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Term of Reference 

Seminar Internasional (SI) ke-14: 

“Dinamika Politik Lokal: Konsolidasi Acuan Transformasi  

bagi Pengembangan Kepemerintahan Demokratis di Aras Lokal” 

 

Transisi demokrasi pascareformasi hingga kini terus berlangsung dan belum juga memasuki fase 

konsolidasi demokrasi. Berbagai gejolak politik hingga konflik sosial tak jarang turut meramaikan proses 

transisi demokrasi dan bahkan kian menjauhkan negeri ini untuk memasuki fase konsolidasi demokrasi. 

Konstitusi pascareformasi sebenarnya juga telah melakukan penataan ulang secara cukup fundamental 

terhadap struktur ketatanegaraan negeri ini, namun kelembagaan negara yang dibentuk tak cukup sigap 

sekurang-kurangnya memiliki kapasitas yang kurang memadai, untuk segera mengawal negeri ini 

memasuki fase konsolidasi demokrasi setelah melewati fase liberalisasi politik dan transisi demokrasi. 

Proses demokratisasi niscaya berwatak transformatif. Dan kesulitan Indonesia menuntaskan 

agenda demokratisasi berpangkal dari situ. Dalam kesulitan menyepakati arah dan rute transformasi itu, 

proses demokratisasi segera dijalankan dengan pegangan sederhana: ‘skema transisi menuju 

demokrasi’. Dalam skema ini, demokratisasi digedor dengan liberalisasi yang memungkinkan 

diselenggarakan pemilihan umum untuk memasukkan para pejuang demokrasi ke poros 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan asumsi bahwa Indonesia adalah sebuah nation-state yang 

mapan, para tokoh merumuskan dan memberlakukan undang-undang secara top-down. Mereka 

diasumsikan tidak terjepit dalam situasi dilematis dan diharapkan dapat menuntaskan proses 

demokratisasi melalui berbagai bentuk pembiasaan. Di sinilah kini Indonesia berada. Liberalisasi telah 

mengantarkan negeri ini pada situasi pretentious democracy (demokrasi seolah-olah).  

Pola kepemimpinan nasional sebenarnya juga sangat menentukan dan bahkan mempercepat 

negeri ini segera memasuki fase konsolidasi demokrasi.  Berbagai perangkat regulasi disiapkan untuk 

mengawal memasuki fase konsolidasi demokrasi mulai dari regulasi di bidang pemilu hingga 

penanganan konflik sosial. Namun, pola kepemimpinan nasional yang diharapkan memainkan peranan 

substansial untuk mendorong negeri ini memasuki fase konsolidasi demokrasi ternyata tak urung sering 

menjadi bagian dari masalah daripada menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang berkembang baik di aras lokal hingga nasional.  

Sementara itu di tingkat desa, pembiasan norma-norma demokrasi dan otonomi desa telah lama 

terjadi. Membangkitkan kembali  nilai-nilai  kemandirian masyarakat desa yang dulu ada merupakan 

upaya yang tidak mudah. Desa yang telah lama dikondisikan dalam pengendalian supra desa (negara)  

telah menjadi tantangan dalam konsolidasi dan transformasi demokrasi desa. Pasang surut perjalanan 

demokrasi dan otonomi desa yang ditentukan bukan oleh masyarakat desa  sendiri tetapi oleh pihak 

penguasa “atas desa”  telah menjadikan desa bersifat apatis. Sifat apatis desa ini menjadi tantangan 

yang tidak ringan bagi konsolidasi dan transformasi desa ke depan. Dari sudut kultur, desa memang 

sedang mengalami krisis identitas dalam penerapan demokrasi dan desentralisasi. 

 Kontestasi politik di era modernitas berakar pada kedigdayaan kultur barat yang tak jarang 

menafikan kultur lokal yang dalamnya terkandung berbagai akar nilai budaya luhur. Seluruh kontestasi 
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berujung pada hitungan angka pemilih yang amat sering berangkat dari politik pencitraan. Tak heran, 

ruang publik sarat muatan berbagai pencitraan politik kaum elite yang memberangus suara kritis publik 

terhadap rekam jejak para aktor yang memoles dirinya dalam tampilan baru tokoh yang populis, bersih, 

dicintai oleh rakyat dan piawai dalam bernegara. Akibatnya, berbagai kontestasi seringkali diwarnai oleh 

praktik black campaign yang berakar dari naluri buas manusia di era homo homini lupus (manusia adalah 

serigala bagi sesamanya).  

Segera perlu dijelaskan, bahwa pokok persoalannya bukanlah para tokoh yang tidak bisa 

menuntaskan agenda demokratisasi. Demokratisasi memang harus dipandu para pemimpin, namun 

demokrasi tidak mungkin terwujud kalau pelakunya bukan demos. Pokok persoalannya adalah proses 

demokratisasi dipandu oleh skema yang simplistik, dan pada gilirannya tidak siap dengan berbagai 

kejadian yang tak terantisipasi. Kewajiban melakukan pembiasaan untuk menjadikan demokrasi the only 

game in town tidak dapat dibebankan hanya kepada para pemimpin. Mustahil demos menjadi pemilik 

dan pelaku demokratisasi jika mekanisme bottom-up tidak terpandu/terstruktur. 

Politik di era postmodern sejatinya meletakkan dasar eksistensinya di atas kedigdayaan kultur 

lokal serta segala sesuatu yang berasal dari wilayah sendiri. Politik postmodern mempromosikan 

keadilan (equity) dan kesejahteraan rakyat (bonum commune). Maka, politik di era postmodern telah 

menjadi rahim bagi lahirnya para pemimpin yang menempatkan kesejahteraan rakyatnya sebagai pilar 

kekuasaan politiknya. Blusukan di kampung-kampung kumuh, berdialog secara bebas dan egaliter 

dengan rakyatnya, serta sikap empati seakan-akan menandai berakhirnya politik modern yang sarat 

pencitraan dan kontestasi. Politik di era postmodern memungkinkan diskursus mengenai pluralitas, yang 

kaya dan yang miskin bisa berdampingan dalam ruang publik yang sama. Tak saling mengganggu malah 

memungkinkan terjadinya sinergi.  

Politik postmodernitas telah mendekonstruksi politik quidditas (esensi) yang menekankan 

bahwa kesejatian dilahirkan oleh representasi, bukan sekedar esensi. Kesejatian dalam postmodernitas 

dimaknai sebagai kehadiran atau representasi. Maka, rakyat sangat paham bahwa negara ini memang 

sarat masalah, banjir tak mudah diatasi karena faktor geospasial yang buruk, dan seterusnya. Namun, 

kehadiran/representasi sang pemimpin di kala kesusahan dialami oleh rakyat, bukan hanya memastikan 

bahwa negara masih ada, namun empati sang pemimpin yang bersama-sama dengan rakyatnya hendak 

mencari solusi atas masalah telah mengalahkan pendewaan rasionalitas manusia yang mengembalikan 

pemahaman bahwa manusia adalah makhluk kultural. Dengan demikian rasionalitas harus dibangun di 

atas nilai-nilai kultural yang beraneka ragam. 

Dalam ketiadaan panduan di atas, kotak pandora demokrasi telah dibuka, dan liberalisasi di 

segala lini telah ditempuh. Dalam setting ini warga negara yang bermodal kuat, tentu saja tidak 

terkendala untuk mendominasi pemerintahan, baik secara terang-terangan maupun terselubung. 

Tokoh-tokoh yang dibayangkan sebagai pejuang demokrasi telah masuk ke dalam, bahkan ke poros 

penyelenggaraan pemerintahan, dan pada gilirannya terjadilah pembiasaan politik transaksional antar 

elit. Alih-alih demokrasi menjadi the only game in town, justru ia semakin menjauh dari harapan, 

demokrasi berkembang menjadi sumber kegalauan. Sentimen anti liberal bukan saja telah bangkit 

kembali dan merebut simpati publik, namun juga telah melakukan berbagai tendangan balik. Lebih dari 
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itu, perubahan dalam rute bottom-up mulai meretas, ditandai oleh maraknya dukungan bagi populisme 

lokal yang diusung gejala Jokowi untuk menguasai pemerintahan di ibukota.  

Yang jelas, proses pembiasaan norma-norma dalam berdemokrasi harus bersentuhan, kalau 

tidak berbenturan, dengan nilai-nilai dan kekuatan-kekuatan lokal yang sanggup membajak makna 

demokrasi. Dengan kata lain, lokus penuntasan agenda demokrasi ada di tingkat lokal, ada pada 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Tantangan demokratisasi adalah keluar dari ilusi elektoralisme, dan 

keluar dari berbagai pretensi demokrasi. 

Kesadaran bahwa sejatinya manusia juga adalah makhluk kultural sebagai tanda lahirnya era 

politik postmodern akan kian memastikan bahwa manusia tak bisa digeneralisasi apalagi hanya dilihat 

sekedar dalam hitungan angka statistik. Manusia bukan sekedar sederet konstituen yang berakhir 

nasibnya dalam kotak suara. 

 Peran parpol sebagai salah satu faktor penting dalam memasuki fase konsolidasi demokrasi 

ternyata belum bisa diharapkan.Fungsi parpol harus dijernihkan kembali agar parpol bisa dihadirkan 

kembali sebagai pilar utama penopang sistem demokrasi konstitusional. Hal itu bisa dilakukan hanya 

dengan menumbuhkan kembali apa yang oleh HA Giroux (1992) disebut sebagai suatu budaya baru, 

yaitu sebuah budaya yang didefinisikan  sebagai acuan dan praktik bagi kewarganegaraan yang kritis, 

perjuangan untuk demokrasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum (bonum commune). Dengan 

kata lain, diperlukan sebuah transformasi kultural untuk merekonstruksi struktur kekuasaan. Kekuasaan 

memang sungguh memikat, namun pesona dari kekuasaan tersebut bisa berubah mengeroposkan 

komitmen pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Parpol yang hakikatnya merupakan 

instrumen untuk meraih kekuasaan kini telah keropos justru oleh ambisi meraih kekuasaan tanpa 

kejujuran dan akuntabilitas dari para elite politik. Patrick Dobel (1999) pernah mengemukakan bahwa 

seseorang yang mengejar kuasa bisa mengalami deindividuasi (deindividuation), yaitu suatu situasi saat 

seseorang merasa terbebas dari pembatasan moral dalam dirinya yang bisa berakibat hilangnya 

perasaan identitas diri dan tanggung jawab. Orang-orang yang mengalami proses deinviduasi inilah yang 

kini telah membajak parpol, sehingga parpol kian mengalami krisis jati diri. Menjernihkan kembali fungsi 

parpol dengan membebaskannya dari para pembajak tersebut akan mencegah kembalinya rezim 

totaliter yang siap membajak sistem demokrasi justru atas nama kegagalan parpol dalam meredefinisi 

dan menjernihkan fungsi dirinya sebagai pilar utama penopang demokrasi. 

Partai politik, misalnya tidak boleh terus berpretensi untuk menjadi pejuang nasib rakyat 

sementara reputasinya buruk di mata rakyat. Pretensi pemilihan umum menghasilkan pemimpin yang 

handal harus diwujudkan dengan kaderisasi dari bawah dan mekanisme publik untuk menagih 

kinerjanya. Para kepala daerah yang berpretensi dipilih karena visi dan misinya harus dibuat lebih 

realistik dengan tidak dibebani biaya pemenangan yang sangat mahal. Biaya politik yang begitu mahal 

(misalnya biaya untuk para saksi dalam pemilihan umum) harus dikoreksi dengan menekan biaya 

persaingan, termasuk trust-building antar partai (mempercayakan polisi sebagai saksi).  Democratic 

governance tidak cukup digenjot melalui legislasi di seputar penjaminan hak-hak individual melainkan 

perlu digenjot juga dengan reproduksi sense of public. Democratic governance perlu dibangun dalam 

bingkai otonomi daerah yang sudah dibuka lebar sejak runtuhnya Orde Baru. 
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Dengan pemetaan masalah seperti itu, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia; 

dan dalam seminar ini akan dibahas lewat topik-topik di bawah ini. Dimensi-dimensi tertentu dalam 

topik-topik tersebut sudah pernah dibahas dalam SI-SI yang lalu.  

Topik 1. Merajut Fragmentasi Publik Berhadapan dengan Orientasi Etnis/Kedaerahan 

Harus diakui bahwa Indonesia adalah nation-state in the making. Di dalam satu bingkai 

organisasional resmi (state) terdapat berbagai bentuk nationhood yang terpelihara secara overlapping di 

antara Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sejalan dengan hal itu, berlakulah 

berbagai hukum adat yang cakupannya overlap dengan hukum positif. Lebih dari itu, masing-masing 

entitas ini mengorganisir sumberdaya dan proses penyejahteraan warganya. Dalam setting seperti ini 

organisasi resmi (birokrasi pemerintah) disiasati, kalau tidak dilumpuhkan oleh nationhood yang terolah 

(ummah, adat, ikatan kedaerahan dll.), memancarkan gejala yang disebut shadow state. Dalam konteks 

ini, demokratisasi di Indonesia mendambakan proses “merajut” fragmentasi sense of public, dan 

menyepakati peran optimal birokrasi (SI ke-3 telah membahas pertarungan antara regim administrasi 

publik vs regim pengelolaan pluralitas). 

Topik 2. Keluar dari Myiopia Penjaminan Hak-hak Individual: Sinergi Merajut Ikatan Sistemik 

Liberalisasi yang ditempuh melalui penjaminan hak-hak individual sudah cukup jauh dijalankan 

atas nama atau demi demokrasi. Selama ini negara dengan serangkaian kekuasaan/kewenangan yang 

dimilikinya dituding sebagai penghalang penjaminan hak-hak individual. Oleh karena itu, para aktivis 

pro-demokrasi begitu bersemangat melumpuhkan kekuatan negara. Perlu ditemukan sinergi antara 

penguatan hak-hak individual dengan instrumentalitas negara sebagai institusi publik. Secara resmi, 

tatanan politik liberal yang terpola saat ini membuka peluang bagi setiap orang, namun dalam 

prakteknya kalangan elitlah yang paling siap memanfaatkan dan menikmatinya. Mereka tampil ke 

kancah politik dengan memobilisasi sumberdaya dan solidaritas etnis/primordial. Integrasi nasional 

berbasis sinergi antar elit yang mewakili komunitasnya (community politics) memang telah dicoba 

dipraktekkan dan mengatasi sebagian persoalan, namun sinergi antar ikatan komunal perlu dirajut 

menjadi ikatan sistemik (bandingkan Daoed Joesoef, Kompas, 19 Januari 2013). Bentuk negara RI yang 

mana yang dapat memberi peluang kepada ikatan sistemik.  

Topik 3. Dinamika Interaksi Agama, Politik dan Negara pada Aras Lokal 

Agama,  yang “resmi” maupun  “tidak resmi”,  yang “ lokal” dan yang “bukan lokal”, selalu 

menjadi bagian dari kehidupan sebuah masyarakat, baik yang “tradisional” maupun yang “modern”.  

Agama hadir dan berfungsi pada dasarnya karena dibutuhkan oleh masyarakatnya.  Bagi sebuah 

masyarakat, agama merupakan basis legitimasi etis dan moral yang dibutuhkan untuk mengatur 

hubungan-hubungan yang bersifat sosial, baik pada aras individu maupun kelompok masyarakat. Agama 

secara ideal berperan sebagai perekat yang dapat menjamin keutuhan dan keberlangsungan hidup  

secara harmonis dari sebuah masyarakat. Realitas sosial yang ada menunjukkan bahwa kehadiran agama 

dalam masyarakat tidak selamanya memperlihatkan posisi dan peran ideal agama. Agama ternyata 

hampir selalu menjadi bagian dari dinamika politik di mana otoritas dan kekuasaan selalu diperebutkan. 

Ketegangan antara upaya untuk menjaga kebersihan agama dari pengaruh politik di satu sisi dan upaya 
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memakai agama untuk kepentingan politik adalah ketegangan klasik yang merupakan keniscayaan 

agama yang hidup dalam masyarakat.  

Negara sebagai pengatur kehidupan bersama tidak mungkin terhindar dari kewajiban untuk 

mengelola kehadiran dan fungsi agama. Negara yang kehadirannya merupakan “kesepakatan politik” 

warganegara, secara ideal memiliki otoritas dan kewenangan untuk menempatkan posisi agama dalam 

masyarakat. Hubungan antara negara dan agama biasanya tercantum dalam konstitusi sebuah negara. 

Berdasarkan undang-undang, desentralisasi politik yang telah berjalan lebih dari satu dekade 

memberikan otoritas dan kekuasaan yang lebih besar pada pemerintahan kota dan kabupaten untuk 

mengatur kehidupan bersama pada aras lokal. Dalam kerangka desentralisasi yang baru ini, agama 

(disamping pendidikan, keuangan/fiskal, pertahanan, dan hubungan luar negeri) adalah sebuah aspek 

kehidupan bersama yang pengaturannya masih sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Realitas 

yang ada memperlihatkan bahwa pada aras lokal kehidupan beragama ternyata sangat dipengaruhi oleh 

dinamika politik lokal, termasuk di dalamnya berbagai pengaturan kehidupan beragama yang bermuara 

pada kebijakan yang bersifat lokal. 

Bertolak dari asumsi adanya persoalan klasik, yaitu ketegangan antara upaya untuk 

membersihkan agama dari politik di satu sisi  dan selalu adanya kepentingan untuk menjadikan agama 

sebagai alat politik di sisi lain barangkali menarik untuk melihat bagaimana sesungguhnya ketegangan 

itu tercermin dalam berbagai setting masyarakat lokal di Indonesia. Gambaran-gambaran yang 

mencerminkan dinamika interaksi antara agama, politik, dan negara pada aras lokal secara teoretis 

mungkin akan mengukuhkan tesis betapa muskilnya memisahkan agama dari politik, dan secara empiris 

menunjukkan betapa sesungguhnya setiap masyarakat pada dasarnya selalu memperjuangkan untuk 

membersihkan agama dari kepentingan politik, karena naluri dasar yang menggerakkan daya hidup 

sebuah masyarakat hampir selalu membutuhkan agama sebagai basis legitimasi etis dan moral bagi 

keberlangsungan kehidupan bersama yang adil, sejahtera dan damai. (Dalam SI ke-9 yang membahas 

Politik Identitas telah dibahas beberapa dimensi dari topik ini). 

Topik 4. Konsolidasi dan Transformasi Sosial Politik di Aras Desa, serta Hubungan Negara dan 

Desa:  Implikasi Reformasi Setelah 15 Tahun Berlalu. 

 Isu tentang desa sampai saat ini tetap menjadi isu menarik untuk terus diperhatikan. Setelah 

kurang lebih 15 tahun mengalami reformasi, desa masih saja berada di persimpangan jalan. Konsolidasi 

dan transformasi sosial politik di aras desa mengalami dinamikanya sendiri. Pasang surut perjalanan 

otonomi desa ditentukan bukan oleh masyarakat desa  sendiri tetapi oleh pihak penguasa “atas desa”. 

Pada satu masa desa dapat memiliki otonomi yang sangat luas tetapi di masa yang lain desa sama sekali 

kehilangan   hak otonominya untuk menentukan dirinya sendiri. Pasang surut  otonomi desa seperti itu 

terjadi karena di dalamnya banyak kepentingan yang membayangi penerapan otonomi desa. Terlebih 

kepentingan-kepentingan ini seringkali tidak mencerminkan kepentingan untuk pengembangan desa 

menuju desa  mandiri. Tetapi bagaimanapun, dinamika di desa dapat dijadikan bahan refleksi bagi 

terjadinya transformasi dan  reformasi di aras desa yang meliputi: (1) Reformasi struktur pemerintahan; 

(2) politik pemberdayaan dan perubahan pranata sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat desa; (3) 

dinamika konflik, partisipasi, dan kepemimpinan dalam transformasi demokrasi desa;  (4) pluralisme, 

etnisitas, dan keunikan desa adat di Indonesia; (5) relasi kuasa, tanah, dan dominasi kapital dalam 
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transformasi ekonomi masyarakat desa; (6) relasi desa dan supra desa dalam pengembangan otonomi 

desa; (7) kebijakan pembangunan pedesaan dan perubahan orientasi masyarakat di kawasan tertinggal, 

kawasan perbatasan, dan kawasan terpencil; dan (8) penerapan prinsip-prinsip: pengakuan, subsidiarity, 

pendelegasian, kedudukan desa (desa sebagai bagian dari negara), potensi untuk desa menjadi 

komunitas yang mengatur diri sendiri/memerintah diri sendiri, dan pengembangan kelembagaan desa.  

 

Topik 5. Reinventing Nation-building: Proses Mengaitkan Agenda di Aras Lokal sebagai Pilar 

Penyangga Tujuan Nasional. 

Tradisi pemerintahan yang birokratis—yang sejak lama berpretensi dapat bekerja melalui 

kepatuhan secara berlapis-lapis kepada atasan melalui pendekatan formalistik—telah dicoba dihapus 

melalui liberalisasi dan pengembangan otonomi individual. Pemerintahan daerah yang terbiasa 

berotonomi dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pada gilirannya menjadi entitas 

yang hanya mau tahu urusan dan kepentingannya sendiri, karena dibiasakan oleh pemerintah atasan 

untuk memikirkan daerahnya sendiri-sendiri. Otonomi daerah dan demokratisasi dari bawah dapat 

memberi harapan bagi penuntasan demokratisasi di Indonesia manakala daerah didudukkan dan 

dibiasakan sebagai pilar penyangga tercapainya tujuan nasional. Perlu pengembangan visi nasional 

dalam agenda-agenda pembangunan di tingkat lokal. Sejalan dengan hal itu, perlu redefinisi pemerintah 

nasional yang tadinya menjadi penentu utama menjadi pembingkai mozaik. Dalam pengertian inilah 

Indonesia memerlukan proses reinvent nasionalisme. Telaah tentang topik ini dapat menyajikan contoh-

contoh dari agenda di aras lokal yang mendukung tujuan nasional dan/atau sebaliknya, misalnya: 

masalah hubungan negara dan desa (desa sebagai bagian dari negara, kewenangan desa dalam 

hubungan dengan konsep “desa ideal”, penyiapan RUU Desa (yang mencakup: (i) keuangan desa, (ii) 

pembangunan desa: perencanaan dan monitoring, (iii) pembangunan kawasan perdesaan, (iv) 

peningkatan kualitas tata kelola desa, dan (v) dukungan dan peningkatan kapasitas desa), dan 

sebagainya. 

Topik/ topik-topik lain yang dapat menjelaskan tema SI ke-14 tentu dapat diajukan oleh peserta 

yang ingin merespons undangan call for papers berikut abstraknya.  

 Steering Committee (SC) mengundang peminat untuk berpartisipasi dalam SI ke-14 dengan cara 

call for papers; peminat diminta memasukkan abstrak makalah yang akan ditulisnya agar diterima oleh 

SC paling lambat 31 Mei 2013; SC akan menyeleksi abstrak-abstrak yang masuk dan memberitahukan 

peserta yang lolos seleksi paling lambat 15 Juni 2013. Peserta yang lolos seleksi diminta memasukkan 

makalahnya paling lambat pada tanggal 7 Agustus 2013. 

 SI ke-14 direncanakan penyelenggaraannya pada minggu terakhir Agustus 2013; yang disusul 

oleh pertemuan terbatas RTD (Round Table Discussion) sehari sesudah seminar yang bertujuan untuk 

mengembangkan tindak-aplikasi hasil seminar dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia.  

 

Salatiga, 1 April  2013 
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