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SalamDarijogja *'

Puji syukurkitapanjatkan kehadiratAllah SWT, TuhanYang MahaEsa, atas
terbitnya kembaliJumalCiiwVxVolume 5 Nomor 2Bulan Desember2D08. Sebuah
kebanggaan kami bisa menerbitkan Jumal Kajian Kewsaganegaraan ini secara
^tin. Mudah-mudahan berkontribusi untuk menghangadsan ru^uig diskursif-
akademis kita semim. 1

]umalGvics volume inimenghadirkan tujuh artikel ilmiah, meliputi tiga tema
besar: politik, hukum, danpembelajaran. Artikel pertama Wjudul *T)emokrasi
di Indonesia: Konsep, Transisi, dan^plementasinya di Indonesia", ditulis oleh
Sunarso, M.Si. Artikel Kedua disajikan oleh Suharno, M.Si. dengan judul
**Revitalisasi Demokrasi Menuju Good Govemanci\ Tulisan ketiga mengambil set-
ting politik dan hukum intemasional, ditulis oleh Kkram Pawiroputrq, dengan
judul "Gerakan Non Blok: Kelahiran dan Perkembangannya sampai dengan
Kepemimpinan Indonesia 1992-1995".

Uga artikel selanjutnya mengambil kajian dibidang hukum. Artikel keempat
ditulis oleh Dr. Marzuki, MAg, dengan judul '̂ Memahami Hakikat Hukum Is
lam". Selanjutnya artikel dengan judul 'Hukum sebagai Sarana Perkembangan
Masyarakat" diulis oleh Eny Kusdadni, M.Hum. Artikel keenam ditulis oleh
Chandra DewiPuspitasari mengambil settinghukum bisnis atau hukum komersiil
dengan judul 'Tenerapan Syarat-Syarat Perdagangan (Treating Term) pada Bisnis
jR^Aif7Modem".

Jumal Civics nomer inidi^ung^sasi oleh satu artikel hasil penelitian di
pembelajaran kewarganegaraaan. Artikel dituhs oleh M. Murdiono, M.Pd
judul 'Teningkatan Kemampuan Mdiasiswa dalam MengkritisiKebijakan Publik
melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Portofolio".

Kami berharap mudah-mudahan artikel-artikel dalam sajianJumal Civics
ini dapat mendorong produktivitas gagasan ilmiah kita dan ttienstimulasi
terus melahirkan karya-karya baru dalam rang^ menggiatkan Irajian
khususnya kajian kewatganegataan. Mohon maaf atas segala kekuiangan yang
terdapat Halam volume ioi. Partisipasi anda menq>akan enetgi kaVnit Tedma kaRih
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DEMOKRASIDI INDONESIA:

Konsep, Transisi, dan Implementasinya

Sunarso

DosenPerbandingan Sistem Pemerintahan sertaPendidikan Kewai^ganegaraan
pada Junisan PKn dan Hukum FISE UNY

Abstract

We shall callapolitical^stem democratic when it allows thefreefommlation ofpolitical
pr^erences, through the use of basicfreedoms of association, information, andcommunicaiion,
for thepurpose offree competition between leaders to validate ctt regularintervals ^ non-violent
means their claim to rule; a democratic system does this without excluding ar^^ectivepo^cal
officefrom that competition orprohibitingar^ members ofthepoliticalcommunityfrom express
ing theirpr^erence by norms requiring the use offorce to erforce them.

Democraticcriteria ^ G.Bingham PowellJr.: (1) the le^tima^ of the^vemment rest on
a claim to represent the desires of citi^ns. Thatis, the clcnm of thegovernment toobe£ence to
its laws is based on the government's assertion to be doing what th^ want it to do. (2) The
organi^dcnrangement that regulates this bargain of legitimagi isthe competitivepoBticcdelec
tion. Leaders are electedat regularintervals, cmdvoters can choose among alternative candidates.
Inpractice at least twopoliticalparties thathave a change of winning are needed make such
choices meanin^L (3) Mostadults canparticipate inthe electoralprocess, both asvoters andas
candidatesforimportantpoliticaloffice. (4) Citir^ns votes are secret and not coerced. (5) Citi-
^ns and leaders enfqy basicfreedom of speech, press, assembly, andorgam^;^on. Both estab
lishedparties and new ones work togfiin members and voters.

I.

Keywords. Democmgf, Concept, Transition ofDemocracy, Implementation ofDemocracy

Pendahuluan

Sejarah peristilahan demokrasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini
ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yiinani dan Adiena (450
SM dan 350 SM). Dalam tahiin 431 SM, Pericles, seorang negarawan temama
Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1)
pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung.; (2)
kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat,
minat, keinginan dan pandangan; dan(4) penghargaan terhadap suatu pemisahan
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-dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian indi-
Vidual (Roy CMacridis, 1983:19-20). Dalam zaman yang sama kita pun dapat
berkenalan dengan pemikiran poHtik Plato, Aiistoteles, Polybius dan Cicero, untuk
menyebut sebagian diantaia jajaran pemikirmasa itu, yang juga mdetakkan dasar-
dasaibagi pengertian demokrasi. *

Dalam perkembangannya kemudian, pettumbuhan istilah demokrasi
mengalami masa subur dan petgeseran ke arah pemoderenan pada masa
kebangunan kembali dati rsnmssance. Dalam masa ini muncul pemikiran-pemiHran
besar tentang hubungan antoia penguasa atau negara di satu pihak dengan rakyat
di pihak lain. Yaitu pemikiran bam dan mengejutkan tentang kekuasaan dari
Niccolo MachiaveUi (1469-1527), serta pemiidra|; tentang kontrak sosial dan
pembagian kekuasaan dariThomas.Hobbes (1588-1679),John Locke (1632-1704).
Pemikiran-pemikiran dari sejumlah nama besar tersebut telah memberikan
sumbangan yang penting bagi upaya pendefinisian kembali atau akhiiilkiisi istilah
demokrasi (EefSaefiillah Fatah, 1994:5).

Satu hal yang kita baca dari berbagai studi penelusutan istilah demokrasi adalah
bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
Semakin tinggi tingkat kompleksitas maka semaktn rumit tidak sederhana
pula demokrasi didefinisikan. Salah satu hasil akomodasi pendefinisian demokrasi
terhadap tingkat perkembangan mas#akat adalah semakin tergesernya kriteria
partisipasi langsungrakyat dalam formulasi kebijakan, yang menjadi kriteria pertama
Pericles, oleh modelperwakilan. Selain itu penempatan posisi Han peran penguasa
atau negara juga senantiasa mengalami pendefinisian ulang, bergeser dari posisi
dan peran "penjaga malam" atau "pemadam kebakaran" kearah posisi dan peran
yang lebih besar dan menentukan (Eef SaefuUah Fatah, 1994:6).

Demokrasi menurut Para Ahli

Kita dapat menelusuri berbagai pendefinisian demokrasi sebagai sebuah ide
politik modern seperti berikut ini:

Robert A. Dahl dalam studinyaryang terkenal mengajukan lima kriteria bagi
demokrasi sebagai sebuah ide politik (Robert A. Dahl, 1985:10-11). Yaitu : (1)
persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2)
partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam
proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu
adanya peluang yang sama bagi setiap oranguntukmemberikan penilaian terhadap
jalannyaproses politikdan pemerintahansecaralogis; (4) kontrol terakhir terhadap
agenda, yaituadanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan
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agenda mana yang harus dan tidak hams diputuskan melalui proses pemerintahan,
termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang
mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu tediputoya masyarakat mencakup
semua orang de\^^sa Halam kaitannya dengann hukum. Dalam definisinya iiiiDaU
tamp^mementingkan keterKbatan masyarakat dalam proses formulasrkebijakan,
adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakukan
negafa terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.

Pendefinisian demokrasiyang sejalan dengan Dahl datang dariApril Carter,
William Ebenstein dan Edwin Fogeknan. Carter mendefinisikan demol^si secara
ringkas, padat dan tepat sebagai "membatasi kekuasa^" (April Carter, 1985:25).
Sementara Ebenstein dan Fogeknan lebih melihat demokrasi sebagai penghargaan
atas sejumlah kebebasan, yang kemudian dirind oleh mereka ke dalam kriteria-
kriteria konseptual berikut (1) empirisme rasional; (2) pementingan individu; (3)
teori instrumental tentang negara; (4) prinsip kesukarelaan; (5) hukum di balik
hukum; (6) penekanan pada soal cara; (7) musyawarah dan mufakat dalam
hubungan antarmanusia; dan (8) persamaan asasi semua manusia. Kesemua
tersebut diletakkan oleh Ebenstein dan Fogelman dalam klpntefes penghargaan
kebebasan setiap orang Halfltn mengekspresikan did dan kepentingannya (Will
iam Ebenstein dan Edwin Fogelman, 1987:185).

Lyman Tower Sargent memberikan definisi terhadap demokrasi yang berada
dalam nuansa yang sama. Menurut Sargent dermokrasi mensyaratkan adanya
keterlibatan rakyat Halam pengambilan keputusan, adanya persamaaai hak di antara
warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang dibeiikan pada atau
dipertahankan Himiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang
efektif, dan akhimya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip

^ketentuan mayoritas (Lyman Tower Sargent, 1987: 29).
Kriteria demokrasi yang lebih menyeluruh diajukan oleh Gwendolen M.

Carter,John H. Herz dan HenryRMayo, Carter dan Herz mengkonseptualisasikan
dermokrasi sebagai pemerintahan yang diankan oleh dijalankannya ptins^-prinsip
berikut. (1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan
perHndungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian
pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat
yang efektif. (2) Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan, (3)
Persamaan di dalam hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk pada rule of
law tanpa membedakan kedudtil>an politik. (4) Adanya pemilihan yang bebas
dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif. (5) Diberinya kebebasan
berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan.
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masyarakatdan perseorangan serta prasaranapendapat umum semacam pers dan
media massa. (6) Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan
pandangannya betapapun tampaksalah dan tidakpopulernya pandangan itu. (7)
Dikembangkannya sikap menghargai hak-hakminoritas dan perorangan dengan
lebih mengutamakanpenggunaan cara-cara persuasi dan diskusi daripada koersi
dan represi (Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, 1982: 86-87).

Selanjutnya, Henry B.Mayomenyebutkannilai-nilai berikut ini sebagai nilai-
nilai yang harus dipenuhi untuk naendefinisikan demokrasi. (1) Menyelesaikan
pertikaian-pertikaian secara damai dan suka fek, (2) Menjamin terjadinya
perubahan secara damai dalam suatu masyarakatyan^elalu berubah. (3) Pergantian
penguasa dengan teratur. (4) Peiiggunaan paksaan sesedikit mungkin. (5)
Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaregaman. (6) Menegakkan
keadilan. (7) Memajukan iknu pengetahuan. (8) Pengakuan dan penghormatan
terhadap kebebasan (Miriam Budihar^lio, 1995:165).

Definisi lainyangtampaknya lebihdiaiamatkan untuk kasus Amerika Serikat,
diajukan oleh Austin Ranney. Ranney mendiskl^sikan kriteria-kriteria demokrasi
ke dalam hal-hal berikut: kedaulatan umum, yaitu pemberian kekuasaan tertinggi
kepada rakyat dalam pembuatan keputusaa poUtik; persamaan politik, konsultasi
umumataupublik; dankekuasaan may^tas (Gwendolen M.Carter,1982). Definisi
yang sekalipun umum namun lebih bersifat komp^atif diberikan oleh Arend
Lijphart Dengan membandmgkan praktik demokrasi di dunia pertama dengan
dunia ketiga. Lijphart mengkonseptualisasikan demokrasi sebagaiperpaduan antara
pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dengan terpeliharanya
stabilitas politik dan pemerintahan (Arend lijphart,1980: xvi-xxv).

Masih dakm kerangka pendefinisian yang bersifat nmnm Han menyeluruh,
Amien Rais memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi. Yaitu: (1) partisipasi
dalam pembuatan keputusan; (2) persamaan di depan hukum; (3) distribusi
pendapatan secara adil; (4) kesempatan pendidikan yang sama; (5) empat macam
kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persvuratkabaran,
kebebasan berkumpul dankebebasan beragama; (6) ketersediaan danketerbukaan
informasi; (7) mengindahkan tatakrama politik; (8) kebebasan individu; (9)
semangat kerjasama; dan (10) hak untuk protes (Amien Rais, 1986: xvi-xxv).

Kriteria khusus demokrasi diajukan oleh Alfian, Sundhaussen dan Neher.
Alfian mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang memeUhara
keseimbangan antara konflik dan konsensus (Alfian, 1986: 236-237). Demokrasi,
dengan demikian, memberikan peluang bagi perbedan pendapat, persaingan dan
pertentangan di antara individu, kelompok, atau diantara keduanya, di antara
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individu dengan pemerintah, dan di antara lembaga-lembaga pemerintah sendifi.
Namun, demokrasi mensyaratkan bahwa segen^p konflik itu berada dalam
tingkatan yang tidak menghancurkan sistem politik. Sistem politik disebut
demokrasi jika ia berkemampuan membangun mekanisme dan prosediy:. yang
mengatur dan menydurkan konflik menjadi konsensus.

Seinentara itu Ulf Sundhaussenmensyaradsan demokrasi sebagaisuatu sistem
politik yang menjalankan tiga ktiteria: (1) dijaminnya hak semua warga negara
untukmemilih dandipilih dalam pemilu yang diadakan secara berisala danbebas
yang secara efektifmenawarkan pelu^g kepada penduduk untuk mengganti eHt
yang memerintah dengan yang lainnya; (2) semua warga negara menikmati
kebebasan berbicara, berprganisasi dan memperoleh informasi, dan beragama;
serta (3) dijaminnya hak yang sama di depan hukum (Ulf Sundhaussen,
"Demokrasi dan KelasPrisma, No. 2 Tahun XXI, 1992, hal 64).

Clark D. Neher melihat demokrasi dari sudut jaminan terhadap pluralisme.
Bagi Neher, demokrasi adalah suatu sistem politik yang di dalamnya terdapat
jaminan bagi setiap elemen pluralitas untuk mengekpresikan kepentingannya
dengan disertai tetap terjaganya kestabilan dan kelangsungan sistem politik tersebut
(ClarkD. Neher, 1992).

Dengan menelusuri berbagai definisi dan kriteria mengeriai demokrasi di
depan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Demokrasi adalah sebuah
paradoks. Di satu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan sertapeluang
berkompetisi danberkonflik namun disisi lain iamensyaratkan adanya keteraturan,
kestabilan, dan konsensus. Demokrasi seyogyanya diperlakukan semata sebagai
sebuah cara atau proses, danbukan sebuah tujuan, apalagi disakralkan.

Dilihat dari sudut praktik politik demokrasi dalam wujud empirik, dapat
^diindentifikasi ada beberapa tahapan transformasi (dalam istilah Dahl) atau
gelombang (dalam istilah Huntingtin). Robert A. Dahl membagi perjalanan sejarah
praktik demokrasi ke dalam tiga tahap transformasi. Transformasi demokrasi
pertama adalah demokrasi yang kedl ruang lingkupnya, berbentuk demokrasi
langsung. Tahap transformasi ini terjadi dalam praktik politikYunani dan Athena.
Transformasi demokrasi kedua diwujudkan dengan diperkenalkannya praktik
republikanisme, perwakilan dan logika persamaan. Setelah itu, transformasi
demokrasi ketiga dialami oleh kehidupan politik modern saat ini. Tahapan ketiga
inididrikan olehbelum adanya kepastian apalcah kita akan kembali kemasyarakat
kedlsemacam Yunani Kuno dari Athena adalah tidak mungkin.Tahapan-tahapan
ini, bagaimanapun membewa Dahl pada pmegasan bahwa yang akan dicapai di
masa depan adalah sebentuk demokrasi yang lebih maju. Yaitu demokrasi yang
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memusatkan diri pada pencarian sumber-sumber ketidaksamaan daripada
berusaha melaksanakan persamaan dalam masyarakat. Untuk itu jalan yang
ditempuh demokrasi maju adalah penyebarluasan sumberdaya ekonomi, posisi
dan kesempatan melalui penyebarluasan pengetahuan,informasi dan ketrampilan
(Eef Syaifullah Fatah, 1994:5).

Samuel Huntington memaparkan sejarah praktikdemokrasi dengan cara yang
agakberbeda. Huntington memba^ sejarah pelaksaiiaan demokrasi di dunia ke
dalam tiga gelombang (Samuel Huntington, 1991: 13-26). Gdombang pertama
berakar pada Revolusi Amerika dan Perands dan ditand^ oleh tumbuhnya institusi-
institusi nasional yang demokratis sebagai sebuahs€enomena abad ke-19.
Gelombang kedua dimulai pada Pefang Dunia II, yang ditandai dengan
perimbangan baru dalam konstelasi anatarbangsa Akibat perang serta
bermunculannya negara-negara pascakolonial. Sementara gelombang ketiga
dimulai tahun 1974 ditandai oleh berakhitaiya kediktatoran Portugal dan terus
betlanjut dengan gelombang besar demokratisasi di seluruh bagian duniasecara
spektakuler hingga tahun 1990. Di antara satu gelombang dengan gelombang
lain, menurut Huintington, terjadi "fase pembalikan". Gelombang pembalikan
pertama terjadi tahun 1920-an dan 1930-an dengan kembalinya bentuk-bentuk
tradisional kekuasaan otoriter atau tum|̂ hnya bentuk-bentxik totaliterisme.
Gelombang pembalikan kedua terjadi pada tahun 1950-an ketika terjadi
pertumbuhan ptoritarianisme, terutama dalam kasus Amerika Latin.

Transisi Demokrasi di Indonesia

Menurut Hegel, sistem politik demokrasi adalah keharusan sejarah. Cepat
atau lambat sistem ini akan hadir pada semua masyarakat Sejarah umat manusia
inenunjukkan bahwa sistem politikberubah dari monarld (satu orang memerintah)
menjadi oligarki (sekelompok orang memerintah) dan akhirnya demokrasi (semua
orang memerintah). Sebuah sistem politik demokrasi, kata Hegel yang kemudian
diambil oleh Francis Fukuyama, adalah akhir sejarah.

Tesis diatas telah dibuktikan sejarah". Laporan tahunan Freedom Hause yang
bermarkas di New York untuk tahun 1996 menyebutkan, sebanyak 79 negara
dari 191 negara yang ada di dunia saat ini telah memenuhi kualifikasi sebagai
negara bebas sejak survey terakhir tahun 1987.Jika data ini kita tambahkan dengan
negara-negara yang sebagian bebas, yakni negara demokrasi tetapi masih membatasi
hak-hak asasi, maka sebanyak 62persen daripenduduk dunia tahun 1996 hidup
dalam masyarakat yang relatif bebas dibandingkan 41 persen pada tahun 1987
(Afan Gaffar,2001:10).
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Samuel Hxintdngton mengidenlifikasi tiga gelombang demokratisasi dalam
sejarah manusia. Gelombang pertamaantara tahun1828 hingga1926, gelombang
kedua tahun 1943 hingga tahun 1962, Sejak tahun 1974, menurutnya, dunia
memasuki gelombang ketiga demokratisasi dengan lebih banyak lagi n^ara
menjadi demokratis. Gelombang demokratisasi ini juga diikuti arus balik di mana
beberapaniegara yangtelah menjadi demokrasi kembali menjadi otoriter.Kendati.
demikian, gelombang demokratisasi selalu datang danlebih banyak negara m^jiadi
demokratis (Huntington, 1991) Sulituntuk menolak tesis Hegelian yang didukung
data historis ini. Demokrasi, meskipun ada arus balik, adalah suatu yang tak
terelakkan dan bakal hadir bagi semuanegara.

Indonesia adalah salah satu darinegara yang sedang memasuki gelombang
ini. Setelah32 tahun berkuasa,rezimJenderalSoeharto yangkuat tiba-tiba runtuh
pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia,
bagaimanapun, masih masih belum jelas benar apakah kekuatan-kekuatan
demokrasi akan menang. Masih sulit dibayangkan bahwa pemerintahan militer
yang barusekuat rezim lama bakal muncul kembalL Militer telah kehilangan harga
diri yang serius dan menjadi sangat lemah setelah pengungkapan catatan buruk
pelanggaran HAM yang diperbuatnya, dan masyarakat sipil telah semakin
terorganisasi dan bersatu r^alatn menolak militer kembali ke kekuasaan.

Empat Model Transisi

Bagaimanakah sebuahsistem politik otoriteermenjadi demokratis? Menurut
Samuel Huntington (1991), yang mengenalkan empat model perubahan politik
transformasi (transformation), penggantian (replacement), intervensi ^nkrvention), dan
transplasi (transplacement).

Model transisi yang pertama adalah transformasi Dalam kasus ini, pemerintah
meliberalisasi sistem politik yang ada. Demokratisasi datang dari atas. Transisi ini
terjadi ketika neg^a (state) kuat dan masyarakat sipil (dvil society) lemah! Transisi
demokratisasi di Taiwan di awal tahun 1990-an mengikuti jalur ini dimana
pemerintah Kuomintang menyelenggarakan sebuah pemilu demokratis untuk
menghadirkan demokrasi dinegara pulau itu.

Model transisi kedua adalah penggantian, di mana pemerintah dipaksa
meyerahkan kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan oposisi.
Demokratisasi muncul dari bawah. Transisi model initerjadi ketika negara lemah
danmasyarakat sipil kuatTransisi demtskrasi diKlipina, dimana Ferdinan Marcos
dipaksa meninggalkan negerinya dan digantikan Cory Aquino, bisa diambil sebagm
contoh dari transisi model ini.
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i.

: - Model ketiga adakh campuran antara transformasi dan penggantian dan
katenanya disebut transplasL Model ini terjadi karena pemerintah masihkuat dan
kekuatan-kekuatan oposisi tidak cukup kuat untuk menggulingkan penguasa yang
ada.Jadisebuah proses negosiasi berlangsung antara pemerintah danoposisi untuk
menentukan transformasi sistem politik bertahap menuju sistem politik lebih
demokratis. DiPalma (1990) menyebutnya sebagai perubahan yang dinegosiasikan,
dimana elit baik pemedntahan maupun dari masyarakat sipil merundingkan
perubahan politik. Polandia adalah salah satu contoh, di mana Serikat Buruh
Solidaritas yang dipimpin Lech Walesa berunding dengan militer untuk mencapai
demokirasL Apa yang terjadi diPolandia adalah tr^sisi taenujudemokrasi melalui
negosiasi

Model keempat yangdisebutHuntingtonAdalah transisimenujudemokratisasi
yang dipaksakan oleh kekuatan luar. Contoh kasus yang bagus adalah Panama, di
mana tentara AS menahan presiden dari pemerintahan militer dengan tiiduhan
terlibat perdagangan obat terlarang. Sdanjutnya, sebuah pemilu demokratis
disel^ggarakan untuk memilih pemerintah bai^.

Harus diingat bahwa dalam kenyataannya keempat model transisi ini tidak
berlangsung dalam bentuknya yang asli. Sebagai contoh dalam proses demokratisasi
danatas (transformasi), desakan yang bw^ti Hari bawah, meskipim lemah, selalu
berlangsung. serupa dengan demokratis^ dari bawah, semacam negosiasi dengan
pemerintah juga dilakukan. Hanya dalam kasus-kasus yang ekstrim modeltransisi
yang asli berlangsung. Transisi menuju demokrasi dalam konteks ini selalu
merupakan campuran antara beberapa model (Arief Budiman, 2000:53).

Implementasi Demokrasi di Indonesia

Harold Crouch, seorang yang menaruh perhatian sangat besar terhadap politik
Indonesia, pernah sedifdt pesimis mengenai prospek demokrasi di Indonesia.
Demokrasi merupakan topik yang semakin menarikuntuk dijadikan bahan diskusi,
baik oleh kalangan akademisi maupun politisi. Khusus mengenai demokrasi di
Indonesia, topik itu menjadi sangatmenarik perhatian masyarakat 10 tahun terakhir
ini. Hal ini karena orang menaruh perhatian yang sangat besar akan terjadinya
masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik diIndonesia.

Arus demokratisasi telah meJanda semenanjung sebelah timur Asia, termasuk
di dalamnya Korea Selatan dan Taiwan. Di Asia Tenggara, Filipina merupakah
contoh konkrit terjadinya transisi menuju demokrasi. Sementara Malaysia sudah
lama mempraktikkan demokrasi konstitusional. Thailand juga sudah
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iriemperlihatkan perubahan yang sangat substantif dalam kehidupan politiknySf
yang demokratik.

1. Demokrasi Normatif dan Demokrasi Empirik
Dalam ilmu poUdk, dikenal dua macam pemahaman tentang demc5krasi,

yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk
pemahan yang terakhir ini juga disebut sebagai demokrasi prosedviraL Dalam
pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yaag secaia^idid
hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebnah negara, seperti mi^lnya
kita mengenal ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat". Ungkapan normatif tersebut, biasanya diterjemahkan dalam
konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam UUD 1945 naskah
sebelum amandemen sebagai berikut

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnuya oleh MPR
(Pasal 1 ayat 2).
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikrran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan UU" (Pasal 28).
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannyaitu (Pasal 29 ayat2).

Kutipan pasal-pasaldan ayat-ayat UUD 1945 di atas merupakan definisi
normatif dari demokrasi. Tetapi, kita juga harus memperhadkan bah^x^ apa
yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik
sehari-hari dalam suatu n^ara. Oleh karenaitu, adalahsan^t perlu melihat
bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam
perwujudannya Halam kehidupan politikpraktis.

Kalangan ilmuwan politik, setdah mengamati praktik demokrasi di
berbagai negara, merumuskan demokrasi secara empidkdengan menggunakan
sejumlah indikator tertentu. Juan linz, misalnya mendefinisikaa demokrasi
sebagai berikut: *We shall call a poUHcal ^stem democratic when it allows theJive

formulation ofpoliticalprrferencesdst. Pemahaman demokrasi dalam konteks
seperti ini mengizinkan kita untuk mengamati: apakah dalam suatu sistem
politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga
masyarakatnya untukmelakukan partisipasiguna memformulasikan hair poKtik
mereka melalui organisasi politik yang ada. Di sampingitu,kita diperkenankan
untuk mengamati sejauh maii^ kompetisi antara para pemimpin Hilaknlcayi
secara teraturuntukmengisi jabatan public Mengapa teratur? Haliniuntuk
menghindad kemungkinan seseorang memperoleh ataumengisi jabatan politik
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secara terns menenis,tanpapembatasan,sepertiyangkita saksikandi Spanyol
padazaman Franco danYugoslavia pada zamanTito.

teoriDsii, bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan,
bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau
demos,populus. Olehkarena itu, selalu ditekankan peranan demo5^2iSi% senyatanya
dalam proses polidk yang berjalan. Paling tidak menentukan masalah apa
yang hendak diputuskan setta ikutmenentukan Halam pengambilan keputusan.

Diantara para ilmuwan politik, Robert Dahl yang paling banyak menaruh
perhatian terhadap demokrasi kontemporei menurut Dahl ada sejumlah
prasarat untuk sebuah sistem demokrasi;

Pertama, akuntahiUtas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang
dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang
hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat
mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah
pentingnya adalah penlaku dalam kehic][upan yang pernah, sedang, .bahkan
akan dijalaninya. Pertanggungjawab^ tersebut tidak hanya menyangkut
dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya Halam arti luas. Yaitu, perilaku
anak dan isterinya, juga sanak kiehjarganya, terutama yang terkait dengan
jabatannya. Dalam konteks ini, ^j^em^ang jabatan harus bersedia menghad^i
apa yang disebut sebagai "pubHcscrutitQ/", terutama yang Hiliilailcan oleh media
massa yang ada.

Ksdua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang aIran terjadinya rotasi
kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya
satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain
tertutup sama sekah. Biasanya, partai-partai politik yang mpniing pada suatu
pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang
mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu
negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya biasanya
rendah pula. Bahkan peluang untuk itu samngat terbatas. Kalaupun ada, hal
itu hanya akan ddakukan dalam lingkungan yang terbatas di kalangan elit
politik saja.

Kstigaj rekritmenpolitikyangterhuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi
kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya,
setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih
oleh rakyat mempunyai sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi
jabatan tersebut Dalam negara yang tidak demokratis, rekruitmen politik



Jurnal Civics, Vol. 5, No. 2, Desembe^2008 1\

biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, pduang untuk mengisi jabatan
politik hanya Himiliki oleh beberapa gelintir orang saja.

Keempat, Pemlihan Umum. Daiam suatu negara demokrasi, Pemilu
dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara ping sudah^-dewasa
mempunyeihak untuk memilih dan dipilih dan bebasm^gg;unakan haknya
tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Ada kebebasan untuk
menentukan partai atau calon mana yangakan didukungcya, tanpa^dk rasa
takutataupaksaan danorang lain, Pemilih juga bebas mengikuti segala macam
aktivitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan kampanye danmenyaksikan
perhitungan suara. i

Ke/tma, memkmatihak-hak dasar. Dalamsuatunegara yangdemokratis, setiap
warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secaia bebas,
termasuk di dalamnya adalah hak \mtuk menyatakan pendapat {freedom of
expression), hakm untuk berkumpul dan berserikat (freedom of assemblj^, dan
hak menikmati pers yang bebas (freedom of press). Hak untuk menyatakan
pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, tentang
suatumasalah, terutama yang menyangkut dirinya danmasyarakat sekitarnya.
Dengan kata lain, dia punya hak untuk ikut menentukan agei^ia apa yang
diperlukan. Hak imtuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dengan
memasuki berbagai organisasi, politik dannon-politik, tanpadihalang-halangi
olehsiapapun daninstitusi manapun. Kebebasan persdalam s?iiatu masyarakat
yang demokratik mempunyai makna bahwa pers dapat menyampaikan
informasi apasaja yang dipandang pedu,sepanjang tidak n^empunyai elemen
menghina, menghasut, ataupun mengadu domba sesama warga masyaraakat

Indikator atau elemen-elemen dasar dari demokrasi inimerupakan elemen
yang umum dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan^ terutama ilmu politik,
Dengan elemen ini, kita dapat menghindarkan did dari etnosentrisme,,
Pemahaman demokrasi merupakan pemahaman yang universal. Namun di \
dalam pengimplementasiannya, tidak tertutup kemungkinan beradaptasi
dengan elemen nilai-nilai lokal dalam suatu lingkungan politik tertentu. Tentu
saja, kita dapat mengamati seberapa jauh interaksi antara nilai universal
demokrasi dengan nilai-nilai lokal saling menopang satu sama lain. Ada
kemungkinan kita dapat melihat perbedaan implementasi demokrasi satu
negara dengan negara lainnya.
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2. Demokrasi di Indonesia

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan
dari aluT peiiodisasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, Pemennj^an
Padementer (representative democrat), PemerintahanDemokrasiTerpimpin guided
democracy, dan Pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy).

a. Demokrasi pada Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan
Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan

mempunyai komitmen yang sangaJ-besar Halam mewujudkan demokrasi
politik di Indonesia. Hal itu terjat^^ karena latar belakang pendidikan
mereka. percaya, bahwademokrasi bukanmerupakansesuatuyanghanya
terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu
diwujudkan. Tidakbanyak yangakandibicarakan menyangkut demokrasi
pada pemerintahan periode ini (1945-1949), kecuali bebferapa hal yang
fimdamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indo
nesia untuk masa-masa selanjutoya.

T^ertama, politicalfranchise yang meyeluruh. Para pembentuk negara,
sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap
demokrasi, sehinggab^^kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah
kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa
memiliki hak-hak politikyang sama, tanpa adaHtsWtimirmsi yangbeirsumber
dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kalau kita mengikuti risalah sidang-
sidang BPUPKI, kita kan menemukan dengan jelas bagaimana besarnya
komitmen para pembentuk negara terhadap demokrasi. Halinikemudian
terwujud dalam Naskah UUD RIyang pertama, 1945.Jika kita mengamati
sejarah politik dari berbagai negara bangsa di Eropa, politicalfranchaise
tersebut diberikan secara perlahan-lahan. Yang pertama kali memiliki hak
politik adalah para raja dankeluarganya, kemudian kalangan feodal, d^
disusul oleh para pemilik modal Kaum bunih dan petani memiliki hak-
hak politik yang belakangan, tetapi mereka lebih beruntung dibanding
kaum wanita yang memiliki hak-hak politik pada sekitar permulaan abad
kedua puluh. Di Amerika serikat, masyarakat Kulit Hitam baru memiliki
hak politikyangmenyeluruh sekitar awal 1960-an.

Kedua, Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk
menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen.

Ketiga, dengan "Maklumat Wakil Presiden", maka dimungkinkan
terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar
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bagi sistem kepartaian di Indonesia iintuk masa-masa selanjutnya dalam
sejarahkehidupan politik kita

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi
kemerdekaan baru terbatas pada interaksi piolitik pwlemen dan
berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerde^an. Elemen-
elemendemokrasi yanglainbelumsepenuhmnya terwujud, karena situasi
dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebai^ pemerintah harus
memusad^an seluruh energinya untuk bersama^sama dengan rakyat
mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kec^ulatan negara, agar
kesatuan tetap terwujud.

Partai-partai politik tumbuh danberkembang dengan cepat Tetapi,
fvmgsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi
kemerdekaan, dengan menanamkan kesadaran untuk bemegara serta
menanamkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme. Karena
keadaan yang tidak mengizinkan, pemiliham umum belum dapat
dilaksanakan, sekalipun halitusudah merupakan salah satuagenda politik
yang utama.

b. Demokrasi Parlementer

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950-
1959. Dengan menggunakan UUD Sementara sebagai landasan
konstitusionalnya. Penode inidisebut pemerintahan parlementer. Masa
ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indoiaesia, karena hampir
semua elemen demokrasi dapat ditemukan dakm kehidupan politik di
Indonesia.

Perfama, lembaga petwafcUan rakyat memainkan peranan yang sangat
tinggi dalam proses politikyangberjalan. Perwujudan kekuasaan pademen
itu diperlihatkan dengan sejimilah mosi tidak percaya kepada pitiak
pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus mel€takkan jabata^yi

Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya
sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan
juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosiaL

Ketiga^ kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang
yang sebesar-besarnya untuk berkembang secaramaksimal. Dalam masa
iniIndonesia meiiganut sistem banyak partai. Adahampir 40partaipolitik
yangdibentuk dengan tingkat otonomi yangsangat tinggi dalamproses
rekruitmen. Campur tangan pemerintah boleh dikatakan tidak ada sama
sekali.
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Keempat, sekalipun Pemilu hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada
1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar Hilalcsiinglriin dengan pnnsip
demokrasi.

Ke/tma, masyarakat pada umunya dapat merasakan bahwa h^-hak
dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga
negara dapat memenfaadsannya dengan fnalcRifnal

c. Demokrasi Terpimpin
Sejak berakhirnya Pemilu 1955, Presiden Soekarno sudah

menunjukkan gekala ketidak senaiigannya kepada partai-partai politik.
Hal ini terjadi karena partai politiJr^angat berorientasi pada kepentingan
ideolo^ya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik
nasional secara menyeluruh.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan totaldariprosespolitik
yang berjalan pada masii demokrasipadementer. Apa yang disebut dengan
demokrasi, tid^ lain merupak^ perwujudan kehendak presiden dalam
rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling
berkuasa diIndonesia. Adapun karakteristik yang utama H^iri perpolitikan
pada era Demokrasi Terpimpin adalah:

1) Kaburnya sistem'̂ fcpartaian. Kehadiran partai hanya sebagai elemen
penopang daritarik tambang antara Soekarno, Angkatan Darat dan
Partai Kumunis Indonesia.

2) Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi
sedemikian lemah. Sebab DPR-GR kemudian lebih sebagai instru
ment politik Presiden Soekarno. Proses rekruitmen politik imtuk
lembaga inipim ditentukan oleh presiden.

3) Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang
tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang berani menentangnya.
Sejumlah lawan politiknya menjadi tahanan politik, terutama yang
berasal dari kalangan Islam dan sosialis.

4) Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-
kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh
Soekarno, seperti misakiya Harian Abadi, dari Masyumi dan Harian
Pedoman dari PSI (Afan Gaffar, 2001: 30).

5) Sentralisasi kekuasaan semakin dominan Halam proses hubungan
antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Daerah-daerah
memiliki otonomi yang sangat terbatas. UUtentang OtonomiDaerah
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No. 1/1957, diganti dengan Penetap'an Presiden, yang kemudian
dikembangkan menjadi UU No. 18 tahun 1965.

d. Demokrasi dalam Pemeiintahan Orde Baru

Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakac hampir tidak pemah
terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih renMi, seperti
gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa. K^latipun ada
perubahan, sdama Orde Baru hanyaterjadipada jabatan-wakil presiden,
sementara pemerintahan secara esen^ masih tetiip sama.

Rekruitmen politik tertutup. Dalam negara demokratis, semua warga
negara y^gmampu dan memenuhi syaratmempunyai peliiangyang sama
untuk mengisi jabatan politik tersebut Akan tetapi, diIndpQesia, sistem
rekruitmentersebutbersifattertutap,keculi anggotaDPR yangberjumlah
400orang. Pengisian jabatan di lembaga tinggi n^ara, sepertiMA,BPK,
DPA, dan jabatan-jabatan dalam birokrasi, dikontrol sepenuhnya oleh
lembaga kepresidenan.

PemiUhan Umum. Pemilupada masaOrde Baru telah dilangsungkan
sebanyak enamkiali, dengan firekuensiyang t^tur, yaitu setiaplimatahun
sekali. Tetapi kalau kitamengamati kualitas penyeken^garaannya, masih
jauh dari semangatdemokrasi Pemilusejaktahun 1971,dibuat sedemikian
rupa sehingga Golkar memenagkan pemilihan dengan mayoritas mutlak
(Afan Gaffer, 2001:33).

Penutup
Setelah mengungkap tentang wajah demokrasi Indonesia sejak masa pasga

kemerdekaan sampai sekarang, pertanyaan yaiag kemudian mimcul a(^ah
bagaimana propek demokrasi Indonesia untuk masa-masa akan datangi ijdta
mempunyai keyakinan, bahwa demokrasi akan dapat ditingkatkan kuahtas .
pelaksanaannya diIndonesia. Hasil pembangunan selama lebih dari tiga dasa "warsa
terakhir ini, menjadikan masyarakat Indonesia mengalami transformasi sosialyang
sangat fundamental. Proses transformasi sosial tersebut merupakan produkdari
pembangunan nasional yangberlangsungsejak Orde Baru dan Orde Reformasi.
Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan nasional telah membawa hasil positif
di dalam meningkatkaii kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan tingkat
distribusi yang masih belum baik. Dampak dari kondisi iniadalah terjadinya
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tuntutan ke arah kehidupan politik yang lebih demokratis. Hal ini merupakan
suatu yang alami sifatnya.

Salah satu indikator dan keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi
kekuasaan secara teratiir dan damai, tanpamelalui kekerasan. LewatPemilu1999,
danPemilu 2004 telah terjadi rotasi aerarn Hatnai Pemilu 2009 menjadi
batu ujian apakah demokrasi diIndonesia akan semakin menjadi kenyataan.

Tiga kfiteria pokokpraktik politik demokrasi adalah: Perfama, partisipasipolitik
yang luas dan otonom. Praktik politik dermokrasi_^pertama-tama mensyaratkan
adanya partisipasi politik yang otonom dari seluhih elemen masyarakat,
perseorangan ataupun kdompok. Pembatasan pardlipasi adalah sebuah praktik
antidemokrasi. Praktik politik demokrasi juga mensyaratkan adanya partisipasi
politik yang luas, dalam arti tidak ada pembatasan dan eksklusivitas dalam
penentuan sumber-sumber rekruitmen politik Han tidak ada pula eksklusivitas
dalam formulasi kebijakan-kebijakan poiLtik.

Kedua, sirkulasi kepemimpinan politik secara efektif dan kompetitif. Praktik
demokrasi mensyaratkan adanya jaminan mekaioisme sirkulasi kepemimpinan
poHtik yang diadakan secara berkala, selektif, kompetitif dan meHbatkan
kesduruhan elemen masyarakat dalam prosesnya. Baik keberkalaan, selektivitas
maupun sifat kompetitif dari sirkulasi ke^E^mimpinan politik merupakan kriteria-
kriteria operasional yang amat penting. Namun, kriteria-kriteiia tersebut hanya
akan memenuhi persyaratan demokrasi apabila melibatkan semua warga negara
dalam keseluruhan prosesnya.

kontrol terhadap kekuasaan yang efektif. Persyaratan praktik demokrasi
lain yang tidak kakh pentingnya adalah adanya kontrol yang efektif terhadap
kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan dan akumulasi kekuasaan yang senjang adalah
kondisi anti demokrasi.
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REVITALISASIBIROKRASIMENUJU
GOOD GOVERNANCE

Suharno

Dosen Kebijakan Publik Jurusan PKn dan HvikumFISE UNY

Abstract

Revitali^tion of bureaucrac)/ isurgent to do to devek^ a^odgmrrtancs which character-
i^d hy accountahiHtyy rukof laWy tmnsparen(^y andopenness, Goodgovenumse isalso named
as democraticgovernance. B^orm ofpubHc bireucmcy isfundamenkilfy necessary because the

ofgoodgovernance isan^ort to improvepublicservice ^pushing autonomy transparcm^y
public accountability, andnon corrupting management. To reaU^^e thataim. goodgoismance
needs three main pillars: the state, the civil society, andthe private sector inpolicy making
process.

Keywords. 'Revitaliv^ation of bureaucracy Goodgovemancey B^ormofpubUdmreaucnu^

Pendahuluan

Keberhasilangerakanreformasidalam menghadiikanalamdemokrasi di In
donesia kemudian mengundang banyak harapan bahwa nasib sebagian besar
masyarakat Indonesia yang selama ini terpuruk akan mengakmi kebangkitan.
Kehidiq)an yanglebih baik Halani alam kebebasan seolah sudah terbayang didepan

^mata. Harapan sebagian masyarakat Indcme^ tersebut tentunya bukanlah pepesan
kosong belaka. Dalam berbagai teori pembangunan memang sedng dilcat-akan
bahwa demokratisasi merupakan prasyaratmudak bagi kebediasilan pembangunan
(ekonom^. DiAsia, teladan yang selalu diberikan untuk membukdkan tesis tersebut
adalah keberhasilan pembangunan di Korea Selatan yang maju pesat setel^
gerakan reformasi mereka mampu menghasilkan sistem pemeiin^an yang
dernokratis.

Akan tetapi setelah lebih dari sebelas tahun gerakan reformasi
memproklamirkan keberhasilannya, nasib bangsa Indonesia temyata tidakbanyak
mengalanu perubahan yang cukiig berarti. Mimpi bangsa Indonesia sampai saat
inibelum juga kesampaian. Jika bangsa-bangsa dinegara yang lain seperti Thai
land, Malaysia, dan Korea Selatan mampu bargkit setelah mengalami kri^ ekotiomi
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sebagai krismon tesebut ® senng disebut

'̂•"^^gl^pertumbuhanekonomiyansbebmK., -i .. •berbagai indikatot keberhasilan pembaneuLn knsmon,
pengangguran, indeks pembangun^ iSZI kemiskinan,menunjukkan prestasi yang menggembitakan s^l^againya masih belum

reformasi di IndonesS/SbT^^pt^®^ '̂ g«akan
penury jumlah korupsi, kolusi. dan k<^3
menyedihkan apabila kita ingat kembali bah™ 1• ^ "" ^angat
sebenarnya.adalahinginmemetangipraktikKICI '̂'̂ "t^iagerakan reformasimbuh pemerintahan di Indoneia. Dalam kehidun^®^
ikutt dan pemberitaan di media .massa maupun T y^S bisa kita
suatu kenyataan tidak terbantahkan adalah b.l^ ^ sendiri
sesuatu ya^ dianggap wajar. Tidak meflgherankl't.
u^pan bahwa korupsi telah menjadi budfya b^ t . mendengar
^puskan Oleh k«ena itu tidaklah nien^eran£-1
donesaa seWu menduduki urutaj^^atos ke tahun In-
korup di seluruh dunia. ~ ®8ara-negara yang paling

Meneapa eerakan

mengatakan bahwa demokratisa,inoK^r. Indonesia R T

dalam birokrasi pemerintah '' ®®"8atakan u-l, " demokrasi

tanpa batas ini yang
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kemudian menjadi sumber muncukip KKNyang membebani rasyarakat. Dalam
praktek birokrasi, secara gamblang masih menunjukkan betapa birokrasi kita
ternyata tidak banyak berubah meskipun demokratisasi kehidupanjjolitik telah
berhasil kita tegakkan. Dibanding negara—negara lain, birokrasi kita tetap
merupakan birokrasi yang saratprosedur, tidak efsien dalamf elayanah, dansumber
pemborosan dalam hal penggunaan keuangan publik. '

Oleh karena itii tidak mengherankan jika Thoha kems^dian menyimpulkan
bahwa birokrasi Indonesia sebenarnya tidak berubah w^ahnya sejak jaman
penjajahan meskipun pemerintahan Indonesia telah berubah^^ebair^ empat Icali^
yakni pemerintahan kolonial, pemerintahan orde lama, pen^erint^an orde baru,
dan pemerintahan reformasi.

Melihat kenyataan yang demikian, tantangan yang dihadapi oleh p^erintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saatini adalah bagaimam melakukan
revitahsasi dan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mendemokratisasikan
birokrasi publik sehingga berbagai agenda reformasi, khiasusnya pemberantasan
KKN, dapat diimplementasikan dengan baik. Jika rewtaUsasi birokrasi dapat
dilakukan maka suatii saat harapan masyarakatuntiik dapat hidup lebih baik, bebas
dari jeratan KKN, sebagaimana dilontarkan pada saatgera^n reformasi pertama
kaK dilimcurkan, segera dapat diwujudkan.

Pembahasan

1. Revitalisas Birokrasi

Seiak kemunculannya pada tahun 1887 disiplin ilmu administirasi publik
terus menealami perkembaogan- Sejatah petke^bangan disiplin ilmuadmiflistrasfpublik dalam melahto trfotmas. memperbaiki
kehidupan keataneganum yaaglebih baA dafl^ secan.men^
1, j- j;n,«ifikasikaflolehNicolasHenry(1995)dalamapayangiasebut
seba^para^ poUak-adfflimsttasi, (2) Paiadigma pnnsip-prinsip

?®a p^digma admiflisttasi publik sebagai ilmu poUtik, (4)
publik sebagai managen. (5) Paradlgma administtasi

publik sebagai dinaoiis, yang oleh Vigoda (2002) disebut
Sebagai siwtu P administtasi publik memang tidak pernah

sebagai aScipbnem - patadigma ke lima yang oleh Henry
berhenti bergerak se administtasi publik sebagai administrasi
(1995) disebut sebagai parauig
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publik. Puncak dari perkembangan disiplin ilmu administrasi publik sejak
kemimculannya padatahun1887 terjadi padatahun1980an denganmunculnya
New Public Management (NPM). Kemunculan NPM ini sering disebut era
liberalisasi disiplin ilmu administrasi publik (Vigoda, 2002) karena flmu-
administrasi publik mampu keluar dari pendekatan konservatif menuju
pendekatan yanglebihmodern sebagaimana disinyalir oleh Ketd dan Milward
(1996) yang menyatakan bahwa: ^^ublic management is neither traditionalpublic
admimstration norpoli(y anafysis since itborrows heavilyfrom variety diciplines andmeth-
odolo^calapproches", Namun demikian,.tE4tk disangkal lagi bahwa sejarah terus
berulang. Kemunculan NPM pada da^piiya merupakan upaya reformasi
bitokrasi yangdilakukan oleh berbagaipemerintah di seluruh belahan dunia,
baik di Amerikamaupun di Eropa karenakegagalan birokrasi publik mereka
dalam memahami kebutuhan masyarakat mereka yang terus bergerak maju.
NPM, yang diadopsi dari b^bagai aspekpositif dari praktik managemen di
sektor swasta, oleh para ahliadministrasai publik kemudian dipakai sebagai
strategi reformasi birokrasi puijiil^ Penerapan obat ini diharap'kan dapat
memecahkan masalah yang dihadapi olehbirokrasi publik dalam memenuhi
tuntutan-tuntutan warga negara.

Dipelopori oleh Osboi^ dan Gaebler (1992) lewat karya mereka yang
berjudul 'Reinventinggovernment", NPM kemudian terus berkembang dengan
kemunculan gagasan-gagasanbaru yangditulisoleh para pemildr administrasi
publik.Perkembanganinibisadilacak dari tuHsan Osborne dan Plastrik (1997),
Ferlie (1997), Hughes (1994), danIain-lain. Berdasarkanpermasalahan birokrasi
publik yang ingin mereka pecahkan, NPMpadadasarnya dapatdigolongkan
menjadi beberapa model, yaitu: (1) the ^cien<y drive. Sebagai model yang
pertama, NPM model pertama ini didorong oleh kebutuhan untuk
rneningkatkan efisiensi terutama dicapai dengan mengadopsi prinsip-prinsip
yang dipakai dalam managemen swasta; (2) Donmsif^ing and Decentralisation,
merupakan perkembangan dari NPMmodel pertama yang menggabungkan
prinsip-prinsip managemen swasta sekaligus menerapkan perampingan
struktur birokrasi publik dari struktur lama yang mekanistis menjadi lebih
fleksibel; (3) Insearch of merupakan kelanjutan dari reformasi struktur
birokrasi padamodel ketiga dengan orientasi perbaikan budaya birokrasi; (4)
Public service orientation. Model keempat, pada dasarnya muncul sebagai kritik
terhadap tigamodelNPM yang pertama. Orientasi NPM yangmelihatwarga
negara sebagai semata-mata dianggap kurang relevan denganprinsip-
prinsipdemokrasi yang ingin ditegakkan dalam reformasiadministrasi publik.
Kritik yang dilontarkan oleh Denhardt danDenhardt(2003) iniyang kemudian
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mendorong model baru dalam NPM yang disebut sebagai VuhUc
Service (NPS).

Tabel Perbandingan antara Administrasi Publ^ Lama JvJPM
dan NPS

Tujuan Efisiensi dan
profesional

Pelayanan 1
ptima

Kualitas

pelavanan
Strategi pencapaian
tujuan

Implementasi
pfogratn oleh
lembaga
pemerintah

Mendotong
petan swasta

danLSM ,

KoaHsi antata

peittermtah,
LSM;, dan sektot
swasta

Pertanggungjawaban Pada klien dan
konstituen

secata hirarkis

Pada customer
ala pasat

Pada waiga
negata {citif(e^
secata

multidimensional

Kekuasaan Pada top
mana^ment

Pada peketja
dan pengguna
jasa

Pack watga
negata

Budaya Afogan
Rutin

Menyentuh
hati, winning
minds

Ramah

Inovatif

Penekanan pada
ketaalan

menjalankan
aturan dan
efisiensi

Penekanan
pada
peron^bakan
visi dan misi

Penekanan pada
petombakan
kultut pelayanan^

V

Peran pemetintah Bjitmm Steerim Sennnji
Konsep
kepentingan publik

Kepentingan
publik tercetmin

UU yang
secata poUtis
sudah didesain
pemetintah

Kepentingan
publik
merupakan
aggregat

kepentingan
individu

Kepentiiiig^-
publik
merupakan hasil
dialog mengenai
nilai-nilai yang
ingin dicapai

Sumber: Dio/ab dari Ikrbagai surnber
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Perbedaan antara NPM dan NPS secara substansi^ sebenarnya hanya
pada bagaimana birokrasi melihat warga negara. Dalam NPM warga negara
hanya dflihat sebagai customs yang hams dilayani dengan baik sedang dalam
NPS warga negara hams dilihat sebagai owner, yang empunya negara sehingga
dalam tatanan negara yang demokratis dia berhak, tid^ hanya dilayani dengan
sebaik-baiknya akan tetapi juga menentukan jenis pelayanan, berpartisipasi
dalam menyediakan pelayanan, serta mengawasi bagaimana petayanan tersebut
diberikan.

Semangatyang ingin dibawa oleh NP5 pada dasarnya tidak jauh berbeda
dengan tuntutan pedunya diwujudkan demcqMcgovernance yang terus menguat
dan telah menjadi fenomena global di mana-mana (Dwiyanto, 2004). Demo
cratic governance atau juga sering disebut good governance pada dasarnya juga
merupakan reformasi birokrasi publik (Thoha, 2003: 61) karena inti 63J^good
governance adalah upaya untujk meningkatkan pelayanan publik dengan
mendorong terjadinya otononJy transparansi, akuntabilitas publik, dan
didptakannya pengelolaan manajeri^l ^ang bebas dari kompsi. Untiik dapat
mewujudkan hai itu, goodgovernance mengisyaratkan perlunya keterlibatan
tiga pitar utixnAgovernance, yaitupemerintah, rakyat (masyarakat madani), dan
sektor swasta dalam proses pembuatan kebijakan.

UNDP (1997) menyebut Bahwa "Tata pemerintahan yang baik (goodgov
ernance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang
didptakan bersama olehpemerintah, masyarakat madani dansektorswasta".
Selain perlimyamelibatkan stakeholdersYmg lebih luas di luar pemerintah dalam
pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan public. Dwiyanto (2004:
21-22) menyebut ada dua aspek lain yang perlu diperhatikan Hiilam upaya
mewujudkan good governance. Kedua dimensi tersebut adalah: (1) nilai-nilai
yang menjadi dasar penggunaan kekuasaan dan (2) proses interaksi berbagai
unsur lembaga yang ada ^vemance tersebut dalarn merespon masalah-
masalah publik yang muncul di lingkungannya. Dimensi pertama
mengisyaradtan perlunya pergeserail nilai-nilai lama yang dianut oldpublic ad-
minisimtion seperti efektivitas daaefisiensi dengan nilai-nilai yang baru seperri
keadilan sosial, demokrasi, dan lain—lain. Yang kedua mengisyaratkan bahwa
proses perumusan kebijakan dan implementasinya harus dilakukan secara
demokratis dengan melibatkan para stakholders yang sudah disebutkan tadi.

Melihat perkembangan disipUn ilmu administrasi publik sebagaimana
diuraikan didepan, revitalisasi birokrasi publik diIndonesia adalah bagaimana
mentranfev pergeseran nilai-nilai old public dmiaistration yang selama ini
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masih dihayati oleh sebagian besar birokrat Indonesia menjadi menghSyati
nilai-nilai y^g dianjurkan oleh NPM, atau bahkan lebih baik dari itu adalah
menghayati nilai-nilai yang dianjurkan oleh NPS dangmdgovernance.

2. konsep dan penerapannya
Secara luas dikenal bahwa konsep "governance" \f '̂̂ inklus^ dimpada

"Government", Kohsep "government" menunjuk pada orgaaisasi pengelolaan
berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah) 3edangkan konsep
governance nielibatkan tidak sekedar pemerintahan dan :^egara, melainkan

melibatkan pihal^pihak yang sangat luas (Ganie-Rochmai?;, 2000:141).
Pemahaman umum mengenai konsep governance atau tata pemerintahan

yang baik mulai rnengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, daa semakin
bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia
dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi basntuan yang banyak
menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik di Indone
sia. Istilah ini seringkali disangkut-pautkan dengan keb^aksanaan pemberian
bantuan dari negara donor, dengan menjadikan isu tata pemerin^an sebagai
salah satu aspek yang dipertimbangkan pembetian bantuan, baik berupa
pinjaman maupun hibah..

Governance^ yang diterjemahkan menjadi tata pemermtahan, adalah
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola
urusan-urusan negarapada semuatingkat (UNDP, 20Q0). Tata pemerintahan
mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga
dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,
^iienggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani
perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Governance adalah mekanismepengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial
yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor pemerihtah dalam si^atu '
kegiatan kolektif (Ganie-Rochman,2000:142). Sedangkan Lembaga
Administrasi Negara (2000:1) mengartikan governance adalah proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaanpub&cgoods
andservices. Lebih lanjut LAN (2000:5) menegaskan diUhat dari segifunctional
aspect^ governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara
efektif dan efisien dalain upaya meucapai tujuan yang telah Higgrislcan atau
sebaUknya.
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UnitedNations DevelopmnfProgramme (1997:9) mengemukakan '̂'governance
is defined as the exercise ofpolitical, economic, and administrative authority manage a
nation's£ffairf\ Pemerintahan diartikan sebagai pdaksanaan kewenangari politik,
ekonofloi, dan administrativ'e vintuk memanage urusan-urusan bangsa. Ldbih "
lanjut UNDP menegaskan "it isthe complex mechanisms, process, relationships and
institutions through which citif^ns andff^ups articulate theirinterests, exercise their rights
and obligations and mediate their differences". Pemerintahan adalah suatu institusi,
fliekanisme, proses dan hubungan yang komplek melalui warga negara {citi-
^ens) dan kelompok-kelompok yang iiif>tigartikulasikan kepentinganya,
nielaksanakan hak dan kewajibanya dpi menengahi atau memfisilitasi
perbedaan-perbedaan di ahtara mereka

XJNDP (1997) menyebut bahwa '*Tata pemerintahan y^g baik (goodgov
ernance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang
^ciptakan bersama oleh petii'srintah, masyarakat madani dan sektor swasta".
gelain perlunya melibatkan stakehojdenjM^ig lebih luas di luar pemerintah dalam
pembuatan kebijakan yang menyangkiit kepentingan publik, Dwiyanto (2004:
21-22) menyebut ada dua aspek lain yang perlu diperhatikan dalam upaya
jxiewujudkan good governance. Kfdua dimensi tersebut adalah: (1) nilai-nilai
yang menjadi dasar penggu^p^i kekuasaan dan (2) proses interaksi berbagai
iiiisur lembaga yang ada governance tersebut dalam merespon masalah-
0iasalah publik yang muncul di lingkungannya. Dimensi pertama
flieogisyaratkan perlunya pergeseran nilai-nilai lama yang dianut oldpublic ad-
fninistration seperti efektivitas dan efisiensi dengan nilai-nilai yang baru seperti
j^dilan sosial, demokrasi, dan lain—lam. Yang kedua mengisyaratkan bahwa
proses perumusan kebijakan dan implementasinya harus dilakukan secara
deniokratis dengan melibatkan para stakholdersyzmg sudah disebutkan tadi.

peran CivUSociety Penerapan Good Governance
pengert^^(!MW7Zii«£»yang dikemukakan oleh UNDP ini, menurut lembaga

N^ara (2000:5) mempunyai tiga kaki {three leg^), yaitu economic,
podtic, danadministadve. Econonuc Governance includesprocesses of decision-mak
ing thal^^^borin^recty iffectacountry's economicact^tiesorits relationships with other
ecottontics. Economic governance mencakup proses pembuatan keputusan yang
jjieoapengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara atau
berhubungan dengan ekonomulainnya. Karenanya, econornicgovernance
peog^^ implikasi terhadap equity, powerty, dan quality of Ufe. Political
govetti^^^ refrfio decision-making andpolig implementation of ale^timate
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and authoritative state. Politicalgovernance menunjuk pada proses pembiaatan
keputusan dan implementasi kebijakan siiatu negara yang Ultimate dan au
thoritative. Karenanya negara seharusnya terdiri daritigacabang pemerintahan
yang terpisah yaitu le^lative, danyangmewakili kgpentiogan
politik pluralisdan membolehkan setiap warga n^ara tQemilih'secara bebas
(freefy elect) wakil-wakil mereka. Administradfgovernanceisa ^stem of poU<y
implementation carried out through anefficient^ independent, accomtabkand op$npublic
sector. Administrative governance adalah system implementasi kebijakan yang
melaksanakan sektor publik secara afisien, ddak memihak, akuntabel dan
terbuka. [

Dalam negara modern {modem stati) ketdga elemen di atasmelaksanakan
system pemerintahan {the governance system) yang mencaku|) struktur
kewenangan institusi pembuatan keputusan {decision making daia^ birganisasi
formal. Berkaitan dengan system pemerintahan {systemic goverrumce) UNDP
(1997:10) mengemukakan:

'̂Systemicgovernance includesprocesses sandstructures ofsociety thatffHdspolitical
andsocio-economic relatioship toprotect culturalandreli^ous beh^s andmlues, and
to creat andmaitain an environmentofhealthyfreedom., security andndth the oppor
tunity to exercisepersonalcapabilities that lead to a better^eforallpeople".

Sistem pemerintahan mencakup proses dan stn&tur masyarakat yang'
mengarahkan hubungan-hubungan sosio-ekonomi dan politik untuk
melindungi budaya, keyakinan agama, d^ nilai-nilaii dan mendptakan dan
memelihara suatu lingkungan yang sehat, bebas, aman, dan memberi
kesempatan melatih kapabilitas orang perorangan ^personal capabiUHes) yang
mengarah pada suatu kehidupan yang lebih baik bagi setiap manusia. Unsur
utama (domains) yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (gov^-
nance) menurut UNDP terdiri dari tiga macam yaitu, the sta^y theprivate secU^r^
dancivilsociety organi^^ations.

a. The State

Di antara tugas terpenting negara (states) pada niasa ke depan yang
didptakan oleh lingkungan politik (politicalenvironment) dengan meredefinisi
peran pemerintahan dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi dan
melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat (the
vulnerable in the population), mendptakan komitmen poHtik mengenai
restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik, menyediakan infcastruktur.
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desentralisasi dan demokratisasi pemetintah, memperkuat finansial dan
kapabilitas administrative pemerintah lokal, kota dan metropolitan.

Institusipemerintahakanmemiliki peran penting dalammelindungi
lingkungan, memelihara harmonisasi sosial, k^tertiban dan keamanan,
stabilisasikondisi makro-ekonomi, meningkatkan penerimaan keuangan
dan menyediakan pelayanan piblik dan infrastruktur yang esensial,
memelihara standarkeselamatan dan kesehatan masyarakat dengan biaya
yangdapat dijangkau, mengatur aktivitas ekonomi yang bersifat "natural
monopolies"yang dapatmempeog^ukikesejahteraan \amum bagiwarga
negara.

Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat (empomring
the people). Mereka dikehendaki memberikan layanan : menyediakan
kesempatan yang sama dan menjamin inklusifitas sosial, ekonomi dan
politik. Pemberdayaan (impomring) hanya dapat terjadi dalam suatu
lingkungan institusi yang kondusif yang terdiri dari system fung§i legislasi
dan proses pemilihan yang tepat, '̂legal danyudisial.

b. The 'Private Sector.
Pasardan sektor swasta jelas telah memainkan peran penting dalam

pembangunan dengan ifitnggunakan pendekatan pasar (marhetapproach).
Pendekatan pasar untuk pembangiman ekonomi barkaitan dengan
pendptaan kondisi di manaproduksi barang Han jasa (goods andservices)
berjalan dengan baik dengan dukungan dari linkungan yang mapan untuk
melakukan aktivitas sektor swasta dan Halam suatu bingkai kerja 'Hncen-
tivesandrewards"%ec2iX2t. ekonomiba^ individu dan organisasiyang memiliki
kinerja baik.

c CivilSociety Organisations.
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable

human devehpment) bukan hanya tergantung pada negara yang mempu
memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan
pekerjaandanpengjiasikn, tetapi jugatergantuqgpada organisasimasyarakat
s^il (civilsociety orgamv^ns) yang memBisilitasi interaksi sosial dan politik
dan yang memobilisasi berbagai kelompok di Halam masyarakat untuk
terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Organisasi masyarakat
sipil tidak hanya melakukan "check and balances" terhadap kewenangan
kekuasaan pemerintah (governmentpower) dan sektor swasta, tetapi mereka
dapat juga memberikan konstribusi dan memperkuat kedua unsur utama
(domains) yang lain. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu
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memonitor lingkungan, penipisan sumber daya {resources depktion^ '̂̂ ohi&i
dan kekejaman sosial memberikan konstribusi pada pembangaunan
ekonomi dengan membantu mendistdbusikan manfaat pertumbuhan
ekonomiyang lebih merata dalammasyarakat, danmenawarkan kesempatan
bagiindividuuntuk memperbaiki standarbidupmereka.
Organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan paftisipasi masyarakat

dalamaktivitas sosial dan ekonomi danmengorganisir m^eka kedalamsuatu
kelompok yang lebih potensial mempengaruhi kebijakan pubiik. Mereka
memiliki peranan penting dalam mengurangi dampak potoisial dari
ketidakstabilan ekonomi, mendptakan mekanisme alokai^ manfaatsosial {so
cial ben^ts)^ keputusan politik danpemedntah (political and governmentde-
dsion-making). Mereka dapat juga membantu sebagai sarana (means) untuk
melindungi {protecting danmemperkuat (strengthening kultur, kayaldnsui agama
dan nilai-nilai. Masih banyak lagi yang dapat diperankan oleh organisasi
masyarakat sipil dalam penydenggaraan pemerintahan, pembamgunan, dan
pelayanan pubiik. Hubungan di antara unsur utama (domains) dalam
penyelenggaraan "governance"63ip?it digambarkan seb^aimana feanapak dalam
Gambar di bawah ini.

Gambarl. HubunganAntarSektor

STATE

PmVATE

SECTOR

Sumber: LembagaAdministrasi Negara, akuntabilitas dan GoodGovanance,
2000, haL6.

Sektor Negara (state) sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya
termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor pubiik. Sektor
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swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak diberbagai
bidang dan sumber informal lain di pasar. Sektor swasta dibedakan dengan
masyarakat, karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-
kebijakan sosial, politik dan ekonomi yang dapat mendptakan lingkunga5i
yang lebih kondusif bagi pasar danperusahaan-perusahaan itu sendiri.

Masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang
terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan
okonomidengan aturan formal ataupun tidak formal. Society meliputi lembaga
^adaya masyarakat, organisasi profesi dait bvin-lain (LAN, 2000:6).

United Nations Development Programme (1997:19) pada paper
pertamanya mengidentifikasi karakteristik system kepemerintahan yangbaik
(the characteristics of good^stemof governance) yaitu :

"Legitimacy, freedom of association and pd±Lcipation and freedom of the
media, fair and astablished legk? frameworks that are enforced impartially,
bureaucratic accountability andtratisparency, freely available and valid infor
mation, effective and efficient public sectormanagement, and cooperation
between government dvil sodety organizations".

Dalam perkembangan bei&utnya, UNDP sebagaimana yang dikutip oleh
Lembaga AdministrasiNegara (2000:7) mengajukan ^2ir2ikte.ns\^ goodgover
nance, sebagai berikut:

a. Participation, Setiap earga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung i^aupun melalui intermediasi institusi
legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti inidibangun
atasdasarkebebasan berasosiasi danberbicara sertaberpartisipasi secara
konstruktif.

b. of law. Kerangkahukum harus adildan dilaksanakan tanpa pandang
bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

c. Transparengi. Transparami dibangunatasdasarkebebasanarus informasi.
Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsimg dapat
diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat
dipahami dan dapat dimonitor.

d Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk
melayani setiap"stakeholders".

e. Consensus orientation. Goodgovernance menjadi perantara kepentingan yang
berbeda untuk memperolehpilihan-pilihan terbaikuntuk kepentingan yang
lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
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/ Equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun peremjftian,
mempunyai kesempatanuntuk meningkatkan ataumenjagakesejahteraan
mereka.

g. Effectiveness and efficient^. Proses-proses d^i lembaga-lembs^ sebaik
mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan
menggunakan sumber-smnber yang tersedia.

h. Accountability. Parapembuatkeputusan dalam pemermtahan, sektorswasta
dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab k^ada publik dan
lembaga-lembaga "stakeholders". Akuntabilitas ini tergantung pada
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut
untuk kepentingan internal atau ekstemal organisasi.

i. Strate^c vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif
good governancedanpengembangan manusia yangluasdan jauhkfe depan
sejalan dengan apa yangdipedukan untuk pembangunan semacam ini.

Sedangkan Ganie-Rochman (2000:151) mengemukakan *^goadgovernance'
terdapat empat unsur utama yaitu, accountability, adanya kerangka hukum
(rule of Ian), informasi, dantransparansi. Bhatta (1997:119) jugamenyebutkan
empat imsur ^^govemanci" yaituakuntabilitas (accountability)^ transparansi (trans-
parency)y keterbukaan (openness)^ dan aturanhukum (rule of law),
a. Akuntabilitas {accountability)

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk
mengukurapakah danapublik digiinakan secara tepatuntuk tujuandimana
dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal (Hatry,
1996:164). Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi
pemerintah untuk melihatakuntabilitas efisiensi ekonomi program.

b. Transparansi {Transparanc^)
Transparansi (transparency) lebih mengarah .pada kejelasan ,

mekanismeformulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek
yangdibuatdan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yangbaikadalah
pemerintahan yang bersifat transparan kepada rakyatnya, baikdiTingkat
PusatmaupundiTingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapatmengetahui
secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan
kebijakan publik danimplementasinya. Dengankata lain, segala kebijakan
dan implementasi k^ijakan baikdi Pusat maupu di daerahharus selalu
dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.
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c. Keterbukaan (c^ej2i}e55)
Keterbukaan (openness) mengacupada terbukanya kesempatan bagi

rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemeidntah ynag
dinilainya tidaktransparan.Pemeidntah yangbsok, adalahpemerintah yang
bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi
yangmfMnaHai bagimasyarakat sebagaibahan untuk melakukanpenilaian
atas jalannya pemerintahan.

Keterbukaan menurutBrautigam (1991:21) dibedakan dalam dua jenis
keterbukaan, ekonomi dan keterbukl^ politik. Keterbukaan ekonomi,
tercermin dari system persainga '̂ pasar dengan sedikit mungkin
pembatasan (regulasi)oleh pemerintah, serta dilaksanakannya rezim
perdagangan bebas dengan system tariff (tariff barrier) yang bersifat
terbuka pada publik.Sedangkan keterbukaan politik,mengacu pada pola
persaingan dan toleraiisii terhadap perbedaan-perbedaan dalam proses
pengambilan k^putusan.

d. Kerangka Hukum (Rule of law)
Prinsip rule of ^diartikan, "goodgovernance"karakteristik

berupa jaminan kepasti^ hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam
setiap kebijakanpublikyang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya, setiap
kebijakan publik dan peraturan perundangan hams selalu dirumuskan,
ditetapkan dan dilaksanakan prosedur baku yang telah melembaga dan
diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk
mengevaluasinya,

Penutup

Revitalisasibirokrasimendcsak dilakukan untuk menghasilkan tata pemerintahan
yang baik igiodgovemand) yang memilikikarakteristUs: unsur-unsur utama akuntabilitas
(accountability), adanya kerangka atau aturan hukum (ruk of law), tcansparansi (trans-
parency), keterbukaan (opennes^. Goodgovermmce atau juga sedng disebut democraticgov
ernance pada dasamya juga merupakan reformasi birokrasi publik karena inti dari
^odgovernanceadalah upaya untukmening^tkan pdayanan publikdengan mendorong
terjadinya otonomi, tcansparansi, akuntabilitas pubUk, dan didptakannya pengelolaan
manajedalyangbebasdarikorupsL

Untuk dapat mewujudkan hai itu, makngoodgovemance mengisyaratkan perlunya
keterlibatan tiga pitar utama governance, yaitu pemerintah( the stati), rakyat atau
masyarakat madani {the civilsocie^, dansektor swasta {theprivate sector) dalam proses
pembuatan kebijakan.
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GERAKAN NONBLOE:

Kelahiran dan Perkembangaimya Sampai dengan
Kepemimpinan Indonesia 1992-1995

Ekram Pawiroputro
Dosen Hxikum Internasional dan Lembaga Inteernasional

Jiimsan PKn dan Hukum FISE UNY

-^stract
Thispaper is intended to reveal descriptive^ about the NonrA^nedMovement^jwm his

^^h until the leadership of Indonesiafrom 1992 to 1995. World War11 has changed the
constellation of the world. It was divided into two blocks, West andEast, each surrounded

supporters^ With the existence of these two blocks, the newl)/ independent i^nniries can do
action, exceptjuststand edge asa speaator, while look at developments uithgreat anxiety

^^d concern. Based on the situation, the ISionrA-HgnedMovement was bom.
In theprocess ofgrowth, the Non-AlignedMovement successful^ crystallif^ theformula-

tion of olyectives andprinciples of movement, i.e. in the holding of the Sixth Summit in
Havanain 1979.

The purpose andprinciples of this movement is relative^fi^^d, while thepressures and
priorities of the Movement shifts, adapting to the dinamics ofinternational relations. But one
thing to note, that the struggle of Non-AHgnedMovement remcdnsfocused on d^e interna
tional tensions and ^orts to disarm, beside the struggle which is emphasiv^d to international
economic issues. Under the leadership ofIndonesia, the Movement cmphasiv^s on South-South
Cooperation, and revive a North-South Dialo^e in addition to *^main ^orts to ease tensions
remain.

a

Keywords: Non-AlignedMovement, headership ofIndonesia in NAM

Pendahuluan

Gerakan Nonblok Halflm suasanaketikadunia dicekamoleh kete-gangan
yang ditimbulkan olehperang dingin dandihadapkan padadunia yang terpecah
belah yang terbagi dalam dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur yang saling
berebut pengaruh dunia. Ketegangan antara dua blok itulah yang menjadi pemicu
lahirya Gerakan Nonbipk lebih dari empat puluh tahun yang lalu, yang tidak
ingin terjebak oleh situasi yang didptakan oleh dua kekuatan besar pada waktu
itu. Pada saat dua blok adidaya tcrsebut berada pada titik kritisnya, kehadiran
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Geialan Nonblok cukup dirasakan relevansi-nya, terutama oleh negara-negara
kedl yang kebanyakan bam merdeka, yang seting dijadikan bidak Halam politik
intetnasional negara-negara maju.

Semenjak bubarnya Blok Timur yang ditandai dengan runtuhnya Soviet,
juga ambmknya seluruh komunis diEropa Timur, situasi perang Hingin menjadi
mereda dan membuat konstelasi ihtenasional berubah. Runtuhnya Uni Soviet
dan tidak ada lagi kesatuan di Eropa Timur, mendptakan kondisi dan realitas
tidak adanya saingan terhadap n^ara-n^ara barat (Blok Barat), terutama Amerika
Serikat Amerika Serikat khususnya Blok Barat umumnya masih tetap berada
dalam eksistensinyayang berdin kokoh- [. iilisan ini ingin mfngnnglcapkan eksistensi
Geraka Nonblok sampiai menjelang berakhirnya perang dingin.

Latar Belakang Lahirnya Gerakan Nonblok

Pada masa sebelum dan sesudahPerang Dunia I, gerakan kemerdekaan bangsa-
bangsa yang ada di Asia dan Afiika banyak mendapat inspirasi tidak sedikit
dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di Asia sendiri, misalnya kemenanganJepang
atas Rusia 1904, berdirinya Republik Cina tahun 1911, kemenangan Attaturk pada
Perang Dunia I.

Setelah Perang Dunikill usai, yang ditandai dengan hancurnya Naziisme
Jerman, Fasisme Italia dan militerismeJepang, juga dengan lahirnya Perserikatan
Bangsa-Bangsa, peristiwa tersebut sekaligus memberikan pukulan hebat terhadap
kubu penjajahan dan sekaligus meniupkan kekuatan luar biasa kepada gerakan
pembebasan dan kemerdekaan di Asia Afiika. Mereka secara terang-terangan mulai
menuntuthak-haknya dan apabila tidak dihiraukan mulai mengadakan perlawanan.
Hal inilah yang kemudian melahirkan ne-gara-negara merdeka baru dalam politik ^"
dimia.

Dalam rangka membantu negara-n^ara yangmasih dibelenggu oleh penjajah,
diadakanlah konferensi antara negara-negara Asia pada tahun 1949 yang dipelopori
oleh Nehru atas usul Perdana Menteri UNu dariBirma, khususnya untuk membantu
Indonesia ketika Belanda melancarkan Aksi Militer n terhadap Indonesia. Namun
yang terpenting adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang
diprakarsai oleh lima negara Asia, yaitu Indonesia, Birma, Srilangka, Pakistan, dan
India. Dalam konperensi tersebut untuk pertamakalinya 29 negara bekas jajahan
dari benua Asia dan Afrika hadir tanpa ikut sertanya kekuatan dari Eropa.
Dampaknya terhadap. proses dekolonisasi demikian besarnya sehingga dikatakan
bahwa semangat Bandung menjadi pendorong bagi perjuangan bangsa Asia-Afrika
mencapai danmengkonsolidasi kemerdekaan (M. Sabir, 1990: 57).



Jurnal Civics, VoL 5, No. 2, -ISesember 2008 39

Sejarah mencatatbahwa negara-negara terjajahyang semula takpjfiiiah diakui
mulai bangun serentak menampilkan identitasnya secara menonjol dalam
Konperensi Asia-Afrika. Sejak saat itu merekamulaimenyadari bahwa peramiya
dalam percaturan internasional bukanlagi sebagai obyek, tetapi sebagai subyek.
Tidakmengherankan jika periodepasca Konferensi Asia-Afrikaterlihat rentetan
negara-negara jajahan mulai merdeka satu persatu.

Berakhinya Perang Dunia II juga telah mengutsah koflstel^i dunia d^
mcmbaginya ke dalam dua kutub, yang masing-masiiig kutub (Jikelilingi negara
pendukungnya. Secara umum, masing-masing kutub tosebut sebagai blok, yaitu
Blok Barat dan Blok Timur. Persaingan antara dua blc|k tersebut memunculkan
apa yang disebut *Waiter Lipmann" atau Perang Dingki (Hadi Soesastro, 1981:
527). Negara-negara duniaketiga yang barumerdeka tidakdapstt berbuat apa-apa
dan hanya" berdiri dipinggir sebagai penonton s^tvil melihat perkembangan
tersebut dengan penuh rasa kecemasan dan keprihatinan. Kepada mereka
dihadapkan pada dunia yang terpecah belah. Didasarkan pada kea-daan dunia yang
terpecah belah itu dan juga didasarkan pada semangat Bandung, maka berdirilah
Gerakan Nonblok, tepatnya pada tanggal 1 September 1961 ketika Konferensi
TingkatTinggiNonblok I diselengga-rakan diBeograd, Yugoslavia.

Tujuan dan Asas Gerakan Nonblok

Tujuan dan asas-asas Gerakan Nonblok ini sebenamya sudah mulai
diru-muskan pada KIT I di Beograd, yang embrionya ^am tahun sebelumnya
te-lah dirumuskan di dalam Konperensi Asia-Afrika di Bandung. Selanjumya tujuan
dan asas-asas tersebut dikukuhkan pada konferensi-konferensi berikumya sebagai
nilai-nilai Gerakan Nonblok. Tujuan dan asas-asas tersebut mengacupada tujuan
dan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengembangkannya lebih l^jut
dengan menonjolkan imsur-unsur yang ber-tiijuan melindungi dan mem|ierbaiki
kedudukan negara-negara berkembang dalam hubungan-hubungan internasional
(Hadi Soesastro, 1981:126).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi VI di Havana tahun 1979, tujuan Gerakan
Nonblok dirumuskan kcmbali secara lengkap (M.Sabir ) sebagai benkut:
1. Menjamin kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas teritorial dankeamanan

negara-negara Nonblok.
2. Menyisihkan campur tangan danintervensi dalam urusan dalam negeri serta

penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan.
3. Memperkuat Nonblok sebagai unsur blok bebas dan memperluas lebih lanjut

Nonblok di dunia.
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4. Menyisihkan kolonialisme, neokolonialisme dan rasionalisme tcrmasuk
2ionisme, dan mendukung gerakan perjuangan nasional yang berjuang
menentang kolonialisme dan dominasi asingdan pendudukan asing.

5. Menyisihkan kebijaksanaan imperialtsme danhogomenitas dan segal^bentuk
ekspansi dan dominasi asing.

6. Memelihara perdamaian dan keamanan intemasional dan menguniversalkan
detente intemasional.

7. Mempromosikan persatuan, kestiakawanan dankerja sama dikalangan negara-
negara Nonblok.

8. Mengakhiri perlombaan persenjatapf '̂ terutama perlombaan senjata nuklir
dan mendptakan perlucutan senjata umumdankompUt dibawahpengawasan
intemasional yang efektif.

9. Mendirikan sedinimungkin orde ekonomi diinia baru dengan pedoman pada
mempercepat pembangunan ekonomi negara berkembang dan membasmi
kemiskinan, kelaparan, pen)TUdtdanbutahtiruf dinegara-negara berkembang.

10. Partisipasi atasdasarpersamaan^dam menyelesaikan masalah intemasional.
11. Mendptakan sistemhubungan intemasional yang demokratis berdasar-kan

persamaan negara-negara, menghormati, dan melestarikan hak-hak asasi
maniisia dan kebebasan. .

12. Memperkuat PBB seba^ alat efektif untuk meningkatkan perdamaian dan
keamanan intenasional, perjuangan melawan kolonialisme, neokoloni-aHsme,
rasialisme, zionisme, perbedaan ras dan aparhdd, dan sebagai unsur, penting
dalam mengembangkan kerjasama intrnasional dan dalam mendptakan
hubungan ekonomi yang serasi di kalangan negara-negara.

13. Mdebur fakta-fakta adidaya yang aliansi militer dan aturan yang terpaut
dengannya.

14. Penarikan mundur pasukan militer asing dan membongkar
pangkalan-pangkalan militerasing.

15. Mengembangkan kerjasama ekonomi antara Negara-negara Nonblok dan
negara-negara berkembang lainnya dengan tujuan mencapai kemandirian
bersama.

16. Mendirikan ordeintenasional barudibidanginformasi danmedia masadengan
maksud menempa hubungan intenasional.

17. Membangkitkan kembali, memelihara dan memperkaya warisan kebudayaan
rakyatnegara-negara Nonblok dan mengembangkan kebudayaan di kalangan
mereka (1990:126).
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Tujuan-tujuan tersebutberkaitan satusama lain secara erat, sehingga kegagalan
mencapai salah satu diantaranya ?»kan mbnbahayakan tujuan-tujuan lainnya.

Di sampingpemmusan tujuan-tujuan tersebut, padawaktuyangber-samaan
dirumuskan pula asas-asas GerakanNdnblok (HadiSoesastrc^ seba-gai-benkut:
1. Kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integtitas tetitorial. .
2. Persamaankekuasaan dan perkembangan bebassosial semua negara.
3. Kemerdekaan negara-negara Nonblok, pengaruh op(S>sisi terhadap ikut

serta Halam faktamilitcrdan aliansi yang timbul sebagai akibatnya.
4. Perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, rasisJisme temasuk zionisme

dan segala bentukekspansi, pendudukan asing dandominasi sertahegemoni.
5. Hidup berdampingan secara damai yang aktif di kalangan semua negara,

keterpaduan, perdamaian dan keamanan.
6. Tidakmenghalangi dantidak mencampuri urusan dalam negeri danluarnegeri

negara-negara lain.
7. Kebebasan semua negara untuk menentukan sistem politiknya, dan

melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan kebudayaan tanpa
intimidasi, hambatan, dan tekanan.

8. Mendirikan tata ekonomi internasional baru atos dasarpersamaan.
9. Hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan semua rakyat di bawah

penjajahan atau dominasi asing dan dukungan terus menerus terhadap
perjuangan kemerdekaan nasional.

10. Menghormati hak-hak asasi manusia dankebebasan dasar.
11. Oposisi terhadap pembagian dunia dalam aliansidan blok politik, militer yang

bermusuhan dan mcnolak doktrin kuno seperti lingkungan pengaruh dan
perimbangan kekuatan.

12. Kedaulatan permanen tothadap sumber-sumber alam.
13. Tidak mengganggu tapal batas yang didptakan secara sah.
14. Tidak menggunakan kekerasan dan tidak mengakui situasi yang ditim$ulkan

dengan ancaman paksa.
15. Penyelesaian semua persengketaan secara damai (1981:125).

Tujuan danasas-asas Gerakan Nonblok itumengungkapkan suatu VISI yang
lengkap mengenai sistem baru tcntang hubungan-hubungan internasional, dan
pada waktu yang sama merupakan suatu sistem nilai yang berkembang terus-
menerus.

Berbeda dengan ti^Juan dan asas-asas yang sifatnya tetap, tekanan-tekanan
danprioritas-prioritas dalam orientasi gerakan telah bergeser, dari sikap antiblok
pada KTTI diBeograd kepenekanan sistem hubungan internasionalyang berubah
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sekarang inidari isu-isu politik pada KTTBeograd kemasalah-masalah ekonomi
pada KIT Aljier dan kemudian pada suatu peiimbangan antara keduanya, dari
reaksi terhadap perkembangan dunia ke prakarsa-prakarsa untuk memecahkan
masalah internasional.

Teriepas dari pergseran danprioritas itu, iujuan danasas Gcrakan Non-blok
serta orientasi dasarnya telah memberikan watak universal kepada gerakan itu.
Watak universal ini menjadi semakin jelas dengal banyaknya negara-negara yang
®^gg^bungkan din dalam gerakan tersebut, dan semakin meningkad«in minat
dikalangan negara-negara yang sei^ula ikut didalam blok-blok. Watak universal
itu juga terungkap dalam hiasnya ma^ah-masalah internasional yang dibicarakan
dengan partisipasi negara-negara Nonblok (Kirdi Dipoyuda, 1976:128).

Gerakan Nonhlok Masa Perang Dingin
Pada masa ini, Gerakwi Nonblok dihadapkan pada situasi dunia yang san-gat

menegangkan. Situasi terseLut berwujud perpecahan dunia yang terbagi dalam
dua blok, yaitu Blok Barat den^iui Amerika Serikat sebagai pemimpinnya, dan
BlokTimur dengan Uni Soviet sebagai pemimpinnya, dimana antara kedua blok
tersebut dengan masing-masmg pengikutnya saling bersaing untuk mempengaruhi
dunia. Dihadapkan pada|ituasiyang demikian im, yang tidak ingin terjebak dalam
piengaruh blok adidaya, maka Gerakan Nonblok senantiasaditunmt secara aktif
untuk mencari jalan dalam usaha meredakan ketegangan-ketegangan intenasional
agar tidak terjadi suatu akibat yang lebih dasyat lagi, yaitu melemsnya Perang
Duma. Oleh karena itu Gerakan Nonblok menempatkan perdamaian dunia yang
kekal dan mantap berdasarkan kemanan international yang menyeluruh, dengan
usaha-usaha perdamaian, perlucutan senjata, serta orientasi Gcrakan Nonblok ^
yang utama. Orieritasi itu dapat dilihat dalam setiap keputusan yang dihasil-kan
dalam setiap KTT, mulai dari KTT Idi Beograd 1961 sampai KTT DC diBeograd
tahun 1989. Dari setiap KTT tersebut Gerakan Nonblok perjuangannya tetap
ditekankan pada upaya untuk meredakan ketegangan serta mengusahakan
perlucutan senjata.

KTT IdiBeograd tahun 1961 diselenggarakan pada saat suasana dunia dalam
keadaan ketegangan yang memuncak, dan pada saat pembukaan KTT I.Uni So
viet meledakkan bom nuklir 50 megaton. Hal ini membuat masalah keamanan
dan perlucutan senjata menjadi lebih relevan bagi KTT sehingga melahirkan
Deklarasi Beograd yang isinya antara lain menuntut agar segera diwujudkan suatu
perjanjian internasional yang melarang semua percobaan dan dimulainya
perundingan mengenai perlucutan senjata secara umum dantuntas sertamenjamin
diadakannya
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suam sistem yang efektif dalam pengawasan dan pemeriksaan. Deklarasi itu
selanjutnya meminta agar semua perundingan dan pembicaraan mengenai
peducutan senjataseyogyanya HiTalmkan dibaw^ naunganPBBdan negara-negara
Nonblok diikutsertakan dalam konferensi-konfrensiitu. Deklarasi mengajukan
suatu usul penting agar Majelis Umum PBB mengambil keputusan imtuk
mengadakan sidang khusus peducutan senjata sedona yac^ jssponsori PBB.

Pada KTT II di Kairo, masalah peducutan s^jata leb'ih b^yak mendapat
perhatian.Bagian terakhir darikeputusan KIT II memberikan dukungan kepada
Perjanjian test-ban (larangan pcrcobaan) Moskow, Iserta menuntut agar larangan
itu mencakup juga percobaan di bawah tanah.

Pada KTT III di Lusaka tahun 1970 berhasil diliincurkan suatu resolusi yang
mencantumkan dengan tekanan terkuat agarkonvensi mengeaai kerusakan yang
disebabkan satelit ruang angkasa diselesaikan secara tuntas. Di samping itu juga
tetap mendesak agarkonferensi perlucutan senjata sedunia diadakan.

Pada KTT IV di Aljier tanggal 5-9 September 1973, Gerakan Nonblok
menyoroti masalah campur tangan kekuatan asing di negara-negara yang baru
merdeka serta usaha-usaha untuk memecah belah bangsa-bangsa dad negara
berkembang. Dalam KIT ini Gerakan Nonblok telab mendesak Amedka Sedkat
\mtuk menghormati kedaulatan Kuba dan juga untuk menghentikan campur
tangannya di kawasan Indodna. Gerakan Nonblok meaganjurkan untuk diadakan
perundingan antara pihak-pihak yang ber-sengketa. Di samping itu KTT jugia
menyinggung masalah pangkalan militer.

PadaKTTV diKolombo tanggal 16-19 Agustus 1976, telah d^utuskanuntuk
membentuk Komite Politik yang diketuai oleh Kuba dengan wakil ketua Guinea
dan Komite ekonomi yang diketuai oleh Nigeda dengan wakil ketua Indonesia.
Di dalam sidang Komite Politik terjadi pesdebatan yang cukup ramai^ dalam
merumuskan mengenai pengertian Nonblok. Kuba, Angola dan Vieti^am ingin
menghilangkan penyebutan kekuatan blok-blok {Power B/ocs), dan meneruskan
perjuangan negara-negara Nonblok kepada perjuangan menentaug kekuatan-
kekuatan kolonialisme dan neokolonialisme. India, Sdlangka, Indonesia dan Yu
goslavia menghendaki agar pengertian Nonblok dilibat lebih luas, mengingat
konstelasi dxinia sudahberubahdibandingkan dengan padasaatgagasan Nonblok
dicetuskan, dan tanpa mengabaikan adanya persaingan antara kekuatan-kekuatan
blok-blok. Akhirnya Komite PoUtik ini menetima rumusan yang disusun oleh
suatu kelompok perilous yang tpfHiri Hari Irak, Sdlangka, Zaire, Guinea dan Aljazair
yangmeniadakan kata-kata 'Tower Blocs" danmenggantikannya dengan menyebut
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adanya kata-kata '"New Tensions and Power Rivalries" (Ketegangan baru dan
perlax^an anter kekuasaan) (Soepeno, 1980:19).

KTT VI di Havana tahun 1979 telah berhasil menetapkan pendirian Gerakan
jsfonblok dalam mencapai tujuan utama Nonblok- Dalam rumusan ituNonbldk

senantiasa berusaha mengakhiri perlombaan p'ersenjataan, terutama
pedofflba^ senjata nuklir dan penciptaan senjata umum dan komplit di bawah
pengawasan Internasional yang efektif, menjamin kemerdekaan nasional,
kedaulatan, integritas teritorial dan keamanan negara-negara Non-blok;
jjjemperkuat Nonblok sebagai unsur blok bebas dan memperluas lebih lanjut
Nonblok didunia; memelihara perdamaian dan kfkmanan internasional; melebur
fakta-fakta negara adidaya dan aliansi militcr din aturan yang terpaut dengannya,
penarikan mundur pasukan militer asing dan membongkar pangkalan-pangkalan
cailiter asing.

KTTVIIdiNew Delhi tahun 1983 telah menghasilkan suatu deldarasi yang
menegaskan bahwa politik Nonblok tetap memberikan sumbangan terhadap
usaha-usaha peningkatan perdamaian, pedi^patan senjata, peredaan ketegangan,
penyelesaian masalah internasional secara damai. Mengenai perlucutan senjata,
kit mendesak agar negara-negara nuklir segera men-gambil langkah-langkah
yang praktis untuk mencegah tinib'̂ nya perang nuklir serta menghentikan
produksi dan penempatan senjata t^L^ebut Deklarasi juga menyatakan pentingnya
pembentukan zona bebas senjata nuklir di berbagai bagian dunia sebagai
sumbangan ke arah perlucutan senjata yang umum dan menyeluruh. Deklarasi
menolak adanya doktrin penangkal nuklir maupun non nuklir. Mengenai masalah
penyelesaian sengketa secara damai KITtelah menegaskan kembali prinsip-prinsip
perlunya dihormati ke-daulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah serta batas-
batas internsional yang sahdantidak dapat diganggu gugat serta tidak mencampuri
urusan da-lam negerisuatunegara. Setiap pertikaian haruslah diselesaikan dengan
cara damai melalui perundingan, mediasi dan jasa-jasa baik, tanpa paksaan, ancaman
ataupun kekerasan sertacampur tangan dari luar.

KTTVIII di Harare tahun 1986 lebih banyak memfokuskan did pada masalah-
masalah Afiika bagian selatan. Diantara dokumen-dokumen yang dihasilkan yang
cukup menofljol adalah Deklarasi Khusus mengenai Afidka bagian selatan yang
mencakup dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan Namibia dan tuntutan
diberlakukannya sanksi-sanksi yang komprehensif terhadap rezim Selatan serta
anjuran memberikan bantuan material dankeu-angan kepada gerakan pembebasan
dalam perjuangannya untuk menghapuskan sisfcem aparhcid. Deklarasi politik
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meliputi pula masalah-masalah regional daninternasional, konsep-konseppolitik

perlu-cutan senjata (M. Sabir, 1990: 96).

KIT IX di Beograd tahun 1989 menghasilkan sejii^nlah kepuUisan dcn-g^
prioritas utama padausaha-usaha untukmendptakan perdamaian dunia, pe^ucutan
senjataserta penyelesaian sengketa secara damai. KTTIX jugaiacnghasilkan satu
Dokumen Politik yang.mencakup masalah yahg hidup diberbagai benua, termasuk
masalah sengketa Arab-Israel di Timur Tengah dan masalah Aparhdd di A£dka
Selatan. Mengenai penyelesaian sengketa Kamboja para kepa^ Neg^. Kepala
PemerintahanmenyambutbaikJakarta Informal Meeting{flM) JIM I maupun
JIM II yang diadakanpada bulanJuli 1988 dan Februaii 1989 di Indonesia, serta
mencatat adanya kemajuan yang dicapai oleh Konferensi Internasional di Paris
bulan Agustus 1989.

Gerakan Nonblok senantiasa berusaha untuk meredakan ketegangan, sebab
jika hal ini dibiarkan akan dapat mengancam perdamaian dunia. Dunia
kemungkinan akan dihadapkan pada suatu peperangan yang lebih dasyat bila
dibandingkan dengan perang sebelumnya, di mana negara-negara yang bertikai
telah memiliki persenjataan yang jauh lebih maju dan lebih berbahaya akibatnya
bagikehidupan manusia yaitu penggunaan senjata nuklir. Sed^gkan alasan yang
mendorong negara-negara Nonblok untuk senantiasa mempersoalkan masalah
perlucutan senjata adalah (I) kekhawatiran bahwa jikapejdombaan antara duanegara
adikuasa dibiarkan terus akibatnya adalah kehancuran dunia. Tidak dapat disangkal
lagi, bahwa alat persenjataan yang dipakai manusia berttobah dasyat dan
mengerikan. Tidak lagi cukup bom atom yang dapat dilonfiirkan dari pesawat
udara untuk memusnahkan kota dan desa, tidak cukup peliiru dan mesiu untuk
senapan dan meriam, na-mun telah dikembangkan senjata gas beracun, senjata
kimia, malahan juga senjata biologis. Dan perkembangan teknologi senjata yang ;
paling dahsyat dan mengerikan manusia adalah bom nuklir. Jika Jjudaya perang
ini tidak dapatdihapuskan oleh manusia sendiri tentu akibataya akan mengerika^i.
(2) kekhawatiran bahwa perlombaan senjata itu menyedot hampir semua dana
yang diperlukan oleh negara-negara berkembang untuk membangqp. Selama hal
tersebut tidak dicegah, selama itu pula perjuangan membasmi kemelaratan dan
kesengsaraan umat manusia tidak ^kan berhasil, sebab selama itubegitu besamya
pengeluaran biaya untuk perlombaan senjata. Jika sebagian kedldari dana yang
begitu besar itudapat dipergunalcan untuk tujuan damai, maka ketimpangan sosial
dan ekonomi di dunia akan dapai; ditiadakan.
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Jika diccTmati secara seksama akan tedihatbahwakeputusan-keputusan sebagai
hasil KTT Gerakan Nonblok sampai dengan KTT IX lebih banyak berkaitan
dengan keadaan masa itu, yaitu masih banyaknya konflik internal antar anggota.

Gerakan Nonblok dan Masalah Ekonomi Iiiternasional

Kekeliruan dalam memberik^ interpretasi terhadap peranan Gerakan
Nonblok dimasa perang dingin tidak perlu terjadi jika keputusan-keputusan KTT
IBeograd diteliti dengan seksama. Kekeliruan yang pernah terjadi itu dikarenakan
akibat kurangnya penerangan selama ini diberikan mengenai masalah-masalah
yang ada kaitannya dengan perkembangaiy,nonblok sebagaiwadah negara-negara
dunia ketiga. Memang benar KTT I itumem-berikan tekanan pada masalah poHtik
perangdingin, karena secara kebetulan masalah tersebutdinilai oleh para peserta
pada waktu itusebagai masalah yang sangat mendesak. Tetapi hd ini tidak berarti
masalah ekonomi dalam KTT I diabaikan. Bidang ekonomi tetap saja menempati
tempat yang palingpenting dalam keputusan KIT LHal inijelas tercermin dalam
Deklarasi Beograd pada butir 21 dai^butir 22, yang intinya sebagai berikut (M.
Sabir):

Dalam butir 21dinyatakan babwa konferensi menganggap perlunya ada usaha
untuk menghapus kepincan^ ekonomi yang diwarisi Hitri kolonial-isme dan
imperialisme. Perlunya mempersempit jurang yang semakin me-nganga dalam
taraf kehidupan antara beberapa gelintir negara maju dengan begitu banyak negara-
negara berkembang melalui pembangunan ekonomi, industri dan pertanian. Para
peserta mengusulkan agar dibentuk secepat mungkin serta dioperasionalkan Dana
Pembangunan Modal PBB. Mereka juga menuntut syarat perdagangan yang adil
bagi negara-negara yang kurang maju ekonominya dansecara khususmendorong
usaha konstruktif untuk mencegah fiuktuasiyang berlebihan Halam perdagangan
komoditi primer dan untuk mencegah tindakan-tindakan pembatasan yang sangat
merugikan perdagangan dan penghasilan negara-negara berkembang.

Pada butir 22 dirumuskan bahwa negara-negara peserta mengundang se-mua
negara dalam rangka pembangunan untuk bekerjasama secara efektif bidang
ekonomi dan dagang, sehingga dapatmenghadapi kebijaksanaan penekanan dalam
lingkungan ekonomi dan juga menghadapi akibat yang mprngilran yang mimgkin
didptakan olch blok ekonomi dannegara-negara industri. Mereka mengundang
negara-negara yang berkepentingan untuk menjajaki dan mengadakan selekas
mung^ konferensiintemasionaluntuk membicarakan masalah-masalah bersama
guna mencapai persetujuan mengenai cara-caranya menangkis segala kerusakan

x:-
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yangmungkinmenghambatpembangiinaQ mereka danuntiikmembicarakan dan
menyetujui tindakan paling efektif guna menjamin realisasi kemajuan ekonomi
dan sosial mereka (1990:210-211).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan KTT Beogiad, secahim kemudian,
tepataya antara tanggal 9-18Jvili 1962, di Kairo diselenggarakankon^ensikhusus
mengenai masalah pembangunan ekonomi. Kepumsan^ikonferensi Kairo telah.
memberikan sumbangan dandorongan yang nyata kearahdiadakaniiya konferensi
"United Nations Conference onTrade andDevdopment*^ (UNCT AD). Dengan
demikian lahirlah suatu forum baruyang terbukti sangat bf^liarga bagi perjuangan
duniaketiga. Bersamaan dengan lahimya UNCTAD, lahirpula wadafekoordinasi
informal negara-*negara berkembang yang dikenal dengan namaKelompok77,

Pada KTT II di Kairo tahun 1964, masalah pertumbuhan ekonomi dan
kerjasama intemasional sudah merupakan salah satu topik mtama dalam rangkuman
konferensi tersebut. Di Kairo itulah buatpertamakalinya diserukan pddunya semua
negaramenyumbang ke arahpembentukan suatu "NewandJust Economic Or
der" di dunia. Selanjutnya KTT Kairo Halam komunike yang berjudul 'Trogram
for Peace and International Cooperation" mengu^kuhkan garis kerjasama/
koordinasi dengan kelompok 77 serta tekad untuk senantiasa memperkuat
solidaritas antara semuanegara berkembang (Sabir, 1990: 221).

KTT III diLusaka, ibukota Zambia padabulan Seplember 1970telahmerinci
lagi konsepsi-konsepsi dan saran-saran Nonblok di bidang ekonomi. Untuk
pertama kalinya digariskan suatu program kerjasama antara n^;ara-negara Nonblok
sendin, yang mencakup bidang-bidang perencanaan, Jierdagangan, produksi,
pengembangan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologL Di sampingitupokok-
pokok pikiran yang dirumuskan dal^m Deklarasi Lusaka mengenai kerangka
kerjasama intemasional untuk pembangunan ternyata telah memberi sumbangan
nyata kepada perumusan strategi Pembangunan Inlemasional di forum PBB paida
sidang tahun itu juga.

Perjuang^ Gerakan Nonblok Halam bidang ekonomi tersebut barumencapai
puncaknya ketika dalam KTT IVdiAljiers tahun 1973. Dalam KTT ini dicetuskan
gagasanTata Ekonomi Intemasional Baru(TEIB) yang merupakanstrategi dasar
Gerakan Nonblok dalam perjuangan mencapai tata ekonomi yang lebih adil bagi
negara-negara berkembang. Dengan demikian jelaslah bahwa Gerakan Nonblok
tidak mengabaikan bidai^ ekonomi. Peranan Nonblok pada hakekatnya tidak
berarti jika tidak mencakup bidang ekonomi negara-negara berkembang (Kirdi
Dipoyudo, 1976:125).
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Indonesia danGerakan Nonblok
GNB menerapati posisi khusus dalam politik luar negeii Indonesia karena

Indonesia sejak awal memiliki peran senttal dalam pendirian GNB. KAA tahim
1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan T)asa Sila Bandung'
yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, menipakan bukti peran dan kontribusi
penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden
Soekamo juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai
penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi
terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujiraii GNB merupakan refleksi dari
perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia ^agaimana tertuang dalam UUD
1945.

Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak
^iienentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas
nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan
terhadap apartheid; tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan
menentang segala bentuk dan manifestasiiinperialisme; perjuangan menentang
kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing;
perlucutan senjata; tidak mencampuri iirusan dalam negeri negara lain dan hidup
berdampingan secara damai; pen^lakan terhadap penggunaan atau ancaman
kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan
restruktunsasi sistem perekonomian internasional; serta kerjasama internasional
berdasarkan persamaan hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai
menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan
Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan
guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi
Dunia Baru Internationaleconamic Order).

Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer-
poUtik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi,
manfaat dan keberadaan GNR Muncul pendapatyang menyatakan bahwa dengan
berakhimya sistem bipolar, eksistensi GNB telah tidak bermakna. Namun, sebagian
besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi
tantangan-tantangan baru duxiia pasca PerangDipgin, di mana ketegangan Utara-
Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara maju dan negara
berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional Perhatian GNBpada
masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara berkembang,
pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telahmenjadi fokus perjuangan
GNB di berbagai forum internasional pada dekade 90-an.
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Dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta, pada tahun 1992, sebagian besar
keddakpastian dankeragu-raguan mengenai perandanmasa depan GNBberhasil
ditanggulangi. PesanJakarta, yang disepakati dalam KTT GNB ke-10 diJakarta,
adalabdokumen pentingyang dihasilkan padaperiode kepemtmpingn Indonesia
dan memuat visi baru GNB, antara lain:

a. Mengenai relevansi GNBsetelah PerangDingin dan menin^tkm kerjasama
konstruktif sebagai komponen integral hubungan intemai^onal;

b. Menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi
kemerdekaan yang berhasil dicapai melalui perjuangan GhjB sebtelnmnya;

c. Meningkatkan potensiekonomi anggota GNBmelalui penin^katan ker^sama
Selatan-Selatan. *

Selaku ketua GNB wakm im, Indonesia "menghidupkan keml^ .dialog
konstniktif Utara-Selatan berdasarkan salingketergantungan yangsetara, kesamaan
kepentingan dan manfaat, dan tanggung jawab bersama". Selain itu, Indonesia
juga mengupayakan penyelesaian masalah hutang luar n^eri negara-negara
berkembang miskin yang terpadu, berkesinambungan dan komprehensif.
Sementara guna memperkuat kerjasama Selatan-Selatan, KTT GNB ke-10 di
Jakarta sepakat untuk "mengintensifkan kerjasama Selatan-Selatan berdasarkan

collective self-reliance.

PesanJakarta ini terdiridari27 butiryangterdiridariberbagai naasalah seperti:
Ekonomi, Politik, Sosial budaya, Ibnu Pengetahuan danlain-laisi dan beberapa
diantaranya adalah:

a. GNB memberikan konstribusi untuk menimbulkan pbbaikan bagi iklim
politik Internasional.

b. GNB menghorrnati kedaulatan suatu negara, mentaati sepenuhnya prinsip
tidakmencampuri Urusan negeri negara lain.

c GNB ingin agar Israel mundur dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya
termasuk Yerussalem.

d. GNB menyarnbut baik kemajuan dalam pembatasan senjata konvensicml
dannukHr.

e. GNB menyerukan dipercepatnya pembangunan negara-negara
berkembangberdasarkan stabilitas, pdrturnbuhan dan distribusi.

f. GNB melihat kerjasama Selatan-Selatan penting untuk
memajukanpembangunan sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada
Utara.

g. GNB menekankan kembali hak asasi manusia dan kebebasan
fimdamentalkebenaranyanguniversiiL
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Ik GNB menyatakan komitmennya konfersi dunia mengenai wanita 1995 -
Aksipersamaan pembangunan dan perdamaian.

Peratian Kepemimpinan Indonesia dan Hasil-hasilnya
Dalamhaliniyang akan dijabarkan adalah yang manaPresidenRepublikIn

donesia sebagai Ketua GNB dan apa saja yang telah dihasilkannya mulai dari
toerakhimya KTT GNB ke-10 tanggal 1-6. September 1992 sampai berakhirnya
Miasa kepemimpinannya. Menurut Presiden, GNB pada era pasca perang dingin
masih tetap relevan. Karena itu ketika ~ii>c;:mmpin GNB Presiden telah
mempedihatkan iisaha dan niatyang sungguh-^^ngguh untuk menemukan kembaH
aarah GNB dan mengembangkan melalui usaha nyata:
a. Kerjasama Selatan-Selatan
h. Menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan.

Dalam kaitannya dengan hal yang disebutkan terakhir, Presiden
menegaskan^bahwa agar Selatan dd^ dianggap hanya bisa "Menuntut", maka
pendekatan lamayang cendemng konfrcsttatif aWan diganti dengan pendekatan
kemitraan.

Kesungguhan Presiden untuk te^us menjaga momentum diperlihatkan juga
dengan penegasan, bahwa hasilrT|i^sil KTT GNB X tidak akan ditangani secara
THmum, tetapi akan ditangani secara khusus. Pengangkatan NanaSutresna sebagai
®*Kepala Staf" GNB, juga Prof. Widjojo Nitisastro sebagai koordinator tim-tim
ahli, serta empat Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprodjo, Achmad Thahir,
Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Hasnan Habib sebagai duta besar wilayah adalah
bukti yang jelas adanya kesungguhan Indonesia dalam memimpin dan
menyukseskan GNB.

Sementara ituhasil yang telah dicapai selama masa kepemimpinan Indonesia
sebagai Ketua GNB antara lain adalah :

1. GerakanNon Blokmemutuskan untukmengirim utusanPalestina ke negara-
negara Arab adalah untuk langsung terUbat Halam negosiasi-negosiasi yang
mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali. Keputusan yang
diambil oleh Presiden selalu Ketua GNB mendapat dukungan dari Menlu
Palestina Farouk Kaddoomi. Menurut Farouk Kaddoomi, keputusan tersebut
menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam
memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel
mundur dari kawasan yangdiduduki.

2. Gerakan Non Blok ingin berdialog dengan Peserta KTT G7 di TOKYO.
Presiden Soeharto sebagai KemaGNB dalam dialog tersebut sebenarnya
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ingin menyampaikanberbagaimasalah terutamayangtercantumdalamP£san
Jakarta {the Jakarta Messages), dimana salah satu hasil KTT-GNB di Jakarta
tahun 1992adalah negara negara GNBakan mengadakan kerjasama misalnya
negara Afrika akan mengirinikan petani ataupetugasKeluarga Berencanake
Indonesia untuk melakukan magang. Namun karena Indonesia d£ii neg^
Afrika itu tidak memilikidanayangcukupuntuk membiay^progr^ magang
ini, maka akan dicari negara ketiga terutama negara maju y^g bersedia
membiayai pengiriman petani Afirika ke Indonesia. Dialog negara riiaju dan
berkembang yang disebut sebagai dialog Utara - Selatan. Dialog yang
diharapkan akan tercapai itu temyata tidak dajpa,t dicapai s^ubun^ dengan
tidakdiundangnya Presiden Soeharto sebagai ketua GNBdalam KTTG-7di
Tokyo. Sikap negara maju yang mengabaikan niat baik Gerakan Non Blok
untuk menyampaikan suaranya dalam kesempatan KTT G-7 di Jepang
disesalkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Apa yang hendak disampaikan adalah biiah pikiran negara anggota GNB
terhadap keadaan dunia saat ini, sihiasi dunia yang tengah dihadapi dan usulan
terhadap upaya bersama yang dapat dijalin oleh negara maju maupun negara
sedang berkembang. Kelompok G-7 dalam hal initerdiri dari Inggris, Kanada,
Perands,Jerman, Italia,JepangdanAmerika Sedkat

3. Upaya Penyelesaian Hutang Negara-Negara Selatan. Beban hutang negara
negara Non Blok adalah masalah yang cukup penting imtuk dibahas dan
dicari penyelesaiannya. Mengenai masalah beban hutang negara-negara dunia
ketiga ini cukup banyak mendapat sorotan dan diharapkan agar di bawah
kepemimpinan Indonesia, masalah hutang yang menjadi salah satu agenda
utama KTT Non Blok ke X bisa diselesaikan dengan terobosan-terobosan
yang cukup berarti. Dan untuk mewujudkan hal ini Presiden mengundang
negara-negara vintuk berbagi pengalaman dimana Indonesia sebagai negara
penghutang pada negara n^ara lain dinilai oleh Bonk Dunia dapat membayac
hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan. ^ ^
Presiden Soeharto juga menekankan pentingnya kerjasama selatan-selatan,

bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah sosio ekonomi tetapi juga mdalui
kerjasama konkret antara selatan -selatan untuk memberi bobpt dalam dialog
dengan utara. Kepala negara mengingatkan negara maju yang disebut kelompok
utara dannegara berkembang termasuk negara selatan saling membutuhkan antara
lain karenanasib dan kepentingan mereka sangat terkait satu sama lainnya.
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Penutup

Dari uraiaii di atas jelaslah bahwa Gerakan Nonblok itu bukanlah semata-
mata produk perang dingin dan tujuannya tidak hanya melulu meredaka%
ketegangan. Oleh parapendirinya, GerakanNonblok diwujudkan sebagaiwa-dah
baginegara-negara duniaketiga terutama dalam perjuangannya untuk mencapai
kemerdekaan termasuk di dalamnya kemerdekaan di bidang ekonomi.

Di bawah kc^emimpinan Indonesia, GNB telah melakukan banyak terobosan,
meskipun terobosan-toobaosan tersebut banyak mengjiadapi kendala yang cukup
berat Berhubung perjuangan itu belum selesai.; naka Gerakan Nonblok harus
jalan terus, walaupun dalam keadaan detente.
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Abstract

Islamic law isthe legal ^stem based of Islamic teachings. To understand the meaning of
Islamic lam, itisnecessary to understand the terms related to Islamic law: the sharia,fiqh, usul
fiqh, andIslamiclawitsef. The SourcesofIslamfcJi:^areQ^'an andSunnah which iquipped
with the ratio used toperform ijtihad. Ingeneral, are two scopes ofIslamic law, i.e. ibadah
(worship) and muamaMi. The Wonhip reflates human relationships with his God, while the
muamalah regulates human relationships with one another. Islamic law has d^erent character
isticsfrom other legal ^sterns. Among of these characteristics isperfect, elastic, universal, dy
namic, ^stematic, and "ta'aqquH-ta'abbudi". Islamiclawhassome basicprinciples too, such as:
not to burden, d^nedinstages, andconsider the we^are andoveralljustice.

Keywords: Nature, D^nition, ^source, Scope, Characteristic, IslamicLaw.

Pendahiiluan "

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidakbisa melepaskan diii dari aktivitas-
aktivitas yang bemuansa hukum. Sdamakita melakukan suatu aktivitas, kitaberarti
melakukan tindakan hukum. Permasalahannya adalah, tidak banyak orang yang
menyadari bahwa dirinya telah melakulian aktivitas hukum. Agar kita menyadari
dan memahami bahwa kita telah melakukan aktivitas hukum, maka kita harus
memahami apa dan bagaimana sebenamya hukum itu.

Setiap Muslim seharusnya (atau bisa dikatakan wajib) memahami hukimidan
permasalahannya, khususnya hukum Islam. Aktivitas seorang Muslim sehari-hari
tidak bisa lepas daripermasalahanhukum Islam,baikketikadiamelakukan ibadah
kepada Allah atau ketika dia melakukan hubungan sosial (muamalah) di tengah-
tengs^ masyarakat Permaslahan yang muncul sama seperti di atas, yakni tidak
sediMf kaum Muslim yang belum memahami hukum Islam, bahkan sama sekali
tidak memahaminya, sehingga aktivitasnya banyak yang belum sesuai atau
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Memahami hukum Islam secara mendalam bukanlah pekerjaan yang mudah.
Dibutuhkan kualifikasi yang cukup untuk melakukan hal itu dan juga
membutuhkanwaktuyang tidaksebentar. Untuk melaksanakan hukum Islam

X
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diperlukan pemahaman yangbenar terhadaphukum Islam.Pemahaman tearhadap
hukum Islam masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dan' pemahaman'i'stilah
atau konsep hukum Islam itu sendiri dan beragamnya pendapat yang ada dalam
setiap persoalan hukum Islam.

Tulisan ini tidak berpretensi mengungkap segala petsoalan ted^t dengan
hukum Islam. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan usaha keras dan waktu yang
cukup lama. Tulisan ini hanya akan mengungkap hal-hal penting tefjsal^ dengan
persoalan hukum Islam. Inilah yang penulis maksudkan dengan haMkat hukum
Islam.

' • !
Pengertian Hukum Islam

Ada beberapa istilahpentingyangbisadigunakan untuk memahamipengertian
hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalahsyariah, fikih,dan hukum Islam sendiri.
Ketiga istilahini seringdipahamisecara tidaktepat, sehinggaterkadangketiganya
salingtertukar. Untuk itu, perlu dijelaskan dulumasing-ma'sing dari ketigaistilah
tersebut dan hubungan antaraketiganya, terutama hubun!^ antara syariah dan
fikih.

Syariah berasal dari kata al-^ctn*ah^2ss% berarti *)alaiXke sumber air* atau jalan
yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan (Al-
Fairuzabadiy, 1995: 659). Syariah disamakan dengan jalan'air mengingat bahwa
barang siapa yangmengikuti syariah, ia akan mengaHr dan bersih jiwanya (Amir
Syarifiiddin, 1999,1:1). Secara terminologis, syariah didefinisikan dengan sebagai
aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan* oieh manusia dalam
hubungannya dengan Tuhannj^, dengan saudaranya sfesama Muslim, dengan
saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dal;^ kaitannya dengan
kehidupannya (Syaltut, 1966: 12). Muhammad Yusuf Mijsa mengartikan syariah
sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim
baikyang ditetapkan dengan Alquran maupun dengmi Sunnah Rasul (Musa, 198$:
31).Dari dua definisi syariah diatasdapatdipahami bahwa syajiah adalah atucaiir
aturan Allah dan Rasulullah yangmengaturmanusia (klam berhubungan desigan
Tuhannya maupun dengan sesamanya.

Adapun kata 'fikih' berasal dari kata al-fiqb yang berarti pemahaman atau
pengetahuan tentangsesuatu (Al-Fairuzabadiy, 1995:1126). Secara terminologis
fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara* yang bersifat amaliyah
(praktis) yangdigali dari cfelil-dalil terperind (IGiallaf, 1978:11;Zahrah, 1958: 6).
Dari definisi inidapatdiamMl beberapa pengertian bahwa fikih merupakan suatu
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iltnuyang membahas hukmn-hukum syaia' terutamayangbersifatamaliyah dengan
mendasatkan padadalil-dalil tetpednd dan Alquran dan hadis.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fikib berbeda dengan syamh
baikdad etimologis maupun terminologis. S3^atia]i merupakan seperlQigkat
atutanyangbersumberdan Allah Swt danRasuluUah Saw. untuk mengatur tingkah
laku manusia baik dalam rangka betiiubungan dengan Tuhannya (beiibadah)
maupundalamrang^bethubungandengansesamanya (bermuamalah). Sedangkan
fikih mempakan penjelasan atau uraian yang lebih nnd dan apa yang sudah
ditetapkan oleh syariah.

Adapun istilakhukum Islam berasal dua kata dasar, yaitu liukum' dan
'Islam*. Hukum bisa diartikan dengan petaturan dan undang-imdang (Tim
Penyusun,2001:410).Secatasededianahukum d^^at dipahami sebagaipetaturan-
peratutan atau normia-norma yang mengatur fingkah laku maniuia dalam suatu
masyarakat, baik peraturan at^u norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan
beikembang dalamma;syarakatmk\iptm petaturanataunorma yangdibuat dengan
cara tertentu dan ditegakkan oleh peaguasa (AH, 1996: 38). Adapun kata yang
kedua, yaitu 'Islam', adalah agama AUah yang diamanatkan kepada Nabi
Muhammad Saw. untuk mengajiurkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga
mendakwahkannya kepada |fmua manusia serta mengajak mereka untuk
memeiuknya (Syalmt, 1966:9)rDenganpengertian yangsederhana, Islam berarti
agamaAllahyangdibawaoleh Nabi MuhammadSaw. untuk disampaikan kepada
umat manusiauntuk mencapai kesejahteraan hidupnyabaik di dunia maupun di
akhirat kelak. Dan gabungan dua kata liukum' Islam' itulah muncul istilah
hukumIslam. Dengankalimat yai^ lel;^ih singkat, hukum Islam dapat diartikan
sebagaihukum yangbersumber darl ajaranIslam

Dan penjelasan di atasd^patdipahami bahwakatahukum Islam yang sering ^
ditemukan padaliteratur hukumyang berbahasaIndonesiasecaraumum mencakup
syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushulfikih (dasM-dasar fikih).
Namun, harus dipahami pula bahwahukum Islamitu tidak sama persis dengan
syariah dan sekaligus tidak. sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti
bahwahukum Islamitoberbeda sama sekalidengan syariah danfikih. Yang dapat
dikatakan adalah pengertian hukum Islam itumencakup pengertian syariah dan
fikih, karena hukumIslam yang dipahami diIndonesia ini terkadang dalambentuk
syariah danterkadang dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan
hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk
syariah ataukah yang berbaituk fikih. Halinilah yang HHak dipahami olehsebagian
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besarbangsaIndonesia, termasuk sebagian besarkaum Muslim,,sehingga tukum
Islam terkadang dipahami dengan kufang tep^t, bahkan salah.

Hubungan antara syariah dan fikih sangaterat dan ddak dapat dipisahkan.
Syariah merupakan sumber atau landasan fikih^ sedangkan fildh merupakan
pemahaman terhadap syariah. Secara umum syariah adaTah hukiiin Islam -yang
b^sumber Hari Alquran dan Sunnah yang belum dicampim daya nalar ^jtihad),
sedangkan fikih adalahhukum Islam yang bersumberdaripemahaman terhadap
syariah ataupemahaman terhadap nash^ baikAlquran maupim Sunnah. AsafAj\.
Fyzee membedakan kedua istilah tersebut dengan mengatakan bahwa syariah
adalah sebuah lingkaran yang besar yang wilayahnya melipud semua perilaku dan
perbuatan manusia; sedangfikih adalah lingkaran kedl yangmengurusiapa y^g
umumnya dipahami sebagai tindakan umum. Syariah selala mengbagatkan kita
akan wahyu, Hlmu (pengetahuan) yang tidak akan pemah diperoleh seandainya
ddak ada Alquran Han Sunnah; dalam fikih ditekankan penalaran dan deduksi
yang dilandaskan pada ilmu terus-menerus dikutip deogan persetujuan. Jalan
syariah Higat-isWan olehAllah danRasul-Nya; bangunan fikili dit^akkanoleh usaha
manusia. Dalam fikih satu tindakan dapat digolongkan pada sah atau tidak sah,
ycguz^u Ufa ma laycgut;^ (boleh atau tidak boleh). Dalam,^aiiah tecdapat berbagai
tingkat pembolehan atau pelarangan. Fikih adalah i^tOah yang digunakan bagi
hukum sebagai suatu ilmu; sedang syariah bagi hukum sebagai jalan kesalehan
yangdikaniniakan dari langit(Fyzee, 1974:21).

Sumber Hukum Islam

Secara nmnm^ sumber-sumber maten pokok hukum Islam adalah Alquran
dan Sunn^ Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidiAihcrubah Halam setiap
waktu dan keadaan. Ijtihad deng^ ra'yu (akal) sesu^gguhnya adalah alat atau^
jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak
ditemukan bimbingan'langsung danAlquran dan Sunn^untuk menyelesaikannj^,
Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagju metodenya dipamlang
sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukam di bawah Alquran
dan Sunnah. Keotentikan sumber-sumberpembantu yang merupakan penjabaran
dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan detajatkecocokannya d'̂ gan dua sumber
utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Jika dirind lebih
khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka
sumber hukum bagi masiis^-masing berbeda. Syariah, secara khusus, bersumber
kepada Alquran dan Sunnah semata, sedang fikih bersumber kepada pemahaman
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(ijtihad) manusia (mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci
dari Alquran dan Sunnah.

Sa^a harfiah kata Alquran berasal dati bahasa Arab al-qur'an yang berarti
pembacaan atau bacaan (Munawwir, 1984:1185). Sedang menurut istilSfti, Alquran
acklah kalam Allahyang diturunkan kepada NabiMuhammad Saw. melalui Malaikat
Jibtildengan menggunakan bahasaArab sebagai (bxikti) atas kerastilan Nabi
Muhammad dan sebagaipedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam
mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya (Khallaf, 1978: 23).

Menurut Ahmad Hasan (1984i jAlquran bukanlah suatu undang-undang
hukum dalam pengerti^ modern ata^un sebuah kumpulan etika. Tujuanutama
Alquran adalah meletakkan suatu wc^ of Hfe yang mengatur hubungan manusia
dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Alquran memberikan
arahanbagikehidupan sosial manusia maupuntuntunan berkomvinikasi dengan
pendptanya- Hukum perkawinan danpercearaian, hukum waris, ketentuan perang
dan damai, hukuman bagi p^curian, pelacuran, Han pembunuhan, semuanya
dimaksudkan untukmengatur hilbungan antara manusia dengan sesamnya. Selain
aturan-aturan hukum yang khusus itu Alquran juga mengandving ajaran moral
yangcukup banyak. Olehkarena itu,tidaklah benarkalau N.J. Coulsonmengatakan
bahwa tujuan utama Al^aran bukanlah mengatur hubungan manusia dengan ^
sesamnya, tetapi hubungan manusia dengan pendptanya saja (Coulson, 1964:
12).

Bila dipahami secara mendalam, temyata Allah tidak menunmkan Alquran
dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi seorang Rasulyang
hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Alquran lebih banyak
memberikan prinisp-prinsip dasar yang membawa seorang Muslim pada arah
tertentu dapat menemukan jawaban usahanya sendiri. Selanjutnya Alquran^
menyajikan hukum-hukum ataudasar-dasar Islamsecara globalyangsesuaidengan
situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Jadi, bisa
dikatakan bahwa Alquran adalah sebagai tuntunan {hidq^ai), dan bukan kitab
hukum.Alquranmenunjukkan danmenggariskan batas-batas dariberbagai aspek
kehidiyan. Tug^s NabiMuhammad Saw. adalah untuk memberikan ukuran-ukuran
kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang dinyatakan Alquran.

Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang panjang.
Penafsiran Alquran pada masa-masa awal tidaklah demikian rumit dan pelik
sebagaimana masa-masa berikutnya. Metodologi pengambilan kesimpulan dari
Alquran tumbuh semakin lama semakin rumitdanfilosofis dengandilakukannya
kajian Alquran yang mendalam danmendetail olehparaahlihukimi pada masa-
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masa berikutnya. Batang tubuh hiikum Islam kaya akan contoh-contoh persoalan
yang menjadikan para ulama berbeda pendapat di dalam mengambil dasar
hukumnya, sebagian mereka mendasarkan pada Alquran dan sebagian yang lain
mendasarkan pada Sunnah atau pendapat pribadinya, karena yang terakhir ini
menganggap bahwa ayat-ayat Alquran yang diajukan tidak relevan dengati
permasalahan yang sedang dibicarakan. Inilah yang kemudian membawji kepada
terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih Islam. ;

Perlu diketaihui bahwa posisiAlquran sebagai sumbei pertamadan terpenong
bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alquran menangani setiap persoalan
secara jelimet (pelik) dan terperind. Alqur^, sebagaijiiana kita ketahui, pada
dasarnya bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen
tuntunan spiritual dan moral. Contoh-contoh yang sering dikutip oleh para
orientalis, seperti yang diwakili oleh Schacht, lebih banyakberkaitan dengan kasus-
kasus yang aplikasinya secara mendetail tidak diberikan oleh Alquc^ seperti dal^
hukumkeluarga, hukumwaris, bahkan cara-caraberibadah dan yang berhubungan
dengan masalah ritual lainnya (Schacht, 1950). Walaupun pada umumnya ayat-
ayat Alquran yang menyangkut hukum bersifat pasd, tetapi selalu terbuka bagi
penafsiran, dan aturan-aturan yang berbeda dapat diturunkan dari suatu yang
sama atas dasar ijtihad. Inilah alasan bagiperbedaaij pendapatdiarttara ahli hukum
dalam kasus-kasus seperti yang disebut oleh Schacht/

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Alquran sebagai
sumber utama hukum Islamberartibahwa Alquran menjadi sumber dari segala
sumber hukum dalam Islam. Hal inijuga berarti bahwa penggunaan sumber lain
dalam Islam harus sesuai dengan petunjukAlquran clan tidak boleh bertentangan
dengan apa yang ditetapkan olehAlquran.

Sumber hukum Islam yang kedua adalah su^ah. Secara etimologis, kata
sunnah berasal dari kata berbahasaArab d-sumS yangberarti cara, aidat istfi^dat
(kebiasaan), dan perjalanan hidup {sira^ yang tidak dibedakan antara ya^ baik
dan yang buruk. Inibisa dipahami dari sabda Nabi yang,diriwayatkan olehj Mus
lim, "Barang siapa yang membuat cara (kebiasasan) yang baik dalam Islam, maka
dia akan memeroleh pialanya dan pahala orang yang mengikutinya, dari barang
siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memeroleh
dosanya dan dosa orang yang mengikutinya" (Al-2abidiy, tt; 244; Munawwir,
1984:716;Al-Khathib, 1989:17). Sunnahpada dasarnya berartiperilaku teladan
dari seseorang. Dalam konteks hukum Islam, Sunnah merujuk kepada model
perilaku Nabi Muharrimad Saw. Karena Alquran n^emerintahkan kaum Muslim
untuk menyontohperilaku RasuluUah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung,
maka
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petilakn Nabimenjadi 'ideal' bagi iimat Islam (QS. al-Ah2ab (33): 21 dan QS. al-
Qalam (68): 4).

Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang Snnnah. Menurut ahli
hadis, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang berupa ferkataan,
perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum
diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya (al-Khathib, 1989: 19).

Alquran meminta kepada Rasulullah untuk memutuskan persoalan-persoalan
yang dihadapi kaum Muslimin dengan dasar wahyu (QS. al-Maidah [5]: 48-49).
Meskipun demikian, Alquran menyaiiiiiEti bahwa Rasulullah adalah penafsir ayat-
ayat Alquran (QS. al-Nahl [16]: 44), '̂lanjutnya Alquran menegaskan fungsi
Rasulullah, yaitu mengumuinkanwahyu kepada orang banyak, memberikan didikan
moral kepada mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan kearifan
atau hikmah (QS. All Imran[3]: 164). Alquran juga menjelaskan bahwa patuh dan
cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan patuh kepada Rasul dan sebaliknya
durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah (QS. AH Imran [3]: 31-32;
QS. al-Nisa [4]: 80; dan QS. al-Ah^b [33]: 36). Dengan demikian, Sunnah terkait
erat dengan Alquran, dan karenanya ag^ suHt untuk mengatakan bahwa keduanya
adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkrit pada
ajaran-ajaran Alquran. Alquj^misalnya menyebudtan perintah shalat dan zakat,
tetapi ddak memberikan pdifinciannya. Nabi MnhammadTtili yang menjelaskannya
dalam bentuk praktik. Mengmgat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban,
maka Sunnah, yaitu model penlaku dari Nabi baik dalam bentuk ajaran maupun
contoh, menjadi sumber hukum. Istilah lain yang sering Higimalfan untuk menyebut
Sunnah adalah hadis, dan terkadang digunakan juga istilah khabar dan atsar (al-
Khadiib, 1989; al-Shalih, 1988).

Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk
Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi {sunnah qaul^ah),
ada yang berbentuk perilaku Nabi {sunnah fi'l^ah)^ dan ada yang berbentuk
penetapan Nabi atas penlaku sabahat {sunnah taqririyyaB). Dari segi derajatnya,
Sunnah ada yang shauhihy hasan^ dan dlaHfj bahkan ada yang (Sunnah palsu).
Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang mutawdtir, tna^hur,
dan ahad. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Simnah atau hadis ini.

Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, fungsi Simnah adalah
sebagai ha)/an atau penjelas terhadap Alquran. Fungsi hc^an ini bisa berupa salah
satu dan tiga fiongsi, yaitu: 1) merietapkan dan menegaskan hukum-hukum yang
ada dalam Alquran, seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan
ketegasan dari firman Allah Swt yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, dan
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haji; 2) memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alquraa atau
memerinci apa-apa yang Halam Alquran disebutkan secaca gatis besar
mengkhususkan apa-apa yang dalam Alquran disebut dalam bentuk umum
{takhshish), atau memberi batasan terhadap apa yang di^ampaikan Allah secara
mudak {taqyid)^ sepertiperincian cara-cara shalat yang dlbetikan 6leh Nabiyang
merupakan penjelasan dari perintah melakukan shalat secaikejobaldala^Alqcuan;
3) menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh AH|iiran seperti
haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus men^xvini bibmya secara
bersamaan(Khallaf, 1978: 39-40).

Seiring dengan dijadikannya Sunnah sebagai sumber hufcum bagi kaum Mus
lim, maka pendapat dan praktik dari para sahabat pun baayak yang dijadikan
sumber hukum, dengan alasan bahwa para sahabat adalah papa pengamat langsung
dari Sunnah Nabi. Karena mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi,
diharapkan mereka tentu mengetahui tidak hanya perkat^ dan psrilaku Nabi,
tetapi juga ruhdan karakter dari 'Sunnahideal' yang ditinggalkan Nabi bagi generasi
selanjutnya. Meskipun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tetap ada pada ruh
Sunnah Nabi, dan dengan demikian tidak dapat dipisaMlqui dari Sunnah Nabi.
Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum maz^b-mazhab awal sering
berargumentasi atas dasar kepumsan-keputusan hukuim p^a sahabat Inilah yang
biasadilakukanoleh Imam Malik danImamSyafi'imisalnya (Ahmad Hasan, 1984:
47-48). Generasi berikutoya, yaitu para tabi'in, juga memainkan peran yang penting
dalam perkembangan hukum Islam, karena mereka meiiiiliki hubungan dengan
para sahabat. Keputusan-keputusan hukum mereka merupakan sumb^ hukum
bagi mazhab-mazhab awal. Imam Malik, misalnya, mengutip praktik dan pendapat
para tabi'in setelah mengutip Sunnah Nabi, dan begitu 'awal lainnya.

Sumber hukum Islam yang k^stiga adalah ijtihad. Sec^ etimologis, kata ijtihad
berasal dari kata al-ijtihad^2ss% berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan
atau berusaha dengan sungguh-sungguh (Munawwir, 1984: 234). Sectra
terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kesang^pan dalam mengelwkan
hukum syara' yang bersifat dalil-dalilnya yang terperind baik dalam
Alquran maupun Sunnah (Khallaf, 1978: 216; Zahrah, 1958:379). Das^- hukum
dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. Nasb Alquran dan
Sunnah sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang
dihadapi oleh umat manusia, sehingga perlu ditetapkannya aturan baru untuk
menghukumi semua percriasalahan yang muncul dan belum diatur oleh Alquran
dan Sunnah.
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Pada pnnsipnya ijtihad bisa digunakan dalam duahal. Vertama, dalam hal-hal
yang tidak ada nash-njz. sama sekali. Dalam hal ini mujtahid dapat menemukan
hukum secara murni dan tidak berbentxiran ketentuan nosh yang sudah
ada, katena memang belum ada nash-nj2L. Kedua, ijtihad dapat digunakstfi dalam
hal-hal yang sudah diatur oleh nash, tetapi penunjtikannya terhadap hukum ddak
pasti {j(banniy al-dalalah). Nosh hukum dalam bentuk ini bisa memberikan
kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Dalam hal ini ijtihad berperan di dalam
menemukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Cara atau metode yang
ditempuh dalam rangka betijtihad berniacam-macam, yakni: qiyas, istihsan,
mashlahah tnursalah, istishhab, *uif, map^)ab.' ihahiy, d{^fl ^ar'u man qablana.

Ruang Lingkup Hukum Islam

lingkup di sini berarti objek kajian hi&um Islam afau bidang-bidang
hukum yangmenjadi bagian daa hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sangat
berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi Jhukum privat
(hukum perdata) dan hukum pubIik-»Sama halnya dengan hukum adat di Indone
sia, hukum Islam tidak membedakan hukum privatdan hukum publik. Pembagian
bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas
manusia dalam melakukan h^^ungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat
diketahui bahwa ruang lingfap hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia
dengan Tuhan {hablunminaliaB) dan hubungan manusia dengan sesamanya {hablun
minannas). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan
yang kedua disebut muamalah.

Dengan mendasarkan pada hukunj-hukum yang terdapat dalam Alquran, !A.bd
al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum i'tiqadiyyah
(keimanan), hukum-hukum khuluqij^ah (akhlak), dan hukum-hukum 'amal^ah
(aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyyah inilah yang
identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Khallaf membagi hukum-
hukum 'amaUyyah menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur
hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang
mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32).

Hakikat ibadah menurutpara ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena
hati merasakan dnta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-
Nya, karena meyakim bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak
diketahui oleh akal (Ash Shiddieqy, 1985: 8). Karena ibadah merupakan perintah
Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus
mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh A\Uh Allah mensyaratkan ibadahharus
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dilakukan denganikhlas (QS. al-Zumar [39]: 11) daii hanis dilalnikaTi secata sah
sesuai dengan petunjuk syara' (QS. al-Kahfi [18]: 110). Dalam masalah ibadah
berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau ,dikurangi. Allah telah
mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena i]^^adah bersi^t tertvitup
(dalam arti terbatas), maka Halam ibadah bedaku asas Timun^^ yakni padadasacnya
semua perbuatan ibadah dilarang untuk Hilalmlcan kecualii^^erbuatan-j^erbu^tan
itudengan tegas diperintahkan (Ali, 1996:49). 1 s

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah daUm masalah
muamalah terbatas pada yarig pokok-pokok saj^. Penjelasan Nabi Saw., kalaupun
ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oldts kar^a itn, bidang
muamalah terbuka sifatnya untuk Hilcembi^nglcan melalui ijtihiid. Karena sifatnya
yang terbuka tersebut, Halam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada
dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, ke<quali ada dalil yang
membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1985: 91). Dan prinsip dasar ini
dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dal^m kategon muamalah
bolehsaja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nosh melarangnp. Oleh
karena itu, kaidah-kaidah bidang mnamalah dapat saja berubah seiring
denganperubahanzaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari
segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalana bidcmg muamalah,
menurut Abd al-Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi: 1) h\;dmm-hukum
masalah perorangan/ keluarga; 2) hukum-hukum perdata; 3) hukum-hukum
pidana; 4) hukum-hukum acara peradilan; 5) hukumrhukumperundang-undangan;
6) hukum-hukum kenegaraan; dan 7) hukum-hukum ekoijofiii dan harta.

Karakteristik Hukum Islam

Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa
karakteristik dan watak tersendiri y^g membedakannya dari berbagai sisteiii
hukum yang ada di dunia. Di antara karaktersitik hukum Islam ini ada yarig
merupakan produkdari watak hukum Islam itusendid, danada yang disebabkan
oleh evolusinya flalam mencapai tujuan yang dindoi Allah.

Secaraumum MuhammadYusuf Musa(1988:160-179) me^gemukakanenam
karakteristikdasar darihukum Islam,yaitu: 1)Dasar-dasamya yangumum berasal
dariwahyu Allah; 2)Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama
dan moral; 3) Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat; 4)
Kecenderungan hukum Iskin komunal; 5) Dapat berkembang sesuai dengan
lingkungan, waktu, dan tempat; dan 6) Ibjuan hukum Islam mengatur dan
memberikan kemudahan bagi kehidu|̂ »an privat danpublik danmembahagiakan
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dunia selunihnya. Sementara itu, Fathurrahman Djamil mengemukakan lima sifat
dan karakteristik hukum Islam, yaitu: 1) sempurna; 2) elastis; 3) universal dan

4) sistematis; dan 5) bersifat ta'aqqulidan ta'abbudi (Fadiurrahman Djamil,

Dari dua pendapat tentangkaraktensdk hukum Islam di atas dapat disimpulkan
bahwa hukum Islam mempunyai sifat, watak, dan karakteristik yang
membedakannya dengan sistem hukum manapun di dunia. Selanjutnya M. Yusuf
Musa mengemukakan tiga prinsip dasar hukum Islam, yaitu: 1) tidak mempersulit
<ian memberatkan; 2) memperhatikan kest^shteraan manusia secara keseluruhan;
dan 3) mewujudkan keadilan secara menyc|iij:uh (Musa, 1988: 180-190). Sedang
Fathurrahman Djamil mengemukakan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu: 1)
meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan; 2) menyedikitkan beban; 3)
ditetapkan secara bertahap; 4) memperhatikan kemaslahat^ manusia; dan 5)
mewujudkan keadilan yang merata (Djamil, 1997: 66-75).

Tujuan Hukum Islam

Dalam khaz^ah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islam sering disebut maqashid
al-^m'ah. Yang menjadi bahasan utama dalam maqashidal-^ari'ah adalah masalah
hikmahdzn jf/yJ^^ditetapkannyaitiatuhukum (Djamil, 1997:123). Kajian;5??^^^> '̂/V
al-^ari^ah merupakan kajian yang penting dan menarik dalam bidang ushul fikih.
Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat
hukum Islam, sehingga pada akhirnya istilah maqashid al-^ari'ah identik dengan
filsafat hukum Islam.

Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan
ijtihac^ dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara
umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya
tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan Sunnah. Semua ketentuan hukum
Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagamiana tertera
dalam Alquran dan Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan
pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke duma
membawa missi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di
mukabumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya' [21]: 107). Pembuat syariah (Allah
dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan
umum, memberikan k^anfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat
manusia (Yahya Han Fathurrahman, 1993: 333). Terkait dengan im, AbuZahrah
mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu
kemaslahatan. Tidak ada perintah Alquran dan Sunnah yang ddak memiliki
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kemaslahatan yanghakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampakdenganjeks.
Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak
didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu (Zahrah, 1958: 366).

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik siiatupetistijya yang
sudah adanashnyasecara tepat dan benar dan selanjutoya dapar ditetapl^ hiikum
peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat di atas, al-SyathibI,
seorangpakar hukum Islamdarikalangan MazhabMaliki, mengei^bangjcan doktrin
fnaqashid al-^ari^ah dengan menjelaskan bahwa tujuan akhirhuktam Islam adalah
satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikandan kesejahteraan umat mimusia. Pendapat
al-Syathibi didasarkan padaprinsip bahwa Tuhan melembagaka4 syari^ (hukum
Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupufi jangka panjang
(Mas'ud,1995:225).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akMrat, berdasarkan
penelitian para ahli ushul fildh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan
diwujudkan. Kelima unsur pokok ituadalah agamOjjiwoj akaly keturtMan, danJiarta.
Seorang yang memelihara lima haltersebutakan memperoleh kemaslahatan, sedang
yang tidak dapat memeliharanyaakan mendapatkan kerusakan.

Prinsip itulah yangdikembangkan olehal-Syathibi dalam^bukunya jI-Mwvc^aqat
fi Ushul al-A.hkam. Dalam buku ini al-Syathibi memerind dei^gan panjang lebar
doktrin maqashidal-^ari'ahyang didasarkan pada al-kuU^atal-khams(lima kebutuhan
pokok) seperti di atas. Lima kebutuhan pokok ini masih dibagi menjadi tiga
tingkatan, yaitu (kebutuhan primer), (kebutuhan sekunder), dan
tahsinijyat (kebutuhan tertier). Kebutuhan primeradalah sesuatu yangharus ada
untuk kemaslahatanmanusia. Jikakebutuhanini tidakdipenuhikehidupanmanusia
akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dankebahagiaan ukhrawi
tidak bakal dapatdiraih. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang sangat
dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok
yang lima, tetapi imtuk menghilangkan kesulitan-kesvjHtan dan kesempitan atau
kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok (Zahrah, 1958: 371). Jika
kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup mam:?sia
berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip
utamakebutuhan sekunderiniadalah untukmenghilangkan kesulitan; medngajokan
beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-
menukarmanfaat (Yahya danFathurrahman, 1993:335). Adapunkebutuhantertier
merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan
kebutuhan primer dan sekunder. Ibjuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi
kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan
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yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan
dalammemeliharakebutuhanyanglima (Zahrah, 1958:372). Pemenuhan terhadap
kebutuhan terrier ini tidak berimplikasi adanya hukum wajib pada yang diperintah'
dan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku ^da-dua tingkat
lainnya {dletrurr^atd^n S^da usafia untukmemenuhi kebutuhan terrier
(tahsinijyai) ini menimbulk^ hukum sunnah dan pengabaian kebutuhan ini
menimbulkan hukum makruh.

Penutujp

Itulah beberapa hal penring t#taitdengan hukum Islam. Memahami hukum
Islam secara utuh membutuhkan perhatian dan keseriusan khusus. Tidak sedikit
dari umat Islam yang ridak peduli dengan n^salah ini, meskipun sebenarnya setiap
Muslim dituntut imtuk memiliki pemahaman yang cukjip tentang hukum Islam,
minimal imtuk merio^sarinya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.
Apayang diuraikan diatas bukanlah dasar-dasarpokok untukmelaksanakan aturan-
aturan hukum Islam, akan" tetapi hanyalah sebagai pengantar untuk dapat
memahami hakikat hukum Islam. Karena itu, dibutuhkan perhatian khusus imtuk
dapat mengungkap atu^-aturan hukum Islam yang lebih rind lagi.
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HUKUM SEBAGAI SARANAPERKEMBANGiyvj
MASYARAKAT

Eny Kusdarini
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Abstract

Society is alwc^sgromngfrom time to Hmet as wellas the law which ne^dk to re^late^people
life is always experiencingachange in accordan(X with the state of sode^ it^vems. l$$^emded
legalintervention into areas ofpublic life led to Bnkage between km andsoc^lproble^ bepme
^ore widespread, which eventual^ led to legal studies have also to consjMsr the re^>fionsb^
between the legalorderandsocialorder. This is because the Jaw can be use^tisatoomm^
the community development toward a better direction than b^ore. Thef!^ shows tkat aimost
^very area of Ife today we meet the legal regulations which regulate!mdgtdde human l^e.
Through the setting of human behavior the law reflates near^ every, aspect of hman Hfe.

Keywords: l^w, Community Development '

Pendahiiluan

Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ma^amkat, dikaxenakan
hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan di dalam masyatakat suatu
teori yang diharapkan dapat membawa kita kepad? penjelasan menge^ai
tempat hukum masyarakat itu tentulah harus man^u untuk membeberkan
hubungan kait-mengkait antara hukum di satu pihak d&n bidang-bidang kehidupan
sosial lainnya di lain fihak. Oleh karena itu dengan sendirinytf teori itu akaa
menggambarkan kerangka suatu masyafakat yang utiaum sifatnya, untuk kemuci^
di tengah-tengah kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum.

Perubahan hukum yang terjadi, dipengaruhi oleh perubahaii masyarakat.
Dimensi perubahan merupakan fenomena yang mengarah penyempurnaan
perlindungan pengaturan dengan memperhatikan perubahan masyarakat.
Masyarakat akan terus dituntut adanya perubahan disegala bidang sebagai salah
satu contoh bidang politik, ekonomi, kebudayaan yang sangat kita rasakan bersama
dalam mengahadapiglobalisasi, arah perkembangan dunia dan juga perkembangan
di Indonesiasendiri yang padasaat sekaraii^g dalam pemenntahan menujuotonomi
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daerah, otonomi daerah itu sendiri merupakan penibahan masyarakat Indonesia
yang terjadi karena tuntutan akibat akumulasi sentxalisasi kekuasaan pemerintahaii
yangtelah terjadi puluhan tahun di negara kita.

Menurut Satjipto Rahardjo (1980 :14-18) Fenomena perubahan masyarakat
dapatdikaji denganteori-teori iknusosial, yang salah satubagiannya adalah teori-
teori yang mengupas mengenai hukum-hnkum yang ada di dalam masyarakat.
Oleh karenanya ilmu sosial sangat berperan dalam pengembangan ilmu hukum.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo merupakan
semacam tradisi dalam ilmii bd ira di Indonesia untuk mengkaji hukum dari
sudut teori internal.Didalamnz.Aahamihukum, teori ini melihat ke dalam, dalam
arti memperhatikan susunan logis peraturan-peraturan hukum dalam kerangka
satu sistem. Sampai saat ini pemahaman dari sudut teori internal masih saja
merupakan kecenderungan yang utama untuk dilakukan di Indonesia. Teori in
ternal mengenaihukum itu sampai keIndonesiamelalui jalanyangpanjang, yaitu
sejarah dunia B^at yaing masuk ke negara kita melalui penjajah Belanda. Dari
kajian hukum melalui teod internalini akandapat jugakita peroleh :

1. Kemampuanuntuk nlenganalisa danmelakukan penilaian terhadap asumsi-
asumsi politik di bejakang suatu peraturan hukum;

2. Maiyadari, bah^ra apa yang dikerjakan oleh hukum itu bisa menimbulkan
persoalan-persoMan yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat,
sehingga dapat dikatakan bahwa hukum itu bisa mempimyai peranan pula
sebagai sarana sosial untukturutmencapai keadaan masyarakat sebagaimana
yang didta-dtakan;

3. Memberikan tempat bagi pengkajian terhadap hubungan-hubungan antara
sist^ hukum dengan sistem-sistem politik ekonomi dan lain-lainnya;

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan pemanfaatan
ilmu-ilmu sosial dalam rangka penggunaan hukumsebagai saranayang sadar
untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

TuHsan di bawah ini akan memaparkan kajian filsafat hukum tentang
perubahan hukum ditinjau dari perkembangan yang ada di dalam masyarakat.
Berturut-turut akan dibahas mengenai Kaitan antara Hukum dengan Ilmu sosial,
HukumdanPerubahan Masyarakat, serta Hukum Sebagai Sarana Perkembangan
Masyarakat

Kaitan Antara Hukum Dan Ilmu-ilmu Sosial

Pembahasan mengenai kaitan antara hukum dengan ilmu-ihnu sosial,
didasaripada suatu fakta yang menunjukkan bahwapada hampir setiap bidang
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kehidupan sekarang inikita jumpaiperaturan-peratuian hukum. Melaluipengatuiao
terhadap tingkah laku manusia ini hukum men^tur hampir semua bidang
kehidupan manusia. Satjipto Rahardjo (1980 : 15-lin menyatak^, apabiM kita "
tinjau daii sudutpandang perkembangan masyarakafediifl neg^a,maka d^at kita '
katakan bahwa masuknya hukum ke dalam bidang-bidiui^ kehidup^ masyacakat
menjadi semakin meningkat bersamaan dengan malctn Aiifisningka^iya ^ang ,
dimainkan oleh negara diHalam masyarakat. Perkembakg^ atauperubahan yang
sangat besar penetxasihukum ke dalam masyarakatituteiijadi pada diiia abkd tetakhir
ini, di mana peranan dan kemajuan teknolo^ Han indu^tttiLitelah mmiudk kegiatan .
negara itu senjakin jauh kedalam bidang-bidang kehidu|i{ain masyara!kat pengaruh
industrialisasi dan penggunaan teknologi modern t^ikdap kelu^pan so^al
menghendaki agar hukum melakukan adaptasi terhada,;p perul?alia#-,perubahan
yang ditimbulkan olehpengaruh tersebut , j \

Pengaruh-pengaruh sosial industrialisasi yangburtjk seperti,pem^iiasan tenaga
kerja buruh, pengerjaan buruh anak-anak ,kondisi kesehatan di dalami pabrik dan
sebagainya, kesemuanya mengendaki campurtang^ negara ke dblam bidang-
bidang yang semula belum diatur dan dijamahnyai.^%iah yang seib:uia fongsinya
terbatas sekah sekarang harus diataur kembali olehJmrena pedaasaii pabrik-pabrik
niaupun perkembangan kota-kota membutuhkan tariah-tanah ini. Di lain fih^
bidang-bidang kehidupan yang semula mempunyai sifat tdrtutup dan pribafoi
sekarang harus membukakan pintunya untuk diserbu oleh;^gdombang pengatiicbii
negara ,seperti Undang-undang Pendidikan, ^erkawinan sebagainya. Demikiata
pula hubunganyang paling pribadi,yaitu hubungan toatmsia dengan Tuhan tid?^
ketinggalan mendapatkan tempatnya di dalam pengaioiican yang dilajkukan dkh
negara. Hal ini dapat kita saksikan misalnya dengan adanya de|)arten;icn-
departemen dan dinas-dinas daerah juga lembaga-J^Siriibaga lainnya yang m^ngumsi
tentang agama di Indonesia. -

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bA&ang
kehidupan masyarakat menyebabkan perkaitan antara hukum dan masalah-iinasalah
sosial menjadi semakin meluas, yang pada akhirnya menyebabkan sti^^i hp^um '
harus pula memperhatikan hubungan antara tertib hukum dengan tejidb sosial

dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan didalam masyarakat akan
berhadapan dengan Icekutan dan kepentingan yang terdapat didalam masyarakat
itusendin. Dengan dem^ldan hukum sesungguhnya sudah melibatkan diri ke dalam
medan percaturan politik, dimana polittk ini merupakan bagian pula kehidupan
sosial. Pembatasan dan pengaturan oleh hukum dalam bidang-bidang yang



72 Eny Kusdarini, Hukum sebagai Sarana Peikembangan Masyarakat

menyangkur segi-segi kehidupan pribadi manusia, seperti perkawinan, pendidikan,
dan sebagainya, harus berhadapan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang
tertanam secara tradisional: di dalam masyarakat

Selanjutnya Satjipto (1980,:19) menyatakan bahwa di luar ilmu hukum,
ilmu-ilmu sosial telah mulaipula mengarahkan perhatiannya kepada hukum sebagai
sasaran kajiannya. Seperti halnya sosiolcgi yang mempelajari tiap segi kehidupan
masyarakat pada saatnya akan berhadapan pula deng^ hukum yang memasuki
hampir semua bidang kehidupan. Walaupun demikian, ke dua ilmu itu tidak
menggunakan sudut pandang yang sama. Perbedaan antara ilmu hukum dan
sosiologi dalam menggunakan sudutpandang >endekatan tersebut menyebabkan
bahwa walaupun obyek yang (Hpelajari samaicimun hasil dari kajian antara hukum
dan ilmu-ilmu sosial itu berbeda. Mengenai kerjasama antara hukum dan ilmu-
ilmu sosial, banyak ahli yang berpendapat bahwa hal itu dapat dilakukan dengan
cara pemanfeatan hasil-hasililmu sosial oleh hukum. Seiring dengan pola pemikiran
hukum yang demikian ini, maka ilmu hukum sosiologis pada abad ke dua puluh
mengarahkan kajiannya .kepada pengaruh-pengaruh sosial, ekonomi,- psikolo^
dan Iain-lain faktor di luar hukum terha^ap perubahan dari isi peraturan hukum.
Apabila pada masa yang lalu orang mempelajari tentang keadilan, maka yang
diperhatikan adalah apa yang menja^ tuntutan dari keadilan itu terhadap perbuatan
kita, yakm bagaimana kita berti^cah laku agar sesuai dengan azas-azas keadilan,
serta pengaruh dari konsep-konsep keadilan itu terhadap pengaturan oleh hukum,
sedangkan ilmu sosiologi hanya menulis tentang kenyataan yang ada, yakni
lingkungan tertentu orang-orang berpegangan pada ide-ide tertentu mengenai
keadilan. Pada ilmu hukum modern, seperti apa yang dikemukakan oleh T.
Vanderbilt, bahwa betapa tdni hukum modern telah menjadi semakin meluas dan
kompleks, maka hukum itu hanya akan tetap dapat bertahan dengan isi yang
hidup, dapat beroperasi secara efisien serta menentukan tujuan-tujuannya dengan
tajam, apabila hukum meminjain kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh
ilmu-ilmu polidk, sosial, ekonomi, serta filsafat.

Di dalam hubungannya dengan antropologi, hukum juga bersinggungan
dengan ilmu ini Lili Kasjidl (t993 ; 107-109) mengemukakan bahwa pada masa
sekarang, baik dalam bidang ilmu hukum maupun antropologi berkembang
apa yang diistilahkan dengan 'JmcHonal attitude" (sikap fungsional). Sikap ini,
sekurang-kurangnya bagi ilmu hukum mempunyai kaitan yang erat dengan
pemikiran gerakan instnimentaKs atau prakmatis. Hal ini terutama berkaitan dengan
teori Roscu Pound tentang adanya latvin action disamping Imvin books. Para sarjana
hukum saat ini tidak lagi memandang hukum semata-mata sebagai sistem pemikiran
yang self contained. Berbeda dengan masa lampau dimana para sarjana hukum
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telah merasa puas dengan merancangpeiaturan-peraturan danmengujunya dengan
prinsip-prinsip keadilan yang abstrak tanpa berusaba menguji daya pakainya. Pada
hal acap kali peraturan-peraturan hukum ridak dapat dilaksanakan, absurd, dan
dalam prakteknya sering kali tidak adil. Apabila dilihat darisuddtpandangari teori
fungsibnal usaha imtuk menyusun dalil-dalil hukum dengah memperhatikan.
kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan masyariC^t adalahv lebih *
penting Han' pada hubungan-hubungan logis atau histoiisnya di ata^ kertas. G^i^ifcan
fungsional telah memberikan vitalitas )^gbesar padapemikiran hiitikiim daiirtel^
menaikkan status ilmu hukum menjadi ilmu pengetahuan sasdal. Di dalam
antfopologi Malinowski, yang bertanggung jawab bagi dipergumlcannya aiatan
fungsional di dalam bidang ini, telah menyalakan dengan baik mngenai tujuan-
tujuan dan prinsip-prinsip Han' metode fungsional. Malinowski tSnengeminkakan
bahwa teori semacam ini bertujuan untuk menjdaskan fakta-fakba antrop^olpgis
pada semua tingkat perkembangan menurut fiingsinya, menurijit peranaii yang
diambilnya dalam bagian integral dari kebudayaan, dalam hubun^annya sacii sama
l^iin di dalam suatu sistem. Dengan demikian bila dilihat dan /sudut fiingsioiaal,
kebudayaan dipandang tidak hanya sebagai suatu hal yang dkiamis, melainkan
juga sebagai keseluruhan yang organis.

Hukum Dan Perubahan Masyarakat
Menurut Lili Rasyidi (1993 : 120) Perubahan masyarakat merupakan salah

satu aspek dari hakekat pembangunan. Perubahan masyarakat yang dikehendaki
di dalam pembangunan adalah perubahan masyarakatyang terjadi secara terkendali,
efektif, dan efisien. Di perspektif global, pembangun^ sebagai salah satu
cara pengubahan masyarakat yang terpola dan teratur dimaksudkan untuk
meningkatkanperadabanmanusia,kuali^shidupmanusiaba^darisisikesehatan, ^
intelektualitas, kesejahteraan, maupun kesenangan hidupnya. Apabila kita kaitkan
perubahan masyarakat ini dengan toeri interaksionisme simboHk yang dikemukakan
George Ritzer (1992:69) dapat dinyatakan bahwa kehidupan masyarakat terbentuk

menggunakan simbol-simbol yang difahami majbianya melalui proses belajar.
Tindakan seseorang H^ilafn proses interaksi itu bukan semata-mata* merupakan
suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari
lingkungannya atau dari luar dirinya. Akan tetapi tindakan itu merupakan hasil
dariproses interpretasi terhadap stimulus, olehkarenanya dapatdikatakan bahwa
interpretasi ini merupakan hasil |)toses belajar, dalam arti memahami simbol-
simbol,dan saling menyesuaikan maknadaid simbol-simbol itu.Mesk^pun norma-
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norma, nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol itu memberikan

pembatasan-pembatasan terhadap dndakannya, namun dengan kemampuan
berfikirnya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan
tiijuan-tujuan yang hendak dicapai Oleh karena itu seperti apa yang dikemukakan
oleh Sudikno Mertokusumo (1999:2-3) ^pat bahwa tidak ada seorang
manusiapun yang hidup seorang diri terpendl jauh dan lepas dari kehidupan
bersama. Manusia tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat. Sebaliknya
masyarakat tidak mungkin ada ^pa manusia. Hanya dalam kehidupan bersama
inilah manusia dimungkinkan memenuhi |)anggilan hidupnya, memenuhi
kebutuhan atau kepentingannya. Di Halam m^rarakatmanusia selalu berhubungan
satu sama lain. Kehidupan bersama itumenyebabkan adanya interaksi, kontak
atau hubungan satu sama lain. Interaksi fnannsi^ di Hakm masyarakat ini seringkaU
menyebabkan adanya benturan-bienturan kepentingan yang dapatmenimbulkan
adanya konflik. Hal ini berkaitsiia dengan kepribadian-kepribadian yang Hitnililci
oleh masing-masing manusia sebagai anggota kelompok masyarakat..Apalagi di
dalam suatu masyarakat yang hubunga '̂interaksinya sudah luas (mengglobal).

Lili Rasjidi (1993 : 120-121) menyatakan bahwa perubahan masyarakat bisa
diklasifikasikan atas tiga (3) bentuk, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat
dan perubahan yang tetjadi see^ia cepat; perubahan yang pengaruhnya kecil dan
perubahan yang pengaruhnya besar; perubahan yang dikehendaki {intended-changi)
atau perubahan yang direncanakan {planned change) dan perubahan yang tidak
dikehendaki {unintendedchangi) atau perubahan yang tidak direncanakan {unplanned
changi). Perubahan yang lambat adalah perubahanyang bersifat evolutis, cenderung
tidak direncanakan, berlangsung lambat dan dalam waktu yang lama, dan terjadi
dengan sendirinya. Perubahan ini umumnya merupakan proses penyesuaian Hiri
oleh masyarakat terhadap keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang
berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat Sedangkan perubahan yang
cepat adalah perubahan yang bersi£at revolosioner, cenderung bersifat mendasar,
dan menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat
terjadi atas kehendak masyar-akatyang bersangkutan atau dapat pula terjadi di luar
kehendak masyarakat yang bersangkutan. Adapun perubahan yang pengaruhnya
kedl adalah perubahan yang mengakibatican pengaruh yang tidak banyak berarti
bagi suatu masuyarakat, misalnya perubahan di mode pakaian, rumah tinggal
dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan yang berpengaruh besar adalah
perubahan y^gberpengaruh besar terhadap masyarakat perubahan ini bisa terjadi
karena adanya perubahan pola hidup, struktur kemasyarakatan, lingkungan dan
Iain-lain. Mengenai perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang
direncanakan adalah perubahan yang diH^s^rlcan pada pola atau rencana tertentu
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yang ditetapkan mendahului perubahan itu. Penetapatt rencana ini meliputi.
penetapan bentuk perubahan, bidang perubahan, tahap perubahan, arah
perubahan, dan proses penyelenggaraan perubahan itu, yang umumnya
dimaksudkan untuk mencapai tujuan perubahan secara tepat, efektif danefisien.
Sedangkan perubahan yang ddak adalah perubahanyangbferada di
luar jangkauan dan kontrol masyarakat. perubahan semacafm ini umui^nya
menghasilkan perubahan yang sifatnya negatif atau regresi^ yangj'pada p:^si^^a
merupakan bentuk yang dihindari oleh masyarakat. "

Kaitan antara hukum dengan perubahan masyarakat, ini daptit diMhat secara

Lili Rasyidi dalam bukunya (2001 : 78-80) menyatakan bahwa, hukum dapat
berfungsi sebagai alatuntukmerubah masyarakatmenuju dita-cita j^^gdihaxapkan
{a toolofsocialen^nerin^ sebagaimana oleh Roseoe Po'i^d. Pe^crukican
tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat laierupak^ inti
pemikiran yang HiU-pmnlcalcfln oleh qlitan pemikiran yang di dalat^ Filsafat Hiikoim
dikenal dengan nam^i ^1ii-an Pragmatic Legal Realism. Di In,<3j6nesia pemikaran
aliran Pragmatic Legal realism ini kemudian dikembangkan oleh Mochtar
K-usumaatmadja, yang menyatakan bahwa konsepsi hukum sebagki sarana
pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan ^an rpang JdngWpnya
dari pada diAmerika Serikat tempat kelahirannya. Alasan yang (fikemnkakan oleh
Mochtar untuk memperkuat argumentasinya, karena na^oniolnya perundang-
undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun
yunsprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplik^i niekanisme dan
konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasii yang sama dari
penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indoi^esia. Hukum y^g
digunakan sebagai sarana pembahansan masyarakat itu d;^j)at berupa undai^-
undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling
menonjol adalah p^rnnHang-nnHangflnj walaupun yutisprudensi juga berperan,
namun tidak seberapa. Lain haln5ra di negara-negara yang menganut sistem
preseden seperti. di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon,
sudah barang tentu peranan yunsprudensi ^an jauh lebih penting untuk
mengarahkan pembaharuan mayarakat yang merupakan bagian dari perubahan
masyarakat yang direncanakan. Lili Rasjidi memaparkan bahwa agar di dalam
pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan masyarakat
im dapat berjalan sebagaimaii^ mestinya, hendaknya perundang-undangan yang
dibentuk im sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sosiological
yurisprudence, yang menyatakan bahwa hukum yang baik hendaknya merupakan
hukum yang hidup didalam masyarakat, sehingga hukum tersebut mencermmkan
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nilai-nilai yang hidup dimasyarakat Sebab apabila tidak demikian, akibatnya
penmdang-undangan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan sebagai mana
mestinya d^ akan mendapat tantangan-tantangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pemikiran dari aliran-aliran di d^lam filsafat hukum <!an teori-
teori sosial, serta teori-teori hukum tersebut, sudah semestinya bahwa hukum-
hukum yang dibuat di dalam suatu masyarakathukum harus disesuaikan dengan
perubahan yang terjadi di dalam masyarakat agar supaya hukum tersebut bisa
dilaksanakan dan diterima olehsuatumasyarakat hukumyangbersangkutan. Oleh
karena itudapatdtkatakan bahwa peruBft^ didalam masyarakat mempengaruhi
bedakunya suatu hukum di dalammas^^t

Hukum Sebagai Ssurana Perkembangan Masyarakat

Berbicara mengenai hvkum sebagaiperkembangan masydrakat, kita tida bisa
melepaskan diri dart keberadsan paradigma hukum sosiologis, serta paradigma
hukumrealis-pragmatis. Paradigcoajiukum sosiologis yangsering'dikenal dengan
istilah Sodolo^calJurisprudence, merupakan suatualiran yangmemberikanperhatian
samakuatnya terhadapmasyarakat dan hukum, sebagai dua unsur utama hukum

pendptaan dan pemj^^lakuan hukum. Ajaran ini lebih mengarah pada
kenyataan Hari padakedudilkan danfungsi hukum dalam masyarakat. arahpikiran
inidapat ditelusuri melalui konsep-konsep dasar tentang hukum yang dicetuskan
oleh para penganut paradigma ini, seperti Roscoe Pound dan Eugen Erlich yang
merupakan dua nama terkemuka yang disebut-sebut sebagai pendasar aliran ini
dengan ajaran terkemuka seperti telah disebut di depan yakni ajaran yang
menyatakan bahwa hukum yang balk adalah hukum yang sesuai dengan hukum
yang hidup di dalam masyarakat menurut teori ini hukum yang benar adalah
merupakan Hving law. Perhatian aliran ini telah jauh berkembang tidak sekedar
esensi hukum, malainkan juga esensi perkembangan hukum dalam kaitannya
dengan perkembangan masyarakat Menurut Pound tugas pokok utama hukum
adalah melindungi kepentingan, baik itu kepentingan umum, kepentingan sosial
maupun kepentingan pribadi. Kepentingan umum yang terpenting adalah
kepentingan n^ara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian
dan hakikatnya, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosi^. Untuk
kepentingan itu negara menggunakan hukum, tidak sekedar sebagai perlindungan
terhadapnya, akan tetapi juga sebagai sarana untuk memajukannya. Senada dengan
hal tersebut Soerjono Soekanto (1988:107), menyatakan bahwa hukum mungkin
dipergunakan sebagai suatu alat oleh agentof change (pelopor perubahan). Pelopor
perubahan ini adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan
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kepercayaan dari masyarakat sebagaipemimpin satu atau lebih lembaga-fembaga
kemasyarakatan. Suatu perubahan masyarakatyangdikebendaki atau direncanakan,
selaluberada di bawahpengendalian sertapengawasan pdopor perubahan tersebut
Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang^teratur Han
direncanakan-terlebih dahulu, dinamakan socialet^neering^LtSM socialplannit^.

Teori lain tentang penggunaan hukum sebagai sjuana perkembangan
masyarakat berasal dari hakim Cordozo sebagaimana dikutip oleh^LiM Rasyidi
(1993 : 82-86). Cordozo, seorang hakim terkemuka diAmerika dan m^pakan
seorang ahli hukimi yang menaruh perhatian besar terhkdap perkeinbangan
hukum. la menyatakan bahwa hukum sebagai kaidah yarig perkembangannya
sangat bergantung pada komponen-komponen di luar huJimn. Logika, sejarah,
adatistiadat, pedomanperilaku yang benar, padahakekatnya merupakan kekuatan-
kekuatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan bukum. S^icahseperti
juga kebiasaan, senantiasa mengandung unsur-unsur yang konsisten yang dapat
diteladani dalam menegakkan keadilan, sehinggamenurut Cordozo, hufcum dapat
digunakan sebagar sarana untuk mengembangkan masyarsikat Adapun pemikiran
hukum yang dikemukakan oleh penganut paradigma hukum tealis-pragmatis
dipengaruhi oleh perkembangan filsafat hukum yaiig menekankan orientasi
perhatiannya terhadap kenyataan-kenyataan hidup dilan^ masyarakat aliran ini
menitikberatkan perhatiannya pada penerapan huktim dalam kehidupan
bermasyarakat (bernegara). Hal terpenting menurut aliran ini adalah bagaimana
hukum itu diterapkan dalam kenyataan, dan menurutini hukum yang
sebenarnya adalah hukum yang dijalankan oleh masyarakat. pemikiran ini mula-
mula dicetuskan oleh OUver Wendell Holmes, yang menyatakan bahwa seorang
ahli hukum harus menghadapi gejala kehidupan sebagid suatu kenyataan yang
realistis, sehingga menurutnya hiikum bukanlah closedIf^cal^stem, melainhan open
logical^stem. \

Kajian mengenai hukum sebagai sarana perkembangan masyarakat, ji%a
tidak bisa kita lepaskan dari suatu pemikiran mengenai hukirni sebagai beiitulc
sebuah karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya. Hukum
itu bisa berbentuk tertulis bisa juga tidak tertulis. Perubahan hukum pada
hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan yang ada di d^am masyarakat.
Timtutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala kesenjangan
tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan
akan perubahan hukum semakin mendesak. TSngkat yang demikian itu bisaditandai
oleh tingkah lakuanggota-anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-
kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan.
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Uatuk membahas mengenai kukum sebagai satana perkembangan njasyarakat
ini, bisa kita pakai teori fiingsi sosial yang dikemukakan oleh Karl Renner. Kajian
yang dilakiikan oleh Renner memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang
bagaimanakah prosesnya sehtagga suatu konsep hukum yang beras^al dari masa
pra kapitahs, tanpa mengalami perubahan fofmal bisa menyesuaikan din' pada
sistem kapitalism^ lanjut Demjktan juga mengenai pengertian perubahan huku
yang dikemukakan oleh Daniel S. Lev, bisa berfungsi sebagai semacam juru bicara
yang mengutarakan secara eksplisit; bahwa perubahan-perubahan seperti yang
diutarakan oleh Renner tersebut t^masuk pula pengertian perubahan
hukum sebagai sarana perkembanganJalam masyarakat

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (19980:69-79), teori-teori
yangpada dewasa ini dikemukakan mengenai perkembangan masyarakat memang
mempunyai segi hubungan yang cukup erat dengan hukumnya. Perhatian dari
para poigkaji masyarakat banyak berkisar di sekitar pemba^an secara dikotomis,
yaitu yang tradisional atau sedang berkembang di satu pihak dan yang modern di
lain pihak. perkdnbangan masy^akat menurut Talcot Pasohs, ditandai oleh
kemampuannya untuk memanfaatkan lingkungannya, yang dinamakannya sebagai
generalised adaptive capacity. Kemampuan ini pada suatu saat terhambat oleh
hubimgan-hubungan dalaip masyarakat yang bersifat kekerabatan. Peralihan
masyarakatpada tahapnya^yang modern ditandai oleh perkembangan tata hukum
yang dapat dinyatakan secara umum sebagai hukum formal. Hukum tersebut
mempunyai dn-dn : (1) diangkat sehingga memuat ketentuan-ketentuan yang
sangatumum, sesuai dengan asas-asas yang universalistik, (2) mempunyai tingkat
keumuman yang oleh Weber disebut sebagai rasionalitas yang formal, dan (3)
menekankan pada faktor prosedure. Hukum modem, dengan demikian merupakan
suatu proses yang ditempuh secara sadar untukmerumuskan kebijakan-kebijakan
dan kemudian menerapkannya masyarakat, maka dapat dikatakan hukum
tersebut mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan
menggunakan peraturan-peraturan hukum yang sengaja dibuat untuk mengarahkan
perkembmgan masyara^t sebetulnya penggunaan hukum secara demikian itu
maktQ memperkuat kedudukan negara, oleh karena konsepsi tersebut memberikan
keleluasaan dan kes^patan yang besar kepada negara untuk mengambil tindakan-
tindakan yang dipandangnya perlu guna membawa masyarakat kepada
perkembangan yang dikehendaki dan menuangkan kebijakan-kebijakan tersebut
ke hukum. Di dalam halini terkait dengan suatu perencanaan perubahan,
di hal ini dapat digunakan untuk merencanakan dengan lebih cermat detail-
detail perubahan, termasuk aspek resikonya. Dengan demikian proses
perkembangan masyarakat dan resikonya dapat dikendalikan. Seperti apa yang
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dikemukakan oleh Lili Rasjidi (1993 : 121) bahwa hal iiii sangat pentiog^ dalam
kaitannya dengan usaha perwujudan tujiian perubahan secara efisien, dan
penghindaran kemungkinan kenigian atau resiko lain yang dapat memperkedl
makna efisiensi. ^

Kesimpulan

Hampir semua bidang kehidupan manusia dewasa ini diatii? oleli bukuin.
Akibat dari pengaruh industrialisasi dan penggunaan teknologi modern,
menghendaki agar hukum melakukan adaptasiterhadap penj|Dahan jan:^ tersebut
Dengan adanya campur tangan hukum yang semakin mdluas, memyebabkan
perkaitan antara' hukum dan masalah-masalah sosial yang p^da akhirnya
menyebabkan adanya pertautan yang erat antara ilmu huton dengan iimu-ilmu
sosial, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonon^ dan ilmu-ilmu sosial
lainnya, dan ilmu hukum hanya akan tetap bertahan dengan isi yang hidup serta
dapat beroperasi secara efisien dan dapatmenentukan tujuian-tujuan dengan tajam
bila ilmu hukum meminjam kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu-
ilmu sosial selain hukum. Teori Roscoe Pound menyatakan peHtingnya lasif in
action di samping law in hooks, karena hukum tidak semata-mata hanya merupakan
pemikiran yang self contained, sehingga ilmu hukum mempunyai kaitan yang erat
denganilmu-ilmu sosial lainnya.

Masyarakat selalu tumbuh dan berkembang sdiingga perubahan masyarakat
selalu terjadi dengan dinamis. Menurut para penganut teon interaksi perubahan
di dalam masyarakat terbentuk melalui interaksi dan l^tomunikasi antar individu
dan antar kelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang
manusiapun yang hidup menyendin terpencil jauh. dan lepas dan kehidupan
bersama masyarakat. interaksi antara manusia di dalam masyarakat mi serinjg
menimbulkan benturan-benturan kepentingan yang dapatmenyebabkan terjad^ya
konflik. Untuk itu diperlukan hukum untuk mengatur masyarakat terutama urilpk
menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat Ada tiga bentuk
klasifikasi perubahan masyarakat, yakni (1) perubahan secara lambatdan p^bahan
secara cepat; (2) perubahan yang pengaruhnya kecil dao perubalian yang
pengaruhnya besar, dan (3) perub^an yang direncanakan dan perubahan tidak
dikehendaki atau tidak direncanakan. Di dalam perubahan yang dikehendaki,
sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Poxmd hukum bisa berfimgsi sebagai
alat untuk merubah masyifakat menuju dta-cita yang dikehendaki {a toolof social
enginerin£). Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat ini
merupakan pemikiran inti dari altran Pragmatic Legal Realism. Hukum yang bisa
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dipakai sebagai alat perubahan masyarakat ini bisa berbentuk tertulis maupun
ridak tertulis, akan tetapi mestinya hukum itu haruslah sesuai hukum-hukum yang
ada di dalam masyarakat supayahukum tersebut bisa dilaksanakan Han diterima
oleh masyarakatyang bersangkutan. Halinisesuai dengan teoriyang Htkei^nlcalrati
oleh para penganut aliran Sociological Jurisprudence, yakni suatu aliVan yang
memberi perhatian sama kuatanatara masyarakat dan hukum, sehingga hukum
itu bisa mengatur kehidupanmasyarakat bahkan menurut Roscoe Pound hukum
bisadipakai sebagai sarana perkembangan masyarakat
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PENERAPAN SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN (TRAD
ING TERMS)

PADA BISNIS JIFl^XMODERN
tif

Chandra Dewi Puspitasaii
DosenJurusan PKn dan Hukum FISE Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract
^ 'j^dvantages of several hypermarket make consumers increasing interested in modem

stores. Itmakes h)fpermarketsgrewin aclimate ofcompetition. Inface ofexisting competition,
mar^ ufqys are sometimes done, i.e. to apply the terms of trade that weigh up the suppliers of
goods, the endy the situation impacton the appecaance ofuifaircompetition because competi
tors of retailers are indirectlypnmtted to do the same activities. Now, the terms of trade
allowed to use are onfy One supplier trading term as outlined in Article 8paragraph (4) of
PresidentialDecree No. 112of2007onSettlementandDevelopmentof TraditionalMarket,
Shopping CenterandStore Modem, which is elaborated through Article 7paragraph (2) and
Article 8 of the Reflation of theMinisterof Trade No. S3/M-DAG/PER/12/2008 on
Settlement and Constritction G^Unesfor Traditional Market, Shopping Center and the
Modem Store. Creating a climate ofhealtly competition through the implication of the terms
of trade can be achieved ^ re^lar and simultaneous monitoring or supervision toward the
implementation of cforementionedprovisions.

Keywords: Trading terms. Business competition. Hypermarket

Pendahuliian

Dunia bisnis r<?/«»ybefkembang cukup pesat setelah r^AwVdicabut dari negative
list investasi pada tahun 2000. Salah satunya adalah perkembangan bisnis retail
dalam format pasar modern (toko modem) yang membeiikan altdthatif belanja
yang lebih menarik bagi konsuinen. Pasar modern menyediakan segala kebutuhan
konsumen sehingga lebih praktis dan efisien. Tidak hanya kenyamanan,
kemudahan, kebersihan, vaiiasi produk dan kualitas produk yang diutamakan tetapi
juga harga yang ditawarkan cukup bersaing dengan pasar tradisional. Hal tersebut
memang memungkinkan mengingat besarnya kemampuan modal para peritel
modern. Toko modern memiliki modal yang lebih besar sehingga mampu
mempersempitjalurdisttibusiproduk.Dengandemikian, pasarmodern sanggup
menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif kepada konsumen.
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Toko modernmerupakan toko dengan sistem pdayananmandiri yang nlbijual
berbagai jenis barang secara eceran dengan bentuk minimarket^ supermarkstj
departementstore, l^ermarket2iX2i\i^\m grosir yang berbentxikperkulakan. Minimakety
supermarket dan hypermarket, menjual secara eceran barang konsumsi terutama
produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Sedangkan departen^ent store
menjual secara eceran barang konsumsi utamanya pn^duk sanding dan
perlengkapannya dengan penataan barang sesuai dengan jenis kelaimn dan
tingkatan usia konsumen.

Survei ACNielsen mencatat, di antara beberapa bentuk ^tel modern seperti
supermarket, minimarket, pusatgrosir, danhipermarket, pertuii^buhan paling cepat
dialami oleh hipermarket. ACNielsen juga telah mengelompol^ brandstore yang
termasuk dalam kategorihipermarket, yaim Carrefour, Makro, Giant, Hypermart,
Alfa danClubstore. Adanya beberapa hipermarket tersebut m^^buatdunia bisnis
pasar modern khususnya hipermarket menjadi penuh persainga® (Anonim:
Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2(X)5, www.kppu.go.id dmkses tanggal 19April
2008). Oleh karena itu, Hakm tulisan ini akan disajikan lebih lanjut mengenai
penerapan syarat-syarat perdagangan (Trading Term) pada bisnis retail modern,
khususnya pada bentuk hipermarket sebagai retailmemiliki modal besar dan
pertumbuhannya Hinilai paling cepat

Dalam menjalankanroda bisnis yangpenuh persaingan tersebut,hipermarket
mempimyai hubungan dagang ataukerjasama usaha deng^ p^a pemasokyang
memasok produk-produknya. Hubungan tersebut dituangkan dalam suatu
perjanjian yang disebut dengan perjanjian dagang {NationqlTmUng Terms). Dalam
perjanjian dagangyang disepakati oleh pemasokdengan peritel tersebut diantaranya
berisi mengenai syarat-syarat perdagangan Persoalan terkait dengan penerapan
syarat-syarat perdagangan yang ditetapkan oleh peritel pernah mimcul kairena ^
syarat-syarat perdagangan yang ada dijadikan sarana untuk menekan pemasok,
terutama pemasok dari sektor usaha kedl dan menengah> ataupun pesaing peritel.^
Adanya persaingan Halam bisnis retail, khususnya pada hipermarket, memliuka
celah untuk hal tersebut Selama ini syarat-syatat perdagangan dalam peria^jian
dagang seringkali ditentukan secara sepihakd^ cenderungmemberatkan pemasok,
sehingga dapat dengan mudah dimanf^tkan oleh peritel. Apala^ peritel tersebut
didukung dengan adanya kekuatan pasar {marketpower).

Sebagai contoh, kasus yang pemah terjadi beberapa waktu yang lalu yaitu
adanya pengaduan dari FX Sari Boga Snack atas penerapan syarat-syarat
perdagangan oleh PT Carretbur Indonesia. PT Sari Boga Snack mengadukan
bahwa telah terjadi dominasi oleh peritul terhadap pemasok. Masalah iniseringkali
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dilontarkan pemasok karena ketidakmampuannya untuk melakukan negosiasi
adaaya syarat-syarat perdagangan yang

pemasok. Isu ini tems bed^embang sebagai akibat lemahnya posisi
tawar dati pemasok terhadap periteJ besar.

Sedangkan Carrefour dikatakan memiliki kekuatan pasar karena alasan bahwa
jumlah gerainya paling banyak (16 geta^, merupakan pelopor di pasar modern
dengan konsep hipermarket, posisi gerai di tempat yang strategis sehingga
memberikan akses yang cukup meoguntungkan imtuk menarik konsumen,
memiliki tingkat kenyamanan dan fia^^s yang baik, jumlah item produk yang
dijual paling lengkap yaitu kurang lebih 40.000/gerai (Anonim, Putusan KPPU
PutusanKPPUNo. 02/KPPU-LI200S, www.kppii.gn id., tangal akses 19April 2008).

TkliVn persaingan usaha antar peritel dan antar pemasok tentu saja dapat
terpengaruh oleh adanya kondisi sebagaimana contohdiatas. Potensi persaingan
usaha yang tidak sehat d^pat muncul akibat diterapkannya syarat-syarat
perdagangan yang tidak jelas, tidak^K^jar, tidak mencerminkan keadilan, danhanya
menguntungkan pihak yang memiliki daya tawar yang lebih kuat. Ketentuan
mengenai syarat-syarat perdagangan padawaktu kasus tersebutbergulir memang
belum diatur secara rinci. Kim kebebasan dalam menentukan syarat-syarat
perdagangan dalam pefpinjian dagang mulai dibatasi. Pembatasan tersebut
diharapkan mampu turut serta mendptakan persaingan usaha yang sehat pada
bisnis retai/modexn di Indonesia, khususnya pada hipermarket.

Kasus PT Ciurrefoiif Indonesia; Penyalahgunaan PowerMelalui
Syarat-Syarat Perdagangan

KasusPT CarrefourIndonesia yang terjadi beberapa tahunlalumenarikuntuk
diingat kembaii. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penetapan syarat-syarat
perdagangan oleh peritel yang memiWd kekuatan pasar dapat membuka celah
untuk terjadinya persaingan usahayang tidaksehat Berikutakan diuraikanlebih
lanjut pengaduan PTSari Boga Snack selaku pemasok pada PTCarrefour Indo
nesia yang merasa dirugikan karena penerapan beberapa item syarat-syarat
perdagangan yang dinilai memberatkan.

PT Carrefour Indonesia merupakan perusahaan ritel yang memiliki kegiatan
usaha diantaranya adalah bidang perdagangan umum, yaitu memasarkan kebutuhan
rumah tangga sehari-hari seperti produkmakanan danminumandalamkemasan
yang siap saji, kebutuhan sembilan bahan pokok, sertafreshproduct^ householdprod
uct dan elektronik. Saat ini, Carrefour Indonesia memiliki 31 (tiga puluh satu)
gerai yang tersebar diJakarta, Bandung^ Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Semarang,

iL-
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Medan, Palembang dan Makasat yai^ didukung lebib dan 10.000
tibu) karyawan profesional yang siap untok metoyani paM F^&us
xerViadap Vtonsumen ter^einahkan dslssn 3 pilBT utamd. VSIlg
membuat Carrefour menjadi pilihan tempat bdanja bagi para konsumen Indo
nesia. Ketiga pilar utama tersebut adalah harga yang bersaing, piliW yang lepgkap
dan pelayanan yang memuaskan. Sebagai hipermarket yaiag memiBd^posisi yang
cukup kuat, Carrefour memiliki hubungan dengan pemasok sda^ pihak yang
menyalurkan produk-produknya dengan kurang lebih 3660 pemasok termasuk
petani dan 132 pemasok brand. Ikatan tersebut dimangkan dalam perjanjian
antaraCarrefour Indonesia dengan pemasok mdaluipenandatanganan perjanjian
dagang yang memuat syarat-syarat perdagangan dan bedaku selama 1 tahun
(Anonim, Projt/Perusahaan, diakses dari ww^c^refowcqm, tanggal akses 02 Mei
2008).

Hubungan dagang antara Carrefour Indonesia dengan pemasok dilandasi oleh
adanya perjanjian dagang. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk formulir yang
dapat dinegosiasikan isinya sebelum kemudian ditandatangani kedua belab pihak.
Setelah perjanjian dagang disetujui, maka pemasok d^at menjual produknya di
gerai Carrefour Indonesia. Sistem pembeHan yang diterapkan adalah sistem jual
beli barang pada umumnya yaitu dengan sistem jual putus. Carrefour dalam hal
ini sebagai pembeli dan pemasok sebagai penjual.

Permasalahan terjadi ketika pada tahun 2004, Carrefour diadukan kePComisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh salah satu pemasoknya yaitu PT Sari
BogaSnack. PT Sari Boga Snack mengadukan perusahaan riteltersebut kepada
KPPUkarena sebagai pengusaha golongan usaha kedlmenengah (UKM) merasa
keberatan denganadanya pengenaan syarat-syarat perdaganganyangterlalu besar.
Syarat perdagangan yang memberatkan tersebut antara lain adalah adanya
fee dan minus margin. Ustingfee merupakan biaya admimstrasi pendaftaran se^p
jenis barang yang dipasok kepada peritel (dalam hal ini Carrefour). Sedangl^in
minus margin merupakan denda yang harus dibayarkan pemasok apabila Carrefour
mendapati pesaingnya menjual produk yang sama dengan h,arga lebib tnurah.
Biaya Ustingfee yang dikenakan Carrefour mencapai Rp 1.500.000,00 pet jenis
produk per gerai tanpa memperdulikan apakah pemasok merupakan perusahaan
besaratauUKM. Padahal, peritel lain mengenakan Ustingfee hanya untuktiap item
jenis produk untuk seluruh gerai. Saat itu Sari Boga memasukkan dua jenis
produknya, yakni pisang goreng dan kue ubi, sehingga mereka harus membayar
Rp3 juta. Sementara itu, Carrefour sendiii memiliki 11 gerai diwilayahjabodetabek
sehingga total listing fee yang dibayarkan mencapai Rp 33 juta. Ditambah PPN
10persen dan suppfyRp 10juta. Total biaya yang harus ditanggung Sari Boga
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mencapai Rp 46.300.000,00 (Anonim, KPPU denda Carrefour 1,5 Mifyar, diakses
dan www.k0mpascetak.c9tn, akses 02 Mei 2008).

Disamping itu, jika pemasok keberatan dengan syarat-syarat perdag^gan
tersebutkeluar dan keterikatann^ sebagaipemasok maka ketika pemasok tersebut
ingin kembali harus melewati tahap-ta^p dari awaL Artinya bahwa pemasok alean
selaiu berhadapan dengan ketentuan syarat-syarat perdagangan, khususnya listing

fee dan minusmar^n. Selain itu, pemasok juga khawatir jika Carrefour mengalihkan
pembelian produk sejenis pada pemasok yang lain.

Syarat-syarat perdagangan yang dimuat perjanjian dagang pada tahun
2003 meliputi Fixed ViBbate (pemotongan harga produksi yang dibebankan pada
pemasok). TermsofPayment Qang^ waktu pembayaran), Regu/^Discount, Common
assortmentcost (biaya kompensasi terhadap display seluruh varian produk yang telah
disepakatQ, Opening costfnew store (biaya untuk ikut berpromosi s^t pembukaan
gerai/toko bam). Penalty (biays setiap keterlambatan pengitiman barang oleh
pemasok), Ustingfee Qaminan apabiia prpduk yang dipasok tidak laku), dan Minus
NLargin (denda bagi pemasok apabila Carrefour mendapati pesaingnya menjual
produk yang sam^ dengan harga lebih murab). Syarat-syarat Hagang tersebut tiap
tahun pun selalu bertambah. Pada tahun berikutnya yang ditambahkan 8(delapan)
syarat-syarat perdagangan baniian tahun 2005 terd^atpenambahan 2item syarat
dagang (Anonim, Putusan KPPU Nomor 02/ KPPU-L/2005, diakses dari
www.kppu.go.id. tanggal akses 19 April 2008).

Syarat perdagangan yang diterapkan Carrefour Indonesia adalah syarat
perdagangan dengan sistem "take itor leave it". Keberanian menerapkan syarat
perdagangan secara 'Hake it or leave it*' adalah karena Carrefour didukung oleh
strategi marketing dan kekuatan pasar {marketpower). Sistem itulah yang
mengharuskan pemasok memihki bargaining power yang tinggi untuk dapat
melakukan negosiasi terhadap pengenaan syarat-syarat perdagangan yang
ditentukan secara sepihak oleh perusahaan ritel. Padaprakteknya, bargainingpower
yang besar dan pemasok justru membuat perusahaan ritel justru menurunkan
besaran syarat dagang Misalnya, bargainingpower jmgHimiliWi oleh PTUnilever,
tentu lebih besardaripada pemasok UKM sebab produknya sangat banyak (vanatii^
dan dtnilai akan memba^ keuntungan besar bagi kedua belah pihak jika produk-
produk tersebut dipasok di gerai Carrefour Indonesia. Tm'lah yang menyebabkan
pemasok UKM tersingkir. Pemasok UKM memiliki posisi tawar yang lemah,
sehingga cenderung kaiah dalam persaingan antar pemasok.

Penerapan syarat-syarat perdagangan yang cukup besar pada pemasok
tampaknya telah memberikan keuntungan tersendiri bagi Carrefour. Tercatat bahwa
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pada tahun 2004 (yaitu pada saat KPPU melakukan pemeriksaan), pendapaMh
.daripenerapan syarat-syaratperdagangan mencap^Rp 40.187.168.421,00 (Empat
Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh JuiaSeratus Puluh D^pan
Ribu Empat Ratus Diia Puluh Sam Rupiah). Mayoritas pen^^atan adalah dari
pengenaan listingfee dan minus mar^n^ yaitu sebesar Rp 25.6^784.554,00 (dua
puluh Hma milyar enam ratus delapan puluh empiat juta tujuh ra^ delap '̂̂ ^iluh
empat ribu Uma ratus lima puluh empat rupiah) utnuk Hstingfee ^04, d^t,$,eb%sar
Rp 1.980.234.245,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh jtito dua r^tus tiga
puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) untuk f^us mar^n 2004
(Anonim, Putusan KPPU Nomor 02/ KPPU-L/2005;rdiakses fiari
3yww.kppu.go.id3 tanggal akses 19April 2008).

KPPU menerima laporan dari PTSari Boga Snack pada tarig^al 20 Oktcber
2004. Laporan tersebut mengenai adanya dugaan pelanggaran techadap Undiaig-
Undang Nomor 5Tahun 1999 Larangan PraktikMonopbli dan P^saicgan
Usaha Tidak Sehat Persoalan muncul karena adanya peneik|)an syarat-syarat
perdagangan {trading terms) yang memberatkan pemasok bar^g. Setekh a<toya
pengaduan tersebut KPPU menindaklanjuti dengan mengalilakan pen^eriksaan-
pemeriksaan melalui surat-surat atau dokumen-dokumen, Mendengar keterangan
pelapor, terlapor, saksi-saksi dan para ahli. KPPU menduga adaj^elanggar^ pada
beberapa pasal dari UU No. 5 tahun 1999^ diantaranya adalah pastil 19 huruf a
dan b dan pasal 25 ayat 1huruf a. Pasal 19 huruf a dan b menyebutkan bahwa
pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun
bersama pelaku usaha lain, yang dapatmengakibatkan terjadinyapraktek monopoH
dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa (a) menolak dim atau menghalangi
pelaku usaha tertentu imtuk melakukan kegiatan usaha ymg sama pada pasar
bersangkutan, (b) menghalangi konsuiiien atau pelanggan, pelaku usaha tertenifti
untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.
Sedangkan pasal 25 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang
menggunak^ posisi dominan baik secara langsungmaupun tidak langsung untuk
menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan arau
menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik
darisegi harga maupun kualitas.

Berdasarkan uraian pasal 19 huruf a dan b serta pasal 25 ayat 1 huruf a,
KPPU menyimpulkan bahwa PT Carrefoiir Indonesia telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar Pii^al 19huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999dan tidak terbukti melanggar pasal 19huruf b serta pasal 25ayat 1huruf a.
Alasan KPPU adalah bahwa Carrefour telah menghalangi pelaku usaha tertentu
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untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan melalui
penerapan mnus margin pada pemasok, sehingga mengakibatkan pemasok
menghentikan pasokannya ke salah satu pesaing Carrefour yang menjual pjodt^
pemasok tersebut dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga
jual di gerai Carrefour. Pada akhirnya adalah harga jual di gerai Carrefourr
merupakanpedoman hargabagi pemasok untuk menghindari pengenaan sanksi
persyaratan minus mar^n, Disamping itu, pesaing Carrefour (Giant, Hypermart,
Clubstore, dan hipermarket lainnya) tidak bebas untuk menentukan harga jual
yanglebih bersaingkepada konsumen di Ijersangkutan. Secara tidak langsung,
penerapan minus mar^n membuat berkurgif^ya item produk di gerai pesaing
Carrefour, sehingga daya saing pesaing Carrefour di pasar menjadi berkurang.
Oleh karena itu, KPPU sampai pada kesimpulan bahwa penerapan minus mar^n
telah menghalangi pesaing Carrefour imtuk melakukan kegiatan yang sama dan
telah terjadi persaingan usaha sehat

Pada tanggal 19 Agustus 2005 dalamputusan KPPU Nomor 02/KPPU-
L/2005, KPPU menyatakan Carrefour'bersalah dan memerintahkan Carrefour
untuk menghentikan penerapan minus mar^n serta mengharuskan pelaksanaan
pembayaran denda sebesar Rp 1.5©0.000.000,00 (satumilyar lima ratus juta ru-
piah)yangdisetorkekasn^ara;J^amun demikian, ataskeputusanKPPU tersebut
pihak Carrefour menyatalcan kebeiatan dan mengajukan keberatan tersebut ke
Pengadilan NegedJakarta Sdatanyangpada akhirnya mendukungputusan KPPU.
Begitu pula ketika Carrefour mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA
jugamenguatkan putusan KPPU tetkaitPetkara Carrefout Menurutpertimbangan
Mahkamah Agung, dalam halinitidak tetdapat kesalahan penerapan hukum, dan
tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundang-undang (Anonim,Mahkamah
A^ngMenguatkan Putusan KPPU: Telkom dan CarrrfourMelanggar UUNo. 5 Tahun
1999, ww,!tpptttgQ^4, diakses tanggal 19April2008;.

Ketentuan Mengenai Syarat-Syarat Perdagangan Di Indonesia
Syarat-syarat perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama

antara pemasok dengan toko modem yang berhubungan dengan pemasokan
produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern. Sebagaimana telah
diuraikan padabagian pendahuluan bahwa syarat-syarat perdagangan inidiletakkan
padaperjanjian dagang yang dibuat antara peritel dengan pemasok.

Perjanjian dagang yang dibuat oleh para pihak memang menganut prinsip
kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrakmemberikan peluang bagi setiap



4
Jurnal Civics, Vol. 5, No. 2, Desember 2008 89

orang untuk menentukan isiperjanjian, menentukanb^tuk dan memilihhuMim
yang berlaku bagi perjanjian yang bersangkutan (Ridwan Khairandy: 2004, 29).
Asumsi kebebasan berkontrak adalah adanya keseimbangan posisi tawar parapihak,
tetapidalamkenyataannya sangatsulit menemukan adanya kesejajaran posisitawar-
tersebut, sehingga perumusan isiperjanjian dapat didominasi olehsalah satupihak:
Pada akhirnya, kebebasan berkontrakmendapatkan pembatasanjangkes^ifftaanya
bermuara pada keharusan isi dan pelaksanaan kontrak mengatni pada noirma-
norma kepatutan (Ridwan Khairandy: 2004,347).

Demikian pula yang terjadi pada perjanjian dagang antara peritjel d«igan
pemasok yang memuat syarat-syarat perdagangan sebagai salah Wtu bagiasa dari
isi perjanjian. Presiden mengesahkanPeraturan Presiden Nomor 112Tafeun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko
Modern, tertanggal 27 Desember 2007, yang salah satunya dimaksudkaja untuk
mendptakan tertibpersaingan dankeseimbangan kepentingan prpdusen, pemasok,
toko modern yang menganutnorma-norma keadilan, saling n^guntungkan dan
tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang deijigan tokc modem
serta pengembangan kemitraan dengan usaha kedl.

Terkait dengan syarat-syarat perdagangan pada Perp^res terrsebut diatas,
ditentukan bahwa syarat-syarat perdagangan, tenitama dengan pemasok usaha
kecil dan menengah, harus dituangkan dalam perjanjian tertolis dengan
menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan hukum Indonesia. Disamping
itu, dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat
perdagangan yang dicantumkan harus jelas, wajar, berkeadilan, saling
menguntungkan serta disepakati oleh kedua belah pihak taiipi tekanan. Biaya-
biaya yang dikenakan kepada pemasok yang berhubungan lang$'4ng dengan produk
pemasok sebagaimana ditentukan pada pasal8 ayat 4 adalah,:
1. Potongan harga reguler (regulardiscount), yaitu potongtin harga yjuig diberikan

oleh pemasok kepada toko modem pada setiap transaksi jualbeli.
2. Potongan harga tetap (fix rebate)^ yaitu potongan harga yang diberikan oleh

pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan targetpenjualan.
3. Potonganharga khusus {conditionalrebate)^ yaitu potongan harga yang dibenkan

oleh pemasok apabila toko modern mencapai targetpenjualan. '
4. Potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga yang

diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi
baik yang diadakan oleh ptmasok maupun toko modern.

5. Biaya promosi (promotion budget), yaitu bjaya yang dibebankan kepada pemasok
oleh toko modern untuk mempromosikan barangpemasokdi toko modern.
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6. Biaya distribusi {distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan oleh toko mod
ern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke.
jaringan toko modern.

7. Biaya administrasi {listingfee), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk
biaya pencatatanbarangpada toko modern yangdibebankanpada pemasok.
Biayapromosidanbiayaadministrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan

dan digunakan secara transparan. Sedangkan bagi pemasok usaha kedl dan
menengah tidak boleh dipungut biaya administrasi pendaftaran barang.

Ketentuan yang telah ada tei^ l>ut dipandang belum memberikan kejelasan
penerapan syarat-syarat perdagangan bagi pemasok dan peritel dalam perjanjian
dagang. Syaratperdaganganyang diatur padaPerpres selanjutnya diaturlebihrind
padaPeraturan MenteriPerdagangan Nomor53/M-DAG/PER/12/2008tentang
Pedoman Pmataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modem. PadaFormendag tersebutditentukan bahwauntuk pemasok Hari
usaha kedl daii menengati keimttaan usaha yang dilakukan adalah dalam bentuk
penerimaan barangdari pemasokkepada toko modem dilaksanakan dalam prinsip
saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

Syarat-syarat perdagangan pada Permendag ini diwajibkan memenuhi
pedoman yang diteriAan pada pasal 7ayat 2, yaitu:
1. Potongan harga r^;uler {p^lar discotmi). Potongan harga reguler ini tidak

berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang
dipublikasikan secara transparan ke semua toko modem dan disepakati dengan
toko modem.

2. Potongan harga tetap (fixed rebate). Potongan ini dilakukan secara periodik
friiilcsimal 3 bulan yang besarnya maksimal 1%. ^
Jumlah dari potongan harga reguler dan potongan harga tetap ditentukan
berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko
modem baik pada saat transaksi maupun secara periodik.

3. Potongan harga khusus {conditionalrebati) dengan kriteria penjualan:
a. Mencapai jumlah yang ditarg^tkan sesuai perjanjian sebesar 100%

mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1%.
b. Melebibi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% sampai dengan 115%,

malcfl kelebihannya mendapat potongan harga khusus paUng banyak
sebesar 5%.

c Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115%, maka kelebihannya
mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10%.
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4. Potongan hargapromosi (promotion discount). Dibenkan kepadapelangganatau
konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko
modern dengan pemasok.

5. Biaya Promosi terdki dari:
a. -Biaya promosi melaluimediamassaatau cet^femseperti brosuratau mailer,

yang ditetapkan secara tcansparan dan waja^ sesuai defigan tadf har^
dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnym ,

b. Biaya Promosi pada toko setempat (w-xton?pwmtionjy dikenakan hanya
untuk area promosi di luar display/pajanga^!! r^guler toko seperti
display, gondola promosi, block shelving, temp^t kasir {Check out Counter),
a7>7^.gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain
y^g memang Hignfialcan untuk tempat promosi

c Biaya promosi yang dilakiikan atas kerjasaim dengm pemasok v^tuk
melakukan kegiatan mempromosikan prodiiitk pemaso^k sepertisampling,
demo produk, hadiah,^<2^^x, dan Iain-lain. •

d. Biayayangdikurangkan ataudipotongkan ate akdvit^ promosiHilalmlcan
maksimal 3 bulan setelah acara berdasarkaii konfirmasi kedua belah pihak.
Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfajftkam untuk aktivitas
promosi lainnya baik pada periode yactg bersangkutan maupun untuk
periode 3rang berikutnya. '

Pada pasal yang sama disebudcan pula bahwa biaya-biaya lain diluar b^ya
sebagaimana yang dimaksudpadakomponenbiaya promosi tidakdiperkenankan
untuk dibebankan kepada pemasok dan biaya yang dikcluarkan untuk prounosi
produk baru sudah termasuk dalam biaya pronipsi. Terkait deng^ promosi,
pemasokdan toko modem secara bersama-sama mombuat perencana^ promo&i,
baik untuk produk baru maupun produk lama imfuk jangka waktU telah
disepakati. Pengguna jasa distribusi toko mod^H tidak boleh dipaksdsan kc|)ada
pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang kritieria .^w^tu,
mutu, harga produk dan jumlah) yang disepakati kedua-belah pihak. ,

Biaya administrasi pendaftaran barang {Hstingfee) hanya untuk pipduk baru
pada l^ermarket banyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh tdbu rupiah)
untuk setiap jenis produksetiap gerai dengan biap paling banyakRp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produkdi semua gerai. Biaya administrasi
ini dapat disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan perkembangan inflasi.

Terkait dengan barang yang dipasok, toko modern dapat mengembalikan
produk baru kepada pemasok fanpa pengenaan sanksiapabila setelah dievaluasi
selama 3 (tiga) bulan tidak memiUki prospek penjualan. Toko modern harus

Ij;
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memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) biilan sebelumnya kepada
pemasok apabila akan melakukan stop order deHsting atau mengurangi item produk
atauSKU {Stop Keeping Unif) pemasok. Pusatperbelanjaandan toko modern t^rus
berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra lisaha baik sebagai pemiJik/
penyewa niangan usaha maupun sebagai pemasok

Sementara pada pasal 8 diatur piila ketentuan-ketentuan yang terkait syarat-
syarat perdagangan. Ditentukan bahwa pembayaran barang dari toko modern
kepada pemasok usaha mikrodanusahakecS wjib dilakukan secara tunai untuk
nilai pasokan sampai dengan Rp lO.OOO.OOD^O (sepuluh juta nipiah) atau
jangka waktu 15 hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. Pembayaran
tersebut berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringanusaha.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai syarat-syarat perdagangan antara
peritdmodern (hipermarket) deiJgan pemasok sebagaimana telah (fisebutkan pada
Petmendag dapatdikenai sanksi administratif berupa pembekuanizm usaha dan
pencabutan izin usaha. Namun demi^ian, perj^jian kerja sama usaha antara
hipermarket dengan pemasok yang telah diberiakukan sebehim diterbitkannya
Permendag tetapberlaku sampai jdengan berakhimya perjanjian yang dimaksud.

Menciptaloui Iklim Persaitig;an Usaha Yang Sehat Melalui Penerapan
Syarat-Syarat Perdagangan PadaBisnis i2ie/^Modem

Persaingan adalah proses perebutan pangsa pasai; konsumen, dan keuntungan.
Untuk bisa menang flalam persaingan sepngkali para pelaku usaha hams menekan
harga untuk merebut konsumen (Acie Siswanto, 2004: 31). Didalam dunia bisnis,
persaingan (cofxpe/ition) memang biasa terjadl Terdapat 2 (dua) vinsur dalam setiap
persaingan, yaitu adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling
mengungguli dan adanya di antara duapihak atau lebih itu untukmencapai
tujuan yang sama. Thomas J Anderson dalam bukunya Our Competitive System and
Po^ menyebutkan bahwa-persaingan dibidang ekonomi merupakan salah satu
bentuk persaingan paling utama diantara sekian banyak persaingan antar manusia,
kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa (An Siswanto, 2004:13).

Persaingan usaha memberikan suatu kebebasan bagi setiap pelaku usaha untuk
meningkatkan efisiensi dan kuaHtas produk dan jasa. Iklim persamgan usaha yang
sehat mendorong pelaku usaha melakukan inovasi supaya dapat bersamg dan
bertahan {eksis) pada pasar yang bersangkutan. Lebih dan itu, persaingan usaha
yang sehat pada akhirnya menguntungkan konsumen, dalam arti konsumen
mempetoleh banyak pilihan atas barang dan jasa yang berkuaUtas dengan harga
yang terjang^u (Hetmansyah: 2008,15). Sebaliknya, apabila persamgan tersebut
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dilakukan olehpelaku usaha yang tidak baik, makaakan terbuka peluang terjadinya
praktdk-praktik persaingan yang curang {unfair competitibti) uiituk menyisihkan^
pesaing-pesaing usahanya dengan berbagai cara. Apalagi jika peritel didukung
oleh kekuatan pasar.

Sebagaimana telah dicontohkan pada kasus PT Carrgfour Indoiiesia,
merupakan hipermarket yang memiliki kekuatan pasar Han tnmyaiahgunakan
kekuatan tersebut untuk menekan pemasok melalui penera|TO syaraJt-^arat •
perdagangan dan berakibat menyulitkan pesaing untuk bersam)g. Melaju't s^at
perdagangan berupa mnus margin, Carrefour dapat mengofitafpl yang
ditawarkan pesaingnya agar tidak lebih rendah danharga jual Caiiirefour kepada
konsumen. Tujuannya tentu Carrefour menginginkan bahwa jual psroduk
tertentu yang ditawarkan pada konsumen tidak lebih mahal ii|ari pesaic^ya
sehingga konsumen lebih tertarik berbelanja di Carrefour. Defagan dcmikian,
pengenaan minus margin dapat membuat pesaing Carrefour sulifuntuk feersaing.
Apalagi Carrefour memiliki kekuatan pasar {marketpower) yanglebih dibaodingkan
dengan peritel lain di kelas hiperm^ket. Berdasarkan kekiiitan pasalr itulah
kemudian timbul ketergantungan bagi para pemasok unt«^ masuk ke gerai
Carrefour. Inilah yang menyebabkan bargaining power per^asok dalsm proses
negosiasi syarat-syarat perdagangan cukup lemah dih^dapan pedtel besar.
Lemahnya posisi pemasok kemudian berpotensi dima^faatkan peritel untuk
menekan pemasok. Pemasok yang tidak punya cukup pilihan jacingan distribusi
di dalam negeri terpaksa menyepakati perjanjian dagang yang memuat syarat-
syarat memberatkan itu (Anonim, 2007, Kemelut Vs PemaMk PUl http://
64.203.71.11 /knmpas-cetak/0703/15/f*1fnfinfni/'̂ 3R'̂ 9n'̂ taiiggal akses 02
Mei2008).

Dengan kata lain, kekuatan pasar yang dimilikt suafa hipermarket bisa
membuka peluang untuk dapat m^erapkan syarat-syarat perdagangan sesuai
dengan keinginan hipermarket, sehingga ketika keadaan eersebut disaliigunakan
akan menghalangi pesaingnya untuk melakukan kegiat^ yang sama, Artinya dilam
hal tersebut telah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat

Padahal dengan iklim persaingan usaha yang sehat akan men]amin tercapaitaya '
efisiensi dan efektivitas sistem perekonomian. Melalui persaingan usaha yang ssili^t
pula akan terjamin adanya kesempatan benisah^^ yang sama antara pelaku usaha
besar, menengah dankedl (Hermansyah: 2008,19).

Melakukan pengaturan agar interaksi dalam bisnis ritel (hipermarket) terhindar
dan upaya eksploitasi satu p|hak terhadap pihak lain dan menghalangi pesaing untuk
melakukan kegiatan yang skma menjudi hal yang sangat penting. Pembatasan
pengenaan syarat-syarat perdagangan oleh peritel kepada pemasok sebagaimana
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telah diuraikan pada bagian "Ketentuan Mengenai Syarat-Syarat Perdagangan Di
Indonesia" tersebut diatas akan membantu menaikkan posisi tawar pemasok
temtama terhadap peritel yang memiliki kekuatan pasar dan menyalahgunakan
kekuatan tersebut melalui pengenaan syarat-syarat perdagangan yang meiaigikan
pemasok serta peritel lain sebagai pesaing. Ada batas-batas pengenaan syarat-syarat
perdagangan sebagai upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat

Pada penerapan regulasi yang telah ada tersebut tentu memerlukan adanya
monitoring atau pengawasan. Namun demikian, melakukan pengawasan atau
mengontrol penerapan aturan tersebut di%pangan tidaklah mudah. Oleh karena
itu, diperlukan bantuan dan pemasok y^g merasa dirugikan peritel untuk
melaporkan kepada pemerintah termasuk apabila ada peritel yang belum
menyesuaikan perjanjian dagangnya dengan ketentuan Halam Permendag. Dengan
demikian, pemerintah akan memiliki buktiyang cukup kuat untuk menindak lanjuti.
Pada akhirnya, iklim persain^^ usaha yang sehat tentunya menjadi tujuan
penerapan syarat-syarat perdi^^gan yang jelas, wajar, berkeadilan, saling
menguntun^can serta disepakati bieh Iredua belah pihak tanpa tekanan.

Penutup

perdagangan tersebutmen^al^n s^ratperdagangan yang jelas, wajar, berkeadilan,
saling menguntungkan serta disepakati oleh kedua belah pihak tanpa tekanan.
Dengan kata lain, bahwas^^t-syaratperdaganganyang ditentukan tidak membuka
pehiang terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat Syarat-syarat perdagangan
yang diperbolehkan untuk dikenakan pada pemasok hanyalah syarat-syarat
perdagangan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 8ayat4Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang kemudian diperind pasal 7
ayat 2 dan pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/
12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan danTokoModern.

Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat melalui penerapan syarat-
syarat perdagangan dapat direalisasikan dengan selalu melakukan monitoring atau
pengawasan terhadap penerapan ketentuan yang ada. Mengingat bahwa monitor
ing atau pengawasan tidak mudah dilakukan, maka peran pemasok dalam
melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai syarat-syarat
perdagangan ini sangat diperlukan. Selanjutnya, iklim persaingan usaha yang sehat
menjadi tujuan dari penerapan syarat-syarat perdagangan yang jelas, wajar,
berkeadilan, saling menguntungkan serta disepakati oleh kedua belah pihak tanpa
tekanan.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MAHASISWA DAJLAM

MENGKRITISIKEBIJAKAN PUBLIK MELALUI
PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIp

Mukhamad Murdiono

Dosen Strategi Belajar Mengajar Pendidik^ Kewarganegaraan
diJufusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FISE, UNY

Abstract

This stiufy mm tofind the students' improvement in criticiv^ngpublicpolicy through the
implementation ofportfolio baseddtiv(ensbip learning strategy. Criticality of students toissues
ofpublicpokey isoneform of dm skills (civic skills). This research isaproactive classroom
action research ^ Schmuck (1997). The suly'ects were students of Departmentof CivicEdu
cation andhaw, Faculty ofEconomics andSocialSciences, Yogyakarta State University. The
results of this stu^ indicate that the use ofpdrtfoHo-baseddvic learning strategies can improve
student criticality topubUcpoli<yproblems. Increase of criticality of students can be seenfrom
the increasing numberof indicatm n^h include: sohdngproblems in learnings studying and
ana^^ngproblems, expressing apimons orar^mentSy respon^ng to questionsposed to others,
andconcluding of theproblem solving.

Keywords: Learning, VubHcVoluy, Portfolio

Pendahuliian

Kebermaknaanbelajar sebagai hasildad perisdwapembelajaran ditandai oleh
terjadinya hubungan substantif aspek-aspek konsep dan informasi baru dengan
komponen-komponen yang relevan dalam strukturkognitifpesertadidik. Dalam
pembelajaran peserta didik dapat menciptakan makna-makna melalui
pengintegrasian atau pengaitan diri dengan pengetahuan yang telah ada dalam
struktur kognitifinya serta menemukan dan mengomunikasikanya dengan persoalan
atau permasalahan dalam kehidupannya. Dengan demikian peserta didik akan
dapat belajar dengan baik apabila sesuatu yang dipelajarinya terkait dengan apa
yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang dialami dan terjadi
di sekelilingnya.
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Proses pembelaiaran seharusnya tidak lagi uienjadi [wahaaa mengajar (teach-
in^ tetapi lebih diarahkan sebagai wahana belajar (karmn^y karenapembelajaran
merupakan proses pendewasaan seseorang. Petabelajaran (karmn^ harus lebih
mehyenangkan, mengasyikan, mencerdaskan peserta didik, dtm^tia dosen mampu
mengembangkan polapikirdanmengubahsikap sertaperilaku tE^asisw/©oseQ
tidak hanya mengajar untuk mencapai hasil ujian tertentu, tetapi^engembangkan,
mahasiswa secara utuh, disiplin, jujur, sesuainorma-norma masyar^t Disar%ing
itu, dosen juga tidak hanya sebagai tutor saja, tetapi juga sebagai lasilitatdrv

Pembelajarandi kelas harus dapatmeningkatkan kreatifitas d^ daya inovatif
mahasiswa, dengan cara mendorong mahasiswa agar d^at menglpsilkan sesuatu
yang terbaik. Artinya, mahasiswa diberi kebebasan untuk berpjfctisipasi secara
aktif dalam proses pembelajaran di kelas melalui pengembangasi daya inovatif
dan kreatifitasnya. Proses pembelajaran yang berlangsumg cenderung
membelenggu kreatifitas dan daya inovatif mahasiswa. Proses pembelaiaran di
kelas sangat terpusat pada dosen, sehingga partisipasi aktif mahasiswa dalam
pembelajaran tidak muncul. Sebagai akibatnya, kegiatan belajar mengajar lebih
menekankan pada pengajaran daripada pembelajaran.

Prosespembelajaran yang memperlakukan mahasiswa sebagai obyek atauklien,
sedangkan dosen sebagai pemegang otoritas tertinggi ke^muan menyebabkan
praktek pembelajaran menjauhkan dari kehidupan liil yang ada di luarkampus.
Pengetahuan yang didapatkan mahasiswa kuiangrelevan dengan kebutuhan
pekerjaan, terlalu terkonsentrasi pada pengembangan intelektual yang tidak
berajalan dengan pengembangan individu sebagai satu kesatuar yang utuh dan
berkepribadian. Proses belajar mengajar didominasi deng^ tuntutan untuk
menghafalkan danmenguasai pelajaran sebanyak mungkin guna menghadapi uji^.

Proses pembelajaran cenderung mengabaikan gagasan dan kurang
mengembangkan potensipeserta didik secara optimaL Model pembelajaran yang
dikembangkan dikelas lebih diwamai oleh pendidikan ysmg menitikberatkan pada
pembelajaran konvensional, seperti ceramah sehingga kurang meraogsang peserta
didik terhbat secara aktif dan mengeluarkan ide-ide dalam proses pembelajaran.
Aktivitas dosen lebih menonjol daripada mahasiswa. Pendekatan pembelajarliii
yang dikembangkan lebih didasarkan padakebutuhan formal adxninisQatif daripada
kebutuhan riil mahasiswa. Sebagai salah satu akibatnya, dalam konteks
pembelajaran kewarganegaraan, pembelajaran lebih cenderung berkembang
menjadi budaya belajar meng '̂afal bukan budaya belajar berpikir kritis danbelum
mampu membangkitkan buda\ belajar learning how to ieam pada diri mahasiswa.
Suasana pembelajaran tersebut semakin menjauhkan peran Pendidikan
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Kewarganegaraan dalam upaya membentuk warga negara yang baik citi-
f^ns) dan menjadi wargamasyarakat yangberguna.

Komponen penting yang hendak dikembangkan dalam mencapai tujuan
pembelajaran pendidikan kewarganaegaraan yaitu warga negara yang^cerdas
(memiliki pengetahuan kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan
berpartisipas^, danberkarakter (loyalk^ada bangsa dannegara, memiliki kebiasaan
berpikir dan bertdndak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945). Pengetahuan
dan keterampilan kewarganegaraan merupakan basis bagi terbentuknya karakter
kewarganegaraan. Karakter kewarganegara^ berisikan sifat-sifat yang melekat
padadiri setiap warga negara dalam mekifeikan perannya sebagai warga negara,
hal ini akan terbentuk ketika pada dirinya telah terbentuk pengetahuan dan
keterampilan kewarganegaraan (Cholisin, 2003: 2).

Keterampilan kewarganegaraan (civic skill) yang dimiliki oleh mahasiswa
misalnya dapat dilihat dari kemampuannya mengkritisi kebijakan publik. Mahasiswa
sebagai intelektual muda seharusnya dapat memiliki kekritisan terhadap setiap
kebijakan publik yang dikeluarkan dfeh pemetintah, baik dalam skala nasional
maupun lokal. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah terkadang kurang
menguntungkan bagi sebagian warga, dan sangat menguntungkan bagi sebagian
yang lam. Fenomena yang mu^uldalam keseharian, ada kecenderungan kurangnya
kekritisan mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.
Mahasiswa terkadang bersikap apads terhadap segala sesuatu yang muncul sebagai
akibat pengiting dari kebijakan yang muncuL

Secara terminolpgis penyebutan istilah kebijakan seringkali rancu dengan istilah
kebijaksanaan. Kedua kata itu berpangjEal dan kata bijak yang berartipandai,
selalu menggunakan akal budinya. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran.
Bijaksana berarti selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan
pengetahuannya), tajam pikiran, pandai dan ingat-ingat Sementara kebijaksanaan
mpmililfi arti kepandaian menggunakan akal budinya (Poerwadarminta, 2007:157).
Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilahdan seringkali disandingkan
dengan istilah public sehingga muncul terminologi public poli(y yang berarti
kebijaksanaan umum (Shadily, 2002.437).

Dalam praktek pembelajaran kewarganegaraan istilah yang digunakan adalah
'Icebijakan". Biasanya pembelajaran memfokuskan pada pengembangan kebijakan
publik dalam menghadapi masalah-masalah tertentu yang ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari di masyarakat Pengembangan kebijakan tersebut kemudian
akan direkcwtnendasikan kepada pemerintah atau wakil pemerintah setempat.
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Masalah-masalah yangdikaji biasanyamasalah y^g nj^^yangkut kepentingan
masyarakatluas dan menuntut untuk segera djjselesaikan.

Kebijakan publik merupakan suatu persetujuanatas cara-carayangdilakukan
di tingkat pemerintahan manapim dalam memenuhi taiaggungjawabhya untuk
m6mberi perlindungan atas hak-hak individu serta taiiggungjawab imtuk
meningkatkan kesejahteraan semua orang {Centerfor CivicMducation^ Indonesia,
2003:8). Kebijakan publikyangdibuatolehpemetintahbiasan^ra ditua:^kan
bentuk peraturan dan perundang-undangan. Badan-baiian yattg'memiliki
kewenangan untuk membuat kebijakan publik adalah badan-badan pemerintahan
eksekutif. Beberapa kebijakan publik juga dibuatoleh legislatif dan dituangkan
dalam bentuk undang-imdang.

Peran pemerintahan (Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat) dalammerumuskan
kebijakan publiksangatlah besar. Tetapi perludipahami bahwaperanan pemerintah
tersebut hanyalah merupakan salah satobagian dari suatu proses. Dalamproses
ini hendaknya semua warga negara termotivasi untuk berpartisipasi Halam
merumuskan kebijakan publik. Maka pengambilan s^tu keputusan yang
demokratis adalah suatu proses dimana selain memedukan persetujuan dariwarga
negara yangdiperintah, jugamemedukanpartisipasi dariwarganegaraitu sendiri.

Proses pembuatan keputusan dimulai ketika warga negara menganggap bahwa
dalam masyarakat telahmunculsuatumasalah. Anggapanini biasanya timbul Han'
beberapa pemberitaan di mass media, d^ pemyataan-pemyataan para politikus,
kelompok masyarakat, atau lembaga-lembaga pemerintahan kimiya. Kemudian
wargamemformulasikan pe^iktran-pemikirfln mereka untuk mendapatkan cara
terbaikdalammemecahkan masalah tersebutDengan cai^a seperti itumasyarakat
mencoba meyakinkan pemerintah supaya menyetujui dan menerapkan solusi
alternatif yang ditaawarkan.

Kekritisan mahasiswa terhadap kebijakan publik sebenarnya dapat
dikembangkan atau ditingkatkan dengan menerapk^ strategi pembelajaran ij^an§
dapatmemunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Salah \
satu bentuk strategi pembelajaran yang dapat dipilih adalah strategi pembelaiiaran
berbasis portofolio. Strategi ini mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembeL-^ijirari.
Prinsip-prinsip dasar pembelajaran dimaksud adalah prinsip belajar siswa aktif
(studentactive learning, kelompok belajar kooperatif (cooperative kamtn^^ pembelajaran
partisipatorik, danmengajar yang reaktif (reactive teaching. Di samping itu, strategi
pembelajaran portofolio juga menjadikan empat pilar pendidikan yang dicanangkan
UNESCO, seperti telah dikemukakan di atas, sebagai landasan strategi
pembelajaran (Dasim Budtmansyah, 2002: 8).
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Selama ini portofolio banya dipandang sebagai model penilaian, padahal
portofolio dapat berupa metode, media, dan evaluasi. Portofolio mengharuskan
peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Portofolio
berfiingsi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan peserta didik dan
kemampuan dalam mata pelajaran tertentu, serta pertumbuhan kemampuan
peserta didik. Strategi pembelajaran portofolio dapat memberikan bahan tindak
lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan peserta didik sehingga pendidik
dan peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya
(Sumarna S. dan M: Hatta, 2004: 73).

Portofolio merupakan inpvasi strategi i^nbelajaran yang menjadikan proses
pembelajaran lebili efektif dan menarik. Penerapan strategi portofolio dalam
pembelajaran diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran,
khususnya pada pembelajaran kewarganegaraan. Kualitas pembelajaran sangat
erat kaitannya dengan kompetensi metodologis dosen, artinya kualitas
pembelajaran yang rendah akan ssngat terkait dengan rendahnya kemampuan
dosen dalam menerapkan strategi pembelajaran di kelas. Terkadang dosen
menguasai konsep tetapi kesulitan untuk menemukan cara yang sesuai untuk
mengajarkan atau menjelaskan konsep tersebut. Dosen mengajar tanpa
menggunakan strategi pembe^aran yang sesuai dengan konsep atau materi
pelajaran. Dosen mempunyai kewajiban untuk menerapkan strategi pembelajaran
yang dapat menadk minat dan perhatian mahasiswa.

Strategi pembelajaran portofolio merupakan salah satu bentuk perubahan
pola pikir dari teachercmtmdmcsiuya students centered. Strategi ini merupakan inovasi
pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori
secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik-empirik. Strategi portofolio
dapat menjadi program pendekatan yang mendorong kompetensi, tanggungjawab,
dan pardsipasi peserta didik, belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum
(publicpoHg), memberanikan diti untuk berperan serta dalam kegiatan antar sesama,
antar sekolah, dan antar anggota masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk
menemukan bagaimana pemngkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengkritisi
kebijakan publik dan kendala yang dihadapi oleh dosen dalam menerapkan strategi
pembelajaran bferbasis portofolio.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang difokuskan pada situasi
kelas atau lazim disebut dengan classroom action research. Metode ini dipilih
berdasarkan pertimbangan bahwa melalui penelitian tindakan kelas diharapkan
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akan ditemukan cara yang lebih baik dalam pembdajaran di kelas. Peneliti^
tindakan kelas merupakan cara yang sangatefektif dalampembdajaran (Mettetal,
2001: 8). Menurut Stadnger (1999: 17) penelitian tindakan kelas memungkinkan
peneliti untuk: meneliti secara sistematis problem-problesp dan isu-isu yang
dihadapi, merumuskan secara lebih cerdik sejumlah situasi J^g yang dibadapi,
dan memikirkan perencanaan untuk melakukan tindakan ^hadap naasalah--
masalah yang dimiliki. ;

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Stmdi Pendidikan
Kewarganegaraan, FISE, UNY, angkatan 20G6 (semester 5) yiang meQempuh
mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk
memperoleh data atau informasi yang representatif baik data primer maUpun
sekunder maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian iiiii adalala dmgan
merefleksi hasil pengamatan dan hasil belajar mahasiswa se^una pekjksaaaan
tindakan. Artinya, peneUti melihat, mengkaji, dan mempertifiabangkaii dampak
atau hasil tindakan baikterhadap proses maupun hasil belaj^

Rancangan modelpenelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penditian
ini mengikuti modd proactive action research dari Schmuck (1997: 32).; Modd ini
memiliki 6 (enam) tahapan padasetiap siklus, yaitu: (1) m^ei^pkan pralslik baru
yangberbeda dariyanglain^ (2) menggabungkan harapan danpjerhntian terhadap
praktik baru, (3) mengumpulkan data dengan teratur untuk menjjiiga jejak rekasi
danperubahan sikap, (4) mengecek dan menafsirkan data, (5) mdafciakan refleksi,
dan (6) mencoba praktik baru lain yang telah mekluii proses revki. Sebagai acuan
untukmempertimbangkan danmemberikan makna terhadap ap^ yang tdah dicapai
setelahpelaksanaan tindakan dalam penelitian inidigumaka^lmteria yang bersifat
relatif, yaitu dengan membandingkan hasil sebdumdansesujahtindakan. Apabila
keadaan setelah tindakan lebih baik, maka dapat dikatakaa bahwa tindakan t4^
berhasil; akan tetapi kalau tidak ada bedanya atau bahkaiiiebih jdek, maka tindak^
belum berhasil atau telah gagal (Sumarno, 1996:12).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum penelitian tindakan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan
pengamatan awal terhadap situasi bdajarmetigajar dikdas.Pengamatan terhadap
proses belajar mengajar sebagai langkkh awal untuk mengetahiii permasalahan
pembelajaran yang ada di kehs. Dengan Icata lain, adanya permasalahan di kdas
itulah yang nantinya akan men)iidi fokus penelitian. Pengamatan awal dilakukan
sebagai suatu studi kelayakan untuk meil,getahui apakah permasalahan yang akan
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diteliti merupakan masalah riil dan benar-benar ada di lapangan. Permasalahan
tersebut adalah kurangnya kekritisan mahasiswa terhadap permasalahan yang
menyangkut kebijakan publik. Padahal sebagai mahasiswa tentunyah^s niemiliki
kekritisan terhadapmasalah yangadadi lingkungan sekitar, terutama terkait dengan
permasalahan kebijakan publik.

Selain melakukan pengamatan awal, imtukmemudahkan dalam pelaksanaan
tindakan maka dibuatlah suatu perencanaan. Perencanaan yang dibuat meliputi:
kompetensi dasar yang akan dicapai, hipotes^ tindakan yang akan digunakan untuk
memprediksi hasil penelitian, materi pemb^j^iin yang akan disampaikan, metode
pembelajaran yang jikan Hignnakan^ dan alat ]^acaga/media yang digunakan dalam
rangka mencapai tujuan pembelajaran. Melalui perencanaan diharapkan dalam
pelaksanaan tidak ditemui hambatan-hambatan yang.akan menghalangi
tercapainya mjuan penelitian. Perencanaan sebelum melakukan tind^n juga akan
mempefmudah Halam menentukan keberhasilan tindakan yang dilaksanakan.
Perencanaan dapat dijadikan panduan pelaksanaan tindakan, sehingga penelitian
yang Htlalmkan jauh melenceng d^ tujuan penelitian untuk menerapkan
strategi pembelajaran rangka meningkatkan kekritisan mahasiswa terhadap
permasalahan kebijakan publik.

Penelitian tindakan kelas ini^toaksanakan dalam duasiklus. Setelah dilakukan
pengamatan Hari hasil pelaksanaan tindakan siklus pertama, menunjukkan bahwa
tingkat kekritisan mahasiswa terhadap permasalahan kebijakan publik masih
kurang Hal itu disebabkan pada siklus pertanoa mahasiswa masih canggung dengan
strategi pembelajaran portofoKo. Kekritisan terhadap permasalahan kebijakanpublik masih dimonopolioleh mahasiswa tertentusajayang Vol^ .Daribeb^pa
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kekritisan mahasi^a
menunjukkan bahwa persentase mahasiswa yang m e tisan ter a ap
permasalahan kebijakan publik yang dibahas dalam proses pem e jaran mas
sangatkurang.

Mahasiswa belum sepenuhnya memahami langkah-langkah pengembangan
strategipembelajaran portofoHo, meskipun sebenarnya pada pertemuan awal sudah
dibagikan buku panduan pengembangan strategi portofoUo. Kebmgungan
mahasiswa untuk menerapkan strategi pembelajaran portofolio dalam
pembekjaran kewarganegaraan pada siklus pertama memang hal yang wajar, karena
strategy tersebut merupakanhal yang baru bagi mereka. Pada pelaksanaan tindakan
siklus pertama mahasiswa cenderung pasif. Hal ini dapat dihhat dari hasil
pengamatan yang selama tindakan dilaksanakan. Dari indikator
memecahkan masalah dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan masih sangat
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jarang (52,6 %) mahasiswa yang sering melakukaonya; dalam hal mengamati,
menganaUsis, dan menyimpulkan menunjukkan masih aangat jarang (81, 6 %)
mahasiswayangmelakukannya; dalam halmenyampaikan pendapatatauargumen
menunjukkanmasihbanyak (57,9%)mahasiswa yang tidak p^ah melakukannya;
mahasiswa juga masih sangat jarang (76, 3 %) menanggapi^pertanyasLQ yang
diajukan oleh orang lain; dan dalam hal menyimpulkan penilesaian n^salah
kebijakan pubUk masih sangat jarang (78, 9%) mahasiswa yang^Welakdiai^a.

Upaya yang dilakukan dosen dalam meningkatkan kekritisan ntiiahasiswa'melalui
pembelajaran berbasis portofolio pada siklus pertama ini te^yata m^emui
beberapa hambatan. Mimculnya hambatantersebut disebabkanj^leh faktor inter
nal dan eksternal. Hambatan internal muncul dari dalam dirimahiQsiswa itu seadiri,
sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang dapat mempengaiuhi
pelaksanaankegiatan pembelajaran. Hambatanyangdatangdari<Mam mahasiswa
itu sendirimisalnya kurangnya pemahaman mahasiswa terhaHap:]iingk-^Vt-.1ang1riih
penerapan strategi pembelajaran berbasis portofolio, lemahtifiya pengetahuan
mahasiswa terhadappersoalan-persoalan kebijakan publikyangadadinmsyarakat,
dan kurangnya kemampuan menganalisis secara lebih tajam terhadappersoalan-
persoalan penting yang ada di masyarakat / I

Sementara hambatan yang datang dari luar dapat be;mpa minimnya waktu
yang digunakan untuk mencaridata atau informasi tedsaitdengan permasalahan
yang akan dipecahkan, kurangnya semangat kebersamaan (kekorrsipakan) imtuk
membuat paneltayangan, sulitmenentukan waktuyang tcpatuiitukmpl^lmlran
wawancara denganparatokohmasyarakat ataupejabat terkaitpe^^masalahan yang
dikaji di kelas.

Setelah siklus pertama penelitian tindakan ini dilakulian, maka langl^h
selanjutnya adalah melakukan refl#si. Langkah refleksi dilakukan dengaa
melakukan perenungan terhadap semua yangterjadiselamji rindakati dilaksanak^.
Dari hasil refleksiyangtelah dilakukan adabeberapahai yajag didapatkan selama
pelaksanaan tindakan padasiklus pertama. Beberapa halitu terkait^engankriteria
keberhasilan tindakan. Terkait dengan kekritisan mahasiswa terhadap kebijakan
publik, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapatdikatakan bah^^
partisipasi aktif mahasiswa dalam pelaksanaan siklus pertama belum maksimal.
Hal itu dapat dilihat dariketerlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang
lebih banyak dikuasai oleh mahasiswa yang memiliki tingkat penguasaan materi
yang baik atau mahasiswa-mahasiswa yang "vokal". Selain itu, masih ditemuinya
beberapa kendala dalam pelakMaan strategi pembelajaran berbasis portofolio
pada siklus pertama.
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diteliti merupakan masalah nil dan benar-benar ada di lapangan. Permasalahan
tersebut adalah kurangnya kekritisan mahasiswa terhadap permasalahan yang
menyangkut kebijakan publik. Padahal sebagai mahasiswa tentunya hams memiliki
kekritisan terhadap masalah yangadadilingkungan gekitar, terutamaterkaff dengan
permasalahan kebijakanpublik.

Selain melakukan pengamatan awal, untuk memudahkan dalampelaksanaan
tindakan maka dibuatlah suatuperencanaan. Perencanaan yang dibuat meliputi:
kompetensi dasar yang akan dicapai, hipotesis tindakan yang akan digunakan imtuk
memprediksi hasil penelitian, matedpembi^jaranyang akan disampaikan, metode
pembelajaran yang akan digunakan, danMatperaga/media yang digunakan dalam
rangka mencapai tujuan pembelajaran. Melalui perencanaan diharapkan dalam
pelaksanaan tinHalcan tidakditemui hambatan-hambatan yangakan menghalangi
tercapainya mjuan penelitian. Perencanaan sebelum melakukan^tindakan jugaakan
mempefmudah dalam menentukan keberhasilan tindakan yang dilaksanakan.
Perencanaan dapat dijadikan paisduan pelaksanaan tindakan, sehingga penelitian
yang Hilalaikan tidak jauh melencebg dan tujuan penelitian untuk menerapkan
strat^ pembelajaran dalam rangka meningkadsan kekritisan mahasiswa terhadap
permasalahan kebijakan publik.

Penelitian rinHalr^in ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setelah dilakukan
pengamatan danhasil pelaksanaan tindakan siklus pertama, menunjukkan bahwa
tingkat kekritisan mahasiswa terhadap permasalahan kebijakan publik masih
kurang. Hal itudisebabkan pada sildus pertama mahasiswa masih canggung dengan
strategi pembelajaran portofolio. Kekritisan terhadap permasalahan kebijakan
publik masih dimonopoli oleh mahadswa tertentu saja yang'Vokal". Daribeberapa
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kekritisan mahasiswa
menunjukkan bahwa persentase mahasiswa yang memiliki kekritisan terhadap
permasalahan kebijakan publik yang dibahas dalam proses pembelajaran masih
sangat kurang.

Mahasiswa belum sepenuhnya memahami langkah-langkah pengembangan
strategi pembelajaran portofolio, meskipun sebenarnya pada pertemuan awal sudah
dibagikan buku panduan pengembangan strategi portofolio. Kebingungan
mahasiswa untuk menerapkan strategi pembelajaran portofolio dalam
pembelajaran kewarganegaraan pada siklus pertama memang hal yangwajar, karena
strategi tersebut merupakan hal yang baru bagi mereka. Pada pelaksanaan tindakan
siklus pertama mahasiswa cenderung pasif. Hal ini dapat dilihat dari hasil
pengamatan yang dilakukan selama tindakan dilaksanakan. .Dari indikator
memecahkan masalah Anhm kegiatan pembelajaran menunjukkan masih sangat
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jarang (52,6 %) mahasiswa yang sering melakukannya; Halam hal meogamati,
menganalisis, dan menyimpulkan menunjufckan masih sangat jarang (81, 6%)
mahasiswa yang melakukannya; dalam hal menyampaikan pendapat atau argumen
meniinjukkan masih banyak (57,9 %) mahasiswayang tidak pemah mdakukannya;
mahasiswa juga masih sangat jarang (76, 3 %) menao^api perl^yaait,yang
diajukan oleh orang lain; dan dalam hal menyimpulkan penydesaian masalah
kebijakan publik masih sangat jarang (78,9 %) mahasiswa^ang melakukannya.

Upaya yang dilakukan dosen dalam meniogkatkan kekrittsan mahasiswa melalui
pembelajaran berbasis portofolio pada siklus pertama im temyata menemui
beberapa hambatan. Munculnya hambatan tersebut disebafekan oleh faktor inter
naldaneksternal. Hambatan internal muncul dari dalam diri mahasiswaitu sendiri,
sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungah yang dapat mfimpengaruhi
pelaksanaankegiatan pembelajaran. Hambatanyangdatangdari dalammahasiswa,
itusendiri misalnya kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap lan^lraK-langlraVi i
penerapan strategi pembelajaran berbasis portofolio, lemahnya pengetahuan
mahasiswa terhadap persoalan-persoalan kebijakan publifey^gada dimasyarakat,
dan kurangnya kemampuan menganalisis secara lebih tajam terhadap persoalan-
persoalan penting yang ada di masyarakat ,

Sementara hambatan yang datang dad luar dapat berupa minimnya waktu
yangdigunakan untukmencari data atau informasi terkait dengan permasalahan
yang akan dipecahkan, kurangnya semangat kebersanaaan (kekompakan) untuk
membuatpaneltayangan, dansulitmenentukan wi^ktu yang tepat untukmdakukan
wawancara dengan para tokoh masyarakat atau pejabat terksiit permasalahan yang
dikaji di kelas.

Setelah siklus pertama penelitian tindakan ini diiakukan, maka 'kngkah
selanjutnya adalah melakukan tefleksi. Langkah rctleksi dilakukan ^^gan
melakukan perenungan terhadapsemuayangterjadisjsjama tindakan dOaksanakaa.
Darihasil refleksi yang telah dilakukan ada beben^pa hal yang didapadcan selarfia
pelaksanaan tindakan pada siklus pertama. Beberapa hal itu tetkait dengan kribai^
keberhasilan tindakan. Terkait dengan kekritisan mahasiswa terhadap kebiiakan
publik, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan-faahwa
partisipasi aktif mahasiswa dalam pelaksanaan siklus pertama belum maks^imal.
Halitu dapat dilihat dari keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang
lebih banyak dikuasai oleh mahasiswa yang memilild tingkat penguasaan materi
yang baik atau mahasiswn-mahasiswa yang "vokal". Selain itu, masih ditemuinya
beberapa kendala dalam pelaksanaan strategi pembelajaran berbasis portofolio
pada siklus pertama.
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Untuk lebih meningkatkan kekiitisan mahasiswa terhadap permasalahan
kebijakan publik maka pedu untuk dilakukan tindakan pada siklus berikutnya.
Siklus kedua dilakukan setelah melalui revisi beberapa hal yang dianggap
menghalangi mahasiswa untuklebih kritis terhadap permasalahan kebijakan publik.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan memberikan lebih lanjut
pemahaman mengenai permasalahan yang akan dibahas dikelas dan memberikan
pemahaman lebih lanjut mengenai langkah-langkah pembelajaran berbasis
portofolio.

Padapelaksanaan tindakan sikhis kediii, telah dilakukan berbagai perbaikan
(revisi) terhadap langkah-langkah yang diSnggap kurang berhasil dalam tindakan
pada siklus pertama. Untuk mengetahui sejauhmana perubahan-perubahan ke
arah peningkatankualitas pembelajaran makamodelyangditerapkanpada siklus
kedua ini masih sama dengan siklus yang pertama yaitu stra|:egi pembelajaran
berbasis portofolio. Hanya sjija pada siklus yang kedua ada beberapa hal yang
ditekankan, terutama hal-halyang dianggap kurang berhasil pada siklus pertama.

Berdasarkan hasil pengamatan pada pelaksanaan tindakan siklus kedua
menunjukkan bahwa tingkat kekritisan terhadap permasalahan kebijakan publik
semakin meningkat. Hal itu ^ikarenakan pada siklus kedua mahasiswa sudah
semakin paham dengan pef&iasalahan kebijakan publik yang dikaji langkah-
langkah strategi pembelajaran portofolio. Tingkat kekritisan mahasiswa hampir
merata pada setiap kelompok pengembang portofolio. Kekritisan terhadap
permasalahan kebijakan publik tidak lagi dimonopoli oleh mahasiswa tertentu
sajayang "vokal". Daribeberapaindikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
kplcn'ti^fin mahasiswa terhadap permasalahan kebijakan publik menunjukkan bahwa
persentase mahasiswa yang kritis terhadap permasalahan kebijakan publik yang
dikaji Halatn proses pembelajaran sudah semakin meningkat.

Pada pelaksanaan tindakan siklus kedua mahasiswa sudah semakin aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan
selama tindakan dilaksana^n. Dari indikatormemecahkan masalah dalam kegiatan
pembelajaran menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi mahasiswa yang tidak
pernah melakukan kegiatan ini; 26,3 %mahasiswa sering melakukan kegiatan ini
dan 5,3 %mahasiswa sangat sering melakukan kegiatan ini. Dalam hal mengamati
dan menganalisis masalah menunjukkan 21,1 %mahasiswa sering melakukannya
dan 7,9 % mahasiswa sangat sering melakukan kegiatan ini. Dalam hal
menyampaikan pendapat atau argumen menunjukkan 15,8 %mahasiswa sering
melakukannya dan 2,6% mahasiswa sangat seringmelakukan kegiatan ini. Sebagian
besar mahasiswa juga sudah sering (84,2 %) dan sangat sering (7,9%) menanggapi
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pertanyaan yang diajukan orang lain. Dalam hal menyimpulkan penydesaian
masalah jugasering (73,7 %) dan sangat sering (2,6 %) mdakukankegiatan ini.

Padasiklus kedua inikendala yang munciil juga sudah.Giulai berkurang. Terkait
d^ngan kendala internal yang datang dari dalam diri maktaswa dapatjaerkur-ang.
Hal itu terlihat dari semakin dipahaminya langkah-langlm penerapan strategi
pembelajaran berbasis portofolio, semakin meningkatnya p^oii^hanMn ti^asis^
terhadap permasals^an kebijakan publik yang dikaji, dan aialisis ya^^ c&erikan
sudah semakin jelas dan tajam. Kendala lain yang semula ununcui pada siklus
pertama sepertikurangnya kerjasama dalam penyusunan panel tayangan ;uga sudah
dapat diatasi. Hal itu terlihat dari semakin menarikdan banjWk sentuhaa artisitik
yang diberikan mahasiswa terhadap panel tayangan yang dibiiat. Penentu^ waktu
untuk menggali lebih dalam terkait informasi yang dibutuhkyai juga kbih efektif.
Artinya, sumber-sumber informasi yang dituju mahasiswa dapat naenlberikan
informasi atau data lebih banyak lagi sehingga data yang diperoleh mahasiswa
lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti siklus sebelumnya, pada siklus kedua setelah $etnua langkahfjjangkah
dalam penelitian tindakan dilaksanakan maka langkah selanjatnya adalah
refleksi. Refleksi merupakan perenimgan terhadap semuatyang telah terjM selama
tindakan dilaksanakan. Hal itu dapat dilakukan miyalnya detagan cara
membandingkanantarakeadaan sebelum dansetelah di!akn,kan tiadakan. Refleksi
juga dilakukan dengan cara mengkaji, melihat, dan memperiimteigkan atas hasil
atau dampak dari tindakan dengan menggunakan berbagaikriteria. Kriteria tersebut
digunakan untuk mempertimbangkan dan memberikan makna terhadap apayang
telah dicapai setelah pelaksanaan tindakan.

Sesuaidengan kriteria penelitian yang telah ditentukao maka dapatditeitoikan
bahwa tingkat kekritisan mahasisTvm pada siklus kedua siidah semakin meniljigkat
apabila dibandingkan dengan siklus pertama. Pening!fatan kekritisan mahasiswa
terhadap permasalahan kebijakan publik maka dapat ^itflihat dari salah satuindikator,
yaitu peningkatan partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran. •
Hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran dengan menerapkan mo..el
pembelajaran berbasis portofolio pada siklus kedua juga sudah semakin berkq^g-
Mahasiswa yang padasiklus pertama kurang memiliki kekritisan, p^da sikluf. kedua
sudahmulai menunjukkan kekritisannya terhadap permasalahan kebijakan publik
yang dibahas di kelas. Semangat untuk melakukan kerjasama dalam menyusun
panel tayangan yangsemula sangat kurang, pada siklus kedua sudah menunjukkan
adanya peningkatan yang dibuktikan semakin menariknya panel tayangan yang
dibuat pada siklus kedua.
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Simpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelidan

Berdasarkan penditianyang telah dilakukan, peneliti dapatmenarik kesimpulan
bahwa melaltii penerapan strategi pembelajatan portofoKo dalam pembelaj^an
kewarganegaraan dapatmeningkatkan kekritisan mahasiswa terhadappermasalahan
kebijakan publik. Meningkatnya daya kritis mahasiswa terhadap permasalahan
kebijakan publik menjadikan proses belajar-mengajar dapat berlangsung secara
efektif danlebih bermakna. Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi
dalam penerapanpraktek pembelajaran kewa^anegaraan berbasis portofolio untuk
meningkatkan kekritisan mahasiswa terhady permasalahan kebijakan publik.
Kendalatersebutmeliputi kendala internaldan eksternal. Kendalainternal berasal
dari dalam diri mahasiswa itu sendiri dan kendala eksternal berupa lingkimgan
yangmempengaruhi pelaksanaanpraktek pembelajarankewarganegaran berbasis
portofolio. ,

Beberapa saran yang dapat dikemukakan tentang penerapan strategi
pembelajaran berbasis portofolio diant^janya adalah perlu diterapkannya strategi
portofolio dalam proses pembelajaran kewarganegaraan karfena terbukti dapat
meningkatkan kekritisan mahasiswa terhadap permasalahan kebijakan publik.
Melalui penerapan strategi peml^Jajaran portofolio terbukti dapatmeningkatkan
kualitas prosespembelajaran dapatdilihat daripeningkatan partisipasi aktif
mahasiswa dalam proses pembelajaran. Olehkarena itu perluuntuk menerapkan
strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi mahasiswa dalam proses
pembelajaran, salah satu strategi tersebut adalah strategi pembelajaran portofolio.

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih jauh Hiiri
kesempurnaan, oleh karena itu ada keterbatasan dankelemahan Halam penelitian
ini. Penerapan strategipembelajaranportofolio merupakan salah satustrategi yang
menghabiskan waktu relatif banyak. Oleh karena menghabiskan waktu yang relatif
banyak, maka tidak mungkin dalam satusemester akan diterapkan untuk seluruh
topikdalam pembelajaran. Penelitian inihanya bisadilaksanakan Htikm dua siklus,
karena keterbatasan waktu. Ada kemungkinan apabila siklus inidilanjutkan akan
menunjukkan adanya penurunan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses
pembelajaran, karena mahasiswa akan merasakan jenuh dengan menerapkan
strategi pembelajaran berbasis portofolio.

Ucapan Terima Kasih

Tanpa bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak mungkin dapat
terselesaikan dengan baik, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih
kepada: 1)Dekan Fakultas Umu Sosial danEkonomi (FISE), Universitas Negeri
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Yogyakarta (UNY) yang telah memberikan ijin kepada peneliti dan membiayai
peneHtian ini dengan dana DIPA FISE UNY nielalui Surat Keputusan Dekan
FISE UNY Nomor 72 Tahun 2008, tanggal 1April 2008,2) KetuaJurusan PKn
dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada peneliti unnik md^aksanakan
penelitian. 3) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarg^egaraan F^tloiltas
Ilmu Sosial dan Ekonomi Univeristas Negeri Yogyakarta 2p06 yang
telah membantu pelaksanaan penelitian.
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Strata 2 diraihnya di Program MasterDmu Administrasi NegaraFISIPOLUGM.
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Ketentuan Penulisan NaskahJurnal Civics^

1. Naskahtulisan bersifat ilmiah, dapatberupatingkasan hasil penelidan, gagasan-gagasan onsinal,
ataupun resensi buku (book review).

2. Naskah yang dikkimkan belum pernah diterbidcan atau dimintakan untuk diterbitkan oleh
media lainnya.

3. Naskah agar ditulis dengan urutan: judul, nama penulis, lembaga/instansi tempat penulis
berafiliasi, abstrak, kata kunci, isi naskah,dan daftar pustaka.
a. Judul harus lugas,dan ringkas.

, b. Penulis tidak perlu mencantumkansemuabentukgelar • "
c. Abstrak-ditulis dalam bahasa Indonesia untuk artikel berbakisa Inggtis, dan abstrak

berbahasa Inggris untuk artikel berbahasa Indonesia. Panjanga&»trak malcsim^150kata
dengan memuat tujuan, metode dan hasil penelitian Qika naskah.perupa ha^ praelitian);
atau, latar belakang masalah, bahasan dan kesimpulan (jika naskah ^erupa aetikeQ. Abstrak
ditulis terpisah dari isinaskah.

d. Kata kunci antara 3 s.d 4 kata.

e. Panjang isi naskah antara 10 s.d. 15 halaman, diketik dua spasi de^atas kertas akuran A4
(kuarto). '

f. Daftar pustaka disusun secara alfabetis seperti diacu dalam isi naskah, deaganmemuat
nama penulis, fiahun penerbitan, judul buku/artikel, kota tempat penerbitam, dan nama
penerbit. Penulisan daftarpustaka mengikuti contoh sebagai berikuc

Untuk artikel: Carr, David, 2002, "Moral Education and the Perils of the
Development^sm", Journalof MoralEducation^ VoL 31, No. 1, him. 5-19.

Untuk buku; Snyder, Jack, 2000, From Voting to Violence: Demacratizaiion md Nationalist
Conflict, NewYork, London: WW Norton& Company

Untuk bab dalam buku: Hursh, D, 1994,"Qvic Education," dalamTorsten Husen dan T.
Neville PosUethwaite (eds.). The InternationalEngclopedia of Educatton^YoV 2,Ox
ford: Elsevier Ltd., him. 767-770.

4. Penguripan atau acuan naskah ditulis dengan cara berikut: nama akhir/keluargipmuBsdan tahm
dalam kurung, contoh (Gafur, 2004). Untuk pengutipan lebih dari lima basis dalam naskah
diketik terpisah dari naskah dengan satu spasi atas dan bawah. Untufc ^n^dpan kuiang dari
limabarisdalamnaskah kalimat yang dikudp diberi tanda petik(".. .")• Namapengarang yang
tulisannya dikudp ditulis secara berurutan: nama, tahun penerbitan, dan nomer halaman.

5. Referensi dalamartikel dapatmenggunakan duapilihan, yakni:
a. Catatan tubuh, dengan contoh:

Menurut Skegar (2001:90), dan seterusnya, atau bahasa dan media massa menjadi
alat penting dalam negara yang hegemonik (skegar, 2001:90).

b. Catatan Kaki (footenote).
1). Lihat Ashadi Sk^ar (2001). 'Media Pers dan Hegemoni N^ara: Keluar dari Hegeiponi
.' Jurnal Ilmu Sosial danIlmu Poi'tik UGM, Volume 4,NO..-J hal...
Catatan kaki diketik satuspasi dan diberi nomorurut dengan angka arab, pada halaman
teksyangbersangkutan. 1

6. Naskah dikicim rangkap dua dalam program Worddisertai dengan diskemya (jika dikirim lewat
e-mail, cukupmenggunakan attachmentfile).

7. Tidak keberatan jika naskah yang dikirim mengalami penyuntingan atau perbaikan tac.^^
mengubah isinya.

8. Naskah yang masuk ke Penyunring, setelah dkeview oieh Penyunting Ahli, dikategorikan dalam
beberapahal:
a. diterima tanparevisi
b. diterima dengan revisi
c. ditolak,karenaddak relevan atau ddakmemenuhiketentuan penulisan.

9. Naskah yang ddak dimuat akan dikembalikan kepada penulisnya, danakan dibentahukan lewat
surat atau e-mail.

10. Para penulis yang naskahnya dimuut akan mendapatkan tiga eksemplar edisi lengkap.
11. Semua naskah agar dikirimkan kealamat Penyunting Jumal Gvics.


