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Demokrasi: Relasi Antara Negara dengan Masyarakat  

Penelaahan terhadap “perjanjian sosial” (du contrat social) yang semula 
dilontarkan John Locke (1632-1704) adalah untuk mendirikan civil society yang 
berisikan tiga unsur terpenting. Pertama, adanya hukum yang mengatur 
bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai. 
Kedua, adanya suatu pemerintahan yang melaksanakan hukum tersebut. Dan 
ketiga, adanya suatu badan yang dapat melaksanakan sengketa yang timbul antara 
pemerintah di satu pihak dan anggota masyarakat di pihak lain (vertical dispute), 
atau antara sesama anggota masyarakat (horizontal dispute). J.J. Rousseau (1712-
1778) juga menulis tentang kontrak sosial. Terdapat pergeseran bahwa masyarakat 
tidak lagi diperintah berdasarkan kehendak raja, diktator, atau siapapun, tetapi 
berdasarkan hukum. Berdasarkan paparan Locke, Montesquieu (1689-1755) 
menyarankan pemisahan terhadap ketiga unsur  tersebut. Badan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif perlu dibentuk untuk masing-masing unsur guna 
mencegah agar kekuasaan absolut eksekutif (konteks saat itu adalah raja) tidak 
timbul lagi dalam bentuk lain dan menjadi kekuasaan absolut legislatif atau 
yudikatif. Kekuasaan yang tak terbatas hanya akan berakibat kepada kekuasaan 
yang merusak secara tak terbatas pula. Konsep pemimpin yang baik hati 
(benevolent leader) merupakan perjudian dengan taruhan masyarakat1. 
 Untuk sebagian, pemikiran-pemikiran di atas telah membidani lahirnya 
Amerika Serikat (4 Juli 1776) dan Perancis (22 September 1792), yang dalam 
jangka waktu 200-an tahun menginspirasi 200-an negara baru yang berlandaskan 
hukum di dunia, termasuk Republik Indonesia2. Amerika Serikat dan Perancis pun 
menjadi model untuk pembangunan demokrasi, dengan modifikasi dan 
pengecualian tertentu. Rakyat a la Perancis memberikan peluang kepada eksekutif 
maupun legislatif untuk berproses saling “menjatuhkan” satu sama lain. 
Pengalaman Indonesia, 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, menunjukkan 
sulitnya menjaga stabilitas politik, meskipun eksekutif maupun legislatif sama-
sama mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya adalah model Amerika 
Serikat, di mana pemerintah hanya dapat dijatuhkan dengan alasan-alasan limitatif 
yang sudah terinci terlebih dahulu dalam suatu perangkat hukum. Impeachment 
terhadap presiden membutuhkan sidang khusus yang dipimpin oleh Ketua MA3. 
Dalam pengalaman Indonesia, terdapat perbedaan prinsip sewaktu DPR 
menjatuhkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden beberapa waktu yang lalu.  
 Perbincangan tentang demokrasi hampir dengan sendirinya adalah nilai 
yang  menghargai otonomi dan kebebasan, alat untuk mewujudkan nilai tersebut 
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secara politis seperti pemilihan umum, dan lembaga yang representatif yaitu 
lembaga perwakilan rakyat. Semuanya sangat penting, atau dipenting-pentingkan, 
sebagaimana semuanya sudah kerap diperbincangkan4. Sejak tahun 1970-an, studi 
pembangunan dunia di Dunia Ketiga menyimpulkan adanya fenomena 
meningkatnya kekuatan negara berhadapan dengan masyarakat. Negara adalah 
makhluk penting yang dapat menghasilkan perubahan secara otonom dari 
kekuatan-kekuatan sosial yang lain. Dalam pengalaman Indonesia, terdapat proses 
dinamis yang berhubungan dengan restrukturisasi masyarakat oleh pemerintahan 
Orde Baru untuk mendesain mekanisme yang dapat meminimalkan konflik sosial 
dan memaksimalkan produktivitas ekonomi5.  

Proses berdemokrasi adalah semangat restrukturisasi masyarakat yang 
membutuhkan waktu, tidak mempunyai standar, dan dari sudut pandang budaya 
sangat beragam penafsirannya6. Atau dalam agenda otonomi daerah, dengan carut-
marut reformasi 1998-an, berdemokrasi adalah mereposisi hubungan 
pemerintahan (eksekutif dan legislatif) dengan masyarakat. Partisipasi bukan 
hanya sebatas keterlibatan masyarakat dalam “proses pembangunan dengan titik 
tekan dimensi ekonomi” tetapi aktualisasi keterlibatan masyarakat dalam proses 
pemerintahan7. Dinyatakan secara berbeda, proses restrukturisasi masyarakat 
bertautan dengan budaya bernegara, yaitu seperangkat atau susunan makna yang 
mengendalikan perjalanan gagasan dan operasi bernegara di antara masyarakat. 
Dari pandangan masyarakat, budaya bernegara merupakan wadah di mana 
masyarakat menemukan dunianya, mengungkapkan perasaan, dan membuat 
penilaian8.   

Desain untuk meminimalkan konflik sosial dan memaksimalkan 
produktivitas ekonomi, untuk sebagian, telah berhasil menunjukkan hegemoni 
negara untuk menyediakan panggung-pertunjukan, theatrum politicum, yang 
diperlukan bagi terciptanya mitos demokrasi.. Terdapat perebutan hak untuk 
memberi makna antara yang dikehendaki negara dengan yang dipahami 
masyarakat. Dan negaralah yang mereproduksi panggung-pertunjukan dengan  
simbolisasi, idealisasi, dan justifikasi, sehingga fakta peran serta masyarakat --
bahkan demokrasi itu sendiri-- menjadi kerap dipertanyakan. Boleh jadi, bahasa 
“demokrasi” telah digunakan dalam berbagai makna9. Demokrasi menjadi sebuah 
buzz-word yang dipakai untuk menolak, mengkritik, bahkan melecehkan 
demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah mengambil konsekuensi tindakan anarki, 
interupsi, fitnah, dan sebagainya. Teks demokrasi ditulis, dibentuk, dicatat, 
dikisahkan kembali menjadi wacana, sebagai politik kata-kata. Terdapat 
pergeseran dari pesona kata-kata menjadi kuasa bahasa. 
 
Konteks Otonomi Daerah  

Berlakunya UU “Otonomi Daerah” (yaitu No. 22/1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom) merupakan pembalikan 
paradigmatis terhadap UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah.  
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Otonomi Daerah telah membuka akses arogansi eksekutif berhadapan vis a 
vis dengan luasnya kewenangan legislatif yang memungkinkan DPRD bersikap 
dan bertindak arogan. Analisis isi UU No. 22/1999 menunjukkan bahwa dari 134 
pasal, 40-an pasal (29 %) menunjukkan kekuasaan legislatif yang signifikan, baik 
internal maupun eksternal yang mampu mengatur pemda secara ketat. Sebaliknya, 
meskipun terdapat 66 pasal (49 %) memberi kekuasaan pada eksekutif, namun 
lebih bersifat internal, bahkan dalam sejumlah pasal memberi peluang terhadap 
intervensi DPRD. Jika di masa lalu pemda menggunakan DPRD sebagai corong 
eksekutif, kini pemda dijadikan juru bicara DPRD. Jika dulu DPRD menjadi 
“tukang stempel”nya pemda, sekarang a contrario pemda dipergunakan sebagai 
simbol pembenaran atau legitimasi pemenuhan kebutuhan DPRD10.  

Lantas, bagaimana mempertautkan legislatif, eksekutif, dan masyarakat? 
Absahkah memberdayakan DPRD sebagai lembaga legislatif? Atau, barangkali 
karena kuatnya aspirasi masyarakat (solus populli) yang dengan kecintaannya 
terhadap nasib republik telah berubah menjadi supremasi kepentingan masyarakat 
(the supreme of public interest).  Selanjutnya aspirasi ini bisa memperoleh 
justifikasi sebagai suprema lex dengan basis moral secara hukum, yang harus 
diwujudkan dalam sistem (Yunani: sun-tidhemai, meletakkan bersama). Resiko 
dari lambatnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat inilah yang memunculkan 
peradilan jalanan.  

Membaca anggota DPRD dalam kantor publik, elected office, dalam 
konteks otonomi daerah, niscaya merumuskan semacam kode reorientasi dan 
reposisi ke depan. Untuk mencapai hal tersebut, idealnya, terdapat kaidah 
terhadap target mutu yang diharapkan (quality control), jaminan mutu capaian 
(quality insurance), perwujudannya dalam bentuk, struktur kelembagaan (capasity 
building), ketersediaan SDM, mekanisme kerja, monitoring, evaluasi, dan 
penilaian hasil. Penyebaran informasi mengenai DPRD merupakan salah satu 
bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat, misalnya dalam layanan 
website. Sebaliknya, dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses secara 
bebas dan gratis oleh masyarakat merupakan proses belajar sosial yang justru akan 
memperkuat DPRD itu sendiri. 
 Tidak ada tragedi dan komedi yang lebih besar dari kenyataan bahwa 
DPRD sudah tidak lagi/kurang relevan. Kondisi ini merupakan entropi, tidak ada 
reaksi dari DPRD terhadap perkembangan masyarakat. Komunikasi sosial tidak 
terselenggara, baik di dalam lembaga maupun terlebih-lebih ke masyarakat yang 
harus dilayani. Sedangkan kepuasan “user” (masyarakat) merupakan harga yang 
harus dibayar oleh para pelayan publik. Dan siapapun tidak bisa mengklaim atas 
nama masyarakat, sepanjang tidak berorientasi pada masyarakat itu sendiri. Secara 
tradisional, orang Melayu bilang: “Kata tak berjawab, gayung tak bersambut, dan 
jawab hilang  makna”. Atau, DPRD dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan 
penganggaran sudah tidak mampu memecahkan permasalahan masyarakat untuk 
memperoleh kebaikan bersama (bonum commune).  
 
Kasus: Revisi Perda tentang Pelacuran 

DPRD DIY memutuskan untuk tidak mencabut Perda No. 15/1954 tentang 
Penutupan Rumah-Rumah Pelacuran dan Perda No. 7/1956 tentang Larangan 
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pelacuran di Tempat Umum sebab akan memunculkan kekosongan hukum serta 
menyulitkan penertiban dan pengamanan masyarakat. Sejauh ini Perda dimaksud 
juga belum diterbitkan oleh Kabupaten/Kota. Dalam kasus Kota Yogyakarta, 
Walikota pernah menerbitkan Keputusan No. 166/K.D/1974 tentang Penunjukkan 
Tempat untuk Proyek Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kotamadya Yogyakarta, 
tanggal 15 Nopember 1974. Dalam perkembangannya, karena aspirasi 
masyarakat, dikeluarkan Keputusan Walikotamadya No. 408/KD/1997 yang 
mencabut keputusan sebelumnya.  

Telaah terhadap Perda-Perda DIY,  sejauh ini memang belum terdapat 
kebijakan dan tindakan hadap-masalah yang proporsional terhadap pelacuran 
sebagai permasalahan community based social welfare, di antara 21 penyandang 
masalah kesejahteraan sosial di DIY. Rekapitulasi Dinas Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial DIY tahun 2001 menunjukkan, by numbers, terdapat 671 
wanita tuna susila, dengan rincian Yogyakarta  400, Bantul 215, Kulonprogo 36, 
Gunungkidul 9, dan Sleman 11. Boleh jadi, terdapat basis-data yang lain. 
Sementara daya tampung serta layanan preventif  dan rehabilitatif UPTD Panti 
Sosial Karya Wanita sebanyak 1.078 orang untuk tahun 1981-2000 tentulah sangat 
kecil untuk kompleksnya permasalahan.  

Pengkajian terhadap pemberitaan dan dampak dari penelitian virginitas 
mahasiswi Yogyakarta oleh LSC&K PUSBIH, mengutip Stan Cohen11, telah 
mengakibatkan kepanikan moral (moral panic). Sementara masyarakat kerap 
membaca pergeseran hukum, norma, dan realitas justru tanpa angka-angka 
prosentasi. Alih-alih menindaklanjuti Instruksi Gubernur No. 1/2000, sejumlah 
LSM justru mengusulkan politik terhadap seks, gender, dan seksualitas menjadi 
Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran, Pornografi, dan 
Perdagangan Orang. Sebagai catatan, Mendagri sudah menerbitkan edaran No. 
510/489/UMPEM Perihal Penanggulangan Perdagangan Orang tanggal 13 
September 2001. ALAP (Aliansi Perempuan Anti Pornografi) juga pernah 
menuntut Komisi E DPRD DIY untuk menerbitkan Perda tentang Larangan 
Pornografi, 11 Januari 2001.  

 Truisme di masyarakat justru membenarkan, bahwa dari perda-perda yang 
ada ternyata benar-benar tidak memadai untuk mengimbangi pesatnya 
perkembangan industri seks dan tidak dapat mengimbangi cepatnya persebaran 
penyakit menular seksual.  Dirumuskan secara berbeda: Apakah kebijakan yang 
ada selama ini berhasil mengurangi atau mengeliminasi pelacuran di tempat lain? 
Apakah program rehabilitasi berbasis panti-panti pemda dianggap berhasil? Apa 
kriterianya? Apakah peran mucikari konsisten dengan pasal-pasal KUHP yang 
menghukum germo karena mencari nafkah dengan melacurkan perempuan? Dan 
adakah konsistensi peran pemda yang melaksanakan perda?12 Kasus revisi perda 
membenarkan, betapa reposisi tentang DPRD dalam hubungannya dengan pemda 
dan masyarakat adalah harga yang harus dibayar oleh lembaga legislatif.  
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1  Kecenderungan otoritarian merupakan kodrat yang melekat pada kekuasaan. 

Kekuasaan berpotensi otoriter sebagaimana keotoriteran membutuhkan 
kekuasaan. Konsekuensi kekuasaan yang otoriter adalah sistem yang korup. 
Menurut Lord Acton, Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt 
absolutely.  

 
2  Dalam rapat Indonesische Vereeniging, Rotterdam, 8 Februari 1925, Bung 

Hatta dan kawan-kawan telah menentukan untuk memberi nama tanah air 
“Indonesia” dan bukannya “Hindia Belanda.” Terdapat catatan, nama 
“Indonesia” digunakan J.R. Logan dan A. bastian. Proses kebangsaan ini akan 
mempengaruhi momen Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945.   

 
3  Charles Himawan, “Presiden Berhak Menolak Calon Ketua MA, Sumbangsih 

Pikiran untuk DPR,” Kompas, 9 Januari 2001.  
 
4  Terdapat kecenderungan, keharusan demokrasi justru karena sudah 

diperintahkan oleh kondisi ekonomi-politik (economic base of democracy 
imperative). Tuntutan demokrasi bukan melulu karena hak asasi, tetapi sudah 
dituntut logika ekonomi. Ekonomi akan menderita jika kekuatan masyarakat 
tidak dikondisikan berkembang. Dan kekuasaan negara atau beberapa orang 
yang terlalu besar ternyata gagal menghadapi perkembangan kontemporer. 
Lihat Daniel Dhakidae, “Dasar ekonomi bagi Keharusan Demokrasi,” makalah 
diskusi di Yayasan Hatta, Yogyakarta, 12 Agustus 1991.  

 
5  Mohtar Mas`oed, “Restrukturisasi Masyarakat oleh Pemerintah Orde Baru di 

Indonesia”, Prisma 7, 1989, Hal. 12. Pemerintah Orde Baru berhasil 
menciptakan basis ideologi untuk sistem politik dengan dimensi demokrasi 
terbatas. Keberhasilan ini berhubungan dengan pengendalian negara terhadap 
sumber-sumber daya secara otonom terhadap kekuatan sosial lainnya, yang 
berpotensi menjadi oposisi. Untuk pengendalian budaya, lihat “Mengkaji 
Kebijakan Kebudayaan Orde Baru”, Kompas, 2 Februari 2001, Hal. 29.  

 
6  Fadli Zon, “Demokrasi dan Budaya Kita”, Horizon/08/XXXIX Hal. 4.  

Mengutip Karkono Partokusumo, bahwa sejak Ajisaka hingga memasuki 
kemerdekaan, tidak ada pemerintahan yang berpaham demokrasi. Dalam 
pandangan Jawa, kekuasaan tidak pernah lepas dari Tuhan, merupakan sesuatu 
yang keramat, dan dapat diperoleh oleh manusia terpilih. Hal ini merupakan 
realitas tradisi, meskipun mengalami modifikasi akibat benturan budaya lain.  

 
7  Timur Mahardika, “Strategi Tiga Kaki, Dari Pintu Otonomi Daerah Mencapai 

Keadilan Sosial”, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2001. Pembangunan 
harus menjadi kepentingan semua pihak dengan menggunakan tiga kaki yaitu 
masyarakat, pemerintah, dan parlemen daerah. Ketiga kaki harus mampu 
menjadi kekuatan tunggal, menjadi sinergi yang diarahkan untuk meningkatkan 
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taraf kehidupan masyarakat, membangun demokrasi dan keadilan sosial. 
Konsekuensinya, tempat masyarakat jangan dimarjinalkan dan jangan 
dicurigai. Lihat juga Syaukani dkk., “Otonomi Daerah dalam Negara 
Kesatuan”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & PUSKAP, 2002.   

 
8  Fachry Ali, “Hak Memperebutkan Tempat Pemberian Makna: Kebudayaan 

Bernegara di Indonesia”, Makalah Dialog Nasional Mahasiswa dan Panel 
Forum Nasional Unit Kerohanian UGM, Yogyakarta, 4 Juli 1990, Hal. 1.  

 
9  Kajian terhadap demokrasi, misalnya Peter L. Berger, “Revolusi Kapitalis”, 

Jakarta, LP3ES, 1990, Bab 4.  
 
10 Novel Ali, “Arogansi Legislatif,” Kompas, 2 Mei 2000. Hasil Amandemen 

keempat UUD 1945 dalam ST MPR 2002 menunjukkan, dominasi DPR 
terhadap DPD dalam sistem bikameral. Lihat Denny Indrayana, “Ancaman 
Tirani DPR,” dan juga Saldi Isra, “Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat,” 
Kompas, 2 September 2002.  

 
11 Yulia I. Suryakusuma, “Konstruksi Sosial Seksualitas: Sebuah Pengantar 

Teoritis,”  Prisma No. 7 Tahun XX, Juli 1991. 
 
12 Terence H. Hull, dkk, “Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan 

Perkembangannya,” Jakarta, Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan The 
Ford Foundation, 1997. Untuk kasus Thailand, lihat Thanh-Dam Truong, “Seks, 
Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara,” Jakarta, 
LP3ES, 1992.  

 


