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Abstract 
 

In the political praxis and academics discourse, we believe that democracy is 
the best road to the social transformation. The normative assumption about democracy 
as the best political system always have been moral legitimation of politics. However 
the historical facts show that democracy did not guarantee for the better social 
transformation. In the name of democracy, we watch the collapse of non modern life. In 
the name of democracy too, the legitimation of military annexation of “non-
democratic” state is justified. So, is “democracy” with all its ultimate values really 
holds the “universal values”?  Is “democracy” indeed an open and dynamics concept 
which have connection with socio-cultural roots of society? Does “democracy” only 
compatible with certain type of society? Do democracy  implementations need certain 
assumptions and conditions? Does a “democratic attribute” tend to set a side local 
identities and marginalize cultural orientation of society? Or in the name of democracy, 
must we keep out the integration of identities and the unification of public interest?  

Jürgen Habermas (1929-   ) through the theory of communicative action 
proposes a dialectical relationships between “system” and “lifeworld” which give us 
more comprehensive perspectives about legitimation conditions and processes for more 
ethical-rational democratic society with its historicity. His perspective involves two 
complementary things. First, legislation processes do not separate with democratically 
formulation of public interest. Second,  the opened, dynamical, and ethical  discourse of  
public interest become the important conditions for legitimation processes of social 
transformation through law.  

The reflective analysis through Habermassian perspective on Indonesian 
democratic and social transformations encourage us that beyond the gloomy of 
Indonesian political praxis, there are some hope for Indonesian better future. Its depend 
on how we can build a dialectical processes between formal democracy in the system of 
legislation and the informal democracy in the everyday life. In the one hand, the praxis 
of formal democracy must give us direction toward substantial values of democracy 
likes freedom, equality, and human rights. In another hand, the cultural-historical roots 
of everyday life with its local wisdom must drive the process of formulation of public 
interest through legislation in deliberative way.  The normative substance of 
deliberative democracy leads us to the inclusive perspective toward our political co-
existence. 
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A. Pendahuluan 

Beberapa penelitian dan reportase yang pernah dilakukan terkait dengan 
kehidupan demokrasi di Indonesia dan perubahan sosial yang diakibatkan olehnya, 
mencatat beberapa potong realitas yang sekilas nampak tak bergayut satu dengan yang 
lain. Paska reformasi, dinamika kehidupan politik berjalan demikian cepat. Pada politik 
tingkat daerah  pluralitas lokal dan pluralisme aktor membuat dinamika politik lokal 
semakin semarak. Namun demikian ditemukan bahwa gejala tersebut kurang berkorelasi 
positif terhadap kemajuan demokrasi, karena para aktor belum mampu berperan 
maksimal dalam mendorong masyarakat untuk mewujudkan demokrasi substantif yang 
berkualitas (Zuhro, 2009: xiii). Pada wilayah leglislasi di daerah, munculnya perda-
perda diskriminatif yang menyalahi semangat keadilan dan kemanusiaan sebagaimana 
diamanatkan dalam Pancasila dan prinsip persamaan warga negara di depan hukum 
seperti termuat dalam UUD 1945 hasil amandemen ke empat (Mulia, dalam: Sediono, 
ed, 2007: 22). Inklusi nasional dengan demikian terancam oleh semangat primordial. 

Pada tingkat nasional, politik Indonesia terperangkap dalam pusaran dua arus 
yang saling menjauh: keasyikan arus atas dalam berpolitik bertolak belakang dengan 
kelesuan arus bawah (Latif, 2008: 6). Kurangnya gairah politik masyarakat bawah 
setidaknya terlihat dari jumlah pemilih yang turun dua juta (Kompas, 16 September 
2008: 5). Apatisme politik ini kemudian berimpitan dengan tanggalnya orientasi 
ideologis dari pemilih, dan terperosoknya mereka pada jaring pikat politik uang. Dari 
pantauan ICW di tiga kota (Surabaya, Semarang, Yogyakarta) praktik politik uang 
meningkat dengan modus yang semakin beragam. Terdapat 113 kasus pembagian uang 
secara langsung dari 150 kasus politik uang lainnya (Kompas, 26 Mei 2009: 3).  
Pertanyaan yang muncul: sedemikian suramkah kehidupan demokrasi kita? Apakah 
pemilu dan demokrasi kita telah gagal? 

Meski banyak kalangan menilai Pemilu 2009 lebih buruk daripada pemilu 
sebelumnya, Pemilu 2009 tidak berarti gagal karena membawa Indonesia mengalami 
pendalaman demokrasi bagi pengalaman bangsa. Sulit untuk menyangkal 
keabsahannya, karena Pemilu 2009 berlangsung transparans di bawah pengawasan 
semua pihak (Kompas, 26 Mei 2009: 3).  Bila menurunnya tingkat partisipasi rakyat 
dalam pemilu sering dibaca sebagai gejala negatif, sesungguhnya fakta yang sama dapat 
dibaca sebagai peningkatan kesadaran pemilih akan haknya, dalam arti, pemilih 
semakin cerdas dan hanya menentukan pilihan kepada kandidat yang memang sesuai 
dengan preferensi nilai mereka. 

Ekpektasi masyarakat atas issue-issue yang layak diperbincangkan secara publik 
sebenarnya relatif sama. Masalah terpenting yang diinginkan masyarakat harus 
diselesaikan berdasarkan skala prioritas sebagaimana diungkap oleh LSI tahun 2007 
adalah (1) pengangguran dan kemiskinan, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) korupsi 
(Kompas, 16 September 2008: 6). Namun demikian muncul persoalan, apakah harapan 
masyarakat kiranya dapat dipenuhi oleh para wakil rakyat? Catatan yang dibuat harian 
nasional menengarai bahwa banyak tokoh DPR periode 2004-2009 yang tergusur dalam 
pemilu legislatif, padahal mereka termasuk memiliki kemampuan mumpuni dan selalu 
kritis dalam rapat-rapat (Kompas, 27 Mei 2009: 2), walau juga ada harapan bahwa 
sosok baru anggota DPR juga “menjanjikan” bila dipertimbangkan hampir 90 persen 
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lulusan perguruan tinggi. (Kompas, 26 Mei 2009: 1). Apakah demokrasi kita hanya 
ditumpukan pada proses-proses formal? Bagaimana dengan perubahan sikap mental 
yang terjadi pada hampir semua rakyat Indonesia? Apa pun realitas yang kita temukan, 
demokrasi yang masih muda dapat layu bila tidak dipelihara. Apakah reformasi gagal? 
Jika tolok ukurnya adalah format demokrasi yang belum beres, maka boleh dinyatakan 
bahwa reformasi “gagal”. Tetapi jika takarannya adalah perubahan mental dalam 
memandang politik (hidup bersama), reformasi tidak gagal karena kebebasan yang kini 
dinikmati setara oleh semua orang bukanlah hal sepele (Wibowo, 2009). Fakta bahwa 
kita merupakan negara dengan masyarakat yang paling demokratis di wilayah Asia 
Tenggara, sungguh merupakan modal yang sangat berharga bagi perkembangan bangsa 
ke depan.  

Dengan demikian, ditilik dari perspektif yang lebih luas, tentu dipahami bahwa 
gejala-gejala yang ditangkap dalam berbagai penelitian dan reportase tersebut 
merupakan resultan dari berbagai perkembangan global dan lokal, yang tentu juga 
terkait dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang menjadikan kecepatan 
perubahan tidak selambat sebelumnya, disamping muncul ekses-ekses yang tak 
diinginkan. Satu di antara issue penting dalam ilmu sosial adalah issue tentang identitas 
(Woodward, 2001: 19). Persoalan identitas menjadi penting lantaran identitas 
merupakan simpul yang merajut hal-hal personal dan hal-hal sosial. Pertanyaan yang 
muncul terkait dengan “demokrasi” adalah: apakah demokrasi memperkuat identitas 
lokal? Ataukah ia sesungguhnya bersifat “netral”, dalam arti “mempersilahkan siapa 
saja” untuk bersaing dan membangun diri? Ataukah ia sesungguhnya membawa nilai 
intrinsiknya sendiri, yang dapat jumbuh, namun dapat pula bersimpangan dengan nilai-
nilai budaya lokal?  Ataukah perspektif kita dalam memandang proses-proses sosial 
dalam demokrasi selama ini kurang tepat? Demokrasi, kepentingan publik, dan legislasi 
merupakan konsep-konsep kunci yang saling berkait. Adakah demokrasi dapat dipahami 
secara purna hanya sebatas yang terjadi melalui proses legislasi? Bagaimana pula 
dengan elemen-elemen kepentingan publik yang tidak tersalurkan melalui proses 
formal? Adakah perspektif yang membantu kita untuk memahami dinamika dan jalinan 
antara dimensi formal dan dimensi non formal proses perumusan kepentingan publik 
dalam masyarakat modern? 

 

B. Jürgen Habermas: Realitas Kehidupan sebagai Simponi “Sistem”--“Lifeworld” 

Teori kritik sosial Habermas merupakan sebuah teori diagnotis tentang 
rasionalisasi masyarakat (Braaten, 1991: 9-10). Habermas percaya bahwa terdapat 
sebuah hubungan antara cara  penggunaan argumentasi dalam rangka meneguhkan diri  
sendiri dengan cara terbentuknya jaringan sosial (Barna, 2000: 1). Atas dasar pandangan 
tersebut, Habermas berupaya secara radikal membongkar ulang versi-versi tradisional 
dari epistemologi ilmu-ilmu sosial dan membangun benang merah suatu model analitis 
yang kuat untuk memahami proses-proses perkembangan yang utama yang telah dan 
sedang mengubah kebudayaan Barat (Giddens, 1983: 96).  Habermas juga berpendirian 
bahwa rasionalisasi kerangka kelembagaan memerlukan perubahan cara pandang 
terhadap komunikasi, bukan diarahkan untuk adanya fungsi yang lebih baik dari sistem 
sosial, namun untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi diskusi yang tak terkekang 

dan pemecahan demokratis dari isue-isue praktis (Thompson & Held, ed., 1982: 6). 

Titik pijak penting yang dibangun Habermas untuk membongkar dominasi 
kerangka pikir positivistis masyarakat modern adalah dengan mengekplorasi dasar-dasar 
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epistemologis teori kritis (Bernstein, 1979: 174). Dengan titik pijak tersebut Habermas 
hendak membongkar “monologisme” (logika tunggal) yang dibawa oleh positivisme. 
Bagi Habermas masyarakat modern ditandai dengan pluralisme dan perbedaan multi 

kultural, dan Habermas berusaha untuk menunjukkan bagaimana muatan universalistis 
dari modernitas dapat menjamin hak untuk berbeda (Roest, 1998: 54).  

Teori tindakan komunikatif dimaksudkan membuka kemungkinan suatu 
konseptualisasi konteks kehidupan sosial yang dikaitkan dengan paradoks modernitas 
(Habermas, 1984: xlii). Teori tindakan komunikatif kemudian dimaksudkan untuk 
membuka dan membangun kemampuan reflektif dalam masyarakat untuk perubahan 

diri rasional. Terdapat beberapa konsep penting yang menopang analisis dan 
pengembangan kesadaran reflektif pada masyarakat, yakni: “dunia-hidup” (lifeworld), 
“sistem”, dan “kolonisasi dunia-hidup”. Dunia-hidup (lifeworld) adalah sebuah konsep 
yang  semula digunakan oleh Alfred Schutz untuk merujuk dunia kehidupan sehari-hari. 
Schutz terutama mengkaitkannya dengan hubungan-hubungan intersubjektif dalam 
dunia-kehidupan, namun Habermas memiliki suatu ketertarikan yang berbeda tentang 
dunia-kehidupan. Habermas pada pokoknya mengkaitkannya dengan komunikasi antar 
pribadi yang terdapat dalam dunia-kehidupan. Secara ideal, komunikasi tersebut meski 
bebas dan terbuka, dan tidak ada tekanan. Bagi Habermas komunikasi yang bebas 

dan terbuka berarti suatu rasionalisasi dalam dunia-kehidupan. Dalam proses 
rasionalisasi ini, terjadi proses pertukaran nilai, sikap, perspektif antar anggota 

masyarakat secara rasional yang tetap berjangkar pada kehidupan nyata sehari-
hari. Sekalipun konsep rasionalisasi telah digunakan dalam maknanya yang negatif, dan 
dalam konteks lain Habermas akan menggunakannya secara demikian, dalam lingkup 
terbatas dunia-kehidupan dan komunikasi, konotasi rasionalisasi memiliki makna 

positif. Yang berinteraksi dengan yang lain akan secara rasional termotivasikan untuk 
menerima komunikasi yang bebas dan terbuka, mengarah pada kesalingpahaman. 
Metode rasional akan digunakan untuk menerima konsensus.  Konsensus akan muncul 
pada, dan dipahami dapat dicapai, bilamana argumen yang lebih baik menang. Dengan 
kata lain, kekuatan-kekuatan luar seperti kekuasaan yang lebih besar dari partai tidak 
akan berperan dalam pencapaian konsensus. Orang-orang memperdebatkan issue-issue 
dan konsensus dicapai hanya berdasarkan pada argumentasi yang paling baik (Ritzer, 
2003: 132).   

Bagi Habermas terdapat tiga dimensi dunia-kehidupan, yakni: dunia objektif 
yang merepresentasikan  fakta-fakta yang independen dari pemikiran manusia dan 
berfungsi sebagai titik referensi umum untuk menentukan kebenaran; dunia sosial yang 
terdiri dari hubungan-hubungan intersubjektif; dan dunia subjektif dari pengalaman 
pribadi. Bagi Habermas, pribadi yang dapat memilah tiga aspek dari pengalaman dan 
perspektif yang melibatkan mereka, mencapai suatu pemahaman “tak terpusat” 
(decentered) dari dunia-kehidupan. Ketidak-berpusatan membawa orang untuk 
membedakan persoalan kebenaran, keadilan, dan rasa secara baik sesuai dengan 
pandangan-pandangan objektif, sosial, dan subjektif (Habermas, 1990: 133-141). 
Sistem memiliki sumbernya dalam dunia-kehidupan, namun ia berkembang dalam 
strukturnya sendiri yang berbeda, seperti keluarga, sistem hukum, negara, dan ekonomi. 
Sebagaimana struktur ini terbangun, mereka bertumbuh membesar berjarak dan terpisah 
dari dunia-kehidupan. Seperti dunia-kehidupan, sistem dan strukturnya mengalami 
rasionalisasi progresif. Bagaimanapun rasionalisasi dari sistem memiliki bentuk yang 
berbeda dengan rasionalisasi dunia-kehidupan. Rasionalisasi di sini berarti bahwa 
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sistem dan strukturnya bertumbuh kembang secara berbeda, kompleks, dan mampu 
memenuhi kebutuhan diri (self-sufficient). Yang terpenting, kekuatan sistem dan 
strukturnya bertumbuh dan dengan kemampuannya mengontrol dan mengarahkan apa 
yang terjadi dalam dunia-kehidupan. Kenyataan ini memiliki sejumlah implikasi yang 
tidak menyenangkan bagi dunia-kehidupan, dan yang paling penting adalah bahwa 
sistem mengkolonisasi (masuk ke dalam) dunia-kehidupan (Ritzer, 2003: 132-133). 
Pertanyaannya: simponi kehidupan yang bagaimanakah yang tergelar? Apakah harmoni 
antara “sistem” dan “dunia-kehidupan”, ataukah hegemoni yang satu terhadap yang 
lain? Hasil pembacaan Habermas: terjadi hegemoni “sistem” atas “dunia-hidup”, proses 
formal menindas proses alamiah, dan ini oleh Habermas disebut sebagai “kolonisasi 
dunia-kehidupan”. 

Melalui pandangan-pandangan tentang dunia-kehidupan dan sistem ini, 
Habermas berargumentasi bahwa sementara keduanya berakar pada akar yang sama, 
mereka telah terpisahkan satu dari yang lain. Sekali mereka terpisahkan, adalah 
mungkin bagi sistem untuk mengkolonisasi dunia-kehidupan. Kolonisasi ini secara 
umum memiliki efek-efek merusak pada dunia-kehidupan, dan khususnya pada 
komunikasi dalam dunia-kehidupan. Komunikasi menjadi semakin kaku, miskin, dan 
terfragmentasi. Dunia-kehidupan itu sendiri didorong pada tepi kehancuran. 
Bagaimanapun, sekalipun kolonisasi semakin meluas, dunia-kehidupan terus berlanjut 
(Ritzer, 2003: 133). Kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem dengan demikian dapat 
dibaca pula sebagai marginalisasi “sistem informal” oleh “sistem formal”, penggusuran 
“rasionalitas informal” oleh “rasionalitas formal”.   

Yang menjadi masalah bagi Habermas adalah bahwa sistem dan watak 
rasionalisasinya telah memperoleh pengaruh yang menguasai atas dunia-kehidupan dan 
bentuk rasionalisasinya yang tersendiri. Pemecahan masalah ini bagi Habermas terletak 
pada rasionalisasi, masing-masing dalam caranya sendiri, baik dunia-kehidupan 
maupun sistem. Sistem dan strukturnya perlu diikuti dengan tumbuhnya 
keanekaragaman dan konpleksitas yang lebih banyak , sementara dunia-kehidupan perlu 
dinaikkan statusnya sehingga komunikasi yang bebas menjadi mungkin dan 
argumentasi yang lebih baik diijinkan mencapai kemenangan. Rasionalisasi yang 

penuh pada keduanya akan mengijinkan dunia-kehidupan dan sistem untuk 

bersesuaian kembali sedemikian hingga masing-masing mempertinggi satu dengan 
yang lain, dari pada memberikan efek-efek negatifnya. Suatu sistem yang lebih rasional 
harus digunakan untuk mempertinggi argumentasi rasional dalam dunia-kehidupan, 
bahwa argumentasi meski digunakan dalam rangka untuk memahami cara-cara 
perasionalisasian yang lebih jauh dari sistem. Dengan cara ini dua sistem secara mutual 
akan saling mempertinggi, daripada sebagaimana situasi sekarang, sistem merusak atau 
membuat cacat dunia-kehidupan (Ritzer, 2003: 134). Bagi Habermas, hubungan 
dialektis antara dunia-hidup dan sistem yang mengarah pada terbentuknya konsensus 
rasional merupakan perspektif ontis-normatif yang penting untuk membaca realitas 
sosial. Dalam rumusan yang “sederhana”, proses-proses formal maupun informal yang 
terjadi dalam kehidupan mestinya dipandang sebagai dua hal yang “bikondisional”, 
dalam arti, bahwa munculnya proses formal yang baik tentu mengandaikan proses 
informal yang baik juga, karena energi dan ruh proses formal sesungguhnya bersumber 
pada proses-proses informal. Diktum inilah yang kiranya dapat dipegang ketika kita 
pada satu sisi hendak “membaca realitas”, namun juga ketika pada sisi lain kita hendak 
menjangkarkan tujuan kita di masa depan. 
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C. Demokrasi yang Berjangkar pada Dunia-Kehidupan (Lifeworld)  

“Demokrasi” dapat menjadi “legitimasi semu” pada dua sisi, sisi proses 
pemilihan pemimpin (eksekutif, legislatif) dan proses pengambilan keputusan oleh 
pemimpin. Banyak bukti bahwa demokrasi tidak hanya digunakan untuk tujuan-tujuan 
yang tidak demokratis, namun struktur demokratis telah digunakan untuk mengurangi 
keterbukaan dan kebebasan dalam masyarakat secara keseluruhan (O’Hear, 2006: 42). 
Demokrasi dengan demikian dapat terjerumus dalam “proseduralisme”. Apabila 
demokrasi kemudian hanya merupakan “atribut”, bukan sarana sejati menuju 
masyarakat yang lebih baik, muncul arus balik yang dapat “memukul” demokrasi itu 
sendiri. Arus balik negatif terhadap demokrasi setidaknya terlihat dari adanya apatisme 
dan kurangnya ketertarikan rakyat pemberi suara terhadap politik dalam kehidupan 
sehari-hari, serta adanya elitisme partai politik dan kelompok penguasa (Held, 2007: 
275). 

Atas dasar perspektif bahwa “sistem” (termasuk di dalamnya sistem hukum, 
lembaga politik, lembaga pemerintahan) meski bersumber namun sekaligus 
menghidupkan “dunia-kehidupan” (sistem nilai budaya, local wisdom, dunia 
keseharian), maka persoalan demokrasi sebagai sarana perubahan sosial mendapat 
kerangkanya yang tepat. “Dunia-kehidupan” merupakan samodra yang menampung 
baik kecenderungan global maupun kecenderungan lokal. Hampir semua rakyat 
Indonesia dewasa ini, misalnya, telah paham konsep “global” tentang money politics 
termasuk dengan muatan moral politik di dalamnya, bahwa politik uang merusak sendi-
sendi demokrasi. Namun, dengan gejala politik uang di pemilu yang sesungguhnya 
sangat masif, hanya beberapa kasus saja yang diselesaikan menurut “sistem”. Di tingkat 
akar rumput, melalui “bisik-bisik tetangga”, hampir semua tahu siapa saja yang 
melakukan “serangan fajar” untuk kepentingan pihak tertentu. Ketika ditanyakan 
mengapa tidak melaporkannya ke polisi karena merupakan pelanggaran pemilu yang 
serius, pertimbangannya lebih pada “menjaga kerukunan sosial”. Begitu pemilu lewat 
dan siapa pun legislatif maupun eksekutifnya, “toh kita masih tetap bertetangga dan 
bertemu setiap hari…!!”. Sebuah local wisdom yang dalam konteks nilai yang lebih 
tinggi mungkin sesungguhnya kurang wisdom.  

Dalam konteks yang demikianlah, kerangka analisis dan kritik sosial Habermas 
dapat dijadikan pemandu “pendampingan sosial”. “Dunia-kehidupan” yang terbangun 
dari jalinan kehidupan nyata keseharian yang dihayati dan dijalani oleh setiap warga 
sesungguhnya merupakan hulu dan sekaligus hilir pengelolaan “sistem”. Penegakkan 
sistem demokrasi selain berpegang pada norma-norma yuridis yang telah ada, 
sesungguhnya sangat bergantung pada denyut nadi putusan tindakan dalam “dunia-
kehidupan”. Oleh karenanya, pengelolaan “sistem” meski bersinergi dengan 
pengelolaan “dunia-kehidupan”. Habermas menyebutnya sebagai “rasionalisasi dunia-
kehidupan”. Ini berarti bahwa mediasi benturan-benturan kepentingan dan nilai 
mestinya juga dikelola melalui praksis kehidupan sehari-hari, selain prinsip-prinsip 
kehidupan bersama tetap diperjuangkan melalui proses legislasi.   

Partisipasi formal dalam pemilihan wakil rakyat dan aktivitas informal  dalam 
masyarakat sipil adalah mekanisme-mekanisme yang menjadi wahana bagi perwujudan 
pilihan-pilihan seseorang ke dalam pembuatan kebijakan politik. Ketidakseimbangan 
dalam partisipasi politik formal dan informal dapat menjadi sumber kegagalan sistem 
politik (Wilhem, 2003: 259). Ahli-ahli ilmu sosial juga sudah lama menunjukkan bahwa 
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perbedaan-perbedaan ekonomi dan sosial merupakan faktor penyumbang munculnya 
gejala partisipasi politik yang tidak seimbang dan mempengaruhi jangkauan keterlibatan 
orang dalam masyarakat sipil (Wilhem, 2003: 260). Dengan memakai perspektif 
hubungan dialektis antara sistem formal demokrasi dengan kehidupan faktual-
eksistensial politik dalam masyarakat, maka hambatan-hambatan struktural bagi 
terwujudnya nilai-nilai substantif dan nilai instrumental demokrasi secara paradigmatis 
dapat diatasi. 

 

D. Harapan untuk Indonesia: Demokrasi Permusyawaratan melalui Demokrasi 

Deliberatif 

Hasil jajak pendapat Kompas dalam rangka Kebangkitan Nasional, 
mengindikasikan bahwa publik meragukan integritas kelompok elit politik. Terhadap 
pertanyaan: “Khawatir atau tidak khawatirkah Anda, calon anggota legislatif yang 
terpilih pada pemilu legislatif bulan lalu akan bekerja hanya demi kepentingan 
pribadi/golongan mereka saja?”, 76,3% khawatir, 19,1% tidak khawatir, dan 4,6% tida 
tahu/tidak menjawab. Terhadap pertanyaan: “Menurut Anda, gerakan-gerakan politik 
yang dilakukan parpol saat ini lebih banyak menggugah semangat nasionalisme atau 
justru memperkuat semangat kepentingan kelompok?”, 76,7% memperkuat semangat 
kelompok, 16,3% menggugah nasionalisme, dan 7,0% menjawab tidak tahu/tidak 
menjawab (Kompas, 25 Mei 2009: 5). Kegamangan rakyat banyak pada orientasi 
kepentingan para elit sesungguhnya agak paradoks dengan tuntutan lain terkait dengan 
masih lemahnya sistem demokrasi kita. Setidaknya paradoks tersebut muncul pada 
dilema dan tantangan baru atas kehadiran pemimpin daerah dan nasional yang kuat dan 
visioner. Pada satu sisi mereka merupakan sosok-sosok yang menyelamatkan reformasi, 
namun pada sisi lain ketergantungan pada sosok akan mengancam keberlanjutan proses 
demokratisasi dan pada akhirnya membahayakan demokrasi yang baru berkembang, di 
samping tidak menjamin kesinambungan inovasi perubahan. Untuk itu tidak ada pilihan 
lain kecuali melembagakan proses reformasi dalam kerangka sistem demokrasi yang 
kuat (Zuhro, 2009: xiv-xv). Pertanyaannya: adakah prinsip-prinsip yang dapat dipegang 
dan model demokrasi  bagaimanakah yang kiranya sesuai dengan “jangkar historis” 
kita? Apakah demokrasi yang mesti kita bangun berpijak pada sistem ataukah 
bergantung pada aktor? Pada pundak siapakah terpikul beban tanggungjawab untuk 
mengembangkan demokrasi?   

Pesan moral politik dan tugas konstitusional bagi penyelenggara negara 
sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar salah satunya adalah 
“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Prinsip ko-eksistensi politik sebagaimana 
diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar juga jelas, bahwa ko-eksistensi 
politik (berbangsa dan bernegara) meski berpegang pada prinsip “kedaulatan rakyat 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Prinsip 
“kedaulatan rakyat” memuat implikasi bahwa sistem politik kita adalah sistem 
demokrasi, namun frasa “yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” (yang selama ini 
jarang diulas) sesungguhnya mengindikasikan bahwa demokrasi yang dikembangkan di 
Indonesia secara normatif mesti berjalan di atas rel “hikmat kebijaksaan”. Secara 
etimologis kata “hikmat kebijaksanaan” memuat redudansi istilah, karena baik “hikmat” 
maupun “kebijaksanaan” padanan kata dalam bahasa Yunani adalah “sofia” (jadi 
“hikmat kebijaksanaan” dapat dibaca “sofia-sofia”?). Terlepas dari penggunaan istilah 
“hikmat kebijaksanaan” yang terkait dengan cita rasa bahasa para Pendiri Negara, 
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pernyataan tentang prinsip demokrasi kita meski diarahkan oleh “sofia”, sungguh 
mencerminkan pandangan visioner para founding fathers. Dapat dikatakan demikian 
karena pada kata “sofia” memuat dimensi rasionalitas-etis, bahwa demokrasi kita meski 
dibangun dan dijalankan atas dasar wisdom.  

Pertanyaan yang kemudian mengemuka: wisdom mana ataukah wisdom siapa 
yang meski dijadikan kerangka bangunan demokrasi kita? Apakah western wisdom 
ataukah kearifan Timur? Apakah dalam membangun demokrasi kita meski tunduk pada 
nilai-nilai universal, ataukah demokrasi kita meski berjangkar pada local wisdom? 
Terhadap persoalan “paradigmatis” seperti ini, kita sebaiknya belajar dari, sekali lagi, 
para pendiri negara. Yang dilakukan Soekarno, Soepomo, Yamin, Hatta, dan yang lain 
adalah suatu “kritik ideologi” terhadap ideologi-ideologi besar yang saling berebut 
pengaruh pada saat itu. Landasan “kritik ideologi” sebagaimana paling jelas 
dikemukakan oleh Soekarno, adalah pijakan pada historisitas dan nilai-nilai lokal, di 
samping perspektif visioner tentang negara baru yang akan didirikan nantinya. Prinsip 
yang dirumuskan Soekarno sesungguhnya memberikan patokan paradigmatis yang jelas 
bahwa pemilahan secara kontrair Barat-Timur, asing-asli, dan dimensi waktu dulu  dan 
yang akan datang, sungguh merupakan cara pandang yang menyesatkan. Secara 
eksistensial bangsa Indonesia dari waktu ke waktu akan selalu dituntut untuk 
merumuskan diri dan menentukan langkah menghadapi arus global yang dapat 
menggerus nilai-nilai lokal, dengan selalu merumuskan kembali pemaknaan visi 
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial yang mencerdaskan kehidupan 
bangsa.    

Model yang kiranya “mengintegrasikan” kebutuhan-kebutuhan kita atas 
paradigma demokrasi yang dinamis, yang berpijak pada nilai-nilai yang tumbuh di bumi 
pertiwi, namun tidak gagap dan abai dengan dinamika tuntutan global agaknya dapat 
ditemukan dalam model “demokrasi deliberatif”. Berbeda dengan model demokrasi lain 
yang muatan ideologis tertentu sangat kuat, demokrasi deliberatif lebih merupakan 
“meta-model”. Demokrasi deliberatif adalah suatu bentuk pemerintahan yang berwarga 
negara bebas dan setara, yang meneguhkan putusan-putusan, yang didasarkan atas 
pemberian alasan-alasan satu sama lain yang secara timbal balik diterima dan dapat 
diakses secara umum, dengan tujuan meraih hasil-hasil yang mengikat warga namun 
terbuka untuk dipersoalkan di masa depan (Gutmann & Thompson, 2004: 7).   

Sejak semula politik deliberatif memiliki hubungan ambivalen dengan 
demokrasi modern. Berakar pada abad kelima SM di Athena, Pericles melihat bahwa 
diskusi bukan sebagai “penghalang tindakan” namun sebagai “awal yang tak 
terhindarkan dari tindakan bijaksana apa pun”. Aristoteles merupakan teoritikus pertama 
yang mempertahankan nilai suatu proses yang berisi diskusi para warga secara publik 
membicarakan dan meneguhkan  hukum-hukum satu terhadap yang lain. Aristoteles 
sendiri cenderung memilih aristokrasi yang deliberatornya (yang terlibat dalam 
perbincangan) lebih berkemampuan, dan deliberasinya (perbincangan bebasnya) lebih 
baik. Pada awal jaman modern, “perbincangan bebas-rasional-etis” (deliberation) secara 
eksplisit bertentang dengan demokrasi. Ketika istilah “deliberative” pertama kali 
digunakan untuk suatu diskusi politik (1489), istilah tersebut merujuk pada diskusi 
dalam suatu kelompok kecil dan ekslusif pemimpin-pemimpin politik. Pada abad ke 18, 
deliberasi merupakan bagian dari pertahanan dalam suatu presentasi politik yang 
ditujukan untuk menekan opini publik, dan ini lebih bersifat aristokratif daripada 
demokratis (Gutmann & Thompson, 2004: 8). John Struat Mill dinilai sebagai orang 
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yang menjadi sumber demokrasi deliberatif, walau ia menyarankan bahwa ini sebaiknya 
dipimpin oleh yang memiliki pendidikan lebih. John Dewey, Alf Ross, dan AD Lindsay 
melihat bahwa deliberasi merupakan bagian yang esensial dalam pemerintah dan 
demokrasi dalam makna modernnya. Lindsay menghargai diskusi sebagai “esensi 
demokrasi” (Gutmann & Thompson, 2004: 9).  

Lebih dari teoritikus yang lain, Jurgen Habermas bertanggungjawab atas 
pemunculan kembali gagasan deliberasi pada jaman kita. Politik deliberatifnya 
sungguh-sungguh berdasar pada gagasan kedaulatan rakyat, walau bukannya tanpa 
kritik. Namun yang hendak ditekankan oleh Habermas adalah sejauh mana proses 
tersebut bersifat inklusif. Habermas menyumbang banyak atas penggabungan 
demokrasi dengan deliberasi, yang tidak melulu proseduralisme karena demokrasi 
deliberatif yang dimaksudnya merupakan suatu definisi yang meluas yang mencakup 
siapa pun yang termasuk dalam proses deliberasi, suatu jawaban inklusif pada persoalan 
siapa yang memiliki hak dan kesempatan efektif untuk bebas atau memilih 

pemimpin-pemimpin demokratis, dan pemimpin-pemimpin demokratis siapa yang 

memiliki  peneguhan-peneguhan (Gutmann & Thompson, 2004: 9-10). 

Tujuan umum demokrasi deliberatif adalah menyediakan konsepsi yang paling 
kuat untuk menyelesaikan ketidaksepakatan moral dalam politik, dan dengan demikian 
mengajuukan legitimasi putusan-putusan kolektif. Pilihan sulit yang meski diambil oleh 
pejabat publik meski lebih dapat diterima, bahkan terhadap pihak yang kurang 
menerima, jika klaim setiap orang telah dipertimbangkan atas dasar kebaikan (merits), 
daripada atas dasar kekuatan tawar-menawar partai (Gutmann & Thompson, 2004: 10). 
Di samping itu demokrasi deliberatif juga bertujuan untuk memperkuat perspektif 
semangat publik atas urusan-urusan publik. Tujuan ini menjawab sumber lain dari 
ketidaksepakatan moral, yakni limited generosity (kedermawanan yang terbatas). 
Banyak orang akan terjerumus dalam altruisme ketika mereka berdebat tentang isu 
penting dalam kebijakan publik, seperti mempertahankan prioritas tabungan atau 
pemeliharaan kesehatan. Deliberasi dalam forum-forum yang dibangun secara baik 
mengatasi kedermawanan yang terbatas ini dengan meyakinkan partisipan untuk 
mengambil perspektif yang lebih luas atas persoalan-persoalan yang menyangkut 
kepentingan umum. Meski diakui bahwa deliberasi akan lebih berhasil bila deliberator-
deliberator (orang-orang yang terlibat dalam perbincangan) adalah yang memiliki 
informasi dengan baik, secara relatif memiliki sumber-sumber setara, secara sungguh-
sungguh memperhatikan  pandangan-pandangan lawan mereka (Gutmann & Thompson, 
2004: 10-11).  

Demokrasi deliberatif juga dikembangkan untuk mempromosikan proses-proses 
pembuatan keputusan yang saling menghargai. Deliberasi memang tidak dapat membuat 
nilai-nilai yang tidak bersesuaian menjadi bersesuaian, namun dapat menolong 
partisipan menghargai kebaikan moral dari klaim-klaim lawan mereka ketika klaim-
klaim tersebut memiliki kebaikan, dan jelas ini dapat mendukung praktek-praktek saling 
menghargai (Gutmann & Thompson, 2004: 11). Dan akhirnya, demokrasi deliberatif 
bertujuan membantu memperbaiki kesalahan warga dan pejabat dalam tindakan kolektif 
yang mereka ambil. Tujuan ini mengatasi sumber ke empat ketidaksepakatan, yakni 
pemahaman yang tidak lengkap. Yang terlibat dalam deliberasi  akan dapat memperluas 
pengetahuan mereka, termasuk baik pemahaman diri mereka dan pemahaman kolektif 
mereka tentang hal terbaik untuk melayani warga negara anggotanya. Melalui proses 
deliberasi ini warga dapat mendengar pendapat yang lain yang juga terkena akibat dari 
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keputusan yang kita buat, yang mungkin tidak hanya sombong namun juga tidak adil 
dalam sudut pandang kompleksitas isu-isu dan kepentingan yang sering muncul, dan 
dengan demikian setiap pandangan dapat diuji dengan jujur (Gutmann & Thompson, 
2004: 11-12).  

Dengan demikian, demokrasi deliberatif paling baik dipahami sebagai suatu 
teori tataran kedua (second-order theory), yakni teori tentang teori-teori lain dalam 
makna bahwa teori demokrasi deliberatif menyediakan jalan bagi pemecahan masalah 
yang terkait dengan klaim-klaim dari teori-teori tataran pertama (first-order theories). 
Teori demokrasi deliberatif memberi ruang bagi keberlajutan konflik moral yang oleh 
teori tataran pertama hendak disingkirkan (Gutmann & Thompson, 2004: 13). Pada 
pokok soal ini, teori demokrasi deliberatif bersaing dengan teori tataran kedua yang lain, 
yakni konsepsi-konsepsi agregatif dari demokrasi (Gutmann & Thompson, 2004: 13-
21).  
 

E. Penutup 

Ada penjelasan yang sangat briliyan tentang demokrasi dari Prof T Jacob, pakar 
Paleoantropologi UGM. Menurut beliau, demokrasi itu seperti BH: ia menyangga yang 
lemah, dan menghubungkan yang terpisah. Penjelasan sederhana tersebut jelas 
menekankan hal yang paling hakiki dari demokrasi. Demokrasi hadir untuk 
memberdayakan yang lemah dan demokrasi dibangun untuk mempertemukan berbagai 
kepentingan dan ultimates values yang berbeda. Dalam konteks kita sekarang, 
demokrasi mestinya dibangun dalam rangka memberdayakan rakyat Indonesia untuk 
mampu menentukan pilihan-pilihan hidupnya secara cerdas dan bermartabat. Tidak lagi 
hanya menjadi subjek penderita budaya dan tekanan politik dan ekonomi global. 
Dengan menjangkarkan demokrasi pada “dunia-kehidupan” masyarakat, akan muncul 
model-model demokrasi yang “glokal”, dalam arti bahwa pertimbangan yang dipakai 
untuk pengambilan keputusan sikap adalah pertimbangan “global” (baik dari aspek 
informasi maupun situasi), namun segala pertimbangan tadi dilakukan dalam konteks 
lokal-eksistensial. Demokrasi juga lekat dengan syarat “keterbukaan informasi”, yang 
padanya semua warga mendapat informasi yang adil sehingga putusan dan sikap politik 
apapun yang mereka ambil sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan yang 
“purna”.     

Terkait dengan “diskursus akademik”, pokok soal yang kemudian meski dijawab 
terkait dengan “iklan demokrasi” sesungguhnya berakar pada pilihan antara dua 
kecenderungan analisis sosial atas perubahan sosial, yakni antara pesimisme kultural 
dan optimisme kultural (Elliot, 1986: 105). Pesimisme kultural memandang segala 
perkembangan teknologi telekomunikasi dan media massa memiliki watak dan 
dinamika internalnya sendiri, baik terkait dengan kekuasaan, ekonomi, dan efek 
psikologisnya, dan tidak ada institusi apa pun yang mampu “mengendalikan” atau 
“mengarahkan” proses dan efek-efek yang terjadi. Logika yang mendasari pesimisme 
ini agaknya adalah logika kontingensi-satu-sisi, yang menyikapi “keboleh-jadian” 
secara negatif dengan tidak percaya lagi, atau bahkan menolak, upaya-upaya konstruktif 
dan proyektif untuk membangun masyarakat yang lebih baik.  Sebaliknya, optimisme 

kultural berangkat dari logika kontingensi-dua-sisi yang pada satu sisi tetap menerima 
watak dan dinamika internal perkembangan teknologi telekomunikasi dan media massa 
dengan segala efek-efek kulturalnya, namun pada sisi lain melihat proses yang terjadi 
tidak hanya sebagai suatu determinasi dan dominasi, akan tetapi juga sebagai mediasi 
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dan peluang emansipasi, baik terhadap kecenderungan-kecenderungan negatif atas 
jalinan relasi inter personal yang memang inheren dalam perkembangan teknologi 
informasi, maupun terhadap kepentingan dan ideologi yang secara strategis 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk membangun dan 
mengembangkan struktur hegemonis yang menguntungkan mereka. Optimisme kultural 
kemudian sangat terkait dengan semangat perlawanan terhadap struktur yang dominatif, 
atau secara positif meski merupakan sebuah upaya demokratisasi. Yang ditawarkan 
oleh model demokrasi deliberatif adalah semangat perlawanan dengan 
“mendemokratisasi” demokrasi itu sendiri.  

Dalam konteks “pertempuran” antara yang demokrasi “lokal” dan yang “global”, 
semuanya sesungguhnya “lokal”. Hanya saja beberapa moda hidup terangkat (atau 
diangkat) menjadi tren global, baik oleh steering media ekonomi, politik, maupun 
budaya. Atas dasar ini sesungguhnya masih ada harapan bagi lokalitas untuk 
mengimbangi arus “lokal” lain yang sudah mengglobal. Kita sudah sering mendengar 
istilah “glokal”, yang bermakna “berpikirlah global, bertindaklah lokal”. Ideologi itu 
mungkin perlu dibalik menjadi: “berpikirlah lokal, bertindaklah global”! Dan itulah 
sesungguhnya yang dilakukan oleh para pencipta tren global:  IMF, Amerika, dan John 
Lennon. Kita memiliki agenda yang sangat banyak terkait dengan perumusan model-
model demokrasi yang implementatif dan mencerdaskan bangsa. Siapa tahu temuan 
model “demokrasi deliberatif lokal” akan menjadi model yang global. Tentu semuanya 
tergantung pada “tingkat efisiensi” model yang kita tawarkan, baik ditilik secara 
finansial, rasional, sosio-kultural, moral, dan legal.   
 
 

Pustaka Rujukan 

 
Barna, Andrew, 2000, A Biographical Introduction to Jürgen Habermas, http: 

//www.baylor.edu/cgi-bin/contact 

Bernstein, Richard J.,1979, The Restructuring of Social and Political Theory, Methuen 
& Co. Ltd., London 

Braaten, Jane, 1991, Habermas’s Critical Theory of Society, State University of New 
York Press, Albany  

Danujaya, Budiarta, 2009, “’Detour’ Politik Keragaman”, Kompas, 25 Mei 2009, 
Jakarta 

Elliot, Philip, 1986, “Intellectuals, the ‘information society’ and the disapperance of 

the public sphere” dalam: Collins, Richard, et all, ed., 1986, Media, 
Culture, and Society. A critical reader, Sage, London 

Giddens, Anthony, 1983, Profiles and Critiques in Social Theory, University of 
California Press, Berkeley and Los Angeles  

Gutmann, Amy, & Thompson, Dennis, 2004, Why Deliberatif Democracy?, Princenton 
University Press, Princenton 

Habermas, Jürgen,1984, The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason 
and Rationalization of Society (asli: 1981, “Theorie des Kommunikativen 
Handelns, Band I: Handlungsrationalität und gesellshaftliche 
Rationalisierung”, transl by Thomas McCarthy), Beacon Press, Boston 



 36 

__________,1990, Moral Consciousness and Communicative Action (asli: 1983, 
“Moralbewusstsein und kommunikativen Handeln”, transl by Christian 
lenhart & Shierry Weber Nicholson, introduction by Thomas McCharty), 
Polity Press, Cambridge  

Held, David, 2007, Models of Democracy (Edisi Bahasa Indonesia)(asli: 2006, 
penerjemah: Abdul Haris), Polity Press – Akbar Tanjung Institute, 
Cambridge – Jakarta  

Kymlicka, Will, 1990, Contemporary Political Philosophy, An Introduction, 
Clarendon Press, Oxford 

Latif, Yudi, 2008, “Politik Narsistik” dalam: Kompas, 16 September 2008, Jakarta 

O’Hear, Anthony, 2006, Political philosophy,  Cambrideg University Press, Cambridge 

Ritzer, George, 2003, Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots, The 
Basics, McGraw Hill, Boston 

Roest, Henk de, 1998, Communicative Identity, Habermas perspectives of discourse as 
a support for practical theology, Uitgeverij Kok, Kampen 

Thompson, John B. & Held, David, ed, 1982,  Habermas, Critical Debates, The 
Macmillan Press. LTD, London 

Sediono, Tjondronegoro MP., ed., 2007, Membangun Negara dan Mengembangkan 
Demokrasi, Aditya Media bekerjasama dengan Komisi Ilmu-ilmu Sosial 
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yogjakarta 

Wibowo, A Setyo, 2009, “Kekecewaan atas Demokrasi” dalam: Kompas, 26 Mei 2009, 
Jakarta 

Wilhem, Anthony G., 2003, Demokrasi di Era Digital, Tantangan kehidupan politik 
di ruang cyber, CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Jogjakarta 

Woodward,  Kath, 2003, Social Sciences: The Big Issues, Routledge, London 

Zuhro, Siti, R., ed., 2009, Peran Aktor dalam Demokratisasi, Penerbit Ombak, 
Yogjakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




