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Di antara hukum-hukum yang mengendalikan  
masyarakat, ada sebuah hukum yang lebih  

tepat dan jelas ketimbang hukum-hukum lainnya.  
Jika manusia ingin tetap atau ingin menjadi beradab,  

maka “seni untuk hidup bergaul bersama”  
harus tumbuh dan disempurnakan sesuai  
dengan peningkatan persamaan kondisi. 

(Alexis de Tocqueville) 
 
 
 

Sejak dekade 1970-an desentralisasi telah menjadi sebuah komitmen global di 
muka bumi. Di banyak negara berkembang desentralisasi mengalami penyebaran secara 
luas karena berbagai alasan: datangnya sistem politik multi partai di Afrika, pendalaman 
demokratisasi lokal di Amerika Latin, transisi dari ekonomi komando ke ekonomi pasar di 
Eropa Timur maupun Cina, kebutuhan untuk memperbaiki pelayanan publik di Asia Timur, 
tantangan akan diversitas etnis dan geografis di Asia Selatan, ketegangan etnis di banyak 
negara, dan juga sebagai jawaban atas kegagalan pemerintah pusat memberikan layanan 
publik yang lebih efektif (Jennie  Litvack, Junaid Ahmad dan Richard Bird , 1998).  

Di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya sudah lama menjadi 
komitmen  seluruh elemen bangsa. Sejak awal kemerdekaan para pendiri bangsa 
menganjurkan penerapan desentralisasi sebagai sebuah solusi permanen atas 
pemerintahan dan keragaman masyarakat. Selama satu dekade pasca kemerdekaan 
republik ini tengah belajar menerapkan desentralisasi dan demokrasi dengan cukup baik, 
tetapi kemudian keduanya diberangus oleh rezim yang sentralistik dan otoritarian. 
Sentralisasi jauh lebih kuat dan permanen selama tiga dekade pada masa Orde Baru, 
meskipun di atas kertas rezim ini menerapkan perangkat desentralisasi: UU No. 5/1974 
dan UU No. 5/1979.  Sejarah menunjukkan bahwa pengalaman sentralisasi telah 
menimbulkan sejumlah tragedi kemanusiaan yang mengingkari cita-cita proklamasi 
kemerdekaan 1945: penyalahgunaan kekuasaan, penghisapan sumberdaya lokal, 

                                                 
1Draft makalah disajikan dalam Seminar Internasional IV “Dinamika Politik Lokal di 

Indonesia: Demokrasi dan Partisipasi”, yang digelar oleh Yayasan Percik dan The Ford 
Foundation, Salatiga, 15-18 Juli 2003. 

2 Ketua SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (STPMD) “APMD” 
Yogyakarta dan Direktur INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT (IRE) Yogyakarta. 

 1



 

ketimpangan antara Jakarta dan daerah, ketimpangan Jawa dengan luar Jawa, kerusakan 
kearifan lokal, ketergantungan dan keterbelakangan daerah.  
 Ketika transisi menuju demokrasi dimulai, menyusul bangkrutnya Orde Baru, 
semangat desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan. Undang-undang 
lama dihapuskan dan kemudian digantikan oleh UU No. 22/1999, yang lebih “konkret” 
dan sedikit-banyak mempunyai semangat desentralisasi dan demokrasi lokal. 
Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun 
pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai 
berbagai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi penghidupan 
masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional. 

Apa pelajaran berharga dan konyol yang bisa diambil dari pengalaman 
desentralisasi dan demokrasi lokal selama masa transisi? Bagaimana pergulatan yang 
terjadi tingkat lokal? Ke depan bagaimana membuat demokratisasi dan demokrasi lokal 
bekerja lebih baik? Bagaimana semua ini bisa dipahami dari sisi masyarakat, terutama 
dari konteks modal sosial? Rangkaian pertanyaan itu tentu punya relevansi kembar, baik 
akademik dan empirik. Secara akademik studi tentang “modal sosial, desentralisasi dan 
demokrasi lokal” berada dalam haluan pendekatan berpusat pada masyarakat, sebagai 
sebuah studi alternatif atas studi tentang otonomi daerah yang selama ini sibuk 
membicarakan masalah kerangka regulasi dan kebijakan, pemilihan kepala daerah, 
kinerja DPRD, investasi daerah, pendapatan asli daerah, dan sebagainya. Secara empirik 
rangkaian pertanyaan itu merupakan bagian dari tantangan konsolidasi (pembaharuan) 
bagi desentralisasi dan demokrasi lokal yang berbasis pada masyarakat. Karenanya, studi 
tentang “modal sosial, desentralisasi dan demokrasi lokal” hendak memberikan kontribusi 
bagi penguatan gerakan sosial masyarakat untuk membuat desentralisasi dan demokrasi 
bekerja lebih baik. Saya hendak berpendapat bahwa membuat desentralisasi dan 
demokrasi bekerja lebih baik tidak cukup hanya disandarkan pada kebijakan yang 
demokratis (akuntabel, responsif dan partisipatif), komitmen elite lokal, atau capacity 
building bagi pemerintah daerah, melainkan juga harus digerakkan oleh modal sosial 
dalam sektor masyarakat sipil.   
 Makalah yang belum final ini merupakan sebuah langkah untuk memberikan 
jawaban-jawaban konseptual terhadap rangkaian pertanyaan di atas. Namun tulisan ini 
tidak dibangun berdasarkan penelitian yang mendalam tentang relevansi modal sosial 
dengan desentralisasi dan demokrasi lokal, melainkan pengamatan secara makro atas 
berbagai kecenderungan lokal setelah gelombang desentralisasi dan demokrasi lokal 
membahana di Indonesia selama transisi. Saya justru hendak membangun perspektif 
alternatif sebagai bekal awal untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang modal 
sosial, desentralisasi dan demokrasi lokal.  
 
Membangun Perspektif 

Selama satu dekade terakhir, modal sosial menjadi perhatian serius dalam 
sosiologi, ekonomi, ilmu politik, kesehatan dan bahkan dikembangkan oleh kerja-kerja 
agen pembangunan internasional. Perhatian serius pada modal sosial tampaknya paralel 
dengan perhatian pada good governance, desentralisasi, demokrasi lokal, pemberdayaan, 
civil society dan seterusnya. James Coleman (1988) adalah sosiolog pertama yang 
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mengusung modal sosial ke dalam mainstream ilmu sosial Amerika, yang kemudian 
semakin dipopulerkan oleh studi Robert Putnam (1993, 1995, 2000). Seperti akan dibahas 
dibawah, studi Putnam (1993) di Italia merupakan perintis awal studi modal sosial dan 
demokrasi lokal. Dua tahun berikutnya, Putnam (1995) membeberkan kisah kemerosotan 
modal sosial di Amerika dalam karyanya Bowling Alone, padahal jauh sebelumnya Alexis 
de Tocqueville (1835) menunjukkan bahwa kekayaan modal sosial (kehidupan 
asosiasional) merupakan penyangga yang kokoh bagi demokrasi Amerika. Temuan 
Putnam (Presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika) itu mengusik (jika tidak membuat 
heboh) perhatian para akademisi, praktisi dan bahkan publik Amerika. Kelanjutannya 
adalah berkembangnya wacana, forum, kajian, kebijakan tentang modal sosial dan 
kondisi kehidupan warga di negeri itu.  

Ketika perdebatan modal sosial kian marak, KTT Dunia tentang Pembangunan 
Sosial (World Summit for Social Development) tahun 1995 di Kopenhagen secara 
responsif terlibat mempromosikan penguatan modal sosial di tingkat lokal dan global 
sebagai fondasi bagi pengentasan kemiskinan. Komitmen Kopenhagen menunjukkan 
bahwa pembangunan sosial bukan melulu masalah penyediaan pelayanan sosial oleh 
negara, tetapi lebih dari itu adalah memforkuskan pada modal  sosial sebagai wujud 
jaringan kerja pada tingkat masyarakat dan global untuk menyelidiki satu alat sangat 
menjanjikan, dan relatif belum dipetakan, untuk memajukan pembangunan sosial. Pasca 
KTT Pembangunan Sosial, World Bank (1999) menggelar sebuah proyek Social Capital 
Initiative Working Papers, baik kajian teoretis maupun empirik di banyak negara. 
Setidaknya ada sejumlah 24 working papers tentang modal sosial, yang sebagian besar 
makalah terfokus relevansi modal sosial dengan pembangunan masyarakat, pengentasan 
kemiskinan, dan penanganan konflik.  

Sejauh literatur yang bisa dilacak, tidak ditemukan pengertian tunggal tentang 
modal sosial. Tidak jelas siapa yang pertama kali menggunakan istilah tersebut, tetapi 
penggunaan awal berasal dari Loury (1977) dalam sebuah bab buku yang mengkritisi 
pengertian modal manusia yang individualistis dan atomistis sempit dalam teori ekonomi 
klasik baru. Dia menulis: 

 
Sebuah asal-usul sosial individual mempunyai pengaruh yang jelas dan penting 
terhadap jumlah sumber daya yang pada akhirnya diinvestasikan dalam 
pembangunan. Mungkin berguna untuk memperkerjakan sebuah konsep “modal 
sosial” untuk menggambarkan kosekuensi kedudukan sosial dalam memfasilitasi 
karakteristik modal manusia (Loury 1977: 176) 

 
 
Meski Coleman lebih tegas mengusung modal sosial, tetapi dia tidak memberikan 
pengertian modal sosial secara tegas. Demikian Coleman menulis: 
 

Modal sosial ditetapkan oleh fungsinya. Modal sosial bukan merupakan sebuah 
entitas (entity) tunggal tetapi berbagai macam entitas yang berbeda, dengan dua 
elemen bersama: terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan memfasilitasi 
tindakan pelaku-pelaku tertentu dalam struktur itu. Sebagaimana bentuk modal 
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lain, modal sosial adalah produktif, membuat mungkin pencapaian tujuan tertentu 
yang di dalam ketiadaannya akan tidak mungkin. Sebagaimana modal fisik dan 
modal manusia, modal sosial sama sekali tidak fungible tetapi mungkin specific 
untuk aktivitas tertentu. Tidak seperti bentuk modal lain, modal sosial melekat 
dalam struktur hubungan antara para pelaku dan diantara para pelaku (Coleman, 
1988: 98) 

 
Dengan definisi yang agak kabur ini, Coleman (1998) kemudian menetapkan 

kumpulan tindakan, hasil dan hubungan yang berbeda sebagai modal sosial. Modal sosial 
baginya adalah inherently functional, dan modal sosial adalah apa saja yang 
memungkinkan orang atau institusi bertindak. Modal sosial, karena itu, bukan merupakan 
sebuah mekanisme, sesuatu, atau sebuah hasil, tetapi merupakan beberapa atau semua 
dari mereka (mekanisme, sesuatu dan hasil) secara simultan. Portes (1998) melihat ini 
sebagai sebuah langkah vital dalam evaluasi dan pengembangan (proliferation) ide modal 
sosial dan negara: “Coleman sendiri memulai pengembangan (proliferation) itu dengan 
memasukkan beberapa istilah mekanisme yang menghasilkan modal sosial; konsekuensi 
dari kepemilikannya; dan organisasi sosial yang menyediakan konteks bagi sumber dan 
pengaruh. Akhirnya, modal sosial, bagi Coleman (1998), adalah netral secara normatif 
dan moral. Yaitu, modal sosial baik diinginkan maupun tidak dinginkan; modal sosial 
hanya memungkinkan tindakan terjadi dengan menyediakan sumber daya yang 
diperlukan. 

Meskipun kerja Coleman 1988 membawa modal sosial ke dalam ilmu-ilmu sosial, 
sumber pokok ide bagi para praktisi dan peneliti adalah Robert Putnam (1993a, 1993b, 
1995, 1996, 2000). Dengan pekerjaannya, modal sosial secara menyeluruh didefinisikan 
ulang dan menjadi berpengaruh sekali dalam studi-studi pembangunan di Amerika Serikat 
(Gittell dan Vidal 1998; Lang dan Hornburg 1998; Miller 1997; Moore Lappe dan Du 
Bois 1997; Schulgasser 1999; Servon 1999; Temkin dan Rohe 1998; Wallis, Crocker, dan 
Schechter 1998; Wilson 1997) dan internasional. Dalam kenyataannya, bagi banyak orang 
di Bank Dunia, modal sosial telah menjadi “the missing link” dalam pembangunan 
ekonomi global (Harriss dan Renzio 1997). Menjelaskan dampak modal sosial terhadap 
pembangunan, Chupp menyatakan secara blak-blakan, “Dalam perdebatan atas 
perkampungan miskin dan penyakit masyarakat sebagai keseluruhan, modal sosial telah 
menjadi sesuatu obat yang menakjubkan” (1999, 2). Lebih jauh, redefinisi modal sosial 
Putnam hampir sedramatis seperti pengaruh argumennya yang tersebar luas, dan oleh 
karenanya memerlukan diskusi yang sungguh-sungguh di sini.  

Ada beberapa transisi kunci yang muncul ketika Putnam pertama kali 
menggunakan istilah modal sosial dalam Making Demokrasi Work (1993a). Sementara 
dia memperluas dan mengembangkan pandangannya sejak itu, dia secara mendasar belum 
mengubah pandangannya tersebut. Pertama, modal sosial diubah dari sesuatu yang 
didapat oleh individu kepada sesuatu yang dimiliki (atau tidak dimiliki) oleh individu lain 
atau kelompok orang di daerah, komunitas, kota, negara, atau benua. Kedua, modal sosial 
bisa dipertukarkan dengan masyarakat sipil, atau secara lebih tepat, dengan pandangan 
baru Tocqueville yang khusus tentang masyarakat sipil. Jadi, asosiasi sukarela, organisasi 
non-pemerintah, berdasarkan kepercayaan, menjadi  institusi yang melalui institusi 
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tersebut modal sosial dihasilkan. Ketiga, modal sosial terutama menjadi sebuah hal yang 
secara normatif baik dan diberikan untuk (a) mempromosikan pemerintah yang baik 
(demokratis) dan (b) menghasilkan dan membuat keberkelanjutan pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi. Terakhir, ketika Putnam membawa kerangka kerja ini kepada 
konteks Amerika, dia melakukan demikian dengan membuat argumen bahwa modal 
sosial dan masyarakat sipil sedang merosot di Amerika Serikat dan telah sejak 
pertengahan tahun 1960-an (1993b, 1995, 1996, 2000) kecenderungan ini menandakan 
trouble ekonomi dan politik jangka panjang.  

Loury (1977), Bourdieu (1985), dan Coleman (1988) semuanya menjelaskan 
bahwa modal sosial tidak diwujudkan dalam orang tertentu, tetapi agaknya melekat dalam 
hubungan sosial orang. Pada saat yang sama, bagaimanapun, mereka juga menyatakan 
bahwa modal sosial didapat oleh individu. Putnam, sebaliknya, menjelaskan bahwa modal 
sosial adalah sebuah sumber daya  yang individu atau kelompok orang memiliki atau 
gagal untuk memiliki (Portes 1998; Portes dan Landolt 1996). Pada permulaan artikel 
pertamanya tentang isu tersebut, dia menyatakan, “bekerja bersama-sama adalah lebih 
mudah dalam sebuah komunitas yang diberkahi dengan persediaan (stock) modal sosial 
yang banyak” (Putnam 1993b, 36). Komunitas, bukan orang, memiliki “stocks” modal 
sosial. Dia sejak membuat transisi ini dari individu ke kelompok yang lebih besar lebih 
jelas dan menyatakan, “jadi modal sosial dapat merupakan sebuah ‘private good’ dan 
‘public good’ secara simultan” (Putnam 2000, 20). Apa yang penting untuk dicatat adalah 
bahwa selain tekanannya pada jaringan kerja sosial dan pergerakan modal sosialnya dari 
skala individu ke skala kelompok, Putnam mengukur modal sosial dengan suatu bentuk 
methodological individualism (Skocpol 1996). Dalam penelitiannya tentang modal sosial 
di Amerika Serikat, Putnam (1995, 1996, 2000) menggunakan data survey sosial untuk 
mengamati tingkat keterlibatan sosial individu dan kemudian hanya mengumpulkan dari 
sana untuk skala apapun diamati.  

Definisi Coleman (1988), yang kurang jelas, meninggalkan pintu terbuka bagi 
berbagai macam sumber modal sosial, dan Putnam menggunakan ketidakjelasan itu untuk 
menggunakan asosiasi sukarela berdasarkan kepercayaan (salah satu contoh  yang 
Coleman tawarkan), dan pemahamannya tentang asosiasi sukarela tersebut sebagai 
konstituen masyarakat sipil, sebagai sumber utama modal sosial bagi komunitas, daerah, 
dan sebagainya. Putnam menjelaskan bahwa “modal sosial mengacu pada norma dan 
jaringan kerja masyarakat sipil yang melicinkan tindakan kerjasama diantara warga 
negara dan institusi mereka” (1998: v). Oleh karena itu modal sosial dan masyarakat sipil 
menjadi tumpang tindih, dan keduanya hampir searti (synonymous). Transisi ini 
mempunyai implikasi dramatis bagi pengertian politis dan teoritis modal sosial. 

Sebuah lembaga penelitian yang  mengesankan dan sedang tumbuh berpendapat 
bahwa hubungan sipil membantu membuat kita sehat, kaya dan bijaksana. Hidup tanpa 
modal sosial tidak mudah, apakah seseorang adalah penduduk desa di Italia selatan atau 
orang miskin di inner-city Amerika atau pengusaha kaya di distrik industri teknologi-
tinggi. (Putnam, 2000: 287) 

Pengertian masyarakat sipil dan modal sosial ini berakar pada pemahaman Putnam 
terhadap pandangan Alexis de Tocqueville tentang masyarakat sipil dan demokrasi, dan 
oleh karena itu perlu untuk mengambil suatu momen untuk membahas perspektif ini. De 
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Tocqueville mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 1830-an dan percaya bahwa salah 
satu pendefinisian komponen Democracy in America (1835) adalah kecenderungan 
Amerika untuk membuat dan menjadi anggota asosiasi sukarela di daerah kekuasaan baik 
negara maupun pasar. Putnam mengakui hutangnya pada de Tocqueville dan menyatakan, 
“akhir-akhir ini, para ilmuwan sosial Amerika  tentang pandangan baru Tocqueville 
cenderung menggali banyak sekali kejadian empiris yang kualitas kehidupan publik dan 
penyelenggaraan institusi sosial dengan kuat dipengaruhi oleh norma-norma dan jaringan 
kerja keterlibatan sipil” (1995, 66). Pemahamannya terhadap (pandangan) de Tocqueville 
secara kuat mengusulkan bahwa jaringan kerja  kepercayaan dan asosiasi sukarela adalah 
serangkaian hubungan “win-win” yang di dalamnya setiap orang membawa manfaat. Ini 
adalah jelas dalam definisi dasarnya ide tersebut. Dia menyatakan. “Modal sosial 
mengacu pada hubungan diantara individu—jaringan kerja sosial dan norma saling 
membutuhkan dan  layak dipercaya yang timbul dari mereka. Dalam pengertian itu modal 
sosial sangat berhubungan dengan apa yang beberapa orang menyebut ‘civic virtue’” 
(Putnam 2000, 19). Asosiasi sukarela, oleh karena itu, bukan merupakan pertemuan 
konfrontasi yang didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi agaknya (merupakan) “ciri 
kehidupan sosial—jaringan kerja, norma, dan kepercayaan—yang memungkinkan para 
peserta untuk datang bersama-sama untuk mengejar sasaran bersama” (Putnam 1996, 34; 
tekanan yang ditambah). Perkumpulan Bowling, PTAs, Elks Clubs, kelompok gereja, dan 
serikat dagang (Putnam 1995) oleh karena itu secara teoritis, politis dan moral dapat 
disamakan. Bahkan meskipun dia meneliti mereka secara individual dalam bukunya baru-
baru ini (Putnam 2000), mereka semua menyelenggarakan fungsi yang sangat mirip. 

Tetapi, manfaat modal sosial dan masyarakat sipil meluas melebihi hanya 
mempromosikan dan mendukung institusi pemerintahan yang demokratis sampai kepada 
menghasilkan dan membuat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Putnam menjelaskan, 
“Studi tentang pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang cepat hampir selalu menekankan 
pentingnya jaringan kerja sosial yang padat, sehingga ekonomi ini kadang-kadang 
dikatakan untuk menggambarkan semacam ‘network capitalism’ baru” (1993a: 38). 
Paling berani (mengacu pada kasus Italia), dia menyatakan, “Komunitas ini tidak menjadi 
sipil hanya karena mereka kaya. Catatan sejarah menyatakan secara tepat kebalikannya: 
Mereka telah menjadi kaya karena mereka sipil. Para ekonom pembangunan melihat: 
civics matters” (1993a, 37). Terakhir dia menyatakan, “Di mana kepercayaan dan 
jaringan kerja sosial tumbuh dengan subur, individu, perusahaan, lingkungan tempat 
tinggal dan bahkan bangsa menjadi makmur” (Putnam 2000, 319). Putnam menjadi 
terkenal, bagaimanapun, tidak hanya sebagai seorang neo-Tocquevillean, tetapi sebagai 
orang yang mendokumentasikan kemerosotan dalam masyarakat sipil dan modal sosial di 
Amerika Serikat. Secara ringkas, dia menjelaskan (Putnam 1995, 1996, 2000) bahwa 
Amerika Serikat telah mengalami suatu penarikan dari masyarakat sipil dan suatu 
kemorosotan dalam modal sosial. Dia menyatakan bahwa kemerosotan modal sosial 
adalah sebuah proses generational yang di dalamnya orang yang lahir di tahun 1910-an 
dan 1920-an terlibat secara lebih sipil daripada teman-teman mereka yang lahir dari tahun 
1930-an ke atas. 

Secara singkat Putnam menegaskan bahwa modal sosial terkait dengan organisasi 
sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi 
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koordinasi dan kerjasama untuk kuntungan bersama. Tetapi dengan merujuk pada 
beberapa literatur, saya membuat topologi pemahaman tentang modal sosial secara 
sederhana dan sistematis seperti terlihat dalam bagan 1. Tipologi modal sosial itu paralel 
dengan prinsip demokrasi, yang diletakkan dalam konteks hubungan sosial vertikal 
(pemerintah dan rakyat) dan hubungan sosial horizontal (antar warga atau antar kelompok 
masyarakat). Modal sosial adalah basis yang inheren dalam demokrasi, baik dalam 
konteks hubungan vertikal (rakyat dan pemerintah atau pemimpin dengan yang dipimpin) 
serta hubungan horizontal (antar warga atau antar komunitas dalam masyarakat). 

 
Bagan 1 

Tipologi modal sosial 
dalam konteks demokrasi 

 
 Vertikal  

(pemerintah dan rakyat) 
Horizontal  
(antarwarga) 

Struktural (hubungan dan 
organisasi) 

• DPRD 
• Forum warga 
• Rakorbang 

• Paguyuban 
• Asosiasi 
• Organisasi lokal 
• Jaringan sosial  

Kognitif (norma dan nilai) • Kepercayaan 
• as  Akuntabilit
• Kemitraan 
• Partisipasi 
 Responsivitas •

• Solidaritas 
• Toleransi 

n • Kepercayaa
• Kerjasama 

 
Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi dari Coleman (1988, 1990), Putnam (1993, 2000), 
North (1990),  Bain dan Hicks (1998), Uphoff (2000), Colleta dan Cullen (2001).  

 
Bagan di atas bisa dijabarkan menjadi dua pemahaman besar tentang relevansi antara 
modal sosial dan demokrasi lokal. Secara horizontal, berbagai organisasi dan jaringan 
sosial merupakan arena bagi masyarakat sipil untuk membangun solidaritas, toleransi, 
kepercayaan dan kerjasama, atau yang sering disebut pluralisme. Apa yang mungkin 
disebut aliran pemikiran ‘kepercayaan dan jaringan kerja sosial’ mempunyai sejarah 
intelektual yang berbeda dan sangat panjang sebagai sebuah upaya untuk memecahkan 
salah satu persoalan klasik ilmu sosial: yaitu, bagaimana dan mengapa beberapa 
masyarakat, khususnya masyarakat skala besar modern, memelihara tingkat kesatuan 
sosial dan stabilitas politik ketika konflik sosial dan ketidakpuasan politik yang serius 
mungkin mudah mengancam mereka. 

Inti teori ini terdapat perhatian terhadap konsep kepercayaan  dan peran organisasi 
sukarela. Kepercayaan memainkan peran sentral dalam masyarakat modern dan 
politiknya, karena sebagaimana Simmel (1950:326) mengatakan, ‘kepercayaan adalah 
salah satu tenaga sintetik yang paling penting dalam masyarakat’ (lihat juga Arrow 1972: 
357; Coleman 1990: 306; Ostrom 1990; Putnam 1993; 1995; 2000; Fukuyama 1995; 
Braithwaite dan Levi 1998; Warren 1999). Organisasi sukarela penting sekali karena 
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keterlibatan warga negara dalam komunitas, khususnya asosiasi sukarela dan organisasi 
mediasi, mengajarkan habits of heart (Bellah et al. 1985) kepercayaan, resiprositas, 
solidaritas, dan kerjasama. Organisasi sukarela juga dikatakan untuk menciptakan 
jaringan kerja yang kondusif bagi social learning, proses saling tolong-menolong, 
keterlibatan warga negara dan perhatian terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, 
kepadatan dan macam jaringan kerja yang luas sangat penting untuk menciptakan sikap 
demokrasi dan keterlibatan komunitas, pada satu pihak, dan struktur hubungan sosial 
yang stabil dan terpadu, pada pihak lain. Organisasi sosial yang melewati batas-batas 
primordial (agama, suku, daerah, dan lain-lain), misalnya, akan memainkan fungsi 
sebagai jembatan sosial (social bridging) untuk mengelola konflik (Nat J. Colleta dan 
Michelle L. Cullen, 1999).  

Secara vertikal berbagai organisasi dan jaringan lokal menjadi tempat interaksi 
antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan, akuntabilitas, 
kemitraan, responsivitas dan partisipasi. Secara teoretis masyarakat yang didirikan 
dengan baik dengan keberagaman dan jumlah jaringan kerja sosial yang luas dan besar 
adalah perlu untuk melaggengkan kebajikan warga negara yang diperlukan untuk 
pemerintahan yang demokratis. Bagi banyak teoritisi, organisasi sukarela adalah bentuk 
jaringan kerja sosial yang krusial dan kepercayaan antara warga negara dan pemimpin 
politik mereka. Kepercayaan bukan hanya merupakan konsep yang dipertentangkannya 
sendiri, tetapi ia mempunyai banyak sinonim dan istilah yang berhubungan erat tetapi 
tidak identik dengan kebersamaan, empati, resiproksitas, kesopanan, rasa hormat, 
solidaritas, toleransi, dan persaudaraan. 

Organisasi sukarela masyarakat sipil sangat berguna sebagai struktur mediasi dan 
basis gerakan sosial yang membuat demokrasi bekerja lebih baik (Richard Couto dan 
Catherine Guthrie, 1999). Sara Evans dan Harry Boyte melihat gerakan untuk 
meningkatkan kesetaraan sosial dan ekonomi, mereka menemukan struktur mediasi. Buku 
mereka, Free Spaces, menawarkan fakta sejarah tentang kapasitas struktur mediasi untuk 
memberikan kontribusi terhadap politik pembaharuan yang demokratis dan partisipatoris 
dalam peran mereka sebagai “tempat publik dalam komunitas, atau lingkungan yang di 
dalamnya orang dapat belajar suatu rasa harga-diri baru, identitas kelompok yang lebih 
dalam dan lebih tegas, keterampilan publik, dan nilai-nilai kerjasama dan kebajikan 
warga negara (Evans dan Boyte 1986: 17). Usaha ini pada perubahan politik, sosial dan 
ekonomi yang luas dan khususnya (pada) ruang bebas yang mereka ciptakan menawarkan 
solidaritas tipis dan demokrasi yang tidak bersambungan satu sama lain (discursive 
democracy). Melacak beberapa gerakan sosial pada abad yang lalu, Evans dan Boyte 
menemukan bahwa kelompok lokal menolak diskriminasi ras, jender, dan kelas secara 
jelas dan secara samar pada ruang bebas. 

Tetapi dari sudut pandang lain, Benjamin Barber (1984) justru skeptis terhadap 
struktur mediasi (organisasi sukarela) sebagai basis demokrasi. Dia menyusun sebuah 
teori demokrasi dengan penekanan berat pada komunitas dan kecurigaan tentang 
organisasi lokal. Barber membandingkan liberalisme dengan sifat baik kewarganegaraan 
republican. Liberalisme, dia berargumen, mempromosikan “thin democracy” sementara 
kewarganegaraan mempromosikan “strong democracy”. Tingkat partisipasi membedakan 
demokrasi yang lemah dan demokrasi yang kuat (Barber 1984: 132). Barber mengakui 
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bahwa struktur mediasi mungkin bertindak sebagai sekolah bagi pendidikan warga negara 
yang diperlukan untuk demokrasi yang kuat. Namun, dia memperingatkan bahwa 
organisasi lokal yang eksklusif bisa merusak demokrasi. Bagi Barber, demokrasi yang 
kuat menciptakan suatu rangkaian kesatuan kegiatan yang terbentang dari lingkungan 
tempat tinggal hingga bangsa, dari swasta hingga publik, dan sepanjang rangkaian 
kegiatan itu, kesadaran warga negara yang ikut serta dapat berkembang” (235). Secara 
jelas, Barber kurang optimis mengenai kapasitas struktur mediasi untuk mempromosikan 
kesadaran dan partisipasi yang meningkat dan membaik dalam konteks demokrasi yang 
kuat. Dia menganjurkan bahwa hanya partisipasi politik langsung, kegiatan yang secara 
jelas adalah kegiatan publik, misalnya rapat kota dan pertemuan kampung, berhasil 
sepenuhnya sebagai sebuah bentuk pendidikan warga negara (235).  

Bagi saya sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara pendapat Barber 
dengan pendapat sebelumnya. Organisasi sukarela maupun komunitas, sebagai struktur 
mediasi, adalah arena bagi warga untuk saling belajar bersama, membangun kepercayaan, 
merajut kerjasama dan sebagai basis partisipasi warga dalam konteks pemerintahan lokal. 
Bagaimanapun mekanisme demokrasi langsung tidak pernah akan datang setiap hari. 
Sementara organisasi lokal merupakan arena sehari-hari bagi warga untuk berpartisipasi 
dalam urusan publik dan sekaligus sebagai wadah gerakan sosial untuk melakukan 
tekanan terhadap keburukan pemerintah lokal, semisal merebaknya praktik korupsi.  
Dengan kalimat lain, organisasi lokal merupakan kekuatan masyarakat sipil untuk 
membuat pemerintahan lokal lebih akuntabel dan responsif. Seperti dikemukakan Berry, 
Portney, dan Thomson (1993: 213), asosiasi lingkungan tempat tinggal meningkatkan 
ikatan anggota mereka dengan orang lain dan meningkatkan kesetaraan politik. Mereka 
berbuat begitu ketika mereka memberikan kesempatan representasi dan partisipasi dalam 
proses sosial dan politik kepada para anggotanya. 

   
Studi Putnam di Italia  

Karya Putnam (1993) dengan kasus Italia memberikan banyak pelajaran berharga 
tentang modal sosial, desentralisasi dan demokrasi lokal. Pertama, secara akademik, 
Putnam membangun argumen yang kuat bahwa desentralisasi menumbuhkan modal 
sosial dan tradisi kewargaan di tingkat lokal. Partisipasi demokratis warga telah 
membiakkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-hubungan horizontal: 
kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk apa yang disebut 
Putnam sebagai komunitas sipil (civic community).3 Indikator-indikator civic engagement --  
solidaritas sosial dan partisipasi massal -- yang merentang luas pada gilirannya berkorelasi 
tinggi dengan kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan demokrasi. Selama 
seperempat abad terakhir, desentralisasi politik di Italia telah secara luas 
mentransformasikan kultur politik elite dalam suatu arah yang demokratis. Pembentukan 
pemerintahan regional, yang kemudian mendapatkan sejumlah kekuasaan otonom yang 
signifikan dan kontrol atas sumberdaya lokal, menghasilkan suatu tipe perpolitikan yang 
                                                 

3Gagasan Putnam tentang civic community ini sangat dipengaruhi oleh repiblikenisme dan 
pemikiran Tocqueville ketika dia mengkaji tentang kehidupan asosiasional sebagai basis 
demokrasi di Amerika Serikat. Lihat Alexis de Tocqueville, Democracy in America, ed. J.P. 
Mayer (Garden City, NY: Anchor Books, 1969).  
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secara ideologis tidak terlalu terpolarisasi, lebih moderat,  toleran, pragmatis, lebih fleksibel 
dan suatu 'penerimaan mutual yang lebih besar di antara hampir semua partai'. Secara 
berangsur-angsur warga mulai mengidentifikasi diri dengan level pemerintahan lokal dan 
bahkan lebih menghargainya ketimbang pemerintahan nasional. 
 Putnam juga menegaskan bahwa desentralisasi dan demokratisasi lokal mempunyai 
potensi besar untuk merangsang pertumbuhan organisasi-organisasi dan jaringan 
masyarakat sipil (civil society). Arena kehidupan komunitas dan lokal lebih menawarkan 
cakupan terbesar bagi organisasi-organisasi independen untuk membentuk dan 
mempengaruhi kebijakan. Pada level lokal, rintangan-rintangan sosial dan organisasional 
terhadap aksi kolektif lebih rendah dan problem-problem yang menuntut perhatian  -- dari 
layanan sosial sampai transportasi dan lingkungan -- berdampak langsung pada kualitas 
hidup masyarakat. Keterlibatan langsung warga dalam penyelenggaraan layanan publik 
pada level lokal menghasilkan suatu peluang penting untuk memperkuat keterampilan para 
warga secara individual dan akumulasi modal sosial, seraya membuat penyampaian layanan 
publik lebih accountable. 
 Kedua, kawasan Italia Utara jauh lebih unggul dan maju ketimbang kawasan Italia 
Selatan, dari sisi desentralisasi, demokrasi lokal, modal sosial, tradisi kewargaan, kinerja 
pembangunan ekonomi. Kota-kota di Italia Utara adalah kawasan industrial maju yang 
sejak lama mempunyai kekuatan tradisi kewargaan. Pada saat unifikasi tahun 1870, baik 
Italia utara maupun selatan belum terindustrialisasi sepenuhnya dengan persentase yang 
sedikit lebih tinggi dibandingkan populasi lahan garapan di Utara. Namun, perkembangan 
industrial memasuki tinggal landas secara cepat di Utara, sementara Selatan benar-benar 
menjadi wilayah urban dan industrial antara tahun 1871 dan 1911. Penghasilan perkapita 
di Utara meningkat pesat, dan jurang pemisah di antara wilayah-wilayah itu tetap tinggi 
hingga hari ini. Variasi-variasi yang terjadi di wilayah ini tidak bisa dijelaskan secara 
memadai  oleh perbedaan-perbedaan dalam kebijakan pemerintahnya, karena hal itu 
sudah (untuk sebagian besar) ditentukan secara nasional sejak munculnya negara Italia 
yang terunifikasi. Namun, mereka sangat berkorelasi dengan tingkat civic community atau 
sosiabilitas spontan yang berlaku di masing-masing wilayah. Terdapat perusahaan-
perusahaan keluarga di seluruh bagian Italia, tetapi mereka yang berada di pusat social 
capital yang tinggi jauh lebih dinamis, inovatif dan menjanjikan ketimbang mereka yang 
berada di Selatan, yang dicirikhasi oleh ketakpercayaan sosial. 
 Ketiga, resiprositas sosial secara horizontal, kehidupan asosiasional dan partisipasi 
warga telah lama tumbuh dengan semarak di Italia Utara. Menjelang tahun 1970-an 
kawasan Italia Utara adalah pejuang gigih desentralisasi melalui strategi aksi kolektif secara 
horizontal dengan basis front regionalis yang meluas (Robert Putnam, 1993: 23). Kawasan 
Italia Utara, secara historis, mempunyai komune (commune), sebuah istitusi lokal yang 
dibentuk secara sukarela dan partisipatif melalui kontrak sosial primordial, yang bersifat 
mandiri untuk melindungi anggota dan kepentingan bersama. Komune adalah republik 
komunal, yang menurut Daniel Waley (1978) sebagai “surga bagi para relawan yang penuh 
komitmen”, dimana mereka adalah partisipan aktif dalam setiap proses deliberasi 
(permusyawaratan). Sejak lama komune (republik komunal) mempunyai tradisi 
berdemokrasi dalam menentukan pemimpin, termasuk pola sharing of power antara 
pemimpin dan anggotanya serta pola-pola hubungan yang lebih egaliter ketimbang 
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hirarkhis.  Selain komune, kawasan Italia Utara juga mempunyai banyak asosiasi 
kehidupan di tingkat lokal yang tumbuh dari bawah (bottom-up) dan partisipatif seperti 
vicinanze (asosiasi ketetanggaan), populus (organisasi pengelola gereja), consorterie 
(organisasi pengamanan komunitas), dan lain-lain.  
 Kawasan Italia Selatan (Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 
Sardegna dan Sisilia), sebaliknya, lebih bersifat feodal, otokratik dan sentralistik yang 
mereka warisi dari Kerajaan Norman yang berpusat di Sisilia, terutama pada masa kejayaan 
Frederick II. Kerajaan-kerajaan selatan menetapkan bentuk absolutisme monarki awal, 
menghapuskan kemerdekaan kota-kota yang mencoba memberontak mendapatkan hak 
otonomi. Hierarki sosial yang tajam ditegakkan di pedalaman, dengan aristokrasi pemilih 
tanah (landed aristocracy) sebagai pemegang kekuasaan luas atas pertanian untuk 
subsistensi. Dalam sebagian masyarakat, agama digunakan untuk memperkuat lembaga-
lembaga perantara dan untuk mengorganisasi masyarakat secara spontan. Namun, di Italia 
selatan, gereja Katolik digunakan semata untuk menegakkan-kembali absolutisme 
monarkis. Gereja dianggap sebagai kewajiban dan beban eksternal, bukan  sebagai sebuah 
komunitas yang secara suka rela dimasuki dan dikontrol oleh para anggotanya. 

Otoritas sentralistik ini bertentangan secara tajam dengan desentralisasi Utara 
pada akhir Abad Pertengahan, di mana sejumlah negara-kota seperti Venesia, Genoa, dan 
Florence adalah republik-republik independen. Bukan hanya mereka yang otonom secara 
politik, negara-kota-negara kota komersial ini pun mempraktikkan bentuk pemerintahan 
republikan yang menghendaki tingkat partisipasi politik yang tinggi dari para anggotanya. 
Di bawah perlindungan semacam ini, kehidupan asosiasional yang kaya bisa tumbuh, 
termasuk perserikatan, asosiasi-asosiasi lingkungan, organisasi-organisasi komunitas, 
kelompok-kelompok persaudaraan, dan semacamnya. Di Utara dan tengah, gereja hanya 
merupakan salah satu organisasi sosial di antara banyak organisasi sosial yang lain. 
Dalam ungkapan Robert Putnam, “Pada awal abad ke-14, Italia telah menghasilkan, 
bukan satu, tetapi dua pola pemerintahan inovatif dengan ciri-ciri asosiasi sosial dan 
kultural yang khas—aristokrasi feodal Norman yang dipelihara di Selatan dan 
republikanisme komunal yang subur di Utara.” Pada masa berikutnya, Utara mengalami 
refeodalisasi dan diperintah di bawah kontrol penggantian sumber-sumber otoritas yang 
tersentralisasi (banyak diantar mereka asing), tetapi tradisi-tradisi republikan yang 
ditempa selama Renaisans masih bisa bertahan dengan baik sebagai bagian dari budaya 
utara hingga menjadi, pada masa-masa modern, sumber tingkat sosiabilitas spontan yang 
lebih tinggi dibanding di Selatan. 

Jika di kawasan utara tumbuh banyak organisasi lokal dan asosiasi horizontal yang 
otonom dan demokratis, tetapi di kawasan selatan, yang terjadi adalah pola-pola hubungan 
politik patron-klien secara vertikal (Luigi Graziano, 1973). Politik patron-klien di Selatan 
lebih bersifat personalistik, lebih eksploitatif, dan kurang beradab. Ketika orang-orang utara 
menggelar aksi kolektif untuk memperjuangkan desentralisasi, para elite lokal di kawasan 
selatan malah konservatif terhadap desentralisasi, dimana mereka cenderung melakukan 
lobby-lobby personal pada patron politik di Roma. Bahkan berbicara tentang Italia Selatan, 
kita akrab betul dengan berbagai bentuk organisasi kejahatan yang tumbuh subur dengan 
variasi nama yang berbeda-beda: Mafia di Sisilia, Cammora di Campania, dan Ndrangheta 
di Calabria.  
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Konteks Indonesia 
 Gelombang transisi desentralisasi dan demokrasi di Indonesia beberapa tahun 
terakhir telah membawa perubahan dan kemajuan yang berarti, tetapi juga menyajikan 
banyak problem dan tantangan konsolidasi serta menampilkan pergulatan antara warisan 
masa lampau yang masih mengakar dengan ide-ide elternatif untuk pembaharuan. Dari 
sudut pandang relasi negara dan masyarakat, kita bisa mengidentifikasi sejumlah 
perubahan dan sekaligus warisan masa lampau, problem dan tantangan baru dalam 
praktik desentralisasi dan demokrasi lokal. 
 Pertama, desentralisasi dan demokrasi lokal secara bertahap dan pelan-pelan telah 
mendorong tumbuhnya pemerintahan lokal yang semakin terbuka. Fenomena pergeseran 
dari pemerintahan birokratis (bureaucratic government) ke pemerintahan partai (party 
government) merupakan sebuah contoh hadirnya pemerintahan yang semakin terbuka. 
Bagaimanapun demokrasi tidak pernah mengajarkan tentang dominasi militer dan 
birokrasi terhadap kekuasaan politik melalui sistem karir dan komando. Sebaliknya 
demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan politik dalam pemerintahan harus diorganisir 
melalui arena masyarakat politik, yakni kompetisi secara terbuka di antara aktor politik 
dan partisipasi politik masyarakat sebagai basisnya. Pemerintahan partai yang dibangun 
dari kompetisi dan partisipasi dalam arena masyarakat politik, secara teoretis, akan 
membuat linkage antara masyarakat dengan sistem politik, memperkuat akuntabilitas 
penguasa lokal pada konstituen yang telah memberikan mandatnya,  membuat partai 
politik lebih berakar (berbasis) pada masyarakat, membuka akses yang lebih luas bagi 
pemain-pemain baru, dan seterusnya. Jika dulu kekuasaan lokal dimonopoli oleh birokrasi 
dan militer, yang notabene dikendalikan dari Jakarta, sekarang hadirnya pemerintahan 
partai telah memberikan kesempatan yang lebih lebar bagi elemen-elemen masyarakat 
sipil (di luar birokrasi dan militer) untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan. Sejumlah 
politisi yang berbasis masyarakat hingga politisi “karbitan” bisa mempunyai akses 
menduduki jabatan bupati maupun DPRD, sementara elemen-elemen yang lain bisa 
memperoleh akses masuk ke Komisi Pemilihan Umum sampai Dewan Perwakilan Daerah.   

Tetapi hadirnya pemerintahan partai menimbulkan sejumlah masalah baru bagi 
demokrasi lokal. Demokratisasi dan otonomi daerah menyuguhkan kebangkitan raja-raja 
kecil di daerah, memindahkan korupsi dari Jakarta ke daerah, konflik kewenangan dan 
sumberdaya, pelipatgandaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi beban berat bagi 
masyarakat,  oligharki  elite yang jauh dari sentuhan rakyat, konflik horizontal  (agama 
dan etnis), dan seterusnya. Akibatnya banyak orang secara sinis menganggap bahwa 
reformasi, desentralisasi dan demokrasi adalah sumber malapetaka dan kekacauan di 
negeri ini sehingga juga menimbulkan kerinduan (nostalgia) pada rezim Orde Baru yang 
dulu lebih menjanjikan keamanan, ketertiban dan juga kemakmuran. 

Bagaimana kerentanan otonomi daerah itu bisa dijelaskan? Seperti di kawasan 
Italia Selatan, daerah-daerah di Indonesia mewarisi tradisi politik feodal, otoritarian,  
birokratis dan sentralistik. Tradisi yang relatif kekal ini membentuk paradigma kolot para 
elite dalam mengelola kekuasaan, mengatur rakyat dan menguasai sumberdaya ekonomi. 
Para gubernur misalnya, sangat berang karena kekuasaannya atas bupati-bupati dipreteli 
oleh UU No. 22/1999. Gubernur sekarang tidak bisa lagi memerintah bupati, 
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memanipulasi DAU, atau mengutip pajak-pajak daerah seperti dulu. Bahkan sekadar 
undangan pun diabaikan oleh bupati. Karena itu para gubernur menuntut agar otonomi 
daerah diletakkan di provinsi atau meminta agar kekuasaan dan kewenangan mereka 
dipulihkan seperti sedia kala. Sementara, bupati sekarang mempunyai kekuasaan dan 
kewenangan yang sangat besar. Mereka di atas angin, ibarat raja-raja kecil yang secara 
leluasa bisa menguasai sumberdaya politik dan ekonomi daerah. “Otonomi daerah 
berhenti di tangan saya”, demikian ungkap arogan seorang bupati ketika menanggapi 
masalah otonomi desa. “Bupati bukanlah seorang pemimpin yang betul-betul mengayomi 
masyarakat, melainkan hanya seorang pejabat yang pekerjaannya adalah tandatangan, 
marah-marah dan jalan-jalan”, demikian ungkap seorang pegawai di Boyolali. DPRD 
Kabupaten/kota sekarang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa, yang 
mereka gunakan untuk menekan bupati/walikota dengan senjata Laporan 
Pertanggungjawaban. Tetapi ulah DPRD yang tidak bertanggungjawab itu dengan mudah 
bisa dipadamkan oleh bupati/walikota setelah memperoleh kucuran duit, proyek dan 
fasilitas. 

Di tingkat yang lebih bawah, camat mengalami disorientasi kekuasaan dan 
kewenangan karena dikebiri oleh UU No. 22/1999. Dulu camat mempunyai kekuasaan, 
kewenangan dan kekayaan yang besar karena mengendalikan mengendalikan segala 
sumberdaya ekonomi dan politik di desa-desa wilayah yurisdiksinya. “Sekalipun hanya 
daun jatuh, seorang camat harus tahu”, demikian sebuah paradigma kekuasaan yang 
melekat pada pikiran camat. Sekarang kekuasaan, kewenangan dan kekayaan camat tidak 
seperti dulu lagi. Tetapi camat masih tetap “dihormati” oleh para kepala desa (lurah) 
karena penguasa kecamatan itu tidak bisa mengeruk kekayaan seperti bupati/walikota.  

Di level paling bawah, kepala desa (lurah) juga mengalami diorientasi dan 
kebingungan. Dulu meski lurah merupakan “ujung tombak” dan “ujung tombok” tetapi 
dia mempunyai kekuasaan, kewenangan dan kekayaan yang cukup besar di desanya. 
Sekarang lurah mengahadapi tekanan dan instruksi dari atas (kabupaten), gencetan dari 
samping (Badan Perwakilan Desa, BPD) dan tuntutan dari masyarakat. Sebagai contoh, 
demikian ungkap seorang kepala desa di kabupaten Rembang: 

 
Kepala desa itu seperti kerbau yang digiring ke kanan, ke kiri. Dari atas ditekan, 
dari bawah dituntut. Kami kehilangan muka dan harga diri di hadapan masyarakat, 
karena “demokrasi pokoke” maupun ulah dan arogansi BPD. BPD menganggap 
dirinya seperti “dewa”, yang menggunakan masyarakat sebagai “kereta”, 
mengatasnamakan masyarakat untuk menekan kepala desa. Padahal itu hanya 
keinginan beberapa anggota BPD.  
 
BPD, sekarang, dianggap sebagai musuh atau ancaman terhadap kekuasaan, 

kewenangan dan kekayaan kepala desa. Di Bantul, misalnya, BPD diplesetkan menjadi 
Badan Pemborosan Desa, di Kalimantan Timur BPD dikatakan sebagai Badan Provokasi 
Desa. Keresahan ini sampai sekarang belum padam, karena berbeda dengan 
bupati/walikota (yang dengan gampang membungkam DPRD dengan uang), kepala desa 
tidak mempunyai duit untuk membungkam BPD. Karena itu dimana-mana kepala desa 
menuntut beberapa hal: revisi UU No. 22/1999, otonomi yang lebih besar kepada 
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kabupaten, perimbangan keuangan yang memadai, perpanjangan masa jabatan sampai 10 
tahun, mekanisme kontrol terhadap BPD, dan lain-lain. Semua tuntutan kepala desa ini, 
sayangnya, belum mencerminkan sebuah respons dan komitmen sosial yang kuat pada 
masyarakat yang dipimpinnya, melainkan lebih mengutamakan pada semangat romantis-
historis untuk memperbesar kekuasaannya.  

Paradigma patron-klien (yang menekankan hubungan vertikal secara hirarkhis-
sentralistis), bagaimanapun, masih melekat pada alam pikiran para penguasa di Indonesia, 
mulai dari presiden, jenderal, gubernur, bupati sampai kepala desa. Mereka lebih 
mengutamakan paradigma bagaimana memperbesar dan mempertahankan kekuasaan, 
bukan paradigma bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kemanfaatan yang lebih 
besar bagi rakyat.  Paradigma patron-klien memang eksploitatif dan menciptakan 
ketergantungan. Tetapi penguasa bawahan sanggup loyal, bertanggungjawab dan 
memelihara prinsip Asal Bapak Senang (ABS) pada penguasa atasan, asalkan keuntungan 
dan kekayaan mereka tidak terganggu oleh siapapun, termasuk oleh masyarakat yang 
dikuasainya. Karena itu, para penguasa menganggap bahwa desentralisasi dan demokrasi 
sebagai gangguan jika tidak mendatangkan keuntungan dan kekayaan bagi mereka.  

Kedua, desentralisasi dan demokrasi lokal telah mendorong tumbuhnya 
kemitaraan dan kerjasama yang terbuka antara pemerintah daerah dengan unsur-unsur 
nonpemerintah. Banyak bupati sangat sadar bahwa kemajuan daerah harus dibangun 
dengan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, sektor swasta dan elemen-elemen 
masyarakat sipil (seperti NGO dan perguruan tinggi). Mereka mulai membuka diri 
membangun kemitraan dengan NGO lokal maupun internasional untuk keperluan 
partisipasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian, pelatihan maupun asistensi 
teknis lainnya. Sejauh yang bisa dilihat, ada perubahan model kemitraan dari era 
sebelumnya ke era sekarang. Model kemitraan di masa lalu sangat bersifat subordinatif, 
yang menempatkan lembaga mitra (konsultan, perguruan tinggi, LSM) sebagai “tukang” 
bayaran untuk membantu (baca: menjustifikasi) kerja-kerja proyek pemerintah daerah 
tanpa proses pembelajaran dan menyentuh problem-problem krusial dalam dalam 
masyarakat. Meskipun paradigma itu belum hilang secara sempurna, tetapi model 
kemitraan sekarang mulai mengarah pada semangat keseteraan dan pembelajaran. 
Sekarang pemerintah daerah mulai membuka diri terhadap kritik dari mitra, belajar pada 
gagasan-gagasan alternatif baru yang kritis, memperoleh informasi yang lebih komplet 
dan akurat tentang problem-problem dalam masyarakat, dan lain-lain. 
 Berkembangnya model kemitraan baru tentu saja akan memperkuat modal sosial 
vertikal antara negara dan masyarakat lokal. Di satu sisi kemitraan akan membawa negara 
lebih dekat pada masyarakat melalui pembelajaran dan lahirnya kebijakan-kebijakan yang 
responsif. Di sisi lain kemitraan akan menumbuhkan trust serta membuat lembaga-
lembaga mitra sebagai struktur mediasi yang menjembatani respons pemerintah daerah 
dengan partisipasi (voice, akses dan kontrol) masyarakat. Perpaduan antara respons dan 
partisipasi akan membuka ruang-ruang publik di daerah serta mendorong akuntabilitas 
pemerintah daerah dan membuat kebijakan lokal lebih legitimate di mata masyarakat. 

Ketiga, banyak pemerintah daerah, terutama sosok bupati, secara sadar 
memprakarsai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak daerah telah 
mengadopsi gagasan good governance dan reinventing government sebagai bingkai 
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inovasi pemerintahan daerah. Setiap pemerintah daerah sekarang sibuk membuat rencana 
strategis sebagai pijakan untuk mengarahkan agenda pembangunan, pemerintahan dan 
perumusan anggaran daerah. Pemda Kebumen telah menggariskan visi ke depan dan 
melakukan kampanye media besar-besaran untuk mempromosikan local good governance. 
Kota Surakarta telah melangkah lebih maju menerapkan model perencanaan 
pembangunan secara partisipatif. Pemda Solok adalah “pelari terdepan” dalam 
desentralisasi yang maju terdepan dalam mendorong desentralisasi kewenangan dan 
keuangan kepada nagari. Demikian juga dengan kabupaten Selayar yang maju dalam 
melakukan devolusi keuangan kepada desa secara lebih pasti. Dan lain-lain. 

Tentu saja berbagai inovasi itu tidak cukup merata di semua daerah. Banyak 
kabupaten yang tidak sempat berpikir tentang inovasi pemerintahan karena bupatinya 
sibuk mengumpulkan harta haram melalui korupsi, seperti yang terjadi di Klaten dan 
Kepulauan Riau. Bahkan inovasi yang terjadi di sebuah kabupaten pun masih terbatas 
pada penampilan sosok bupati. Pengalaman di Sleman, Bantul, Kulonprogro, Purworejo, 
Kebumen, Yogyakarta, Agam, Solok, dan lain-lain menunjukkan bahwa gagasan-gagasan 
maju sang bupati tidak diikuti oleh respons yang cepat oleh birokrasi di bawahnya. 
Wacana tentang “birokrasi yang kedodoran” sering mengemuka di banyak daerah, 
sebagai bukti ketidakmampuan birokrasi menterjemahkan secara konkret terhadap visi 
kepemimpinan bupati. Hingga sekarang birokrasi daerah lebih banyak menghabiskan 
ketimbang menghasilkan. Sekitar 60% hingga 70% anggaran daerah (APBD) dimakan 
dan dibelanjakan oleh birokrasi. Pekerjaan sehari-hari birokrasi daerah adalah menunggu 
pulang.  Mereka lebih sibuk berpikir tentang kesejahteraan sendiri ketimbang berpikir 
tentang pelayanan publik. Tetapi mereka bersikap resah dan getir terhadap kebijakan 
rasionalisasi birokrasi pemerintah pusat melalui PP No. 8/2003 karena PP itu dianggap 
sebagai bentuk intervensi pusat terhadap daerah. 

Keempat, gelombang desentralisasi dan demokrasi lokal telah merangsang 
tumbuhnya modal sosial, antara lain dalam bentuk kehadiran organisasi-organisasi 
nonpemerintah baik LSM, jaringan lokal maupun organisasi rakyat. Di setiap kabupaten, 
para kepala desa menghimpun kekuatan asosiasi kepala desa dan Badan Perwakilan Desa 
membentuk forum BPD di wilayahnya masing-masing. Dua organisasi elite desa ini 
mereka gunakan untuk memperjuangkan aspirasi mereka serta untuk mempengaruhi 
kebijakan pemerintah daerah yang mereka nilai tidak aspiratif. Kalangan petani, nelayan, 
buruh hingga masyarakat adat di berbagai tempat menghimpun organisasi untuk 
memperjuangkan kepentingan mereka di hadapan pemerintah dan pasar. LSM tumbuh 
sangat semarak di setiap daerah yang membuat ruang publik terbuka luas. LSM lokal, 
nasional, dan bahkan internasional saling bekerjasama membangun jaringan untuk 
melakukan riset, mengorganisir masyarakat,  menggelar advokasi untuk desentralisasi dan 
demokrasi, menjadi stuktur mediasi yang memfasilitasi partisipasi dan kemitraan antara 
pemerintah lokal dan masyarakat, menggelar corruption watch, dan lain-lain. Di 
Sumatera Barat misalnya, telah hadir Forum Peduli Sumetara Barat yang berperang 
melawan korupsi elite lokal. Di ranah Minang ini pula, semaraknya modal sosial telah 
memberikan kontribusi besar bagi gerakan bersama untuk “kembali ke nagari”, sebuah 
tema lokal yang mendorong desentralisasi dan demokrasi lokal. Di Yogyakarta, hadir 

 15



 

Koalisi Masyarakat untuk Keistimewaan Yogyakarta (KMKY), yang berupaya 
menawarkan gagasan-gagasan kritis dan transformatif untuk keistimewaan Yogyakarta.  
 Tentu saja kehadiran organisasi sukarela tidak membuahkan demokrasi lokal 
secara instan. Tetapi semaraknya berbagai organisasi sukarela telah memberikan 
kontribusi besar bagi proses konsolidasi desentralisasi dan demokrasi lokal. Secara 
horizontal berbagai organisasi masyarakat menjadi arena untuk saling membangun 
kepercayaan, kerjasama, toleransi dan tolong-menolong. Secara vertikal berbagai 
organisasi itu telah membuka ruang publik, menjadi struktur mediasi antara pemerintah 
dan masyarakat, memperluas ruang-ruang partisipasi serta menjadi kekuatan bagi gerakan 
sosial untuk mendorong perubahan.  
 Tetapi modal sosial yang kian semarak tidaklah tunggal. Di balik kemajuan dalam 
organisasi nonpemerintah, kita juga menyaksikan banyak sisi paradoksal dalam modal 
sosial. Secara horizontal kemajemukan masyarakat menyajikan konflik ketimbang 
pluralisme dan kohesivitas. Ruang publik civil society memang menghadirkan wacana 
dan gerakan demokratisasi yang semarak, tetapi polarisasi ideologis dan kepentingan 
adalah sajian yang jauh lebih menonjol. Inilah yang saya sebut sebagai fragmented social 
capital. Gerakan demokratisasi yang didorong oleh aktor-aktor civil society harus 
berhadapan dengan praktik-praktik kekerasan yang dimainkan oleh elemen masyarakat 
lainnya. Bahkan gerakan demokratisasi yang terus maju tidak didukung oleh elemen-
elemen partai oposisi yang pro perubahan. Di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, 
partai politik bukanlah pendukung otentik demokratisasi melainkan sebagai bagian dari 
pemeliharaan status quo yang harus direformasi. Di banyak daerah, gerakan 
demokratisasi civil society terus bergelora menentang “raja-raja kecil” yang bermasalah, 
tetapi gerakan itu dengan mudah dilumpuhkan oleh para preman bayaran maupun 
paramiliter yang dipelihara oleh partai politik. Semua ini memang tidak mengehentikan 
gerakan demokratisasi meski harus dibayar dengan risiko kekerasan, tetapi gerakan civil 
society terseok-seok, tunggang-langgang dan menghadapi anomalie yang serius. 
 Desentralisasi dan demokrasi lokal juga menyajikan problem rendahnya 
kepercayaan, bahkan distrust, antar elemen. Partai dan parlemen lokal adalah dua elemen 
utama yang menunai badai distrust paling serius di mata masyarakat karena keduanya 
tidak mempertanggungjawabkan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Meskipun 
pemerintah daerah sudah mulai terbuka, tetapi belum menaruh kepercayaan penuh kepada 
masyarakat desa. Masyarakat, bagi mereka, harus dibina dan diarahkan, meski secara riil 
pembinaan dan pengarahan berbentuk penipuan. Penguasa gampang sekali menjatuhkan 
stigma “asal bunyi” kepada elemen-elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi 
(voice) secara kritis. Pemerintah daerah memang mempunyai legalitas formal di mata 
masyarakat, tetapi sangat lemah dari sisi legitimasi sosial, sehingga mengapa pemda 
selalu all out melakukan mobilisasi dan kampanye untuk “memaksa” masyarakat 
membayar pajak. Di setiap kota selalu terpampang spanduk bertuliskan “Orang Bijak 
Taat Bayar Pajak” atau “Partisipasi Anda Membayar Pajak Berarti Menyukseskan 
Keberhasilan Otonomi Daerah”, dan lain-lain.  

Pemerintah daerah yang tidak responsif terhadap perubahan juga cenderung 
memandang desa dengan sebelah mata, menempatkan desa sebagai objek kebijakan dan 
regulasi kabupaten. Sampai sekarang lebih banyak kabupaten yang tidak responsif 
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mendorong desentralisasi dan otonomi desa. Sebagaimana pemerintah pusat memandang 
daerah, para pejabat daerah selalu mengungkapkan stigma “tidak siap” pada desa untuk 
mengelola otonomi desa. Demikian ungkap seorang pejabat daerah memahami desa 
dalam konteks desentralisasi: 
 

Apa yang terjadi kalau desa diberi otonomi? Desa itu punya apa. Pendapatan tidak 
ada. SDM sangat terbatas. Desa tidak siap mengurus dan mengatur rumah 
tangganya sendiri. Kami yang di daerah ini sudah berpengalaman lama, betapa 
susahnya mengatur desa. Saya khawatir, otonomi desa itu hanya menganggu 
otonomi daerah dan menimbulkan masalah baru.   

 
 Problem low-trust tampaknya juga menimpa NGO meski pemerintah daerah 
sudah mulai terbuka pada NGO. Elemen-elemen pemerintah dan sebagian masyarakat 
yang berpandangan konyol, yang notabene belum berkomunikasi dengan NGO, menaruh 
sikap tidak percaya pada NGO sebagaimana ditunjukkan dengan sejumlah stigma: LSM 
agen provokasi, LSM UUD (Ujung-ujungnya Duit), LSM VCD (Visinya cari duit), LSM 
penjual bangsa, LSM bediri di atas kemiskinan rakyat, dan seterusnya. Problem low-trust 
yang kasuistik ini tentu merupakan tantangan bagi LSM untuk bermain sebagai struktur 
mediasi dan mengorgansir masyarakat. Sebaliknya, banyak juga LSM menaruh sikap 
tidak percaya kepada pemerintah daerah sehingga membuat sulit membangun kemitraan 
strategis dan mendorong LSM menerapkan strategi “mengambil alih” peran pemerintah. 
 
 
Penutup 

Bagaimana membuat desentralisasi dan demokrasi lokal bisa bekerja dengan baik? 
Bagaimana mendorong dan mendesakan perubahan? Siapa yang memulai? Dari mana 
memulainya? Untuk menjawab sejumlah pertanyaan praksis ini saya menampilkan 
sejumlah pendekatan strategis yang biasa digunakan untuk mendorong desentralisasi dan 
demokrasi lokal bisa bekerja. Seperti terlihat dalam bagan 2, tipologi pendekatan strategis 
dibagi menjadi dua garis: garis vertikal (negara-masyarakat) dan garis horizontal 
(struktur-agen).  

Dalam berbagai kesempatan setiap orang yang menghendaki perubahan selalu 
gelisah, jika bukan frustasi, dan mengharapkan perubahan secara instan dengan obat yang 
betul-betul mujarab. Tetapi tidak ada satu pun orang di Indonesia yang mampu 
memberikan jaminan dan menyajikan resep mujarab yang bisa membuahkan perubahan 
secara cepat. Bagaimanapun perubahan tidak mungkin berhasil dengan cepat meski 
dengan “revolusi sosial”, dan tidak ada satu pun pendekatan yang mujarab, karena 
lingkaran setan yang betul-betul rumit. Agenda perubahan yang terdapat dalam empat 
kuadran di atas memang harus berjalan secara simultan, baik di level negara maupun 
masyarakat serta dari sisi agen dan struktur. Tetapi masing-masing pendekatan bisa 
dianalisis baik secara teoretik dan empirik, yang kemudian penting untuk membangun 
pendekatan paling kuat untuk mendesakkan perubahan.  

 

Bagan 2 
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Tipologi pendekatan strategis 
desentralisasi dan demokrasi lokal 

 
 Agen Struktur 

 

Negara 

• Crafting elite 
• Konvergensi elite 
• Kepemimpinan yang kuat 

• Kerangka kebijakan dan 
legal. 

• Capacity building  
• Reorganisasi dan reformasi 

birokrasi 

Masyarakat 

• Pendidikan politik masyarakat  
• Penguatan voice aktor-aktor 

masyarakat sipil. 

• Penguatan modal sosial 
(organisasi dan jaringan) 

• Penguatan partisipasi 
masyarakat 

• Aksi kolektif organisasi 
masyarakat sipil 

 
 

Sebuah pendekatan elitis mengatakan bahwa kondisi transisional masyarakat 
Indonesia sekarang ini membutuhkan hadirnya kepemimpinan transformatif, yakni 
pemimpin visioner, bersih, berbasis massa, “bertangan besi” dan berani mengambil risiko 
termasuk berani menjadi “korban reformasi”. Orang sering berharap akan hadirnya 
seorang “ratu adil” yang punya komitmen kuat, mampu dan berani membawa perubahan, 
termasuk berani merombak birokrasi yang korup dan meminggirkan militer yang represif. 
Inggris, misalnya, mampu keluar secara cepat dari krisis finansial negara pada awal 
dekade 1980-an  antara lain karena hadirnya Margareth Tatcher, seorang pemimpin 
“bertangan besi” yang berani merombak birokrasi negara meski dia harus berhadapan 
dengan gelombang protes dari elemen-elemen birokrasi negara. Namun, di Indonesia, 
solusi kepemimpinan ini hanya masuk akal secara teoretik, tetapi tidak masuk akal secara 
empirik. Solusi kepemimpinan mungkin bersifat voluntaristik, karena tidak ada tanda-
tanda cerah yang melahirkan pemimpin yang bersih, bertangan bersih, dan berbasis massa. 
Sebelumnya elemen-elemen pendukung denokratisasi sangat berharap pada Gus Dur 
karena dia tampil sebagai pemimpin visioner, berbasis massa dan bertangan besi, tetapi 
sayang dia tidak bersih dari praktik KKN yang kemudian membuatnya terdepak oleh 
patronase politik.  

Pendekatan elitis lain yang bersifat voluntaristik adalah konvergensi elite, yang 
menekankan perlunya konsensus bersama di kalangan elite untuk membawa Indonesia 
keluar dari kritis, dan sekaligus menjadi titik awal untuk membangun Indonesia yang 
demokratis dan desentralistik. Lagi-lagi solusi ini hanya masuk akal secara teoretis, tetapi 
tidak masuk akal secara politik dan empirik. Mengapa? Masyarakat Indonesia selama era 
reformasi justru menyaksikan oligarki elite yang lebih banyak memperjuangkan 
kepentingan kekuasaan mereka sendiri ketimbang mendorong demokratisasi untuk 
Indonesia. Elite politik tidak punya komitmen terhadap perubahan; sebaliknya mereka 
sibuk menghabiskan energinya untuk berbagi-bagi kekuasaan dan kekayaan.  
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Di sektor struktur negara, pendekatan yang sering dikemukakan adalah capacity 
building dan reformasi birokrasi. Sejauh mana pendekatan ini relevan secara empirik? 
Penguatan kapasitas birokrasi negara adalah pendekatan kuno, yang dalam khazanah 
pemerintahan di Indonesia dikenal sebagai pengembangan SDM. Di atas kertas 
pendekatan ini sangat penting untuk mendorong kemampuan birokrasi negara agar 
mereka mampu bekerja secara akuntabel, responsif dan profesional. Tetapi capacity 
building tidak pernah bekerja di ruang yang kosong. Secara empirik birokrasi Indonesia 
memang sangat lemah kapasitasnya. Tetapi problem dasarnya bukan terletak pada 
lemahnya kapasitas, tetapi pada struktur birokrasi negara yang terlalu besar, dominatif, 
feodal, korup, dan lain-lain. Ketika struktur birokrasi ini masih mencengkeram, maka 
capacity building hanya mampu membuahkan peningkatan kapasitas personal tetapi tetap 
tidak mampu membuahkan perubahan secara institusional. 

Birokrasi yang lemah kapasitasnya tetapi tetap dominan selalu menjadi sorotan 
publik. Presiden Megawati Soekarnoputri pernah melontarkan kritik bahwa birokrasi 
adalah “keranjang sampah” dan sarat dengan korupsi, tetapi dia hampir tidak pernah 
membuat kebijakan radikal (radical policy) untuk mereformasi birokrasi. Demikian juga 
dengan Menpan Faisal Tamin yang mengedepankan data bahwa sejumlah 60% PNS di 
Indonesia tidak produktif sehingga harus dipotong. Tetapi Menpan tidak membuat 
kebijakan konkret untuk memotong birokrasi itu. Karena itu agenda reformasi birokrasi 
hanya masuk akal secara teoretis, tetapi tidak masuk akal secara empirik. 

Tanpa menafikkan pendekatan yang berpusat pada negara, pendekatan di sektor 
masyarakat, terutama pada kuadran keempat (struktur dan masyarakat), merupakan 
pendekatan paling kuat untuk mendesakkan perubahan. Sejarah menunjukkan bahwa 
transisi demokrasi di belahan dunia dimulai dari kebangkitkan civil society, bukan karena 
pemimpin yang bermurah hati. Modal sosial, dalam bentuk jaringan dan gerakan aksi 
kolektif di ranah masyarakat sipil adalah kekuatan utama untuk perubahan terhadap 
struktur negara yang bermasalah bagi demokratisasi dan desentralisasi. Ada sejumlah 
agenda dan tantangan berkelanjutan di arena civil society untuk membuat desentralisasi 
dan demokrasi lokal bekerja. Pertama, membuka ruang publik seluas-luasnya secara 
bebas dan otonom melalui forum-forum di level komunitas, organisasi masyarakay sipil, 
organisasi rakyat, kampus dan seterusnya. Kedua, memprakarsai rekonsiliasi, resolusi 
konflik dan membina perdamaian, sekaligus menumbuhkan pluralisme di tengah-tengah 
konteks multikultural masyarakat. Ketiga,  menggelar pendidikan politik masyarakat di 
berbagai ranah untuk mendekonstruksi pendidikan hegemonik massa lalu dan sekaligus 
mendorong tumbuhnya kesadaran kritis dan civic culture masyarakat. Keempat, 
memperkuat institusi lokal, prakarsa lokal, dan partisipasi masyarakat (voice, akses dan 
kontrol) masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Kelima, 
mentransformasikan gerakan civil society yang berbasis pada kelas menengah kota 
menjadi jaringan dan gerakan sosial secara massif yang berbasis pada berbagai komunitas 
dan organisasi rakyat di tingkat lokal. Organisasi civil society harus mampu membangun 
gerakan yang lebih besar antara lain dengan cara “merebut” dukungan massa rakyat yang 
selalu dimobilisasi secara tidak otentik oleh kekuatan partai politik. Gerakan secara 
massif ini menjadi kekuatan oposisi yang menekan partai politik dan elite politik agar 
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mereka mempunyai komitmen dan tanggungjawab terhadap perubahan menuju 
desentralisasi dan demokrasi, baik di level nasional maupun lokal.  

Akhirnya, meski demokratisasi dan desentralisasi membuahkan segudang masalah 
baru, meski gerakan civil society untuk perubahan terseok-seok, tetapi semua itu tidak 
boleh berhenti. Kita tidak boleh mundur ke belakang. Semuanya harus digerakkan maju 
untuk mencapai kemenangan di masa depan. Bagaimanapun desentralisasi dan 
demokratisasi yang berbasis pada gerakan civil society merupakan kekuatan pendorong 
perubahan mencapai masyarakat Indonesia yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.   
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