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lamma di tangan Anda ini adalah Flamma edisi baru. Mengapa saya
sebut edisi baru? Karena mulai kali ini Flamma akan berubah style.
Jika sebelumnya Flamma dikemas dalam bentuk bulletin dengan rubric
beragam, kali ini dan selanjutnya Flamma akan menjadi Flamma Review. Isi
Flamma Review sebagian besar adalah artikel yang merespons isu-isu actual.
Artikel yang kami sajikan sebisa mungkin akan kami kemas secara renyah,
menggunakan bahasa popular, namun tanpa meninggalkan kaidah ilmiah dan
kualitas substansinya.
Untuk edisi perdana ini kami mengangkat tema uang dalam pemilu.
Kita tahu, pemilu legislative yang berlangsung beberapa waktu lalu telah
dinodai dengan relasi transaksional antara calon anggota legislative dengan
para pemilih. Dalam transaksi tersebut, uanglah yang menjadi panglima
paling menentukan. Kita pasti mengharapkan bukan relasi seperti itu yang
mestinya terjadi antara calon anggota legislative dengan para pemilih.
Kita tentu mengharapkan para pemilih dan calon anggota legislative saling
bertukar pikiran, tukar gagasan, mempertemukan nilai, visi, lantas kemudian
menyepakati program-program yang mesti diperjuangkan sang legislator
nantinya.
Beroperasinya uang dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 ini sudah tanpa
tedeng aling-aling lagi. Ibaratnya, transaksi tidak hanya terjadi di kamar dan
ruang-ruang tertutup saja, namun sudah meluber di pinggir-pinggir jalan. Para
pelakunya juga sudah tidak memiliki rasa malu ketika harus tawar-menawar
harga suara. Sementara para penyelenggara dan aparat pengadil seperti tidak
tahu mesti berbuat apa.
Kita tentu belum tahu kinerja legislator terpilih. Namun jika melihat proses
pemilihanya minus etika, kira-kira seperti itu pulalah kinerja mereka nantinya.
Tidak punya etika.
Selamat membaca.
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ARTIKEL UTAMA

MEMANEN SUARA
DI MUSIM TANAM
Pemilu 2014 disebut-sebut sebagai pemilu paling brutal.
Pasalnya, para caleg tidak memiliki ikatan kuat dengan
calon pemilih mereka. Namun para caleg mampu mendu
lang suara dengan uang dan modal sosial-simbolik. Praktik
ini, sesungguhnya mengancam demokrasi representasi.

Sunaji Zamroni
Peneliti IRE

P

eristiwa “membeli” suara pada
Pemilu legislatif (Pileg) 2014
memicu keprihatinan banyak
kalangan. Praktik yang lazim disebut
politik uang ini yakni memberikan
imbalan pada pemilih untuk mem
pengaruhi pemilih agar memilih calon
tertentu. Secara hukum, politik uang
merupakan pidana pemilu yang dikenai
sanksi hukuman penjara dan denda
uang tunai. Masalahnya, tindakan
money politic ini menyebabkan caleg
menang suara dan sulit dikenai sanksi
hukum. Perilaku ini menandakan
bahwa interaksi
politik sedang
bermasalah.
Merujuk
pemikiran
Giddens
(1984), interaksi sosial antar agency
me
rujuk struktur tertentu. Struktur
dalam berpolitik menjangkau tentang
partai politik, organisasi dan pengurus,
kandidat, konstituen serta tata hukum
yang mengatur relasi antar agency.
Interaksi antara partai dan kandidat
menunjukkan, partai abai terhadap
struktur berpolitik yang disepakati.
Representasi akan bekerja jika par
pol memastikan kandidat berasal
dari kader yang mengakar dengan
konstituennya. Bukan mengusulkan
kandidat yang mengandalkan sumber
daya uang.
Demikian pula dengan massifnya
praktik money politic
saat Pileg
2014, yang menggambarkan interaksi
caleg dan pemilih. Dimana interaksi
tidak merujuk struktur berpolitik yang
disepakati, yakni interaksi atas dasar
kepercayaan antara kandidat dan pe
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milih. Laporan ringkas ini hendak
menyingkap lebih dalam tentang
bagaimana interaksi struktur dan agen
ini bekerja melalui fenomena money
politics dalam Pileg 2014 di sebuah
kampung di Yogyakarta, sebut saja
Kampung Kulon.

Massa Mengambang

nyata bagi perolehan suara parpol.
PAN yang tidak punya kandidat
dari Kampung Kulon, kalah dalam
mendulang suara dengan PKS, PDIP,
Gerindra dan Golkar.
Sebagian besar pemilih Kampung
Kulon sebenarnya tergolong massa
mengambang yang rentan tersapu
money politic. Massa mengambang
merupakan gambaran tipikal massa
pemilih yang tidak memiliki keterikatan
ideologis dengan partai. Pada masa
Orde Baru, konsep ini digunakan
untuk
menjauhkan
masyarakat
dari infrastruktur dan kader parpol,
(M.Qadari, 2009). Dampaknya, hing
ga hari ini sebagian besar pemilih di
Indonesia tidak memiliki ikatan yang
kuat dengan partai.
Paska Orde Baru, kondisi ini
diperparah dengan lemahnya peng
akaran partai di tingkat masyarakat.
Partai hanya mendekati masyarakat
ketika menjelang masa pemilu. Meski
politik massa mengambang tidak
berlaku lagi, ternyata para pemilih

Kampung Kulon yang terbagi
menjadi 2 RW dan 8 RT dihuni
komunitas Islam modernis
dan
nasi
o
nalis. Kampung ini memiliki 5
TPS pada Pileg 2014. Ada 5 warga
Kam
pung Kulon yang mencalonkan
sebagai caleg DPRD Kota dan caleg
DPRD Propinsi. Kelima orang caleg
ini maju melalui PKS, PDIP, Golkar,
Gerindra dan Demokrat. Caleg DPRD
Kota adalah debutan baru, sedangkan
caleg DPRD Propinsi adalah incum
bent.
Gambar 1 yang memuat peta
suara parpol hasil Pileg 2014 di
Kampung Kulon menunjukkan bahwa,
Kampung Kulon tidak didominasi
Parpol ter
tentu. Parpol
nasionalis
bertarung
sengit dengan parpol
religius. Suara PKS dan
PDIP bertarung di papan
atas (20-30 persen).
Sedangkan suara PAN
bertarung dengan Golkar
dan Gerindra di papan
tengah (10-20 persen).
Data ini menggambarkan
bahwa adanya caleg dari
kampung
berpengaruh Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2014
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tidak merasakan kehadiran parpol
dan kadernya paska pemilu. Pemilih
akhirnya rentan berinteraksi politik
dengan caleg yang mengandalkan
uang daripada gagasan. Masyarakat
Yogyakarta yang dikenal melek politik,
tidak lepas dari fenomena massa
mengambang. Arie Sujito menya
takan, “Yogya ini istimewa, tetapi
pemilu-nya remuk,” (Tempo.Co,
22/4).

Pertarungan Modalitas
Lemahnya pengakaran partai ini
berdampak pada masa pemilu. Parpol
hanya berorientasi memenangkan
sebanyak mungkin suara guna men
dudukkan sebanyak mungkin calon
yang diusungnya di parlemen.
Ca
leg yang dilepas oleh parpol
harus bertarung meraup suara pe
milih dengan menggunakan ber
bagai modalitas yang dimilikinya.
Selain mengandalkan uang, caleg
meng
andalkan jejaring sosial yang
dimilikinya. Jejaring tersebut dapat
berupa jalur keagamaan, kekerabatan
dan pertemanan/ tetangga yang
men
jadi penanda interaksi dengan
pemilih.
Gambar 2 memperlihatkan, hasil
pertarungan antar caleg di Kampung
Kulon. Meski baru saja mengerahkan
modalitas yang mereka miliki, para
caleg sudah mendulang suara. Caleg
Golkar panen besar dengan menyum
bang 50 persen lebih suara parpol di
TPS 20, 21, 22 dan 24. Caleg PKS,
Gerindra dan PDIP pun berkontribusi
nyata bagi suara parpolnya. Caleg
PKS misalnya, memanen suara di 3
TPS (20, 23, 24). Caleg Gerindra dan
PDIP pun setali tiga uang di TPS 23.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa
caleg dari Kampung Kulon mampu
memenangkan suara dari caleg di
luar kampung, meski sebagain besar
caleg merupakan debutan baru dalam
gelanggang politik.
Untuk memenangkan suara di
kampungnya, para caleg mengerahkan
seluruh modalitas. Caleg PKS karena
aktif ceramah di masjid dan sering

memberi
pekerjaan.
Sementara
Caleg
PDIP
dan
Gerindra
mengandalkan
modal
sosial kerabat dan finasial
yang ada. Caleg Gerindra
bersuamikan
pejabat
Pemkot,
sedangkan Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2014
caleg PDIP bersuamikan
kader
militan
PDIP
di kecamatan. Keduanya juga rentan karena mereka saling bertarung
menggunakan sembako dan kebaikan modalitas berupa sumber daya fi
sosial sebagai perantara komunikasi nansial dan jaringan sosial. Sejauh ini
dengan pemilih. Seorang warga me para caleg tidak dikenal sebagai aktivis
nuturkan, “besuk saya pilih bu mawar parpol. Mereka berinteraksi politik
karena sudah bantu kami sembako dengan pemilih karena membutuhkan
dan suka memberikan bantuan dari suaranya. Mereka mengandalkan jar
ingan agama, kekerabatan, dan te
pemerintah.”
tangga, namun tidak mengandalkan
Mereka memanen suara, karena gagasan politik sebagai calon wakil
tetangga, satu jamaah masjid atau rakyat. Kemenangan suara caleg PKS
gereja, dan karena sering membantu di Kampung Kulon mengonfirmasi
warga dengan uang dan barang. Salah bahwa preferensi politik pemilih
seorang penggiat masjid menuturkan, lebih pada modal sosial daripada
“apapun partainya pilihannya teman gagasan politik representasi. Bahkan
satu jamaah.” Data ini menjadi buk keberhasilan caleg Golkar memperoleh
ti bahwa caleg lebih memilih ber kursi di dapil tersebut karena meng
interaksi politik dengan pemilih de andalkan modal social (jaringan
ngan menggunakan kombinasi an gereja). Fakta tersebut memperkuat
tara modal sosial dan uang. Mereka keyakinan adanya kaitan bekerjanya
bisa memanen suara meski baru saja nalar simbolik dengan modalitas yang
menanam saat menjelang pemilu.
ditanam untuk memanen suara.

Representasi Simbolik
Interaksi politik di Pileg 2014
tidak berpijak dari struktur berpolitik
yang disepakati. Caleg menggunakan
simbol-simbol tertentu seperti agama,
etnis, pertemanan, ikatan kedaerahan/
wilayah sebagai pedoman berinteraksi.
Cara demikian sesungguhnya mencer
minkan bekerjanya nalar representasi
simbolik. Nalar simbolik ini tidak
men
ja
dikan kekuatan gagasan atau
ideologi yang tercermin dari ta
wa
ran programatik sebagai sarana ber
interaksi dengan pemilih. Ketika
dilanjutkan di gedung parlemen, nalar
demi
kian memicu krisis demokrasi
representasi, (Abdur Rozaki, dkk,
2014).
Nalar simbolik ini pula yang
ditemukan di Kampung Kulon. Per
buruan suara di tingkat kampung

Apa yang terjadi di Kampung Kulon
memberikan pembelajaran tentang
pentingnya mentransformasikan mo
da
l
itas para caleg dalam gagasan
representasi. Pertama, para caleg
mestinya rajin menanam modal sosial
berupa kebaikan sosial jauh-jauh hari
sebelum masa pemilu. Hal ini penting
untuk membangun kepercayaan (trust)
antara caleg dengan warga yang akan
diwakilinya. Kedua, memperkuat
modal politik berupa kapasitas caleg
dalam mengelola fungsi representasi.
Modal sosial saja belum cukup untuk
menduduki kursi DPRD, karena masih
membutuhkan modal politik. Ketiga,
tidak mengandalkan uang sebagai
modal utama. Bagaimanapun juga,
ikatan yang dibangun dari praktik
pemberian imbalan sangat rapuh
dan tidak langgeng dalam konteks
memperkuat fungsi representasi.
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MENGIKAT PEMILIH
DENGAN UANG
MAHAR
Lazimnya hajatan perkawinan, banyak calon legislatif
dalam Pemilu 2014 lalu menggunakan uang sebagai
“mahar” untuk mengikat para pemilih. Akankah praktik
tersebut memunculkan wakil dambaan rakyat?

Abdur Rozaki
Peneliti IRE

P

emilu calon legislatif 2014
baru saja usai. Namun, pemilu
tahun ini menyelipkan catatan
sebagai pemilu paling brutal dalam
sejarah pemilu paska reformasi. Di
samping maraknya praktik usang
ber
upa manipulasi pemilih melalui
pemakaian simbol-simbol tertentu,
para calon legislatif (caleg) menebar
rupiah secara massif guna membeli
suara para pemilih.
Kompetisi yang begitu ketat,
men
dorong para caleg melakukan
prak
tik-praktik kecurangan untuk
me
raih suara terbanyak. Situasi ini
menjadi gambaran tentang peri
la
ku tercela para kandidat saat ber
kampanye, mensosialisasikan diri
agar memperoleh dukungan pemilih.
Umumnya, para calon legislatif meng
gunakan pendekatan simbolik dan
pendekatan transaksional untuk men
dulang suara.

Pendekatan Simbolik:
Membangun Citra Positif Caleg
Pendekatan simbolik biasanya
digunakan para caleg untuk mem
bangun citra positif di hadapan
pemilih. Simak saja atribut atribut
caleg dan parpol yang menyesaki
sudut kota hingga pelosok kampung.
Ungkapan mohon do’a restu dan
dukungan menjadi penanda menonjol
yang menghiasi alat peraga para
caleg dari partai manapun. Beginilah
para caleg mengidentifikasi diri
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dalam ajang pemilu. Bagi para caleg,
peristiwa politik seperti pemilu tak
ubahnya seperti peristiwa sosial,
se
misal hajatan perkawinan yang
mengharapkan do’a dan restu bagi
mempelai.
Tidak cukup hanya menonjolkan
kalimat mohon do’a dan restu, para
caleg mencitrakan dirinya sebagai
penderma. Salah seorang caleg di
Yogyakarta misalnya, mengesankan
dirinya sebagai figur yang tidak
pelit. Citra demikian sesungguhnya
merupakan pesan terselubung akan
adanya imbalan untuk pemilih,
jika memberikan dukungan suara
pada caleg tersebut. Salah seorang
warga di Kecamatan Mlati, Mujiyono
menuturkan, “Spanduk yang terpasang
di kampung itu sebagaimana salam
pembuka. Jika caleg belum dikenal,
diteruskan dengan uang. Kalau
uangnya tidak beredar di warga
umumnya warga tidak memilih”.

Pendekatan Transaksional dan
Jejaring Distribusi Imbalan
Pendekatan kedua adalah pen
dekatan transaksional. Pendekatan
ini mengandalkan praktik membeli
suara (vote buying) pemilih atau
lazim sebagai money politics. Praktik
tersebut tergambar dengan baik dari
kesaksian salah satu nara sumber
dalam laporan ini, Mujiono. Mujiono
menuturkan di desa tempat dia tinggal,
setelah para caleg itu perang alat

Edisi 41 April 2014

peraga kampaye, dilanjutkan dengan
“perang” uang untuk memperebutkan
suara pemilih. Para caleg tidak sen
dirian
dalam
mendistribusikan
imbalan pada pemilih. Mereka me
libatkan pelaku-pelaku lain yang
menjalankan fungsi sebagai perantara
atau broker yang menjembatani
antara kepentingan caleg dengan
pemilih. Mereka yang menjadi
broker suara biasanya tokoh-tokoh
komunitas, yakni RT, RW dan Kepala
Dusun (Kadus). Caleg menggunakan
tokoh-tokoh
komunitas
sebagai
perantara karena memiliki pengaruh
kuat di masyarakatnya. Warga segan
menolak praktik pemberian imbalan
melalui tokoh-tokoh ini. Apalagi
sebagian besar warga, ternyata juga
merestui pemberian uang semacam
ini, ujar Mujiono.
Peran tokoh komunitas saat pemilu
2014 sangat menonjol dalam mata
rantai politik uang. Para broker suara
di desa, melakukan lelang terhadap
para caleg yang ingin masuk di
daerahnya. Praktek yang terjadi pada
pemilu 2014 di salah satu pedukuhan
di Yogyakarta menunjukkan, para
tokoh komunitas di tingkat RT dan RW
ini saling berkoordinasi, membahas
bersama berbagai tawaran imbalan
dari para celeg.Besaran uang yang
nantinya harus dikeluarkan oleh para
caleg dimulai melalui proses negoisasi
dengan para tokoh komunitas ini. Jika
caleg menginginkan dukungan suara

Foto. Abdur Rozaki
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sampai dengan tingkatan pedukuhan,
maka level pengorganisasian mata
rantai politik uang ini dilakukan mulai
tokoh RT/RW sampai dengan
dukuh. Sampai akhirnya
terdapat
keputusan
bersama
untuk
menentukan caleg
mana saja, dan
siapa saja yang
didukung.
P r o s e s
pengambilan
keputusan
dukungan
para
tokoh
komu
nitas
terhadap
caleg
menggunakan
beberapa
indikator:
pertama, besaran imbalan yang
dijanjikan oleh para caleg; kedua,
tingkat kepercayaan terhadap caleg
apakah ingkar janji atau tidak yang
tergambar dari rekam jejak caleg
bersangkutan; ketiga, kedekatan ca
leg dengan komunitas yang ditandai
dengan atribut sosial, misal dari caleg
adalah orang setempat, memiliki
kesamaan latar belakang kultural
yang sama dengan pemilih, atau
kedekatan secara emosional. Caleg
yang dinilai memiliki modal paling
banyak, biasanya dipromosikan para
perantara.
Bentuk imbalan yang dijanjikan
biasanya menandai modus money
politics yang dijalankan para broker.
Modus pertama, imbalan berbentuk
barang untuk kelompok atau komu
nitas (clubs good). Seperti yang
dilakukan caleg di desa Mujiono, sebut
saja SKT dan RS keduanya dari partai
yang berbeda. SKT mempengaruhi
suara komunitas, dengan memberi
imbalan pada komunitas pemuda
sebesar Rp. 5 juta, komunitas arisan
ibu-ibu Rp. 2,5 juta, untuk kegiatan
rencana bersih dusun sebesar Rp.
20 juta. Sedangkan RS, memberikan
memberikan tenda untuk warga.
Sementara modus kedua dengan
memberi uang tunai (cash money)
untuk perorangan. Dalam hal ini, SKT
memberi uang pada sebesar Rp. 50
ribu, sedangkan RS menebar uang

Rp. 35 ribu untuk satu suara.
Sebagaimana kesaksian Mujiono,
distribusi imbalan menyasar komu
nitas dan individu pemilih.
Meng
ingat warga agar
terkondisi
untuk
memilih
para
caleg yang sudah
bertransaksi
dengan
tokoh
komunitas.
Dengan cara ini
pemilih
diikat
oleh dua irisan
pragmatis, yakni
sebagai
bagian
dari
komunitasnya
seperti
kelompok
petani, ibu-ibu PKK dan
sebagainya, sekaligus menerima
uang secara langsung untuk membeli
suara secara perorangan. Proses
pemberian imbalan dilakukan dengan
dua tahap, yakni sebelum pemilihan
– yang diana
logikan sebagai mahar
dalam perka
winan- dan menjelang
pemilihan, - yang dapat diperlakukan
sebagai akad sebelum menuju
pelaminan- yakni dilakukan pada
malam hari sampai menjelang subuh
menjelang pemilihan ke bilik suara
atau lazim dikenal dengan “serangan
Fajar”.
Serangan fajar dilakukan untuk
memastikan kepatuhan para pemilih,
agar sesuai dengan arahan tokoh
komunitas. Mereka yang bergerilya
dini hari dengan menebar uang dari
rumah ke rumah itu, tidak lain adalah
tokoh-tokoh komunitas sendiri, yakni
Ketua RT dan RW serta pengurus
kampung lainnya. Keesokan harinya,
para tokoh komunitas biasanya
juga menjabat sebagai petugas
penyelenggara pemilu seperti KPPS.
Proses semacam ini membuat pemilih
yang sudah menerima imbalan
mengalami tekanan agar memilih
caleg yang sudah dipromosikan oleh
para tokoh komunitas mereka, karena
merasa diawasi.

Keterputusan Representasi
Strategi pemenangan yang meng
andalkan praktik pemberian imbalan

semacam ini melahirkan hubungan
patronase antara politisi dengan
tokoh komunitas, seperti RT, RW dan
dukuh, hingga kepala desa. Warga
sebagai pemilih merasa tidak memiliki
kebebasan memilih, dan secara diamdiam terpaksa menukar keyakinan
politiknya dengan rupiah yang tidak
bisa mereka tolak. Hal ini terjadi
karena ketergantungan struktural
pemilih terhadap tokoh komunitas
sebagai patron karena kondisi tertentu,
semisal kondisi ekonomi pemilih atau
kedekatan kul
tural caleg dengan
komunitas.
Pratronase-klientalistik
semacam inilah yang melahirkan
figur politisi korup dan miskin inovasi
dalam memperbaiki kehidupan politik
kebangsaan kita.
Praktik jual beli suara (vote
buying) jelas termasuk kategori se
bagai representasi yang buruk (bad
representation). Hubungan wakil
(agen 
representasi) dengan yang
diwakili (konstituen) berlangsung bu
kan dengan cara saling mengikat
untuk memperjuangkan perubahan
kebijakan melalui parlemen yang
berpihak pada hak-hak warga. Seba
gai
mana yang diutarakan Main
waring (2006), warga yang gagal
menghimpun diri dalam mengorgani
sasikan tuntutan pada para caleg
dengan pendekatan programatik,
akhirnya terjebak pada pola hubungan
klientistik.
Krisis tersebut semakin nyata
dengan adanya fakta semakin ter
putusnya hubungan politik pasca
pe
milu antara seorang kandidat
yang terpilih di parlemen dengan
konsti
tuen yang memberi dukungan
suara. Karena, berbagai keputusan
politik di parlemen berpotensi besar
meninggalkan aspirasi pemilih. Misal
nya, para anggota dewan meng
klaim keputusannya dengan meng
atasnamakan rakyat meski ber
ten
tangan sekalipun dengan aspirasi
rakyat yang menjadi basis pemilihnya.
Kondisi jual beli suara (vote buying)
semacam ini yang membuat adanya
krisis dalam pelaksanaan demokrasi
liberal sebagaimana yang kini berlang
sung di Indonesia hari ini.
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DEMOKRASI
ADALAH SOAL
KESEHARIAN
M. Zainal Anwar

Demokrasi tidak sekedar aktivitas warga memilih wakil
rakyat atau presiden ketika pemilu tiba. Lebih dari itu,
demokrasi juga bicara soal keterlibatan dan kepedulian
warga dalam urusan-urusan publik.

Peneliti IRE

P

asca rejim otoriter Orde Baru,
Indonesia telah melaksanakan
Pemilihan Umum legislatif se
banyak empat kali dan Pemilihan
Presiden secara langsung sebanyak
tiga kali. Hajatan lima tahunan ini
dicatat sebagai prestasi dalam me
negakkan demokrasi. Namun, apakah
keberhasilan demokrasi prosedural
tersebut juga bermakna budaya de
mokrasi juga bekerja dengan baik?
Demokrasi akan terlihat semu jika
hanya bertumpu pada aspek-as
pek prosedural formal semata.
Dalam perspektif ini, maka proses
politik seolah-olah menjadi milik
elit semata. Cara pandang demikian
juga meminggirkan peran warga
dalam proses membangun kehidupan
berbangsa.
Dengan demikian, menjadi pen
ting menempatkan budaya de
mo
krasi sebagai elemen dasar da
lam membangun tata kehidupan
demokratis. Budaya demokrasi men
jadi ruh yang menghidupkan sekaligus
menghadirkan makna bagi eksistensi
demokrasi itu sendiri. Dalam budaya
demokrasi memuat nilai-nilai inti (core
value) yang memandu gerak, perilaku
dan tindakan dalam berdemokrasi
sebagai cara hidup yang diyakini
bersama. Budaya demokrasi sendiri
bisa dipahami sebagai sikap maupun
tindakan warga berdasarkan pada nilainilai dasar dalam demokrasi seperti
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persamaan, saling menghormati, sa
ling percaya serta kesediaan mem
bantu diantara sesama warga. Mujani
(2007)
mengidentifikasi
budaya
demokrasi dalam berbagai sikap
misalnya percaya pada orang lain,
jaringan keterlibatan warga, tole
ransi, keterlibatan politik, maupun
sikap percaya pada institusi publik.
Sementara Balkin (2004) menilai hal
yang pokok dalam budaya demokrasi
adalah kesediaan warga untuk terlibat
dalam urusan-urusan publik.

Demokrasi sebagai Praktik
Keseharian
Pertanyaannya dimana kita da
pat menemukan praktik budaya
demokrasi? Budaya demokrasi se
ja
tinya tergambar dengan jelas
dalam praktik kehidupan seharihari: demokrasi sesungguhnya ada
lah soal keseharian. Perilaku war
ga sebagai pengguna jalan raya
misalnya, menjadi gambaran yang
tepat sejauh mana budaya demokrasi
terefleksikan. Jalan raya sebagai ruang
publik sejatinya adalah arena dimana
politik keseharian dilangsungkan. Kita
bisa melihat orde macam apa yang
bekerja, yang tercermin dari interaksi
antar pengguna jalan. Apakah antara
pengguna jalan satu dengan yang lain
saling menghormati dengan berbagi
ruang demi keselamatan bersama.
Atau justru saling berkompetisi,
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menyerobot jalan untuk beradu cepat
dan mempertaruhkan diri sendiri
serta mengancam keselamatan orang
lain. Secara gamblang, kita bisa
melihat bagaimana “kompetisi” itu
berlangsung dari hari ke hari.
Dalam pemberitaan media be
berapa waktu lalu, marak kecaman
terhadap aksi penunggang motor
gede (moge) di Yogyakarta karena
dinilai abai terhadap tata aturan
di jalan raya. Perilaku menyerobot
jalan dan menerobos lampu merah
menjadi catatan bahwa mereka tidak
menghormati pelaksanaan hak antar
warga. Aksi-aksi bar-bar tersebut
justru difasilitasi aparat negara yang
seharusnya menjamin penegakkan
tata aturan yang ada. Situasi tersebut
memperlihatkan dikorbankannya ke
pentingan publik dan lebih berpihak
pada kepentingan sekelompok kecil
warga. Budaya penghormatan ter
hadap hak-hak warga sebagai salah
satu nilai dasar dalam demokrasi
justru mati di tangan aparat.
Jalan raya juga menggambarkan
bagaimana tingkat kepedulian antar
warga terbangun. Misalnya apakah
seorang warga bersedia membantu
menolong orang lain untuk menuju
seberang jalan. Atau saat terjadi
kecelakaan lalu lintas, apakah sesama
pengguna jalan juga turut menolang
warga yang menjadi korban, atau
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Seorang warga sedang menyeberang
di sebuah perempatan Jl. Malioboro,
Yogyakarta

hanya terpaku sebagai penonton dari
peristiwa tersebut, atau membiarkan
korban tanpa pertolongan
Jalan raya juga menjadi cermin
yang tepat untuk melihat bagaimana
kepatuhan atau penerimaan terhadap
tata aturan yang bekerja. Apakah
kepatuhan terhadap aturan dibangun
dari kesadaran saling menjaga hak
warga untuk nyaman dan aman saat
berkendara? Atau karena menghindari
sanksi tilang oleh petugas? Tak jarang
kita melihat pengguna jalan begitu
tertib di jalan raya manakala petugas
berada di sudut-sudut perempatan
agar pengguna jalan disipilin di jalan
raya. Namun, pelanggaran menjadi
lazim saat aparat pengawasan absen.
Gambaran tersebut, merefleksikan
kesadaran berkewarganegaraan kita
masih sebatas bergerak dalam logika
formal semata.
Jika demikian, maka demokrasi
sejatinya tidak hanya menyoal tentang
praktik memberikan suara dalam
pemilihan umum semata. Demokrasi
juga tidak sama dengan kursi, apalagi
deretan angka partisipasi. Lebih dari
itu, demokrasi sangat berhubungan
erat dengan sejauh mana nilai
penghormatan terhadap hak-hak
warga, peduli dengan sesama
warga, dan kesadaran kepatuhan
akan tata aturan bisa dipraktikkan
dalam keseharian. Dengan kata
lain, demokrasi akan menjadi lebih
bermakna ketika seorang warga
juga peduli terhadap urusan-urusan
kewargaan atau urusan publik pada
umumnya.

Foto: Dok IRE

Menuju Budaya Kewargaan
Dalam bahasa Almond dan Verba
(1963), budaya demikian disebut
dengan budaya kewargaan (civic
culture). Dalam budaya kewargaan
tersebut, seoarang warga diharapkan
terlibat secara aktif terhadap proses

pengambilan kebijakan. Lebih dari
itu, keterlibatan tersebut bukan
sekedar digerakkan oleh ikatan
emosional namun dipandu dengan
akal sehat. Dalam civic culture,
derajat penerimaan terhadap tata
aturan bersama tidak terbentuk secara
semu atau adanya otoritas kekuasaan.
Namun berdasarkan akal sehat dan
kesadaran yang tumbuh dari warga
itu sendiri.
Budaya kewargaan seharusnya
juga melandasi setiap perilaku dalam
proses politik formal. Perkara memilih
dalam Pemilu atau Pilkada juga
seharusnya berbasis kepercayaan
warga terhadap wakil yang hendak
dipilihnya.
Maraknya
fenomena
politik uang menandakan keputusan
warga dalam menjatuhkan pilihan
digerakkan dengan imbalan, bukan
atas dasar kepercayaan warga kepada
calon yang dipilihnya. Politik uang
sejatinya merefleksikan rapuhnya
bangunan kepercayaan antara warga
dengan wakilnya (mutual trust)
Demokrasi tanpa dibarengi de

ngan budaya kewargaan hanya
akan melahirkan praktik demokrasi
yang semu. Tanpa dilandasi budaya
demokrasi, pelaksanaan demokrasi
prosedural tanpa makna bagi kehi
dupan keseharian warga. Sebab,
sejatinya demokrasi tidak hanya
berurusan dengan deret angka par
tispasi pemilih yang bersifat statistikal
belaka atau berbagi kursi dalam
pemerintahan maupun parlemen.
Demokrasi juga bukan sekadar ritual
lima tahunan.
Meminjam
bahasa
Putnam
(1993), demokrasi akan bekerja de
ngan baik dengan adanya budaya
kewargaan yang semarak. Dengan
kata lain, pemimpin bisa berganti
melalui mekanisme Pemilu, namun
budaya kewargaan adalah kesadaran
melekat dalam diri warga. Jika di
antara warga sudah menghormati
antara satu dengan yang, maka kita
bisa berharap bahwa demokrasi
menjadi praktik sehari-hari dan tidak
sekedar ritual lima tahunan.
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MERAJUT TOLERANSI
DARI PASAR
Laila Kholid Alfirdaus*

S

usi mungkin ‘orang biasa’ di
Padang. Ia berasal dari etnis
minoritas, menjalankan bisnis
kursus prifat untuk anak-anak sekolah
yang skalanya tidak besar, bukan
politisi, dan bukan tipe Tionghoa kaya.
Kehidupannya menyiratkan ia jauh
dari sebagaimana umumnya stigma
yang disematkan masyarakat kepada
etnis Tionghoa. Tetapi, Susi menjadi
penjaga memori positif yang penting
terkait relasinya dengan etnis Minang,
penduduk yang disebut pribumi di
Padang, yang dikenal sebagai muslim
yang ketat, dan sekaligus memiliki
status mayoritas. Ia ingat dengan
sangat baik, ketika krisis politik
menerpa, sebagai ekses dari krisis
ekonomi pada tahun 1998, kolega
Minangnya-lah yang menghalau kete
gangan sosial yang sangat potensial
menghasilkan kekerasan terhadap
etnis Tionghoa. Transisi politik akhir
1990an di Padang gagal memuncak
pada
kekerasan
anti-Tionghoa,
sebagaimana yang banyak terjadi di
kota besar lainnya, seperti Jakarta,
Medan, Semarang, Surakarta, dan
Makasar, salah satunya karena etnis
Minang sangat sigap menguasai
keadaan. Orang boleh menuduh,
kolega Minangnya punya ‘udang di
balik batu’, tidak mau relasi bisnisnya
yang dibangun dengan etnis Tionghoa
turut hancur serta merta, karena toh
faktanya orang Minang seringkali sulit
bernegosiasi dalam urusan perbedaan
agama. Mereka tetap pemeluk agama
yang fanatik. Tetapi, Susi percaya,
itu adalah tindakan yang sangat
penting, yang harus diingat, dan layak
diapresiasi.
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‘Kebaikan’ sederhana (tetapi sig
nifikan) ini rupanya bertimbal balik
ketika Padang diterpa krisis paska
bencana gempa 2009. Jika di
tataran kebijakan publik penanganan
gempa 2009 di Padang lebih sering
diceritakan dengan rapor merah,
karena kentalnya isu korupsi dana
bantuan, kelambanan penyaluran
bantuan, perencanaan pemulihan
yang tidak matang, serta perencanaan
tata kota yang buruk sebagai tindak
lanjut respon bencana, di akar
rumput, cerita tentang solidaritas
antar etnik yang lintas iman sama
layak di angkat ke permukaan. Padang
mungkin tidak tercatat sebagai salah
kota paling aman bagi kehidupan
etnis minoritas. Walikota Padang
(saat itu: Fauzi Bahar) bahkan dikenal
arogan dengan memproduksi Perda
shariah, yang dikritik pedas karena
jelas-jelas menyiratkan peminggiran
etnis minoritas, yang kebetulan juga
sebagian besar beragama minoritas,
yaitu Protestan, Katholik atau Budha.
Padang juga beberapa kali diterpa
isu tak sedap soal kristenisasi, yang
melibatkan beberapa tokoh penting,
termasuk di antaranya adik (tiri) Buya
Hamka yang berkonversi menjadi
nasrani, menyebabkan relasi IslamKristen beberapa kali menjadi tidak
harmonis. Tetapi, cerita soal solidaritas
etnis Tionghoa dan Minang di Padang
paska gempa 2009 yang mengurai
penyaluran bantuan makanan dan
fasilitas kesehatan dua kongsi besar
Tionghoa, HBT (Himpunan Bersatu
Teguh) dan HTT (Himpunan Tjinta
Teman), tidak hanya untuk internal
etnis Tionghoa mereka, tetapi juga
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untuk tetangga Minang, Jawa, Nias,
dan Batak mereka, juga sebaliknya,
bantuan pedagang Minang kepada
partner bisnis Tionghoa mereka
paska gempa, termasuk di dalamnya
kerjasama pedagang Minang dengan
Tionghoa di Pasar Tanah Kongsi
guna menghidupkan kembali pasar
tradisional, adalah serpihan penting
bagi rajutan relasi antar etnik dan
antar iman. Meski garis pembeda tidak
bisa dihilangkan, semakin banyaknya
garis penemu yang terbangun melalui
berbagai aksi solidaritas sosial juga
tidak bisa diabaikan.
Albert, salah seorang petinggi
sebuah kongsi Tionghoa di Padang,
tidak memungkiri bahwa ikatan
kongsi di Padang memang sangat
kuat, termasuk paska bencana 2009
kemarin. Kongsi adalah perkumpulan
budaya etnis Tionghoa yang fokusnya
pada upacara pemakaman. Kongsi
bukan perkumpulan agama maupun
ekonomi (perdagangan). Tetapi, fung
sinya bisa bersifat sosial, di samping
budaya. Pada saat bencana, masingmasing kongsi fokus pada pemulihan
anggota internalnya sen
diri. Tetapi,
Albert juga tidak menutup fakta bahwa
kongsi-kongsi di Padang juga berperan
besar dalam menyalurkan bantuan
ke masyarakat sekitar, termasuk
masyarakat etnis Minang, Jawa, Nias,
dan sebagainya. Menurut keterangan
Albert, kongsi tidak membatasi
para donatur untuk secara eksklusif
mendistribusikan bantuannya kepada
anggota internal kongsi saja. Jika
para donatur menghendaki donasinya
diberikan kepada masyarakat secara

Foto. Laila Kholid Alfirdaus
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keseluruhan, maka kongsi akan
mengalokasikan bagian bagi masya
rakat umum. Donatur-donatur ini
umumnya adalah bagian dari kongsi
yang telah bermigrasi ke luar daerah.
Dari dana yang disisihkan ini, kongsi
menyalurkanya melalui kelenteng.
Membenarkan Albert, salah seorang
pedagang di Pasar Tanah Kongsi
beretnis Minang menjelaskan, orang
Minang juga punya jatah dalam
penyaluran bantuan paska gempa
2009. Pedagang ini memahami me
kanisme alokasi dana kongsi ter
kait pola penyaluran dana bagi
masyarakat umum sebagaimana yang
dijelaskan Albert. Pedagang ini me
nyaksikan bagaimana dua kongsi di
Padang sama-sama aktif membagi
stok makanan dan fasilitas kesehatan
kepada masyarakat. Vivi, seorang etnis
Tionghoa sekaligus pemilik warung
makan rumahan menambahkan bah
wa kongsi banyak menyalurkan ban
tuan lewat kelenteng, juga gereja,
tidak hanya kepada etnis Tionghoa
tetapi kepada siapa saja, termasuk
etnis Minang, Jawa, dan Nias. Mereka
yang sehari-hari bersentuhan dengan
etnis Tionghoa mengerti dengan baik
bagaimana kongsi turut ambil bagian
secara signifikan dalam masa-masa
darurat paska bencana. Fakta ini
menjelaskan bahwa sebelum mesin
kebijakan pemulihan paska bencana
bekerja, lembaga-lembaga sosial se
perti kongsi, gereja, organisasi ke
agamaan, dan LSM memainkan peran
penting dalam situasi darurat.
Tidak hanya dalam hal penyaluran
bantuan, solidaritas etnis Tionghoa
dan Minang juga berlanjut pada masa
pemulihan, utamanya ekonomi lokal
di pasar tradisional. Secara pelan
tetapi pasti, para pedagang dan
pembeli, baik yang berasal dari etnis
Minang maupun Tionghoa, bersamasama menghidupkan kembali akti
vitas di pasar. Tidak hanya me
mulihkan ekonomi lokal, pasar juga
memulihkan relasi sosial yang sempat
tegang karena persoalan penyaluran
bantuan yang diskriminatif, terutama
karena macetnya bantuan pemerintah
kepada etnis Tionghoa di masamasa emergency. Fakta pemulihan

aktivitas pasar tradisional, di tengah
lambannya mekanisme politik (dalam
hal ini kebijakan rekonstruksi pasar
oleh pemerintah), menunjukkan bah
wa dalam situasi krisis, masya
rakat
menjalankan mekanisme sosial
nya
sendiri untuk segera pulih, bah
kan
melewati hambatan sosial, di antara
nya berupa perbedaan etnis dan
agama. Dalam hal ini, pasar tradi
sional menjadi salah satu arena yang
strategis. Pasar mempertemukan
pe
dagang dan pembeli tanpa sekat
antar etnis, memungkinkan terjadinya
per
sentuhan di antara keduanya.
Tentu saja satu dua stigma tidak
terhindarkan. Demikian juga dengan
resistensi. Satu dua pedagang di Pasar
Raya, misalnya, menyatakan memilih
berdagang dengan sesama etnis
Minang, dibandingkan etnis Tionghoa
karena alasan agama. Tetapi, sebagian
yang lain menyatakan tidak masalah.
Demikian juga dengan sebagian be
sar pedagang di Tanah Kongsi, yang
notabene adalah sama-sama beretnis
Minang. Mereka mengaku dapat
bergaul secara terbuka dengan etnis
Tionghoa melalui interaksi jual beli.
Meski merasa mengetahui dengan
baik bahwa pembeli Tionghoa tipenya
pemilih, karena menghendaki barang
yang benar-benar baik kualitasnya,
pedagang Minang tetap merasa
nyaman karena pembeli etnis Tiong
hoa tidak pernah keberatan dengan
harga yang selisih. Perbedaan aga
ma agama dan budaya di antara
pedagang dan pembeli yang bertenis
Tionghoa, Minang, dan sebagian kecil
India di Pasar Tanah Kongsi sama
sekali tidak menjadi penghalang.
Hubungan baik mereka di pasar bah
kan berlanjut di luar pasar dalam
kehidupan sosial lainnya. Meski
tidak tinggal berdekatan, kedua et
nis masih saling berhubungan jika
satu sama lain punya hajat, seperti
dalam hal pernikahan, maupun
meng
alami kesusahan, seperti ada
berita sakit maupun meninggal dunia.
Pengalaman pedagang dan pembeli
di pasar tradisional, sebagaimana di
Pasar Tanah Kongsi ini, menjelaskan
kepada kita bahwa semakin sering
masyarakat berbeda etnis dan agama
saling bersentuhan, semakin sering

pula mereka berinteraksi, maka
semakin besar kemampuan me
reka untuk saling memahami dan
menerima.
Implikasinya, sebagaimana Monto
sori, salah seorang pekerja media di
Padang, dalam hal relasi antar etnis,
Padang dapat dikatakan aman. Aman,
dalam hal ini, tentu bukan berarti
tidak ada masalah. Menurutnya, di
Padang satu dua masalah tetap saja
muncul, seperti kasus penolakan
masyarakat terhadap proyek Siloam
yang dikaitkan dengan kristenisasi dan
Tionghoa, hanya saja, ia tidak sampai
mengerucut menjadi kekerasan so
sial, sehingga menghasilkan situasi
kondusif ang relatif masih terjaga.
Agama tetap menjadi garis batas
yang tegas. Tetapi, keterbukaan da
lam relasi sosial, kebudayaan, dan
perdagangan tetap memberikan pe
lajaran menarik, membuka celah bagi
persentuhan sosial, interaksi, dan
bahkan solidaritas. Meski terlalu dini
menyemati Padang sebagai contoh
praktek terbaik (best practice), tetapi,
menilik cara antar etnis di Padang
bersentuhan dan membangun relasi
dapat menjadi pelajaran baik.
* Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisip Universitas Diponegoro, Semarang dan
Mahasiswa PhD, Indonesian Consortium
for Religious Studies (ICRS), Sekolah
Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta
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Yang Bersih

P

ara aktivis sosial dan LSM di
Yogyakarta bersepakat mem
bentuk KPK (Koalisi Pemilih
Kritis) pada tanggal 18 Maret 2014.
Hal ini berawal dari keprihatinan
sejumlah aktivis pro-demokrasi ten
tang miskinnya informasi di kalangan
pemilih terhadap figur kandidat wakil
rakyat. Di tengah maraknya upaya
para caleg untuk membangun citra
positif dalam musim kampanye,
acapkali menghasilkan informasi yang
cenderung manipulatif. Gerakan ini
berupaya membangun opini alternatif
untuk menghadirkan informasi obyek
tif dan berimbang tentang figur kandi
dat pada pemilih.
KPK hadir untuk mengajak publik
untuk menjadi pemilih yang kritis,
rasional, serta memilih caleg yang
memiliki rekam jejak profil bersih.
Jangan sampai pemilih memberikan
suaranya pada sosok yang justru ter
libat tindak korupsi, melanggar HAM,
melanggar hukum, atau perbuatan
tercela lainnya.
Strategi pendidikan pemilih yang
dilakukan KPK yakni dengan me
nyediakan informasi figur calon
legislatif dalam Pemilu legilatif 2014
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kepada pemilih, melalui penelusuran
rekam jejak caleg. Hal ini berawal
dari keprihatinan, sejumlah aktivis
pro-demokrasi tentang miskinnya
informasi di kalangan pemilih ter
hadap figur kandidat wakil rakyat.
Di tengah maraknya upaya para
caleg untuk membangun citra positif
dalam musim kampanye, acapkali
menghasilkan informasi yang cen
derung manipulatif. Gerakan ini ber
upaya membangun opini alternatif
untuk menghadirkan informasi obyek
tif dan berimbang tentang figur kan
didat pada pemilih.
KPK memfokuskan advokasi pa
da penelusuran rekam jejak caleg
(tracking) dan mensosialisasikan hasil
penelusuran kepada pemilih. Tracking
dilakukan dengan dua pendekatan
yakni administrative dan substantive
tracking secara independen dan
obyektif. Administrative tracking me
rupakan publikasi tahap pertama yang
dilakukan KPK dengan menelusuri
profil administratif pada caleg DPR RI
Dapil DIY, caleg DPRD DIY, serta DPD
berdasarkan dokumen caleg yang
dipublikasikan secara resmi oleh KPU
dan KPUD DIY.
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Sementara Substantive tracking
dilakukan dengan menelusuri rekam
jejak caleg berdasarkan data yang
diolah dari sms center KPK, posko
layanan pengaduan masyarakat,
publi
kasi di media massa, dan
tracking data lapangan oleh tim KPK.
Selanjutnya data tim KPK melakukan
verifikasi data berdasarkan kasus dan
atau masa lalu caleg yang melingkupi
profil dari aspek isu korupsi, kasus
pelanggaran UU Pemilu dan atau UU
lainnya, kasus tindak pidana, serta
etika politik.
Upaya tracking ini bermuara pada
membangun rasionalitas pemilih
da
lam menggunakan hak pilihnya.
Secara kritis pemilih didorong agar
mempertimbangkan dengan seksama
temuan yang telah dipublikasikan
oleh KPK sebelum menentukan
pili
hannya. Sehinga pemilih tidak
menentukan pilihannya karena faktor
emosional, primordial, dan pragmatis
(terpaan money politic) namun
karena pertimbangan rasional dan
kritis terhadap figur-figur kandidat
yang akan mewakili aspirasi mereka
di Parlemen.
Sunaryo Hadi Wibowo

Sumber: forumkeadilan.com

Menurunnya kualitas penyelengga
raan pemilu, mendorong sejumlah
21 NGO Yogyakarta membentuk
Koalisi Pemilih Kritis (KPK). Ko
alisi ini ingin memastikan Pemilu
2014 menghasilkan wakil-wakil
rakyat yang bersih.
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Launching Buku

“dari Representasi Simbolik
menuju Representasi Substantif”
Potret Representasi Konstituensi dan
Komunikasi Politik Anggota Dewan
Perwakilan Daerah
Jumat, 28 Maret 2014
di Kedai Nusantara Nologaten
Yogyakarta

Buku ini, merupakan hasil
riset yang diselenggarakan oleh
Institute Research and Empowerment
(IRE) berkerjasama dengan ProRepChemonic-USAID. Karya ini
mengangkat tema tentang tentang
praktik konstituensi yang dijalankan
oleh anggota DPD yang terpilih pada
pemilu 2009 lalu di dua daerah
yakni Kalimantan Timur dan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
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FOTO

Buku ini hadir pada saat
yang tepat manakala publik
merasa telah terjadi krisis
representasi. Bagaimana
tidak? Sebagai pemilik
mandat atau kuasa
representasi, banyak wakil
rakyat diberi mandat
untuk mewaklii justru
menyalahgunakan mandat
tersebut.
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