami penurunan pada IDI 2017 (16 provinsi) dibandingkan 

IDI 2016 (14 provinsi). Yang lebih penting adalah lebih banyak provinsi dalam IDI 2017 

yang mengalami penurunan yang besar dibandingkan IDI 2016. Ada 7 provinsi yang 

mengalami penurunan di atas 10 poin (dengan rentang 11,18 – 18,04 poin). Sedangkan 

dalam IDI 2016, hanya ada satu Provinsi dengan penurunan di atas 10 poin, yaitu 

Sumbar (15,44 poin). Jadi terjadi penurunan perolehan Aspek Hak-hak Politik pada 

tingkat Provinsi dalam IDI 2017 yang merupakan penyebab turunnya perolehan indeks 

Aspek Hak-hak Politik secara nasional. 

 

2.2.b.  Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Hak-hak Politik 

Secara nasional, indeks Aspek Hak-hak Politik mengalami penurunan sebesar 

3,48 poin dalam IDI 2017. Dilihat dari perolehan variabel-variabel yang ada dalam 

Aspek Hak-hak Politik dalam IDI 2017, penyebab turunnya Aspek Hak-hak Politik 

adalah turunnya indeks Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 

Pengawasan sebesar 5,08 poin, dari 61,24 poin dalam IDI 2016 menjadi 56,16 poin 

dalam IDI 2017 (lihat Tabel 2). Penurunan Aspek Hak-hak Politik tidak terhindarkan 

meskipun variabel yang lainnya yakni Variabel Hak Memilih dan Dipilih mengalami 

kenaikan tipis sebesar 0,29 poin, dari 75,26 poin dalam IDI 2016 menjadi 75,55 poin 

dalam IDI 2017. Jadi kenaikan tipis yang diperoleh Variabel Hak Memilih dan Dipilih 

tidak membantu kenaikan perolehan Aspek Hak-hak Politik karena penurunan yang 

relatif besar dari Variabel Partisipasi Politik. Penurunan yang dialami Variabel 

Partisipasi Politik adalah penurunan terbesar kedua dalam IDI 2017 dari 11 variabel IDI 

yang ada. Penurunan terbesar pertama dialami oleh Variabel Kebebasan Berpendapat 

sebesar 6,20 poin (lihat Tabel 2).  

Variabel Hak Memilih dan Dipilih tidak mengalami perubahan yang berarti 

karena data yang digunakan adalah data IDI 2015, kecuali Indikator Perempuan 
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Terpilih di DPRD Provinsi (Indikator 15). Tabel 2 menunjukkan bahwa Variabel Hak 

Memilih dan Dipilih hanya mengalami kenaikan yang kecil (sebesar 0,29 poin) karena 

adanya sedikit kenaikan pada Indikator 15. Variabel ini dalam IDI 2017 memperoleh 

nilai yang termasuk dalam kategori “Sedang” (75,55 poin) seperti yang terlihat dalam 

Tabel 2. Perubahan indeks indikator ini disebabkan oleh Pergantian Antar Waktu 

(PAW) anggota legislatif perempuan disebabkan karena meninggal dunia atau 

diberhentikan oleh partai politiknya. 

Perkembangan Variabel Hak Memilih dan Dipilih ini menunjukkan bahwa angka 

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 sehingga tidak banyak yang terpilih dalam Pemilu. Gejala ini juga menunjukkan 

kurangnya penghargaan para pemilih terhadap caleg perempuan yang mengakibatkan 

rendahnya pilihan masyarakat terhadap caleg perempuan. 

Yang mengalami penurunan yang cukup berarti dalam IDI 2017 adalah Variabel 

Partisipasi Politik yang turun sebesar 5,08 poin, dari 61,24 poin dalam IDI 2016 menjadi 

56,16 poin dalam IDI 2017. Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 2.  Penyebab penurunan ini 

adalah penurunan yang cukup besar dari Indikator Demonstrasi/mogok dengan 

Kekerasan (Indikator 16). Indikator 16 mengalami penurunan sebesar 13,84 poin dari 

43,06 poin dalam IDI 2016 menjadi 29,22 poin dalam IDI 2017. Hal ini dapat dilihat 

dalam Tabel 11. 

Penurunan ini adalah penurunan terbesar dari semua indikator yang dipakai oleh 

IDI 2017 yang membuat Indikator 16 menjadi indikator dengan indeks terendah dari 

semua indikator IDI yang ada. Tempat kedua dalam hal besarnya penurunan indikator 

dalam IDI 2017 diduduki oleh Indikator 3 (sebesar 7,60 poin). Angka-angka ini 

menunjukkan bahwa penurunan Indikator 16 adalah sangat signifikan mengingat 

besarnya penurunan indikator ini dan kecilnya penurunan yang terjadi pada indikator-

indikator lain. 
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Tabel 11 
Capaian Variabel dan IndikatorHak-hak Politik 2016 -2017 

 

No. Variabel/Indikator IDI 2016 IDI 2017 

 
 
 

1 

Variabel Hak Memilih dan Dipilih 75,26 75,55 
‐ Indikator 11 95,83 95,83 

‐ Indikator 12 60,00 60,00 

‐ Indikator 13 74,44 74,44 

‐ Indikator 14 75,07 75,07 

‐ Indikator 15 54,29 57,31 
 

2 
Variabel Partisipasi Politik 61,24 56,16 
‐ Indikator 16 43,06 29,22 

‐ Indikator 17 77,21 83,09 
 

Meskipun Indikator 17 (Indikator Pengaduan Masyarakat mengenai 

Penyelenggaraan Pemerintahan) mengalami kenaikan yang besar dalam IDI 2017, 

namun kenaikan itu tidak mampu menaikkan perolehan indeks Variabel Partisipasi 

Politik. Tabel 11 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perolehan Indikator 17 

sebesar 5,88 poin dari 77,21 poin dalam IDI 2016 menjadi 83,09 poin dalam IDI 2017. 

Kenaikan indeks Indikator 17 ini tidak sekedar kenaikan angka, tetapi juga kenaikan 

dalam kategori nilai yang digunakan IDI, yaitu dari kategori “Sedang” menjadi kategori 

“Baik”.  

Meskipun sebagian besar indikator dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih tidak 

mengalami perubahan, namun terjadi sejumlah perubahan dalam perolehan variabel ini 

pada tingkat provinsi dalam IDI 2017 dibandingkan dengan IDI 2016. Kalau dalam IDI 

2016, provinsi-provinsi yang termasuk dalam kategori “Baik” adalah Jawa Tengah 

(84,48 poin) dan Gorontalo (82,09 poin), dalam IDI 2017 kedua Provinsi tersebut tetap 

merupakan provinsi-provinsi dengan kategori “Baik”. Jawa Tengah dengan indeks 

84,48 poin dan Gorontalo dengan indeks 83,16 poin. Hal ini dapat dilihat dalam 

Gambar 14. 

Berbeda dengan IDI 2016, IDI 2017 menampilkan 3 Provinsi yang termasuk 

dalam kategori “Baik” dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih. Selain Jawa Tengah dan 

Gorontalo yang merupakan provinsi dengan indeks tertinggi pertama dan kedua untuk 

variabel ini, provinsi pendatang baru yang termasuk dalam kategori “Baik” dalam 

Variabel Hak Memilih dan Dipilih adalah Provinsi Bengkulu dengan indeks 80,50 poin. 

Bengkulu mengalami sedikit kenaikan dalam IDI 2017 karena dalam IDI 2016, Provinsi 
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ini memperoleh indeks 77,96 poin yang berarti terjadi kenaikan sebesar 0,54 poin. 

Walaupun kecil, kenaikan ini menyebabkan Bengkulu menjadi Provinsi dengan kategori 

“Baik”, yang sebelumnya dalam IDI 2016, Provinsi ini termasuk dalam kategori 

”Sedang”. 

Tidak ada Provinsi yang termasuk dalam kategori “Buruk” untuk indeks Variabel 

Hak Memilih dan Dipilih dalam IDI 2017. Nilai terendah yang diperoleh Provinsi adalah 

61,65 (Papua Barat) disusul oleh Kepri (66,90) dan Papua (66,90). Hal ini hampir sama 

dengan IDI 2016. Dalam IDI 2016, juga tidak ada Provinsi dengan kategori “Buruk”. 

Papua Barat tetap merupakan Provinsi dengan indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih 

yang paling rendah (61,70 poin) disusul Papua (64,09 poin) dan Kepri (66,70 poin). IDI 

2016 dan IDI 2017 menunjukkan konsistensi tiga provinsi terendah dengan perbedaan 

Kepri dan Papua bertukar tempat. Dalam IDI 2016, Papua berada dalam posisi kedua 

terendah, sedangkan dalam IDI 2017, Kepri berada dalam posisi kedua terendah. 

Namun patut dicatat bahwa Papua Barat dan Papua tetap merupakan 2 Provinsi 

dengan indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih paling rendah di antara Provinsi-

Provinsi di Indonesia. Jadi, IDI 2017 menunjukkan bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia, 

ada 2 yang termasuk dalam kategori “Baik” dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih dan 

ada 32 yang termasuk dalam kategori “Sedang”. Tidak adanya provinsi di Indonesia 

yang termasuk dalam kategori “Buruk” disebabkan adanya perbaikan kualitas Pemilu 

2014 yang menyebabkan peningkatan indeks Variabel Memilih dan Memilih sejak IDI 

2014. Karena data-data Pemilu 2014 tetap digunakan oleh IDI setelah 2014, maka 

peningkatan indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih juga berpengaruh terhadap 

perolehan IDI setelah tahun 2014. 
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Gambar 14 
Capaian Variabel Hak Memilih dan Dipilih dalam IDI 2017 

 

 

Bila dilihat dari turun-naiknya perolehan provinsi-provinsi untuk Variabel Hak 

Memilih dan Dipilih, tidak banyak perbedaan antara IDI 2016 dan IDI 2017.Ada 19 
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Provinsi yang memperoleh indeks yang sama dalam IDI 2016 dan IDI 2017. Ada 10 

Provinsi yang mengalami kenaikan. Provinsi yang mengalami kenaikan terbesar adalah 

Papua (4,17 poin) seperti ditunjukkan oleh Gambar 15. Sedangkan Provinsi yang 

mengalami penurunan ada 5 Provinsi. Jambi adalah provinsi dengan penurunan 

terbesar (0,58 poin). Sedangkan penurunan terkecil dialami oleh Papua Barat (0,05 

poin). 

Gambaran yang berbeda ditunjukkan oleh variabel kedua dalam Aspek Hak-hak 

Politik, yakni Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 

Pengawasan. Ada 4 Provinsi yang mencapai kategori “Baik” dalam IDI 2017 (lihat 

Gambar 16). Provinsi-provinsi tersebut adalah Bangka Belitung (91,30 poin), 

Kalimantan Selatan (86,96 poin), DI Yogyakarta (86,41 poin), dan DKI Jakarta (84,24 

poin). Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah provinsi yang memperoleh kategori “Baik” 

dalam IDI 2016. Dalam IDI 2016, ada 7 provinsi yang mencapai kategori “Baik”, yaitu 

Kalimantan Selatan, NTT, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sumsel, DI Yogyakarta, 

dan Riau. Dalam IDI 2017, hanya ada 3 provinsi yang bertahan dalam kategori “Baik”, 

yaitu Bangka Belitung, Kalsel, dan DI Yogyakarta. 2 provinsi turun statusnya menjadi 

kategori “Sedang” (NTT dan Kaltim). Yang mengalami penurunan yang drastis adalah 

Sumsel dan Riau yang turun dari kategori “Baik” menjadi kategori “Buruk”. 

 Sedangkan provinsi yang memperoleh kategori “Sedang” dalam IDI 2017 ada 8 

provinsi. Dalam IDI 2016, ada 15 provinsi yang termasuk dalam kategori “Sedang”. 

Yang menjadi masalah adalah pertambahan yang besar dari provinsi yang termasuk 

dalam kategori “Buruk”. Dalam IDI 2017, ada 22 provinsi yang termasuk dalam kategori 

ini. Jumlah ini jauh lebih besar dari IDI 2016, yaitu 12 provinsi. Jadi ada peningkatan 

yang signifikan (10 provinsi) dari jumlah provinsi yang termasuk dalam kategori “Buruk” 

dalam IDI 2017. 
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Gambar 15 
Selisih Capaian Variabel Hak Memilih dan Dipilih dalam IDI 2016 dan IDI 2017 

 

Data ini menunjukkan bahwa ada penurunan pada tingkat provinsi dalam 

perolehan indeks Variabel Partisipasi Politik. Penurunan perolehan sebagian besar 

provinsi menjadi penentu penurunan Aspek Hak-hak Politik yang mempengaruhi 

penentuan IDI secara nasional. Dilihat pada tingkat indikator, seperti yang sudah 

dibahas di atas, penyebab penurunan perolehan Variabel Partisipasi Politik adalah 

penurunan yang signifikan dalam perolehan Indikator 16. 
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Gambar  16 
Capaian Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 

Pengawasan dalam IDI 2016 dan IDI 2017 

 

Peningkatan terbesar dalam indeks Variabel Partisipasi Politik dalam IDI 2017 

dialami oleh DKI Jakarta (26,64 poin), Lampung (15,76 poin), Sumbar (13,50 poin), dan 

Sultra (10,74 poin). Bangka Belitung (28,36 poin) dan Maluku (26,03 poin). Hal ini 

terlihat dalam Gambar 17.  Kenaikan perolehan DKI Jakarta yang besar menyebabkan 



71  

lonjakan dalam perolehan Provinsi untuk Variabel Partisipasi Politik. Dalam IDI 2016, 

DKI Jakarta hanya memperoleh 57,60 poin untuk Variabel Partisipasi Politik yang 

termasuk dalam kategori “Buruk”. Dalam IDI 2017, DKI Jakarta memperoleh 84,24 poin 

yang menjadikan  DKI Jakarta sebagai sebuah Provinsi dengan kategori “Baik” untuk 

Variabel Partisipasi Politik. 

Dilihat dari turun-naiknya perolehan pada tingkat Provinsi dalam IDI 2017, ada 

13 Provinsi yang mengalami kenaikan perolehan indeks Variabel Partisipasi Politik. 

Yang mengalami penurunan ada 17 Provinsi dan yang tidak berubah ada 4 Provinsi 

(lihat Gambar 17). Gambaran ini tidak banyak berbeda dari IDI 2016. Ada 16 Provinsi 

yang mengalami kenaikan dan 14 Provinsi yang mengalami penurunan. Juga ada 4 

provinsi yang indeksnya untuk variabel ini tidak berubah.  
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Gambar 17 
Selisih Capaian Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan 

dan Pengawasan dalam IDI 2016 dan IDI 2017 
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2.2.c. Tren Capaian Indikator dan Prioritas Penguatan Hak-hak Politik 

Di atas sudah disebutkan bahwa hanya ada 1 indikator dalam Variabel Hak 

Memilih dan Dipilih yang datanya dikumpulkan dalam IDI 2017. Indikator tersebut 

adalah Indikator 15 (Perempuan Terpilih dalam DPRD). Hasil IDI 2017 menunjukkan 

bahwa tidak ada perubahan yang berarti dalam Indikator 15, bila dibandingkan dengan 

hasil IDI 2016, karena hanya ada sedikit perubahan dalam indikator ini. Data ini 

menunjukkan bahwa angka untuk jumlah perempuan di DPRD provinsi masih rendah 

sehingga termasuk dalam kategori buruk. 

Penyebab penurunan yang cukup besar dari Variabel Partisipasi Politik dalam 

Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (5,09 poin) dalam IDI 2017 adalah 

penurunan Indikator Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan (Indikator 16) 

sebesar 13,84 poin. Penurunan Variabel Partisipasi Politik tidak terhindarkan meskipun 

Indikator Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan (Indikator 

17) mengalami kenaikan yang cukup besar (5,88 poin). Kenaikan Indikator 17 tidak 

mampu menaikkan indeks Variabel Partisipasi Politik karena kenaikan Indikator 16 jauh 

lebih besar. Hal ini terlihat dalam Tabel 12 di bawah ini. 

Tabel 12 
Perbandingan Skor Indikator dalam  

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan  
(IDI 2016 dan IDI 2017) 

  

No. Indikator IDI 2016 IDI 2017 Selisih 

1. Demostrasi/mogok yang bersifat 
kekerasan (Indikator 16) 

43,06 29,22 -13,84 

2. Pengaduan masyarakat mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan (Indikator 
17) 

77,21 83,09 5,88 

 

Penurunan indeks Indikator 16 berarti  terjadi peningkatan jumlah demonstrasi/ 

mogok yang bersifat kekerasan di Indonesia. Gejala ini menunjukkan adanya 

penurunan kualitas dalam demonstrasi karena pada tahun 2017 terjadi peningkatan 

jumlah demo/mogok yang bersifat kekerasan. Meningkatnya demo/mogok yang bersifat 

kekerasan dapat diartikan semakin memburuknya perkembangan demokrasi di 

Indonesia karena semakin banyak penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara 

kekerasan. Sesuai dengan tuntutan demokrasi, penyampaian aspirasi berupa 
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demonstrasi dan mogok harus dilakukan secara damai (tanpa kekerasan). Hal ini 

memang merupakan salah satu masalah besar dalam setiap IDI semenjak IDI 2010. 

Sejak IDI 2010, indeks Indikator 16 selalu berada dalam kategori “Buruk” (di bawah 60). 

Bahkan indeks untuk indikator ini selalu di bawah 50 poin. 

Indikator 17 menunjukkan terjadinya peningkatan dalam banyaknya pengaduan 

warga masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, terjadi peningkatan 

jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, antara lain melalui surat 

kabar setempat. Indikator 17 ini diartikan sebagai kepedulian warga masyarakat 

terhadap kekurangan-kekurangan dan masalah yang ada di sekitar mereka yang terkait 

dengan tugas-tugas berbagai instansi pemerintah. Semakin tinggi jumlah pengaduan 

yang disampaikan warga masyarakat, semakin peduli warga masyarakat terhadap 

keadaan di sekitar mereka terkait dengan penyelenggaran pemerintahan, yang berarti 

semakin baik perkembangan demokrasi di Provinsi tersebut. Perubahan ini mempunyai 

arti penting karena terjadi perubahan dari kategori “Sedang” menjadi kategori “Baik” 

dalam banyaknya jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat. 

Perkembangan kedua indikator tersebut, Indikator 16 (Demonstrasi/mogok yang 

Bersifat Kekerasan) dan Indikator 17 (Pengaduan Masyarakat mengenai 

Penyelenggaraan Pemerintahan) dalam periode 2013-2017, pada umumnya 

menunjukkan kecenderungan peningkatan (lihat Tabel 13). Indikator 16 selalu berada 

dalam kategori “Buruk”, meskipun indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun dalam 5 tahun terakhir, kecuali IDI 2017 yang mengalami penurunan yang cukup 

besar. Hal ini berarti ada kecenderungan semakin berkurangnya jumlah demo/mogok 

yang bersifat kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dalam 

menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka, namun kecenderungan itu berubah 

dalam IDI 2017 dengan terjadinya peningkatan jumlah demo dengan kekerasan. 

Indikator 17 sejak awal memang sudah termasuk dalam kategori sedang (60-80 

poin). Indeks untuk indikator ini mengalami peningkatan sampai IDI 2015. Dalam IDI 

2015, Indikator 17 sempat mencapai 87,04 poin yang termasuk dalam kategori baik. 

Indeks ini adalah indeks tertinggi yang berhasil dicapai oleh indikator ini. Dalam IDI 

2016, indeks untuk indikator ini kembali turun menjadi kategori sedang, yang kemudian 

naik kembali ke kategori “Baik” (83,09 poin) dalam IDI 2017. 
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Tabel 13 
Tren Capaian  Indikator 16 dan 17 Tahun 2013-2017 

 
No. Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 
1 Indikator 16 Demonstrasi/mogok 

yang Bersifat 
Kekerasan 

18,71 23,73 34,14 43,06 29,22 

2 Indikator 17 Pengaduan 
Masyarakat 
mengenai 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

72,51 76,83 87,04 77.21 83,09 

 
 

2.2.d. Penutup 

Aspek Hak-hak Politik dan variabel-variabel serta indikator-indikator yang ada di 

dalamnya pada tahun 2017 menunjukkan pola dan tren yang sedikit berbeda dari pola 

yang diberikan olehpengukuran IDI sebelumnya. Indikator 16 (Indikator 

Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan) secara konsisten dalam 5 tahun terakhir 

menunjukkan tingkat yang buruk karena selalu berada di bawah 60 poin. Memang 

harus diakui bahwa ada perbaikan dari tahun ke tahun, yang berarti semakin lama, 

semakin sedikit jumlah demo/mogok dengan kekerasan di seluruh Indonesia. Namun 

perubahan kecenderungan terjadi dalam IDI 2017. Indeks Indikator 16 yang 

sebelumnya cenderung naik, mengalami penurunan yang besar dalam IDI 2107. 

Indikator 17 (Indikator Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan 

Pemerintahan) sudah jauh lebih baik keadaannya dibandingkan Indikator 16. Indikator 

17 sudah berada dalam kategori sedang dalam 5 tahun terakhir. Bahkan indikator ini 

mencapai kategori “Baik” (87,04) dalam IDI 2015, yaitu indeks tertinggi yang pernah 

dicapai oleh indikator ini dalam 5 tahun terakhir. Indikator ini mengalami penurunan 

dalam IDI 2016, namun meningkat kembali dalam IDI 2017. 

Dalam Aspek Hak-hak Politik hanya terdapat dua variabel yang mencakup tujuh 

indikator. Dari 7 indikator tersebut, hanya 3 indikator yang dikumpulkan datanya setiap 

tahun karena indikator yang lainya terkait Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga datanya 

hanya dikumpulkan dalam tahun pemilu itu diselenggarakan. Oleh karena itu hanya 3 

indikator itu yang berpengaruh terhadap turun-naiknya IDI. Dari 3 indikator itu, 1 

indikator, yakni Indikator 15 (Anggota Perempuan dalam DPRD Provinsi), tidak 

mengalami banyak perubahan karena tidak banyak terjadi perubahan dalam 
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keanggotaan DPRD Provinsi. Akibatnya 2 indikator yang tersisa, yakni Indikator 16 dan 

Indikator 17, berperan penting dalam menurunkan atau menaikkan indeks Variabel 

Partisipasi Politik untuk selanjutnya mempengaruhi Aspek Hak-hak Politik dan IDI 

secara nasional. 

Tindakan kekerasan dalam demo dan mogok dapat diartikan kurangnya 

kesadaran warga masyarakat tentang perlunya cara-cara persuasif atau non kekerasan 

dalam melakukan protes dan tuntutan. Penyebabnya bisa juga 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. 

IDI 2017, seperti IDI sebelumnya, menunjukkan bahwa salah satu persoalan 

utama dalam pengembangan demokrasi 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. 

Peningkatan perolehan Indikator 17 berarti bahwa partisipasi warga masyarakat 

sudah cukup tinggi yang berarti sudah terbentuk kepedulian mereka terhadap masalah-

masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tugas-tugas Pemerintah. Gejala 

seperti ini ditunjukkan oleh semua Provinsi di Indonesia. Namun yang menjadi masalah 

adalah masih banyaknya penggunaan kekerasan dalam menyampaikan tuntutan dan 

aspirasi. Kelihatannya keberhasilan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum 

(Pemilu), seperti ditunjukkan oleh tingginya perolehan Variabel Hak Memilih dan Dipilih 

(75,55 poin) tidak menyebabkan berkurangnya demo/mogok secara kekerasan. 
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Seharusnya Pemilu yang sukses akan menghasilkan wakil-wakil rakyat dan kepala 

daerah yang akuntabel terhadap rakyat dan memperhatikan serta peduli terhadap 

suara-suara rakyat. Kurangnya respons penjabat eksekutif dan legislatif terhadap 

aspirasi dan tuntutan masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab terpenting bagi 

terjadinya demo/mogok secara kekerasan. 

 

2.3. Lembaga Demokrasi: Melemahnya Kinerja Lembaga Politik dan Birokrasi 

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 capaian indeks 

nasional Aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 

sebesar 10,44 poin. Lebih spesifiknya, pada tahun 2016 capaian indeks nasional Aspek 

Lembaga Demokrasi sebesar 62,05 poin, sementara pada tahun 2017, mengalami 

kenaikan menjadi 72,49. Ini merupakan capaian kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 7 

tahun terakhir (2009-2016).  

Secara kuantitas, kenaikan capaian indeks tersebut, tentunya, layak untuk 

“dirayakan”. Namun demikian, secara kualitas, kinerja Aspek Lembaga Demokrasi pada 

tahun 2017, yang ditunjukkan oleh capaian indeks nasional sebesar 72,49 poin 

tersebut, sejatinya masih tetap pada posisi yang sama dengan tahun 2016,  yaitu pada 

kategori “Sedang” (skala pengukuran : 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik). 

2.3.a.  Capaian Indeks  Aspek Lembaga Demokrasi 

Ketika kinerja Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 dicermati pada 

tingkat provinsi, data IDI mengindikasikan nuansa yang cukup menarik untuk dicatat. 

Nuansa yang dimaksud adalah, kendati sebahagian besar provinsi (26 dari 34 provinsi) 

memiliki kinerja dengan kategori “Sedang”, namun masih terdapat 5 provinsi yang 

memiliki kinerja Aspek Lembaga Demokrasi dengan kategori “Baik”, dan terdapat tiga 

provinsi dengan kinerja “Buruk”. 5 provinsi dengan kinerja aspek Lembaga Demokrasi 

pada kategori “Baik” tersebut adalah: Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, 

Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan 3 provinsi 

dengan kinerja kategori “Buruk” adalah: Jawa Barat, Papua, dan Maluku Utara (lihat 

Tabel 14). 

Tabel 14 
Sebaran Capaian Indeks Aspek Lembaga Demokrasi Pada Tahun 2017  

Menurut Provinsi 
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No. 
Capaian 
Indeks 

Kinerja 
Demokrasi 

Jumlah Provinsi 

1 >80 Baik 5 
Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, 
Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan 
Kalimantan Tengah. 

2 60-80 Sedang 26 

Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, 
Jawa Tengah, Jambi, Lampung, Bali, Jawa 
Timur, Maluku, Banten, Bengkulu, DI 
Yogyakarta, Riau, Kep. Bangka Belitung, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi 
Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera 
Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, 
Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Papua 
Barat, Sulawesi Utara, Aceh, dan Kalimantan 
Barat. 

3 <60 Buruk 3 Jawa Barat, Papua, dan Maluku Utara 

 

 

Relatif bervariasinya kinerja Aspek Lembaga Demokrasi pada tingkat provinsi 

semakin jelas tatkala dicermati kenaikan dan penurunan capaian indeks pada tahun 

2017. Gambar 18 menunjukkan bahwa terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan 

cukup siginifikan (>10 poin), dan sebanyak delapan provinsi yang mengalami 

penurunan capaian indeks (-2 sampai dengan -13).  14 provinsi yang mengalami 

kenaikan capaian indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 tersebut adalah: 

Sumatera Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, 

Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, dan provinsi Riau. Sedangkan 8 provinsi 

yang mengalami penurunan capaian indeks adalah: Maluku Utara, DI Yogyakarta, 

Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Bengkulu, dan 

provinsi Sulasesi Tengah. 
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Gambar 18 
Selisih Capaian Aspek Lembaga Demokrasi dalam IDI 2016 dan IDI 2017 

 

Tabel 14 dan Gambar 18, di atas memperlihatkan bahwa, walaupun pada 

tahun 2017 sebagian besar provinsi di Indonesia (sebanyak 26) memiliki capaian 

indeks aspek Lambaga Demokrasi dengan kategori “Sedang”, namun juga terdapat 

lima provinsi yang memiliki capaian indeks dengan kategori “Baik” dan masih terdapat 

tiga provinsi yang memiliki capaian indeks dengan kategori “Buruk”.  

Terlepas dari relatif bervariasinya capaian kinerja Aspek Lembaga Demokrasi 

pada tingkat provinsi tersebut, namun, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya 

bahwa secara nasional capaian indeks pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan, yaitu sebesar 10,44 poin. Kenaikan capaian indeks nasional Aspek 
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Lembaga Demokrasi tersebut, utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan secara 

signifikan capaian indeks pada 14 provinsi (lihat Gambar 18). Pertanyaannya kemudian 

adalah, apa yang telah menyebabkan terjadinya kenaikan capaian indeks Aspek 

Lembaga Demokrasi pada 14 provinsi tersebut? 

Secara umum, Tabel 15 menunjukkan bahwa kenaikan capaian indeks aspek 

Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya kenaikan capaian 

indeks cukup singnifikan pada tiga variabel, yaitu Peran DPRD (sebesar 13,02 poin), 

Peran Partai Politik (sebesar 19,35 poin), dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 

(sebesar 8,75 poin). Sedangkan variabel Peradilan yang Independen,  mengalami 

penurunan sebesar 5,05 poin. Sementara, variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, 

memiliki capaian indeks sama dengan tahun sebelumnya (95,48 poin). 

Tabel 15 
Capaian Indeks Variabel Pada Aspek Lembaga Demokrasi 2017 

 

No.  Variabel Aspek Lembaga Demokrasi 
Indeks 

IDI 2017 IDI 2016 Selisih 
1 Pemilu yang Bebas dan Adil 95,48 95,48 0,00 
2 Peran DPRD 59,78 46,76 13,02 
3 Peran Partai Politik 71,64 52,29 19,35 
4 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 56,26 47,51 8,75 
5 Peradilan yang Independen 86,31 91,36 -5,05 
6 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi 72,49 62,05 10,44 

 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja Aspek 

Lembaga Demokrasi pada tahun 2017, maka pada pembahasan selanjutnya akan 

disajikan secara lebih rinci capaian indeks 5 variabel pada Aspek Lembaga Demokrasi, 

dilanjutkan dengan ulasan singkat tentang indicator to wacth, yaitu beberapa indikator 

yang mengalami perubahan (naik/turun) relatif signifikan. 

 

2.3.b. Capaian Indeks Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi 

Variabel pertama pada Aspek Lembaga Demokrasi adalah Pemilu yang Bebas 

dan Adil. Sama seperti pada tahun sebelumnya, capaian indeks variabel ini tidak 

mengalami perubahan yaitu sebesar 95,48 poin, karena data yang digunakan merujuk 

pada hasil Pemilu Legislatif 2014. Dengan demikian, nilai indeks dari variabel Pemilu 
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yang Bebas dan Adil bersifat konstan/flat selama 5 tahun (sampai dengan Pemilu 

Legislatif berikutnya, 2019). 

Lebih spesifiknya, Gambar 19 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 hampir 

seluruh provinsi (34 provinsi) memiliki capaian indeks dengan kategori “Baik”, yaitu 

antara 83,54 sampai dengan 100. Hanya terdapat 1 provinsi yang memiliki capaian 

indeks variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan kategori “Buruk” (47,73 poin), yaitu 

provinsi Jawa Barat. Data numerik ini dapat dimaknai bahwa hampir sebagian besar 

provinsi di Indonesia telah melaksanakan Pemilu secara Bebas dan Adil. 
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Grafik 18 
Capaian Indeks Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Menurut Provinsi (IDI 2017) 
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Variabel kedua pada Aspek Lembaga Demokrasi adalah Peran DPRD. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 15, pada tahun 2017 Varibel ini mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13,02 poin--dari 46,76 poin pada tahun 

2016 menjadi 59,78 poin pada tahun 2017. Kenaikan capaian nilai indeks ini, antara 

lain, disebabkan oleh semakin meningkatnya peran DPRD dalam: a) memperjuangkan 

alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan (kenaikan capaian skor indikator sebesar 

14,39 poin); b) menghasilkan Perda inisiatif (kenaikan capaian skor indikator sebesar 

9,61 poin); dan c) menghasilkan rekomendasi kepada eksekutif (kenaikan capaian skor 

indikator sebesar 11,13 poin).  

Namun demikian, penting untuk digaris bawahi disini bahwa secara 

keseluruhan, capaian kenaikan skor indikator pada tahun 2017 tersebut terlihat belum 

berhasil menggesear kategori kinerja variabel Peran DPRD dari posisi “Buruk” (<60) ke 

posisi “Sedang” (60-80). Tabel 15 memperlihatkan bahwa capaian indeks variabel 

hanya bergeser dari 46,76 poin pada tahun 2016 menjadi 59,78 poin pada tahun 2017. 

Atau dengan kata lain, telah terjadi kenaikan capaian indeks dalam kategori “Buruk”. 

Bila dilihat sebaran capaian indeks pada tingkat provinsi (lihat Garafik 3.3.), 

akan diketahui bahwa penyebab dari masih tetap buruknya kinerja variabel Peran 

DPRD adalah karena pada tahun 2017 masih terdapat sebanyak 16 provinsi yang 

memiliki capaian indeks dalam kategori “Buruk”, yaitu antara 23,67 poin sampai dengan 

59,53 poin. Sisanya, 17 provinsi, memiliki capaian indeks dengan kategori “Sedang”, 

dan hanya terdapat 1 provinsi pada tahun 2017 yang memiliki capaian indeks variabel 

peran DPRD dengan kategori “Baik”, yaitu provinsi Bangka Belitung (93,67 poin).  16 

provinsi yang memiliki capaian indeks variabel Peran DPRD dengan kategori “Buruk” 

tersebut adalah: Papua Barat (23,27 poin); Papua (33,93 poin); Jawa Barat (36,35 

poin); Sumatera Utara (40,12 poin); Banten (42,89 poin); Kalimantan Tengah (51,76 

poin); Maluku Utara (52,17 poin); Kalimantan Barat (53,77 poin); Kalimantan Utara 

(55,04 poin); Sulawesi Barat (55,35 poin); Sumatera Selatan (55,42 poin); Sulawesi 

Utara (55,90 poin); Bengkulu (57,84 poin); Maluku (57,93 poin); Bali (58,58 poin); dan 

Sulawesi Tenggara (59,43 poin). 
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Gambar 19 
Capaian Indeks Variabel Peran DPRD tahun 2017 
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Namun demikian, penting untuk ditegaskan di sini, bahwa walaupun pada 

sampai pada tahun 2017, kinerja variabel Peran DPRD masih terkategori “Buruk”, tetapi 

terdapat tren ke arah perbaikan. Kecenderungan ini ditunjukkan oleh semakin 

banyaknya jumlah provinsi yang mengalami kenaikan dalam capaian indeks variabel 

cukup signifikan pada tahun 2017, kendati kenaikan indeks tersebut belum berhasil 

menggeser kategori kinerja dari “Buruk” menjadi “Sedang”. Gambar 20 

memperlihatkan, terdapat 31 provinsi pada tahun 2017 mengalami kenaikan capaian 

indeks variabel Peran DPRD, dan hanya 3 provinsi yang mengalami penurunan dalam 

capaian indeks. Dari 31 provinsi yang mengalami kenaikan capaian indeks variabel 

Peran DPR tersebut, terdapat 19 provinsi dengan kenaikan indeks sangat signifikan 

(lebih dari 10 poin), yaitu: Bangka Belitung (49,33 poin); Sumatera Selatan (35,79 poin); 

Jawa Tengah (29,24 poin); Riau (29,10 poin); Sumatera Barat (27,79 poin); Kalimantan 

Utara (23,38 poin); Nusa Tenggara Timur (23,30 poin); Sulawesi Selatan (21,16 poin); 

Nusa Tenggara Barat (19,26 poin); Jawa Timur (18,58 poin); Sumatera Utara (18,27 

poin); DI Yogyakarta (16,33 poin); Bali (14,19 poin); Jawa Barat (13,20 poin); Sulawesi 

Utara (13,14 poin); Kalimantan Timur (11,69 poin); Sulawesi Tengah (11,15 poin); 

Sulawesi Tenggara (10,55 poin);  dan Papua (10,08 poin). Sedangkan 3 provinsi yang 

mengalami penurunan capaian indeks variabel Peran DPRD pada tahun 2017 adalah: 

Papua Barat (-4,15 poin); Kalimantan Selatan (-2,07 poin); dan provinsi Gorontalo (-

1,97 poin). 
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Gambar 20 
Selisih Capaian Indeks Variabel Peran DPRD  

Pada Tahun 2017 

 

Variabel ketiga pada Aspek Lembaga Demokrasi adalah Peran Partai Politik. 

Pada tahun 2017 variabel ini memperlihatkan tren yang cukup menggembirakan karena 

capaian indeks nasional mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar 19,35 
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poin (dari 52,29 poin pada tahun 2016 menjadi 71,35 poin pada tahun 2017). Bahkan, 

jika dibandingkan dengan 4 variabel pada Aspek Lembaga Demokrasi lainnya, Tabel 

15 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017, Peran Partai Politik merupakan variabel 

yang mengalami kenaikan capaian indeks paling tinggi (sebesar 19,35 poin), disusul 

kemudian oleh variabel Peran DPRD (sebesar 13,02 poin), dan Peran Birokrasi 

Pmerintah Daerah (sebesar 8,75 poin). Dengan adanya kenaikan capaian indeks yang 

cukup signifikan tersebut, maka secara nasional, status kinerja variabel Peran Partai 

Politik pun telah bergeser dari kategori “Buruk” menjadi “Sedang”. Ini merupakan 

capaian tertinggi, dan baru pertama kali terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, 

karena pada tahun-tahun sebelumnya, capaian indeks nasional variabel Peran Partai 

Politik selalu dibawah 60 (kategori “Buruk”). 

Secara kuantitatif, kenaikan capaian indeks nasional variabel Peran Partai 

Politik pada tahun 2017 itu, utamanya disebabkan oleh kontribusi skor Indikator 

Kaderisasi Partai Politik yang mengalami kenaikan sangat signifikan. Lebih spesifiknya, 

pada tahun 2017, kenaikan capaian skor nasional indikator tersebut adalah sebesar 

21,01 poin, yaitu dari 47,90 poin pada tahun 2016 menjadi 68,91 poin pada tahun 2017. 

Sedangkan secara kualitatif, data indeks ini dapat dimaknai sebagai indikasi dari 

adanya peningkatan cukup signifikan dalam aktivitas kaderisasi yang dilakukan oleh 

partai politik peserta Pemilu. Kecenderungan ini, tentunya, sangat menggembirakan, 

kendati substansi dari aktivitas kaderisasi partai politik itu sendiri dapat dipertanyakan. 

Mungkin narasi yang “netral” untuk menjelaskan makna dari kenaikan capaian indeks 

Variabel Peran Partai politik tersebut adalah, secara prosedural pada tahun 2017 

memang telah terjadi peningkatan aktivitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik 

peserta Pemilu. 

Pada level provinsi, capaian indeks variabel Peran Partai Politik relatif 

bervariasi. Walaupun secara nasional, sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

capaian indeks variabel Peran Partai Politik adalah sebesar 71,25 poin, dan termasuk 

pada kategori kinerja “Sedang”, tetapi pada tingkat lokal, capaian indeks provinsi satu 

dengan lainnya menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Gambar 20 

memperlihatkan bahwa pada tahun 2017, terdapat 18 provinsi yang memiliki capaian 

indeks varibel Peran Partai Poliitik dengan kategori “Baik” (nilai indeks  87,14 s/d 100 

poin). Tetapi, pada sisi lain, juga masih terdapat 13 provinsi yang memiliki capaian 
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indeks variabel Peran Partai Politik dengan kategori “Buruk”, atau bahkan “Sangat 

Buruk” (nilai indeks 7,79 s/d 48,57 poin).  

Delapan belas provinsi  pada tahun 2017 yang memiliki capaian indeks 

variabel Peran Partai politik dengan kategori “Baik” tersebut adalah: Kalimantan 

Tengah (100 poin); Sulawesi Barat (100 poin); Sumatera Barat (100 poin); Nusa 

Tenggara Timur (100 poin); Kalimantan Selatan (100 poin); Lampung (100 poin); DKI 

Jakarta (100 poin); Kalimantan Utara (100 poin); Jawa Timur (100 poin); Jawa 

Tengah (100 poin); Riau (100 poin); Nusa Tenggara Barat (100 poin); DI Yogyakarta 

(100 poin); Banten (99,46 poin); Sumatera Selatan (99,14 poin); Sumatera Utara 

(99,13 poin); Bangka Belitung (96,95 poin); dan provinsi Maluku (87,14 poin) (lihat 

Gambar 21) 

13 provinsi pada tahun 2017 yang memiliki capaian indeks variabel Peran 

Partai politik dengan kategori “Buruk” adalah: Gorontalo (48,57 poin); Sulawesi Tengah 

(48,57 poin); Papua Barat (48,03 poin); Sulawesi Tenggara (47,31 poin); Kepulauan 

Riau (35,71 poin); Bali (35,71 poin); Kalimantan Timur (35,66 poin); Jawa Barat (35,54 

poin); Maluku Utara (33,57 poin); Aceh (22,86 poin); Kalimantan Barat (22,86 poin); 

Sulawesi Utara (9,73 poin); dan provinsi Papua (7,79 poin) (lihat Gambar 21) 
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Gambar 21 
Capaian Indeks Variabel Peran Partai Politik Menurut Provinsi (2017) 

 

 

Secara keseluruhan, angka-angka indeks tersebut mengindikasikan bahwa 

pada aras daerah, terdapat cukup banyak provinsi pada tahun 2017 yang memiliki 

capaian indeks dengan kategori “Baik”. Namun demikian, karena pada sisi lain, juga 

masih terdapat cukup banyak provinsi (13 provinsi) yang memiliki capaian indeks 

dengan kategori “Buruk”, maka implikasinya, secara nasional capaian kinerja variabel 

Peran Partai Politik pada tahun 2017 hanya mampu bergeser dari kategori “Buruk” ke 

kategori “Sedang”. 
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Nuansa heteroginitas kinerja Variabel Peran Partai Politik pada aras lokal 

semakin jelas terlihat ketika ditilik lebih jauh komposisi jumlah provinsi yang mengalami 

kenaikan dan penurunan pada tahun 2017.Gambar 22 menunjukkan bahwa terdapat 

sedikitnya 20 provinsi pada tahun 2017 yang mengalami kenaikan cukup signifikan 

(lebih dari 10 poin) dalam capaian indeks Variabel Peran Partai Politik. Sementara 

jumlah provinsi yang mengalami penurunan capaian indeks hanya sebanyak 8 provinsi 

(nilai penurunan antara -10,73 s/d -66,43 poin). 

Gambar 22  
Selisih Capaian Indeks Variabel Partai Politik Pada Tahun 2016 dan 2017 

 

Provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan capaian indeks variabel Peran 

Partai Politik tersebut adalah: Kalimantan Tengah (90 poin); Sulawesi Barat (77,41 
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poin); Sumatera Barat (77,22 poin);  Nusa Tenggara Timur (66,69 poin); Banten 66,29 

poin); Kalimantan Selatan (65,37 poin); Sumatera Selatan (63,68 poin); Lampung 

(51,43 poin); DKI Jakarta (40,88 poin); Kalimantan Utara (39,24 poin); Papua Barat (39 

poin); Gorontalo (26,69 poin); Maluku (26,10 poin); Jawa Timur (25,77 poin); Jawa 

Tengah (25,71 poin); Jambi (25,68 poin); Kalimantan Timur (25,66 poin); Aceh (13,78 

poin); Kalimantan Barat (12,86 poin); dan provinsi Kepulauan Riau (12,86 poin) (lihat 

Gambar 22) 

Ketika dibandingkan dengan capaian indeks variabel Peran Partai Politik pada 

tahun 2016, diantara hal menarik untuk dicatat dari 20 provinsi yang mengalami 

kenaikan capaian indeks pada tahun 2017 tersebut adalah, fakta yang menujukkan 

bahwa terdapat 6 provinsi mengalami kenaikan capaian indeks cukup signifikan pada 

tahun 2017, tetapi tetap dalam kategori “Buruk”. 6 provinsi tersebut adalah, Papua 

Barat (kenaikan dari 8,93 poin menjadi 48,03 poin); Gorontalo (kenaikan dari 21,88 poin 

menjadi 48,57 poin); Kalimantan Timur (kenaikan dari 10 poin menjadi 35,66 poin); 

Aceh (kenaikan dari 9,08 poin menjadi 22,86 poin); Kalimantan Barat (kenaikan dari 10 

poin menjadi 22,86 poin); dan provinsi Kepulauan Riau (kenaikan dari 22,86 poin 

menjadi 35,71 poin). 

Variabel keempat pada Aspek Lembaga Demokrasi adalah Peran Birokrasi 

Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017, secara agregat capaian indeks nasional variabel 

ini mengalami kenaikan sebesar 8,75 poin, yaitu dari 47,51 poin pada tahun 2016 

menjadi 56,26 poin pada tahun 2017 (lihat Tabel 15).  Nilai capaian indeks variabel 

tersebut sangat jelas mengindikasikan bahwa, kalaupun dalam hitungan angka telah 

terjadi kenaikan indeks pada tahun 2017, namun secara kualitas, kinerja Variabel 

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah masih tetap belum beranjak dari kategori “Buruk” 

(dibawah 60 poin). Dikatakan demikian, karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 

(2015-2017) kinerja variabel ini cenderung konstan berada pada kategori “Buruk”. Lebih 

jelasnya, capaian indeks nasional Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah pada 

tahun 2015 adalah sebesar 53,11 poin, kemudian pada tahun 2016 sebesar  47,51 

poin,  selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 56,26 poin. Pertanyaannya kemudian 

adalah, mengapa dalam tiga tahun terakhir capaian indeks  nasional Variabel Peran 

Birokrasi Pemerintah Daerah cenderung “Buruk”?.  

Secara kuantitatif, dapat dijelaskan bahwa buruknya capaian indeks nasional 

Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 
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tersebut karena rendahnya kontribusi capaian skor indikator yang dimiliki, yaitu: a) 

Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan 

PTUN;  dan b) Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Sedangkan 

secara kualitatif, buruknya kinerja nasional Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 

dalam tiga tahun terakhir disebabkan karena: a) relatif masih banyaknya praktik 

"penyalahgunaan wewenang" oleh pejabat pemerintah daerah, yang diindikasikan oleh 

banyaknya kebijakan yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN; dan b) belum 

cukup transparan-nya informasi tentang APBD. 

Khususnya pada tahun 2017, capaian nasional skor indikator pada Variabel 

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah terlihat mengalami peningkatan. Indikator Jumlah 

kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, 

misalnya, mengalami keanikan capaian skor sebesar 9,83 poin, yaitu dari 67,26 poin 

pada tahun 2016 menjadi 77,09 poin pada tahun 2017. Sedangkan indikator Upaya 

penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, mengalami kenaikan capaian 

skor sebesar 7,84 poin,  namun tetap dalam kategori “Buruk”, yaitu dari 30,88 poin 

pada tahun 2016 menjadi 38,72 poin pada tahun 2017. Data numerik ini 

mengindikasikan bahwa rendahnya capaian skor Indikator Upaya penyediaan informasi 

APBD oleh pemerintah daerah telah berperan sebagai faktor determin  terhadap 

rendahnya capaian indeks nasional Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah pada 

tahun 2017. Atau, dalam narasi kualitiatif, dapat dikatakan bahwa buruknya kinerja 

Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah pada tahun 2017, utamanya disebabkan 

karena masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip 

transparansi informasi tentang APBD. 

Untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang capaian indeks dan 

kinerja Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah pada tahun 2017, Gambar 23, 

menyajikan data tentang distribusi capaian indeks variabel menurut provinsi. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa, pada aras lokal memang  terdapat variasi diantara 34 

provinsi dalam hal  capaian indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. 

Sebanyak 5 provinsi pada tahun 2017 memiliki capaian indeks variabel dengan kategori 

“Baik” (80,41 s/d 97,59 poin), dan 8 provinsi dengan kategori “Sedang” (65,35 s/d 79,84 

poin). Tetapi, sebahagian besar provinsi (sebanyak 21) memiliki capaian indeks 

variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dengan kategori “Buruk” (4,52 s/d 59,27 

poin).  
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Gambar 23 
Capaian Indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah 

Daerah Menurut Provinsi (2017) 
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Relatif masih banyaknya jumlah provinsi yang memiliki capaian indeks rendah 

tersebut, kemudian secara agregat (nasional) telah berkontribusi terhadap buruknyanya 

kenerja variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Dua puluh satu provinsi yang 

memiliki capaian indeks dengan kategori “Buruk” yang dimaksud adalah: Sulawesi 

Utara (59,27 poin); Riau (58,70 poin); Jawa Timur (54,30 poin); Papua Barat (50,22 

poin); Sulawesi Barat (50,22 poin); Papua (47,53 poin); Banten (47,53 poin); Maluku 

Utara (46,62 poin); Kalimantan Utara (46,62 poin); Bengkulu (46,62 poin); Sulawesi 

Tenggara (44,21 poin); Lampung (44,21 poin);  Nusa Tenggara Timur (44,21 poin); 

Sulawesi Tengah (43,01 poin); Maluku (43,01 poin); Kepulauan Riau (41,80 poin); DI 

Yogyakarta (40,60 poin); Sulawesi Selatan (34,94 poin); Kalimantan Barat (34,59 poin); 

Sumatera Utara (24,97 poin); dan Sumatera Selatan (4,52 poin) (Gambar 23) 

Dari hasil penelusuran atas data dan informasi yang digunakan dalam penilaian 

skor indikator, secara konsisten menunjukkan bahwa penyebab utama dari buruknya 

kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah di 21 provinsi tersebut adalah,   karena belum 

transparan-nya 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 25 provinsi yang memiliki kinerja 

“Buruk” tersebut, antara lain: karena website tersedia, tetapi tidak dapat diakses, 

dan/atau informasi APBD yang disajikan tidak diperbaharui (tidak di-update). 
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Gambar 24 
Selisih Capaian Indeks Variabel Peran Birokrasi  
Pemerintah Daerah Pada Tahun 2016 dan 2017 

 

 

 

Lebih jauh, bila dilihat dari tren kenaikan/penurunan capaian indeks menurut 

provinsi, Gambar 24 mengindikasikan, sedikitnya terdapat 17 provinsi yang mengalami 

kenaikan capaian indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah pada tahun 

2017, dan 11 diantaranya mengalami peningkatan cukup signifikan (antara 16,90 s/d 

71,42 poin). 11 provinsi tersebut  tersebut adalah: Nusa Tenggara Barat (naik 71,42 

poin); DKI Jakarta (naik 63,51 poin); Sumatera Barat (naik 58,20 poin); Jawa Tengah 

(naik 55,73 poin); Jawa Timur (naik 49,78 poin); Aceh (naik 41,64 poin); Jambi (naik 

40,09 poin); Jawa Barat (naik 39,12 poin); Bali (naik 23,83 poin); Riau (naik 22,82 poin); 
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dan Provinsi Kalimantan Timur (naik 16,90 poin). Bahkan, bila ditelisik lebih jauh, 

terdapat 3 dari 11 provinsi yang tersebut terlihat mengalami kenaikan capaian indeks 

sangat fantastis, sehingga telah mengakibatkan terjadinya “lompatan” kinerja Variabel 

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dari kategori “Buruk” menjadi “Baik”. 3 provinsi itu 

adalah, Nusa Tenggara Barat (mengalami kenaikan dari 26,17 poin pada tahun 2016, 

menjadi 97,59 poin pada tahun 2017); Sumatera Barat (mengalami kenaikan dari 34,59 

poin pada tahun 2016, menjadi 92,78 poin pada tahun 2017); dan provinsi Jawa 

Tengah (mengalami kenaikan dari 27,43 poin pada tahun 2016, menjadi 83,16 poin 

pada tahun 2017). 

Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa kenaikan capaian indeks pada 

sejumlah provinsi  pada tahun 2017 tersebut belum berhasil menggeser kualitas kinerja 

Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dari  kategori “Buruk” ke “Sedang”. 

Sedikitnya ada dua penjelasan  terkait dengan kenyataan ini.  

Pertama, karena terdapat 7 provinsi hanya mengalami kenaikan capaian indeks 

dalam kategori “Buruk”. Maksudnya, bila dibandingkan dengan capaian indeks Variabel 

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah pada tahun 2016, memang telah terjadi kenaikan 

pada tahun 2017. Tetapi besaran capaian indeks pada tahun 2017 tersebut masih tetap 

pada kategori “Buruk”, karena kurang/dibawah 60 poin. 7 provinsi yang mengalami 

kenaikan indeks dalam kategori “Buruk” ini adalah: Jawa Timur (mengalami kenaikan 

dari 4,52 poin pada tahun 2016 menjadi 54,30 poin pada tahun 2017); Riau (mengalami 

kenaikan dari 35,85 pada tahun 2016 menjadi 58,70 poin pada tahun 2017); Sulawesi 

Selatan (mengalami kenaikan dari 24,97 poin pada tahun 2016 menjadi 34,94 poin 

pada tahun 2017); Sulawesi Utara (mengalami kenaikan dari 50,85 poin pada tahun 

2016 menjadi 59,27 poin pada tahun 2017); Sulawesi Tenggara (mengalami kenaikan 

dari 40,60 pada tahun 2016 menjadi 44,21 poin pada tahun 2017); Papua (mengalami 

kenaikan dari 44,21 poin pada tahun 2016 menjadi 47,53 poin pada tahun 2017); dan  

provinsi Sulawesi Tengah (mengalami kenaikan dari 40,60 poin pada tahun 2016 

menjadi 43,01 poin pada tahun 2017). 

Kedua, karena masih terdapat cukup banyak provinsi yang mengalami 

penurunan capaian indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah pada tahun 

2017.  Gambar 24 menunjukkan, sedikitnya ada  13 provinsi yang mengalami 

penurunan capaian indeks pada tahun 2017, dan 5 dari 13 provinsi tersebut mengalami 

penurunan capaian indeks Variabel Peran Pemerintah Daerah sangat signifikan. 
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Kelima provinsi yang dimaksud adalah: Sumatera Selatan, mengalami penurunan 

75,32 poin (dari 79,84 poin pada tahun 2016, menjadi 4,52 poin pada tahun 2017); 

Kalimantan Barat, mengalami penurunan sebesar 45,85 poin (dari 80,41 poin pada 

tahun 2016, menjadi 34,59 poin pada tahun 2017); DI Yogyakarta, mengalami 

penurunan sebesar 33,16 poin (dari 73,77 poin pada tahun 2016, menjadi 40,60 poin 

pada tahun 2017); Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan sebesar 21,14 poin 

(dari 65,35 poin pada tahun 2016, menjadi 44,21 poin pada tahun 2017);  dan provinsi 

Kalimantan Tengah, mengalami penurunan sebesar 16,33 poin (dari 81,96 poin pada 

tahun 2016, menjadi 65,63 poin pada tahun 2017). 

Variabel kelima pada Aspek Lembaga Demokrasi adalah Peran Peradilan yang 

Independen. Sama seperti tahun sebelumnya, secara kuantitatif, pada tahun 2017 

capaian indeks nasional variabel ini kembali mengalami penurunan sebesar 5,05 poin, 

yakni dari 91,36 poin pada tahun 2016 menjadi 86,31 poin pada tahun 2017 (lihat Tabel 

15).  Ketika ditelusuri lebih jauh distribusi capaian skor indikator, selanjutnya diketahui 

bahwa penyebab utama dari terjadi penurunan indeks variabel Peran Peradilan yang 

Independen tersebut adalah karena capaian skor Indikator Penghentian Penyidikan 

Yang Kontroversial Oleh Jaksa Atau Polisi mengalami penurunan cukup signifikan pada 

tahun 2017, yaitu sebesar 12,50 poin (dari 91,18 poin pada tahun 2016, menjadi 78,68 

poin pada tahun 2017. Makna implisit dari data indeks ini adalah, pada tahun 2017 

secara relatif telah terjadi peningkatan jumlah kasus kontroversial terkait dengan  

penghentian penyidikan oleh Jakasa atau Polisi. 

Namun demikian,   dan penting untuk ditegaskan di sini, bahwa kalaupun 

indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen mengalami penurunan (dari 91,36 

poin pada tahun 2016 menjadi 86,31 poin pada tahun 2017), tetapi capaian indeks 

sebesar 86,31 poin tersebut masih tetap memposisikan kinerja variabel Peran 

Peradilan yang Independen masih tetap bertahan pada kategori “Baik”.  

Relatif baiknya kinerja Variabel Peran Peradilan yang Independen kemudian 

terlihat semakin eksplisit ketika diurai lebih lanjut distribusi capaian indeks masing-

masing provinsi. Lebih spesifiknya, Gambar 25 menunjukkan bahwa  pada tahun 2017 

sebagian besar provinsi (sebanyak 25 provinsi) memiliki kualitas kinerja Peran 

Peradilan yang Independen dengan kategori “Baik” (nilai indeks antara 87,50 s/d 100 

poin).  Sedangkan sisnya, sebanyak 4 provinsi memeiliki kinerja dengan kategori 

“Sedang” (nilai indeks antara 62,50 s/d 68,75 poin), dan hanya sebanyak 5 provinsi 

yang memiliki kinerja dengan kategori “Buruk” (nilai indeks antara 25 s/d 50 poin). 5 
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provinsi tersebut adalah, Bangka Belitung, Aceh, Jawa Tengah, Riau, dan Provinsi 

Maluku Utara (lihat Gambar 25). 

Bila dilihat dari tren kenaikan/penurunan capaian indeks menurut provinsi, 

Gambar 26, mengindikasikan bahwa terdapat 6 provinsi yang mengalami kenaikan 

capaian indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen cukup signifikan (antara 

12,50 s/d 40,63 poin) pada tahun 2017. 6 provinsi yang mengalami kenaikan capaian 

indeks tersebut adalah: Sumatera Utara (40,63 poin); Jambi (34,38 poin); Kalimantan 

Utara (12,50 poin); Kalimantan Barat (12,50 poin); Nusa Tenggara Barat (12,50 poin); 

dan Provinsi Bengkulu (kenaikan 12,50 poin). Sedangkan  provinsi yang mengalami 

penurunan cukup signifikan dalam capaian indeks Variabel Peran Peradilan yang 

Independen pada tahun 2017, sebanyak 8 provinsi, yaitu: Bangka Belitung (-75 poin); 

Aceh (-50 poin); Jawa Tengah (-50 poin); DI Yogyakarta (-37,50 poin); Gorontalo (-

37,50 poin); Sulawesi Barat (-37,50 poin); Jawa Timur (-31,25 poin); dan Provinsi 

Kalimantan Timur (-12,50 poin). 
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Gambar 25 
Capaian Indeks Variabel Peran Peradilan yang 

Independen Menurut Provinsi (2017) 
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Secara keseluruhan, dalam perspektif Indeks Demokrasi Indonesia, relatif baik-

nya kinerja Variabel Peran Peradilan yang Independen  tersebut mengindikasikan 

bahwa prinsip "Peradilan yang Independen" relatif sudah dapat ditegakkan di tanah air. 

Sementara, realitas memperlihatkan masih banyaknya praktik ketidak-adilan di tanah 

air, antara lain, dalam bentuk vonis hakim yang cenderung "tajam ke bawah-tumpul ke 

atas".  

Menyikapi hal ini, perlu ditegaskan 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, misalnya, telah dijadikan 

sebagai salah satu indikator dalam mengukur Variabel Peran Peradilan yang 

Independen, namun "kontroversial" yang dimaksud lebih dibaca berdasarkan perspektif 

demokrasi, yaitu: sejauh mana 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: Surat Kabar, Forum Diskusi, dan lain-lain. 

Dengan demikian, secara substansi hukum, mungkin saja banyak terdapat keputusan 

hakim yang kontroversial, tetapi hanya akan dihitung sebagai data dalam Indeks 

Demokrasi Indonesia jika disertai oleh adanya bukti ekspresi terusiknya rasa keadilan 

oleh masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas. 
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Gambar 26 
Selisih Capaian Indeks Variabel Peran Peradilan yang  

Independen Pada Tahun 2016 dan 2017 
 

 

 

 

2.3.c. Tren Capaian Indikator dan Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi 

Secara kuantitas, terdapat 11 indikator pada aspek Lembaga Demokrasi, yang 

tersebar dalam 5 varibel (lihat Tabel 16). Untuk lebih jelasnya, distribusi sebelas 

indikator tersebut didalam 5 variabel yang ada adalah sebagai berikut: 2 indikator (18 

dan 19) pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil; 3 indikator (20, 21, dan 22) pada 

Variabel Peran DPRD; 2 indikator (23 dan 24) pada Variabel Peran Partai Politik; 2 
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indikator (25 dan 26) pada Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah; dan 2 indikator 

(27 dan 28) pada Variabel Peran Peradilan yang Independen. 

 

Tabel 16 
Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi 

 

Variabel Indikator No. 

Pemilu yang 
Bebas dan 
Adil 

Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 18 

Kecurangan dalam penghitungan suara 19 

 

Peran DPRD 

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan 20 

Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD 21 

Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif 22 

Peran Partai 
Politik 

Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta 
Pemilu 

23 

Perempuan Pengurus Partai Politik 24 

Peran 
Birokrasi 
Pemerintah 
Daerah 

Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah Yang Dinyatakan 
Bersalah Oleh Keputusan PTUN 

25 

Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah 
Daerah 

26 

Peran 
Peradilan 
yang 
Independen 

Keputusan Hakim yang Kontroversial 27 

Penghentian Penyidikan Yang Kontroversial Oleh Jaksa Atau 
Polisi 

28 

 

Pada tahun 2017, capaian skor nasional sebelas indikator pada Aspek 

Lembaga Demokrasi tersebut sangat bevariasi dengan tingkat perbedaan yang cukup 

signifikan (lihat Tabel 17). Secara umum dapat dijelaskan bahwa, terdapat empat 

indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori “Baik” (lebih dari 80 

poin), dan 4 indikator dengan kateogri “Sedang”, serta 3 indikator dengan kategori 

“Buruk”.  

4 indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori “Baik” tersebut 

adalah:  Indikator 18 (Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam 

penyelenggaraan pemilu); Indikator 19 (Jumlah kejadian atau pelaporan tentang 
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kecurangan dalam penghitungan suara); Indikator 24 (Persentase perempuan dalam 

kepengurusan parpol tingkat provinsi); dan Indikator 27 (Jumlah keputusan hakim yang 

kontroversial).  

Sedangkan 4 indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori 

“Sedang” adalah: Indikator 20 (Besaran alokasi anggaran pendidikan dan Kesehatan); 

Indikator 23 (Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu); Indikator 25 

(Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan 

PTUN); dan Indikator 28 (Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa 

atau polisi). Menarik untuk dicatat di sini, bahwa 3 yang disebut pertama, mengalami 

kenaikan capaian skor yang sangat signifikan pada tahun 2017. Lebih spesifiknya,  

Indikator Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan mengalami kenaikan 

sebesar 14,38 poin (dari 60,86 poin pada tahun 2016, menjadi 75,24 poin pada tahun 

2017); indikator  Kegiatan Kaderisasi Yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu 

mengalami kenaikan sebesar 21,01 poin (dari 47,90 poin pada tahun 2016, menjadi 

68,91 poin pada tahun 2017); indikator Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah Yang 

Dinyatakan Bersalah Oleh Keputusan PTUN mengalami kenaikan sebesar 9,83 poin 

(dari 67,26 poin pada tahun 2016, menjadi 77,09 poin pada tahun 2017) (lihat Tabel 

17). 

Sementara, indikator yang memiliki capaian skor nasional dengan kategori 

“Buruk” pada tahun 2017 adalah: Indikator 21 (Perda yang berasal dari hak inisiatif 

DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan); Indikator 22 (Rekomendasi DPRD 

Kepada Eksekutif); dan Indikator 26 (Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh 

Pemerintah Daerah) (lihat Tabel 17) 

Setelah menyimak data numerik tentang capaian skor indikator di atas, maka 

sedikitnya ada 4 indikator yang perlu mendapat perhatian khusus (indicators to 

watch) untuk peningkatan kenerja Aspek Lembaga Demokrasi kedepan. 4 indikator 

tersebut teridiri dari 3 indikator yang termasuk pada kategori “Buruk”  (Indikator 21, 22, 

dan 26), sebagaimana dikemukakan sebelumnya,  plus  Indikator 23, yaitu Kegiatan 

kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.  
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Tabel 17 
Tren Capaian Indikator pada Aspek Lembaga 

Demokrasi  
(Tahun 2009-2017) 

 

No. Indikator 

Tren Capaian Tahun 2009-2017 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 

Jumlah kejadian yang 
menunjukkan keberpihakan 
KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilu 

91,46 91,46 91,46 91,46 91,46 98,90 98,93 98,93 98,93

2 

Jumlah kejadian atau 
pelaporan tentang 
kecurangan dalam 
penghitungan suara 

83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 91,83 92,03 92,03 92,03

3 
Besaran alokasi anggaran 
pendidikan dan Kesehatan 

51,84 46,58 51,50 25,82 22,24 23,94 

57,23 60,86 75,24

56,39 78,41 79,14 69,93 71,01 75,88 

4 

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

5,65 7,23 14,41 16,72 20,60 23,27 16,31 35,29 44,90

5 
Jumlah rekomendasi 
DPRD kepada eksekutif 

7,79 2,81 11,04 7,25 7,36 16,02 14,29 6,09 17,23

6 
Jumlah kegiatan kaderisasi 
yang dilakukan parpol 
peserta pemilu 

13,33 17,84 63,72 68,40 50,00 58,74 56,30 47,90 68,91

7 
Persentase perempuan 
dalam kepengurusan 
parpol tingkat provinsi 

72,92 73,19 73,41 79,60 85,13 88,95 84,17 91,84 96,27

8 

Kebijakan pejabat 
pemerintah daerah yang 
dinyatakan bersalah oleh 
keputusan PTUN 

92,04 92,04 92,04 92,04 92,04 99,90 62,93 67,26 77,09



105  

9 
Upaya penyediaan 
informasi APBD oleh 
pemerintah daerah 

85,12 85,12 85,12 85,12 85,12 98,85 44,85 30,88 38,72

10 
Jumlah keputusan hakim 
yang kontroversial 

85,91 90,30 76,97 86,97 92,73 88,03 92,65 91,54 93,93

11 

Jumlah penghentian 
penyidikan yang 
kontroversial oleh jaksa 
atau polisi 

95,15 89,70 86,97 77,88 75,15 84,55 91,91 91,18 78,68

 

Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (Indikator 21), harus mendapat perhatian 

khusus, karena walaupun indikator ini pada tahun 2017 mengalami kenaikan capaian 

skor cukup signifian (9,61 poin), yaitu dari 35,29 poin pada tahun 2016, menjadi 44,90 

poin pada tahun 2017, namun demikian secara kualitatif, kenaikan capaian skor 

tersebut masih tetap pada kategori “Buruk” (<60 poin). Lebih jauh, bila dilihat tren 

capaian skor sejak tahun 2009, Tabel 17 menunjukkan bahwa Indikator Perda Insisiatif 

DPRD tersebut, selalu berada pada  kategori “Buruk”, yaitu 5,65 poin pada tahun 2009; 

7,23 poin pada tahun 2010; 14,41 poin pada tahun 2011; 16,72 poin pada tahun 2012; 

20,60 poin pada tahun 2013; 23,27 poin pada tahun 2014; 16,31 poin pada tahun 2015; 

dan 35,29 poin pada tahun 2016. Angka-angka capaian skor indikator tersebut 

mengindikasikan bahwa sejak tahun 2009, sejatinya, DPRD sangat lemah dalam 

menghasilkan Perda Inisiatif, sebagai salah satu manifestasi dari fungsi legislasi yang 

dimiliki. 

Perhatian khusus berikutnya harus   ditujukan pada Indikator 22, Rekomendasi 

DPRD Kepada Eksekutif. Indikator ini, juga memiliki kinerja yang sangat 

memprihatinkan. Dikatakan demikian karena, walaupun pada tahun 2017 mengalami 

kenaikan capaian skor indikator cukup signifikan, yakni sebesar 11,13 poin (dari 6,09 

pada tahun 2016, menjadi 17,23 poin pada tahun 2017), tetapi sejatinya yang terjadi 

adalah kenaikan dalam  kategori “Buruk”, atau bahkan “Sangat Buruk”. Bila ditelusuri 

kebelakang, Tabel 17 memperlihatkan bahwa tren capaian skor indikator dengan 

kategori “Buruk” tersebut secara konsisten berlangsung sejak tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2016.  
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Lebih spesifiknya, pada tahun 2009, capaian skor pada Indikator Rekomendasi 

DPRD Kepada Eksekutif sebesar 7,79 poin; pada tahun 2010 sebesar 2,81 poin; pada 

tahun 2011 sebesar 11,04 poin; pada tahun 2012 sebesar 7,25 poin; pada tahun 2013 

sebesar 7,36 poin; pada tahun 2014 sebesar 16,02 poin; pada tahun 2015 sebesar 

14,29 poin; dan pada tahun 2016 sebesar 6,09 poin. Kenyataan ini mengindikasikan 

bahwa dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, DPRD belum banyak berperan dalam 

menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik rekomendasi sebagai 

bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, maupun dalam rangka pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Lemahnya peran DPRD dalam menghasilkan 

rekomendasi tersebut, ditengarai sebagai salah satu penyebab dari, antara lain, 

"tersumbatnya" aliran partisipasi masyarakat, memburuknya pelayanan publik, dan 

semakin meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh penjabat 

pemerintah daerah. 

Indikator ketiga yang perlu mendapat terhatian khusus adalah Upaya 

Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah (Indikator 26). Kendati indikator 

ini merupakan salah satu indikator hasil revisi pada tahun 2014, dan baru digunakan 

mulai tahun 2015, tetapi tren capaian skor dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu 

berada kategori “Buruk” dan cenderung mengalami penurunan.  Pada tahun 2015, 

capaian skor indikator Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah 

hanya sebesar 44,85 poin. Kemudian mengalami penurunan menjadi 30,88 poin pada 

tahun 2016, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017, menjadi 30,72 poin 

(lihat Tabel 17). Secara kualitatif, data capaian skor indikator tersebut mengindikasikan 

bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagian besar pemerintah daerah di 

Indonesia relatif belum transparan dalam penyediaan informasi APBD.  

Indikator terakhir yang niscaya menghendaki perhatian khusus adalah Kegiatan 

Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu (Indikator 23). Bila dilihat nilai  

capaian skor pada tahun 2017, yaitu sebesar 68,9 poin,  sebenarnya  kinerja indikator 

ini termasuk pada kategori sedang. Atau bahkan, jika dibandingkan dengan capaian 

skor pada tahun 2016 (47,90 poin),  juga terlihat bahawa indikator Kegiatan Kaderisasi 

yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu mengalami kenaikan yang sangat 

signifikan, yakni sebesar  21,01 poin (lihat Tabel 17). Pertanyaannya kemudian adalah, 

mengapa Indikator 23 tersebut harus termasuk pada salah satu indicators to watch?.   
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Secara singkat dapat dikemukakan bahwa Indikator Kegiatan Kaderisasi yang 

Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu  tersebut menghendaki adanya perhatian 

khusus karena, bila dicermati tren capaian skor indikator dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir, Tabel 17 memperlihat bahwa indikator ini cenderung selalu memiliki kinerja 

dengan kategori “Buruk”. Lebih spesifiknya, pada tahun 2013 capain skor indikator 

tersebut hanya sebesar 50,00 poin, kemudian sedikit mengalami kenaikan pada tahun 

2014,  tetapi tetap pada kategori “Buruk”, yaitu sebesar 58,74 poin. Selanjutnya, secara 

berturut-turut mengalami penurunan capaian skor indikator pada tahun 2015 dan 2016, 

yaitu sebesar 56,30 dan 47,90 poin. Baru kemudian mengalami lonjakan kenaikan 

capaian skor indikator cukup signifikan  pada tahun 2017, yaitu sebesar 68,91 poin, 

yang selanjutnya telah menggeser status kinerja Indikator Kegiatan Kaderisasi yang 

Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu, dari kategori “Buruk” menjadi kategori 

“Sedang”. 

Secara umum, lonjakan capaian skor indikator pada tahun 2017 tersebut, dapat 

dimaknai sebagai indikasi dari adanya peningkatan cukup signifikan dalam aktivitas 

kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu. Namun demikian, secara 

kualitatif, substansi dari aktivitas kaderisasi partai politik itu sendiri dapat dipertanyakan. 

Oleh karena itu, mungkin narasi yang lebih tepat untuk menjelaskan makna dari 

kenyataan  tersebut adalah: secara prosedural pada tahun 2017 memang telah terjadi 

peningkatan aktivitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu, 

namun secara substansial, masih menghendaki perbaikan. Dengan pertimbangan ini, 

maka tidak berlebihan jika kemudian, Indikator Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan 

Partai Politik Peserta Pemilu masih tetap termasuk dalam salah satu indikator yang 

harus mendapat perhatian khusus pada tahun 2017. Sehingga dengan demikian, fokus 

advokasi juga harus diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dari substansi 

kaderisasi partai politik.  

Hal ini relatif mendesak untuk dilakukan, karena sebagaimana diketahui, 

aktivitas kaderisasi oleh partai politik merupakan salah satu unsur penting dan 

menentukan dalam upaya menghasilkan politisi-politisi yang berkualitas, yang 

selanjutnya akan menduduki posisi-posisi penting dalam struktur lembaga negara, baik 

pada lembaga eksekutif maupun legislatif. Sementara, pada lingkup yang lebih mikro, 

lemahnya fungsi dan buruknya kualitas kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, 

ditengarai memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap buruknya kinerja DPRD, 
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utamanya dalam menghasilkan Perda Inisiatif dan Rekomendasi Kepada Eksekutif 

Daerah. 

2.3.d.  Penutup 

Pada tahun 2017, capaian indeks Aspek Lembaga Demokrasi mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan, dari 62,05 poin pada tahun 2016 menjadi 72,49 poin 

pada tahun 2017, atau terjadi kenaikan sebesar 10.44 poin. Ini merupakan capaian 

kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2009-2016). Namun demikian, 

dalam dimensi kualitas, sejatinya, kinerja aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 

masih tetap sama dengan tahun 2016, yaitu pada kategori “Sedang”. 

Kenaikan capaian indeks nasional Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 

2017 tersebut, utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan capaian  indeks cukup 

singnifikan pada 3 variabel, yaitu Peran DPRD (sebesar 13,02 poin), Peran Partai 

Politik (sebesar 19,35 poin), dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (sebesar 8,75 

poin). Lebih jauh, ketika dipindai pada level indikator, diketahui sedikitnya ada tiga 

indikator yang telah berkontribusi sangat signifikan terhadap kenaikan capaian indeks  

tiga variabel di atas. Indikator yang dimaksud adalah: a) Alokasi anggaran pendidikan 

dan kesehatan dalam APBD, mengalami kenaikan sebesar 14,39 poin; b) 

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif, mengalami kenaikan sebesar 11,13 poin; dan c) 

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu, mengalami kenaikan 

sebesar 21,01 poin.  

Namun demikian, dibalik kisah keberhasilan itu, pada sisi lain juga dapat dicatat 

sedikitnya ada 3 indikator yang perlu mendapat perhatian khusus (indicators to watch), 

karena sampai pada tahun 2017 masih tetap memiliki capaian kinerja dengan kategori 

“Buruk”, yaitu: Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (Indikator 21); Rekomendasi 

DPRD kepada Eksekutif (Indikator 22); dan Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh 

Pemerintah Daerah (Indikator 26). Selain 3 indikator dengan kinerja “Buruk” tersebut, 

juga masih terdapat satu indikator yang memiliki capaian skor dengan kategori “Baik”, 

tetapi tetap  menghendaki adanya perhatian khusus, yaitu Kegiatan Kaderisasi yang 

Dilakukan  oleh Partai Politik Peserta Pemilu (Indikator 23). 

 Pertanyaannya kemudian adalah, secara teoritis, apa yang dapat 

dimaknai dari capaian indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017  terkait 

dengan kinerja demokrasi di tanah air?. Tentunya sejumlah “proposisi” dapat diajukan. 
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Misalnya saja, fakta tentang  masih tetap tertahannya capaian indeks aspek Lembaga 

Demokrasi sampai dengan tahun 2017 pada kategori sedang (72,49), dapat dimaknai  

sebagai indikasi dari proses demokratisasi di tanahah air (dalam kurun waktu 19 tahun 

reformasi), cenderung  bergerak lambat, atau bahkan “jalan di tempat”. Lebih jauh, data 

numerik itu juga secara implisit mengisyaratkan bahwa karakteristik demokrasi di 

Indonesia relatif masih berada pada tipologi demokrasi prosedural.  

Diantara karakteristik penting dari demokrasi prosedural adalah, secara umum 

telah cukup berhasil dalam memproduksi vote melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang 

diselenggarakan secara rutin. Tetapi, vote yang telah dituai melalui Pemilu tersebut,  

sangat muskil menghasilkan voice pada pasca Pemilu karena lemahnya peran lembaga 

representatif, dan tidak bekerjanya fungsi Partai Politik sebagai akibat dari masih 

dominannya praktik oligarkhi. Implikasinya, vote yang diamanahkan oleh masyarakat 

pada Pemilu tidak berdampak pada peningkatan kehadiran negara dalam kehidupanan 

sehari-hari pada periode pasca Pemilu. Dalam formulasi yang sedikit berbeda, 

karakteristik dasar dari demokrasi prosedural juga dapat dinarasikan sebagai hadirnya 

struktur (lembaga) dan prosedur demokrasi, tetapi minus kapasitas. Akibatnya, 

kalaupun secara kuantitas, lembaga dan aturan main demokrasi telah dihadirkan, tetapi 

secara kualitas, praktik yang berlangsung belum mencerminkan karakter demokrasi 

substantif, lantaran minus kapasitas. 

Data capaian indeks variabel pada Aspek Lembaga Demokrasi tahun 2017, 

cenderung mengkonfirmasi karakteristik demokrasi prosedural sebagaimana 

dikemukakan di atas. Misalnya saja, konsistennya capaian indeks Variabel Pemilu yang 

Bebas dan Adil dengan kategori “Baik” (95,48 poin), mengindikasikan bahwa secara 

prosedurual Indonesia relatif telah berhasil menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, 

sebagai sarana untuk menuai voice. Hal ini sejalan (konsisten) dengan data capaian 

indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih pada Aspek Hak-hak Politik, yang juga secara 

konsisten berada pada kategori “Sedang” (capaian indeks pada tahun 2017 adalah 

75,55 poin).  

Namun demikian, pada sisi lain, fakta masih tetap buruknya capaian indeks 

variabel Peran DPRD (59,78 poin), mengisyaratkan bahwa sejatinya lembaga 

representatif masih lemah dalam menjalankan fungsinya, sehingga vote yang 

dihasilkan pada saat Pemilu tidak banyak terealisasi menjadi voice pada pasca 

Pemilu. Hal ini ditunjukkan oleh, antara lain, konsistennya capaian skor dengan 

kategori “Buruk” pada indikator: Perda Yang Berasal Dari Hak Inisiatif DPRD  (44,90 
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poin); dan Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif (17,23 poin).  

Demikian juga halnya dengan kinerja Variabel Peran Partai Politik. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik belum banyak berperan dalam 

menyuarakan kempentingan konstituennya, dan dalam memproduksi kader-kader 

(politisi) yang berkualitas. Indikiasi akan hal ini, antara lain, ditunjukkan oleh tren 

capaian indeks Variabel Peran Partai Politik 7 tahun sebelumnya (2009-2016) yang 

secara konsisten memiliki capaian indeks dengan kategori “Buruk”. Diantara faktor 

utama yang menyebabkan buruknya kenerja Partai Politik tersebut adalah karena 

kurang, atau bahkan tidak dilaksanakannya kegiatan kaderisasi.  

Sampai di sini, dan kembali ditegaskan,  bahwa ulasan singkat tentang data 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terkait dengan capaian indeks variabel dan skor 

indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 di atas, sangat terang-

benderang mengkonfirmasi bahwa karakteristik demokrasi di tanah air dalam kurun 

waktu 19 tahun reformasi (1998-2017) masih berada pada tipologi Demokrasi 

Prosedural. Lebih jauh, bila dibaca berdasarkan perspektif Demokrasi Elektoral 

(Electoral Democracy), adanya anomali antara capaian indeks Variabel Pemilu yang 

Bebas dan Adil (konsisten Baik, >80 poin) dan capaian indeks Variabel Peran DPRD 

(konsisten Buruk, <60 poin), secara umum mengisyaratkan bahwa:  Indonesia telah 

sangat baik (sukses) dalam  menghasilkan vote  melalui penyelenggaraan secara rutin 

Pemilu yang Bebas dan Adil. Tetapi, vote yang telah dihasilkan melalui Pemilu tersebut, 

relatif tidak banyak menghasilkan voice pada pasca Pemilu karena lembaga 

representatif (DPRD) sangat buruk dalam menjalankan fungsinya.  

Kenyataan tersebut, secara implisit mengindikasikan bahwa reformasi 

Lembaga Demokrasi yang berlangsung sejauh ini, baru sampai pada upaya 

menghadirkan Lembaga Demokrasi. Sementara, penguatan kapasitas yang semestinya 

dimiliki agar dapat menjalankan fungsi institusi, relatif kurang mendapat perhatian yang 

serius. Bahkan, dalam melakukan reformasi institusi demokrasi itupun, juga terkesan  

lebih ditujukan pada upaya membangun “Citra Demokrasi” (Democratic Image) dimuka 

masyarakat. Konsekuensinya, sangat dapat dimengerti bila kemudian kehadiran 

Lembaga Demokrasi sejauh ini terlihat sangat nyata dalam citra (ditunjukkan oleh 

keberadaan struktur dan prosedur), tetapi tidak kentara dalam fungsi.  
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Oleh karena itu, tampaknya narasi yang relatif tepat untuk mengilustrasikan 

capaian reformasi Lembaga Demokrasi di Indonesia dalam kurun waktu 19 tahun 

terakhir (1998-2017) adalah: Penguatan Citra-Minim Kapasitas. Kata “citra” (image) 

di sini, merujuk pada konsep state image yang dikemukakan oleh Migdal (2003), 

dimana disebutkan,   karakteristik penting dari state image (citra negara),  ditandai oleh, 

antara lian,  masifnya upaya menghadirkan lembaga negara, dan revitalisasi aturan 

main yang menyertainya (rules and procedures), tetapi mengabaikan penguatan 

kapasitas negara dalam kehidupan sehari-hari (state in practice).  

Praktik demokrasi prosedural, sebagaimana diuraikan di atas, akan semakin 

buruk jika pada saat yang sama juga disertai oleh adanya gejala democratic defisit. 

Secara singkat, Clarke and Foweraker (2001: 224) menyebutkan bahwa: Democratic 

deficit normally refers to the lack of transparency and accountability of the central 

political institutions. This has resulted in a legitimacy crisis which has transformed a 

‘permissive consensus’ into a search for new forms of representation and governance 

capable of restoring the trust of citizen in the decision-making bodies. Deskripsi singkat 

ini cukup jelas menggambarkan bahwa lemahnya penegakan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas oleh lembaga politik merupakan penyebab utama dari terjadinya 

democratic defisit. 

Kendati masih terlalu dini untuk melekatkan label democratic defisit dalam 

menarasikan praktik demokrasi di tanah air, namun paling tidak, gejala akan hal itu ada, 

dan tertangkap oleh data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Gejala yang dimaksud 

ditunjukkan oleh, antara lain, konsistennya capain indeks Variabel Peran Birokrasi 

Pemerintah Daerah dengan kategori “Buruk” dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Lebih 

spesifiknya, pada tahun 2015 capaian indeks variabel tersebut hanya sebesar 53,11 

poin, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 47,51 poin, dan 

selanjutnya mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2017, menjadi 56,26 poin. 

Penyebab utama dari buruknya kinerja Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 

dalam kurun waktu 3 tahun tersebut  cenderung sama, yaitu belum ditegakkannya 

prinsip Transparansi dan Akuntabilitas anggaran pemerintah daerah. Hal ini 

diindikasikan oleh konsistennya capaian skor dengan kategori “Buruk” pada Indikator 

Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2015, 

indikator ini memiliki capaian skor sebesar 44,85 poin, kemudian mengalami penurunan 
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pada tahun 2016 (30,88 poin). Pada tahun 2017, sedikit mengalami kenaikan capaian 

skor indikator (menjadi 38,72 poin),  tetapi tetap dalam kategori “Buruk”.   

Lebih jauh, bila dikaitkan dengan perspektif transisi demokrasi, maka satu 

diantara bahaya yang mungkin terjadi sebagai akibat dari terus melapuknya fungsing 

Lembaga Demokrasi adalah, ber-metamorfosanya praktik procedural democracy 

menjadi elusive democracy, sebagaimana telah terjadi di Mexico (Olvera, 210). 

Menurut Olivera,  dua diantara ciri-ciri penting dari praktik demokrasi ilusif adalah: a) 

Penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif karena  semua posisi strategis 

pada lembaga negara “dibajak” oleh Partai Politik;  b) Lembaga Demokrasi lebih 

banyak difungsikan sebagai instrumen bagi Partai Politik untuk mendapatkan 

kepentingan ekonomi dan politik (Olvera, 210: 79). Sementara, pada sisi lain, hampir 

seluruh Partai Politik itu sendiri tidak memiliki ideologi yang jelas, tidak melakukan 

kaderisasi,  serta tidak menerapkan prinsip merit system dalam rekrutmen dan promosi 

kader. Singkatnya, prinsip-prinsip demokrasi nyaris tidak ditegakkan di dalam internal 

organisasi Partai Politik, lantaran lebih didominasi oleh praktik oligarkhi (Olvera, 210: 

101). 

Akhirnya, penting untuk ditegaskan di sini, bahwa refleksi teoritis sebagaimana 

dikemukakan di atas, bukan dimaksudkan untuk membangun perspektif pesimistik 

dalam mengartikulasi realitas dan menengarai prospek demokrasi di Indonesia. Tetapi 

justru sebaliknya, bertujuan untuk memberikan masukan, dan menjadikan refleksi 

teoritis tersebut sebagai tantangan bagi perbaikan kedepan, khusunya dalam 

peningkatan kapasitas Lembaga Demokrasi. Sehingga dengan demikian, proses 

transisi demokrasi yang berlangsung di tanah air dipastikan berada pada alur menuju 

demokrasi substantif, bukan justru terperangkap oleh praktik deficit democracy, atau 

bahkan elusive democracy. 
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Bagian 3 

Refleksi Capaian IDI 2017:  Citra Demokrasi, Minim Kapasitas 

Demokrasi di dunia dalam beberapa tahun ini digambarkan sebagai mengalami 

kemunduran (retreat), resesi (recession); penurunan (decline), ataupun demosi 

(demotion). Arus-arus besar perubahan sosial-politik dunia tampaknya menghadapkan 

demokrasi pada persoalan-persoalan sosial-politik baru yang mengganggu atau berada 

di luar normalitas persoalan demokrasi sebelumnya. Kecenderungan anti-minoritas, 

anti-imigran, bahkan xenophobia dan supremasi ras bermunculan di Amerika Serikat 

dan berbagai Negara di Eropa. Di negara-negara yang baru-baru ini bertransisi menuju 

demokrasi terdapat juga kecenderungan stagnasi, bahkan memutar balik (u-turn) ke 

tatanan pemerintahan sebelumnya.5  

Kegagalan eksekutif dan parlemen di berbagai negara untuk menghasilkan 

kompromi dalam berbagai kebijakan nasional juga mewarnai tren demokrasi global ini. 

Iklim politik yang sangat partisan membuat keputusan politik dan kebijakan publik tidak 

lagi didasarkan pada deliberasi yang rasional dan konsensus antar partai, melainkan 

diputuskan berdasarkan suara terbanyak yang tidak jarang hanya dengan selisih yang 

sangat kecil. Lebih buruk lagi, keputusan yang partisan ini sering pula tidak 

menyuarakan kepentingan rakyat. Akibatnya, demokrasi sebagai suatu sistem yang 

menjamin keterwakilan suara rakyat dalam pengambilan keputusan publik dianggap tak 

berfungsi. Hal ini selanjutnya menimbulkan protes-protes keras, bahkan cenderung 

“anarkis”,  di jalan di negara-negara yang kita kenal sebagai negara demokrasi maju 

seperti Amerika Serikat dan berbagai Negara di Eropa.  

Puncak dari protes-protes ini tercermin pada gerakan Occupy Wall Street di 

Amerika Serikat yang kemudian menjadi Occupy Now di berbagai Negara. Yang baru 

dari gerakan ini adalah kesimpulan pemrotes bahwa jalur-jalur protes demokratis yang 

biasa, yang normal tak lagi efektif karena para pejabat dan wakil rakyat tak lagi 

memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karenanya diperlukan cara-cara yang 

radikal untuk menyuarakan aspirasi. Menduduki Wall Street adalah salah satu bentuk 

protes semacam ini. Mengikuti gerakan-gerakan ini, kini muncul diskursus intelektual di 

kalangan pemikir demokrasi yang serius mengenai tatanan politik “post democracy”, 

karena demokrasi perwakilan yang ada hari ini dianggap tidak efektif menyuarakan 

suara orang banyak; dalam sistem demokrasi seperti ini suara rakyat (vote) yang 

diberikan di bilik-bilik pemungutan suara tidak menjadi voice di dalam ruang-ruang 

deliberasi parlemen.  Gerakan yang dulu sering dianggap anarkis oleh kalangan 

                                                            
5  Lihat Journal of Democracy, January 2015; Democracy Index 2017 dan 2018). 
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pemerintah dan dunia korporasi ini kini bermetamorfosa menjadi gerakan-gerakan yang 

lebih terfokus untuk memperjuangkan keadilan sosial.6 

Pemahaman terhadap demokrasi Indonesia perlu pula dilakukan dengan latar 

belakang tren demokrasi global di atas. Dengan demikian kritik dan/atau pun apresiasi 

yang muncul lebih realistik. Melihat demokrasi Indonesia dengan tren demokrasi global 

sebagai latar belakang juga akan membuat kita lebih sensitif terhadap kondisi dan tren 

demokrasi di Indonesia. Kenyataan bahwa negara-negara demokrasi lama dan mapan 

seperti Amerika Serikat dapat mengalami krisis demokrasi yang akut menunjukkan 

bahwa kondisi demokrasi yang baik tak bisa diasumsikan akan hadir (taken for granted) 

setelah system dan prosedurnya diletakkan; kondisi demokrasi yang baik harus selalu 

diupayakan. 

Dari hasil IDI 2017 kondisi demokrasi Indonesia secara kualitatif belum beranjak 

dari kondisi tahun sebelumnya, yang secara umum masuk dalam kategori kualitas 

“Sedang”.  Berdasarkan capaian setiap indikator ketiga aspek IDI, gambaran yang 

muncul tentang demokrasi Indonesia adalah suatu demokrasi dengan kondisi 

kebebasan sipil yang cukup baik walaupun masih jauh dari ideal; kondisi di mana 

ekspresi kebebasan sipil secara umum cukup terjamin sehingga gairah keterlibatan 

masyarakat dapat diekspresikan tanpa hambatan signifikan; namun kondisi ini belum 

dibarengi dengan pemenuhan hak-hak politik pada level yang sama, dan justru 

dibebani oleh kinerja lembaga demokrasi yang tertinggal di belakang dengan capaian 

yang lebih rendah.   

Sejak tahun 2009 Aspek Kebebasan Sipil memberikan kontribusi paling besar 

bagi capaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia. Nilai aspek ini selalu lebih tinggi dari 

dua aspek lainnya, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Tahun 2017, nilai aspek 

ini naik tipis sebesar 02.30 poin menjadi 78.75, meski tetap dalam kategori “Sedang”. 

Kenaikan tersebut disumbang oleh dua variabel, kebebasan beragama dan 

berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi. Kondisi ini dapat dimaknai, semakin 

berkurangnya perilaku intoleran dan diskriminatif, baik dari aparat Pemda, maupun 

warga yang menghalangi hak dan kebebasan warga. Demikian pula semakin berkurang 

jumlah aturan tertulis yang mengandung unsur-unsur intoleran dan diskriminatif.  

                                                            
6 Lihat Levitin, M. (2015). The Triumph of Occupy Wall Street.www.the atlantic.com. 
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Perlu dicatat, gambaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama IDI 

(2009-2017) tidak seburuk gambaran yang disampaikan sejumlah media.  Mungkin, isu 

ini memang selalu menarik perhatian sehingga sedikit saja ditemukan kasus, isunya 

lalu meledak di masyarakat. Hampir semua media selalu tertarik mengangkat isu ini 

sebagai topik utama. Meskipun demikian, berbagai peristiwa politik seperti Pilkada, 

pileg dan Pemilu cenderung menjadikan isu agama sebagai isu politik. Bila demikian 

adanya, bukan mustahil isu agama dan keyakinan yang sesungguhnya bukan 

persoalan dalam masyarakat ini akan menjadi persoalan yang serius. Bila ini terjadi 

maka kepentingan dan kemaslahatan rakyat akan menjadi korban. 

Selanjutnya, hal krusial yang perlu dibenahi dalam Aspek Kebebasan Sipil 

terutama adalah dalam hal Kebebasan Berpendapat. Rendahnya skor indikator-

indikator kebebasan berpendapat mengindikasikan adanya hambatan yang cukup 

serius, baik dari aparat pemda maupun masyarakat, terhadap  kebebasan 

berpendapat.  Barangkali masih ada residu kebiasaan lama yang terbangun selama 

lebih 30 tahun Rezim Orde Baru di mana masyarakat tidak boleh menyatakan pendapat 

yang berbeda atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Akibatnya, aparat Pemda dan 

warga tidak terbiasa menerima pendapat berbeda sehingga tidak heran jika muncul 

perilaku anarkis, marah dan mengamuk terhadap orang atau kelompok yang 

menyatakan pendapat berbeda. 

Hal yang krusial untuk dibenahi dalam Aspek Kebebasan Sipil terutama terkait 

dengan kebebasan berpendapat. Rendahnya skor indikator-indikator kebebasan 

berpendapat mengindikasikan adanya hambatan yang cukup serius, baik dari aparat 

Pemda maupun masyarakat, terhadap kebebasan berpendapat. Mungkin masih ada 

residu kebiasaan lama yang terbangun selama lebih 30 tahun Rezim Orde Baru di 

mana pengekangan terhadap kebebasan berpendapat atau kritik terhadap kebijakan 

pemerintah adalah hal yang biasa terjadi; sehingga, aparat Pemda dan warga (kita 

sebagai bangsa) tidak terbiasa menerima pendapat berbeda sehingga tidak heran jika 

muncul perilaku anarkis, marah dan mengamuk terhadap orang atau kelompok yang 

menyatakan pendapat berbeda. 

Apa yang dikemukakan mendiang Vaclav Havel, penyair dan presiden Republik 

Ceko pertama pasca komunisme, mungkin menggambarkan pula yang terjadi di 

Indonesia.  Menurutnya, pasca otoritarianisme “…we are witness to a bizzare state of 

affairs: society has freed itself, true, but in some ways it behaves worse than when it 
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was in chains”.7 Dalam atmosfir kebebasan tampaknya masyarakat justru berlaku lebih 

buruk daripada saat ada represi. Hal ini penting untuk diingat karena perilaku anarkis 

dan intoleran sekecil apaun sangat mengganggu upaya-upaya penegakan demokrasi 

pada umumnya. Dibutuhkan upaya serius bagi peningkatan kesadaran aparat dan 

masyarakat dalam bentuk pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan. Melalui 

pendidikan tersebut, diharapkan aparat Pemda mampu mengelola kehidupan warga 

yang beragam sekaligus bijak mengelola konflik dan perbedaan pendapat. Sebaliknya, 

bagi masyarakat, pendidikan tersebut dimaksudkan agar mereka menjadi lebih matang 

berpolitik, tidak mudah terprovokasi melakukan aksi-aksi anarkis dan bertentangan 

dengan adab bernegara terhadap mereka yang berbeda pendapat. 

Aspek Hak-hak Politik: Antara Pemenuhan Hak Politik dan Ekspresi Kekerasan 

Dalam Aspek Hak-hak Politik, banyaknya unjuk rasa yang berakhir dengan 

kekerasan adalah salah satu kendala terbesar perkembangan demokrasi di Indonesia. 

Gejala ini sudah ditunjukkan oleh IDI sejak tahun 2010, di mana indeks untuk Indikator 

“Demonstrasi/Mogok yang Berakhir dengan Kekerasan” selalu berada dalam kategori 

“Buruk” (di bawah 60 poin). IDI 2017 menunjukkan indeks untuk indikator ini adalah 

29,22 poin, turun dari capaian IDI 2016 yang sebesar 43,06 poin. Capaian ini adalah 

salah satu yang terendah untuk indikator ini sepanjang tahun pengukuran dan 

menunjukkan bahwa jumlah demonstrasi yang berakhir dengan kekerasaan sangat 

tinggi. Hal ini, di satu sisi bisa berarti bahwa para pengunjuk rasa tidak mengikuti 

ketentuan dalam demokrasi bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara 

damai dan tertib sehingga tidak merusak benda-benda publik serta tidak menganggu 

ketertiban umum (seperti menimbulkan kemacetan); Di sisi lain bisa juga terjadi 

“manajemen demo” (crowd control, dsb) masih perlu ditingkatkan; sarana untuk 

mengatur unjukrasa serta kompetensi aparat untuk mengatur dan mengontrol 

pengunjuk rasa bisa ditingkatkan sehingga unjuk rasa bisa dijaga agar tetap tertib. 

Nilai yang buruk pada indikator “Unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan” 

(indikator 16) bertolak belakang dengan nilai yang baik bagi Indikator “Pengaduan 

masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan” (Indikator 17). Indikator 17 

yang menunjukkan partisipasi masyarakat yang positif ini selalu meningkat sejak IDI 

2010 (kecuali dalam IDI 2016 yang menurun sedikit). Dalam IDI 2017, indeks untuk 

indikator ini mengalami kenaikan menjadi 83,09 poin dari 77,21 poin dalam IDI 2016. 
                                                            
7 Havel, V. (1992). Paradise Lost. New York Review of Books. April 9, 1992, p. 6. 
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Indeks indikator ini sudah mencapai kategori “baik”. Sementara itu, indikator 16 

sepanjang sembilan tahun pengukuran IDI selalu rendah capaiannya dan dan dalam 

hal kualitas termasuk dalam kapasitas yang “buruk”. 

Nilai yang kontras dari Indikator 16 dan Indikator 17 menunjukkan bahwa 

pengaduan yang tinggi dari warga masyarakat mengenai kondisi di sekitar mereka 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (seperti jalan yang rusak, listrik yang 

sering mati, pasar yang kotor, dst) berbarengan dengan banyaknya unjuk rasa yang 

berakhir dengan kekerasan. Pengaduan yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi 

masyarakat yang tinggi. Jumlah demo yang berakhir dengan kekerasan yang tinggi 

juga menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, namun tidak dilakukan dengan baik 

karena merusak benda-benda publik dan mengganggu kepentingan umum. 

Rendahnya skor untuk Indikator 16 juga tidak sejalan dengan tingginya indeks 

untuk Variabel Hak Memilih dan Dipilih (75,55 poin). Pemilu yang sukses seharusnya 

menghasilkan Lembaga Perwakilan Rakyat dan Kepala Daerah yang lebih peka 

terhadap suara-suara yang berkembang di dalam masyarakat. Terjadinya aksi demo/ 

mogok yang anarkis menunjukkan kurangnya atau lambatnya tanggapan dari 

penyelenggara negara terhadap aspirasi rakyat. Idealnya, frekuensi yang tinggi dari 

pengaduan diiringi dengan rendahnya unjuk rasa dengan kekerasan. Unjuk rasa akan 

cenderung bersifat damai bila wakil-wakil rakyat dan kepala daerah yang dipilih rakyat 

menanggapi secara cepat aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. 

Aspek Lembaga Demokrasi: Melemahnya Kinerja Lembaga Politik dan Birokrasi     

Aspek Lembaga Demokrasi dalam IDI tahun 2017 menunjukkan kenaikan yang 

cukup signifikan, yaitu dari 62,05 poin pada tahun 2016 menjadi 72,49 poin pada tahun 

2017. Kenaikan ini belum mengubah kategori kualitas aspek ini, yaitu “sedang”.  Secara 

umum, fakta bertahannya capaian Aspek Lembaga Demokrasi dalam kategori “sedang” 

ini dapat dimaknai secara umum sebagai indikasi dari proses konsolidasi demokrasi 

yang lambat, atau bahkan “jalan di tempat” di daerah dalam kurun waktu 19 tahun 

Reformasi. Namun demikian, variable-variabel dalam aspek ini memiliki capaian yang 

beragam. 

Konsistennya capaian indeks Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan 

kategori “Baik” (95,48 poin) pada tahun 2017, bahkan juga pada kurun waktu 7 tahun 

sebelumnya (2009-2016), mengindikasikan bahwa secara prosedural Indonesia relatif 
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telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebagai sarana untuk menuai vote. Namun 

demikian, pada sisi lain, fakta masih tetap buruknya capaian indeks Variabel Peran 

DPRD (59,78 poin), mengisyaratkan bahwa sejatinya lembaga representatif masih 

lemah dalam menjalankan fungsinya, sehingga vote yang dihasilkan pada saat Pemilu 

sangat muskil menghasilkan voice pada pasca Pemilu.  Hal ini ditunjukkan oleh, antara 

lain, konsistennya capaian skor dengan kategori “Buruk” pada Indikator: Perda yang 

Berasal dari Hak Inisiatif DPRD (44,90 poin); dan Rekomendasi DPRD kepada 

Eksekutif (17,23 poin). Kecenderungan yang sama juga terjadi pada Peran Partai 

Politik. Secara umum, data IDI menunjukkan bahwa Partai Politik belum banyak 

berperan dalam menyuarakan kepentingan konstituennya, dan dalam memproduksi 

kader-kader yang berkualitas. Indikasi akan hal ini, antara lain, ditunjukkan oleh tren 

capaian indeks Variabel Peran Partai Politik 7 tahun sebelumnya (2009-2016) yang 

secara konsisten memiliki capaian dengan kategori “Buruk”. Di antara faktor utama 

yang menyebabkan buruknya kenerja Partai Politik tersebut, lantaran kurang, atau 

bahkan tidak melaksanakannya kegiatan kaderisasi.  

Pada konteks yang lebih luas, data IDI mengindikasikan bahwa reformasi politik 

yang berlangsung sejauh ini, baru sampai pada upaya menghadirkan Lembaga 

Demokrasi. Sementara, penguatan kapasitas yang semestinya dimiliki agar dapat 

menjalankan fungsi institusi, relatif kurang mendapat perhatian yang serius. Atau 

dengan kata lain, reformasi institusi demokrasi lebih ditujukan pada upaya membangun 

“Citra Demokrasi” (Democratic Image). Konsekuensinya, sangat dapat dimengerti bila 

kemudian kehadiran Lembaga Demokrasi sejauh ini terlihat sangat nyata dalam citra 

(ditunjukkan oleh keberadaan struktur dan prosedur), tetapi tidak kentara dalam fungsi. 

Dengan kata lain, di Indonesia hari ini, seluruh tampak luar (appearance) demokrasi 

telah berhasil dibangun dan diselenggarakan, namun kapasitas lembaga untuk 

menghadirkan kondisi riil sesuai dengan kehendak rakyat belum optimal; Citra 

Demokrasi, Minim Kapasitas. Oleh karena itu pada saat ini tantangan utama 

demorasi Indonesia adalah memantapkan kapasitas berdemokrasi, khususnya 

memantapkan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi untuk dapat merealisasikan janji-

janji demokrasi membangun Negara yang aman, bebas, adil, dan sejahtera. 


