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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia mengalami transisi demokrasi dari yang sebelumnya

pemerintahan otoriter berubah menjadi pemerintahan yang demokratis. Hal ini tidak

lain karena gerakan gelombang demokratisasi untuk menumbungkan rezim yang

terdahulu yaitu rezim Soeharto. Perubahan politik secara dratis terjadi, di mana

Indonesia memasuki babak baru yang disebut euphoria reformasi, desentralisasi atau

otonomi daerah hal ini membawa angin segar pemerintahan di daerah serta

masyarakatnya.

Dinamika politik lokal menjadi sangat beragam dan kompleks ketika adanya

tuntutan desentalisasi atau otonomi daerah diterapkan pada aras pemerintahan lokal.

Hal itulah yang menjadikan pemerintahan daerah menjadi ikut berkontribusi dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah. Perlu diingat mengenai

Undang-Undang Otonomi Daerah dari Undang-Undang No.22 Tahun 1999 kemudian

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

membawa dampak otonomi yang lebih luas dengan mencakup disegala bidang baik

bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertanian, perkebunan.

Di mana hal yang sangat kruasial, jika bicara pada konteks lokal dengan

berdasarkan pada tuntutan demokrasi, memang tidak bisa lepas dari otonomi daerah

dengan bangkitnya desentralisasi. Kemunculan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
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tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI yang mengatur mengenai Desa,

telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya

diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaannnya

yang perlu segera dicermati.Bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 belum

secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Desa.Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 konsepsi dasar yang dianut Undang-Undang No. 32

Tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih

jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, di mana kewenangan

kapupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

Padahal elemen terkecil dari suatu bangunan Negara adalah pada desa. Yang

sesungguhnya masyarakat desa pada khususnya dapat ikut berpastisipasi untuk

kebijakan bersama dan untuk kepentingan bersama. Konsep demokrasi di pesadaan

masyarakat Jawa yang bersifat tradisional. Mohammad Hatta mengatakan di desa

sistem yang demokratis masih kuat dengan dasar pemilikan tanah secara komunal.

Permasalahan lain lagi pada nilai demokrasi Desa juga diperdebatkan oleh banyak

kalangan yaitu mengenai makna demokrasi substansial dan demokrasi prosedural

yang tepat dalam konteks desa. Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

mengusung nilai demokrasi substansial yang bersifat universal seperti akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi.
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Tentu banyak pihak yang menerima nilai-nilai universal ini, mengingat desa

sekarang telah menjadi institusi modern. Namun di sisi lain ada pula tidak sedikit

orang mempertanyakan apakah nilai-nilai universal itu cocok dengan kondisi lokal,

apakah orang-orang lokal mampu memahami roh akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi dengan cara pandang lokal, atau adakah nilai-nilai dan kearifan lokal yang

bisa diangkat untuk memberi makna dan simbol akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi. Sementara perdebatan pada aras demokrasi prosedural terletak pada

pilihan permusyawaratan yang terpimpin atau perwakilan yang populis.

Kondisi desa juga tak pernah ada pembangunan politik termasuk di dalamnya

pembangunan demokrasi di mana salah satunya pendidikan politik bagi warga untuk

berpartisipasi politik sebagai warga Negara yang hendaknya mampu mendukung

sistem politik nasional yang ada. Dari partai politikpun seperti diungkapkan Ketut

Suwondo (2005: 26) ketika fungsi partai politik baik di rezim Soeharto, era reformasi

bahkan sekarang pasca reformasi tidak ada pernah terlihat usaha pendidikan politik

dari partai politik terhadap rakyat. Walaupun secara nasional atau regional beberapa

partai sudah mengadakan pembenahan ke dalam, namun belum ada satupun partai

yang bergerak di aras akar rumput untuk mengadakan pendidikan politik kepada

rakyat. Akibatnya tersumbatnya saluran aspirasi di aras nasional menyebabkan rakyat

mengalami ketimpagan sehingga mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

Menyadari hal tersebut terbukanya peluang kepada kekuatan politik

masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik di aras lokal. Semakin terbukanya
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elemen kekeuatan masyarakat di luar negara yakni memungkinkan elemen civil

society ikut terlibat dalam pendidikan politik kepada warga negara dengan

kemampuannya dapat menjembatani antara sektor pemerintah dan swasta dalam

konteks lokal di mana mampu memberikan kontribusi dalam memepengaruhi

kebijakan kepada pemangku kepentingan.

Sejalan pula yang dikemukan Arbi Sanit (1981: 16) bahwa partisipasi politik

sangat diperlukan yang akan mempengaruhi pula pada stabilitas politik dalam

pembangunan yang mana secara teoritis, stabilitas politik banyak yang ditentukan

oleh tiga varibel yang berkaitan satu sama lain, yakni pekembangan ekonomi yang

memadai, perkembangan pelembagaan maupun proses politik, dan partisipasi politik.

Hal inilah yang menjadikan civil society di mana sebagai komponen infrastrutur

politik sebagai salah satu komponen dalam partisipasi politik di mana dapat

memepengaruhi sistem politik tertama di aras lokal.

Namun pembangunan politik seperti yang dikemukan W.Pucian Pye, dikutip

oleh Juwono Sudarsono (1991: 93) bahwa pembangunan politik yang salah satu

seginya dalah pembinaan demokrasi, tak lepas pula dari upaya terlebih pendidikan

politik yang dilakukan oleh civil society tertama oleh lembaga swadaya masyarakat

(LSM) masih kurang keberadaannya yang bergerak pada aras lokal. Pendidikan

politik yang dilakukan oleh LSM masih mempunayai kecenderungan hanya untuk

kepemtingan LSM sendiri dan tertama pendonor yang memberikan dana-dana juga

memberikan persetujuan kepada LSM  untuk melakukan gerakannya.
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Permasalahan selanjutnya adalah ketika pendidikan politik dilakukan dengan

berbagai media akan mempengahui wacana-wacana publik yang dapat diakses

melului media internet-internet. Seperti dikemukakan oleh MacNeill dalam bukunya

Lisa Jordan (2009: 338) bahwa pengembangan masyarakat sipil yang dasyat,

terhubung melalui situs internet, meningkatkan pertanyaan baru mengenai

pemerintahan yang membutuhkan studi serius. Adalah mungkin, misalnya bahwa

menggandakan kelompok-kelompok dengan satu tujuan dalam yurisdiksi bisa

mengkotak-kotakan kehendak publik sehingga pemerintahan demokratis terancam.

Sejalan dengan hal tersebut upaya pendidikan politik salah satunya dilakukan

oleh Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) IRE Yogyakarta yang keberadaannya

selama ini melalukan kegiatan pada aras lokal terutama pada penelitian ini di desa

Wukirsari. Dari sini pula karena pembangunan politik yang dilaksanakan sejak tahun

2000-2008 dan adakalanya masih memberikan wacana-wacana publik terkait dengan

permasalahan pengendapan demokrasi.

Hal inilah yang menjadi masalah ketika masyarakat lokal di Wukirsari tidak

sepenuhnya mampu mengakses saluran-saluran internet karena letak geografisnya

tidak memungkinkan terhubung oleh jaringan internet maka permasalahannya upaya

pendidikan politik melalui media internet menjadi persoalan tersendiri dan lebih dari

pada itu bahwa LSM ini terkesan tidak berpihak pada sasaran desa pemberdayaan dan

hanya berbagi informasi dengan pihak lembaga donor. Hubunganya hanya bersifat
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dua arah. Antara LSM dengan lembaga donor, masyarakat desa sasaran tidak

diberikan informasi melalui media secara luas.

Permasalahan selanjutnya adalah fokus dan ideologi yang kurang. Upaya

LSM  sering membaur ke dalam berbagai kegitan tanpa benar-benar punya kecakapan

di bidang tersebut. Kelompok-kelompok pencinta lingkungan adalah juga pemantau

pemilihan umum, lembaga penelitian, juga mengelola program pengembangan dan

sebagainya (Lisa Jordan, 2009: 238). Demikian pula IRE yang tak secara jelas

menjelaskan orientasi ideologi untuk gerakan aksi. Karena bila dlihat sepintas bahwa

LSM ini fokus kepada kegiatan riset tetapi juga kepada pemberdayaan masyarakat.

Dan pemberdayaan masyarakat di sini pula jika dilihat dari dimensi istilah masih

bersifat ambigu, tidak secara jelas apakah pemberdayaan bersifat fisik atu non fisik.

Jika dari salah satu slogan IRE berbunyi bahwa ‘IRE menjalankan proses

pendidikan politik yang menggunakan kombinasi antara partisipasi, kelompok

sasaran dan intervensi intelektual’ di mana dapat dimengerti bahwa gerakan ini lebih

bersifat non fisik, namun di sisi lain apabila melihat program-program di Desa

Wukirsari ada pula yang mengarah ke aspek fisik sebagaimana dimengerti oleh

umum itulah arti pemberdayaaan yaitu terlihat dalam program penguatan pengrajin

pembatik permpuan di Wukirsari atau dalam website IRE disebutkan ‘Revitalising

Craftwomen of Batik Cottage Industry in Bantul’’. Untuk lebih jelasnya peneliti

menyajikan program-program yang ada di Wukirsari adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1: Program-Program IRE Yogyakarta di Desa Wukirsari

Sumber: Diintisarikan dari Boklet Profil Organisasi IRE

Dari program-program di atas tentu secara sepintas masih ada kerancuan

gerakan aksi dalam melakukan proses pendidikan politik yang dilakukan oleh IRE

Yogyakarta di lapangan apakah memang gerkannya bersifat fisik atau non fisik.

Apakah  secara bersamaan dilangsungkan dapat fisik maupun non fisik. Ataukah

lebih condong pada non fisik mengingat dari slogan IRE adalah menjalankan proses

pendidikan politik. Hal itulah yang menimbulkan ambiguitas perannya.

Dari situlah pula peneliti dengan analisis wacana krtis ini dapat diketahui

mengenai berbagai dokumen tertulis yang telah dituangkan dalam teks yang

diterbitkan ke publik baik bisa berupa website, buku, booklet dan sebagainya selain

itu pula juga ujaran-ujaran beruapa kaimat-kalimat yang terucap oleh para peneliti

IRE Yogyakarta. Hal ini guna mengetahui hal-hal apa saja yang baik tersirat maupun

tersurat agar dapat mengetahui makna, ideologi yang tersembunyi dalam sebuah

sebuah teks sehingga dapat diketahui bagaimana peran yang sesungguhnya

No Tahun Program
1 Maret -Agustus 2000 Program Pengembangan Wacana

Demiliterisasi di Tingkat Lokal.
2 Awal Tahun 2001-Akhir 2002 Program Pengembangan Good Governance

Dalam Konteks Otonomi Desa.

3 Mei 2005- April 2007 Kegiatan Riset Advokasi Prakarsa
Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa
Untuk Penguatan Basis Ekonomi Bagi
Otonomi Desa.

4 Agustus 2007- Agustus 2008 Kegiatan ”Revitalising Craftwomen Of Batik
Cottage Industry In Bantul’’.
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dilaksanakan oleh IRE Yogyakarta di lapangan, juga proses pembangunan politik dan

hambatan-hambatannya sebagai salah satunya pendidikan politik kepada warga dan

dapat terakhir diketahui ideologi LSM yang menjadi pijakan untuk bergerak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan permasalahannya

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan arti demokrasi barat dengan demokrasi pedesaan Jawa yang

terkadang memiliki arti yang rancu dalam konteks ke-Indonesiaan.

2. Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 kurang memberikan ruang

pada pemerintah desa untuk berpartispasi politik karena terhentinya kewenangan

di tingkat kabupaten/kota.

3. Belum pernah terlihat usaha pendidikan politik dari partai politik terhadap rakyat

terutama pada aras lokal.

4. Adanya pemberdayaan civil society (CS) pada aras desa belum banyak yang

menaruh minat pada persoalan lokal.

5. Tidak ada jaringan internet di Desa Wukirsari sehingga tidak mampu membuka

informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik di desanya

yang mengurangi akuntabilitas publik di kalangan masyarakat desa Wukirsari.
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6. Wacana-wacana demokrasi yang disebarluaskan di website IRE perlu dikaji lebih

mendalam agar lebih membumi pada aspek kontekstual tertama di Desa

Wukirsari.

7. IRE memandang partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan kurang berdaya

8. Para ahli aktivis IRE dalam melakukan gerakannya kurang memperhatikan aspek

substantif permasalahan desa hanya demi memenuhi penandaan proyek dari

donatur.

9. Peran IRE keberadaannya masih jarang dan belum dikenal oleh masyarakat luas

dalam upaya pembangunan politik di tingkat lokal.

10. Idelogi LSM IRE kurang jelas yang akan mempengahui prespektif gerakannya

yang dilaksanakan di lapangan.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Program IRE Yogyakata dalam pembangunan politik di Desa Wukirsari,

Kecamatan Imogiri, Banatul, Yogakarta.

2. Proses pembangunan politik yang dilakukan oleh IRE Yogyakata di Desa

Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakata.

3. Kontruksi ideologi IRE Yogyakarta dalam pembangunan politik di Desa

Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.
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4. Hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan politik di Desa Wukirsari,

Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana program IRE Yogyakarta dalam pembangunan politik di Desa

Wukirsari, Kecamtan Imogiri, Bantul, Yogyakarta?

2. Bagaimana proses pembangunan politik yang dilakukan oleh IRE Yogyakarta di

Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta?

3. Bagaimana kontruksi ideologi IRE Yogyakarta dalam pembangunan politik di

Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta?

4. Bagaimana hambatan-hambatan IRE Yogyakarta dalam pembangunan politik di

Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran secara kritis mengenai program IRE Yogyakarta dalam

pembangunan politik di Desa Wukirsari, Kecamtan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.
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2. Memperoleh gambaran secara kritis mengenai proses pembangunan politik yang

dilakukan oleh IRE Yogyakarta di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul,

Yogyakarta.

3. Memperoleh gambaran secara kritis kontruksi ideologi IRE Yogyakarta dalam

pembangunan politik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

4. Memperoleh gambaran secara kritis hambatan-hambatan IRE Yogyakarta dalam

pembangunan politik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan di bidang politik terutama mengenai masyarakat kewargaan (civil

society) yang mana hal ini juga termasuk dalam ranah keilmuan PKn sesuai dengan

teori pemberdayaan warga Negara (citizen empowerment) melalui pengembangan

budaya kewarganegaraan (civic culture) dalam rangka mengembangkan masyarakat

kewargaan (civil society).

2. Manfaat praktis

a. Bagi aktivis IRE dapat dijadikan arah pijakan LSM ini ke depan dengan tipe,

prespektif dan ideologi yang jelas yang mana akan mempengaruhi program-

program ketika diterapakan di lapangan kelak.
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b. Bagi pemerintah desa diharapakan mendapat pemahaman mengenai tata

keola pemerintahan yang baik dengan tidak mengenyampingkan aspek

kultural di pedasaan.

c. Bagi masyarakat Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta

diharapakan mendapat pemahaman demokrasi Pancasila yang sesaungguhnya

sesuai dengan kondisi desa di mana tidak mengenyampingkan aspek kultural.

d. Bagi peneliti maupun akademisi lain dapat bermanfaat untuk dijadikan

referensi dalam melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut tentang masalah

yang sama atau masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian ini baik secara

langsung ataupun tidak langsung.

G. Penjelasan Istilah-Isitilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalaah yang diteliti, maka

peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian.

Untuk itu perlu diberi batasan pengertian dalam hal-hal sebagai berikit:

1. Peran

Pengertian peran dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:

1051) berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa peran aktivitas sosial yang

dapat dimainkan seseorang melebihi status orang itu sendiri.
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2. Pembangunan Politik

Dalam hal ini diartikan sebagai pembagunan di bidang politik yang mana

seperti yang dikemukakan oleh Almond dan Powell, dikutip oleh Sahid Gatara (2009:

324) bahwa pembangunan politik mengacu pada peningkatan kemampuan agen-agen

politik (eksekutif dan birokrasi) yang lebih terspesialisasi dalam menetapkan tujuan-

tujuan kolektif dan melaksanaklannya dalam lingkungan-lingkungan domestik dan

internasiona. Pembangunan politik juga mengacu pada peningkatan (secara lebih

luas) agen-agen yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan seperti

partai, kelompok kepentingan dan media massa yang melayani tujuan dari kelompok-

kelompok yang berhubungan dalam masyarakat menjadi struktur penetapan tujuan

(goal-setting) dan pelaksanaan tujuan (goa-impelementing).

3. Civil Society

Beberapa pakar Indonesia menejemahkan civil society dengan masyarakat

warga Negara atau masyarakat kewargaan. Seperti yang dikemukakan oleh AS

Hikam dalam bukunya Kutut Sowondo (2005: 14) yang berjudul civil society di aras

lokal mengartikan adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang

bersifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan Negara, yang

terikat oleh hukum yang berlaku. Makna dari civil society ini mengandung konotasi

adanya masyarakat yang beradab (civilized society) yang lebih menganut aturan-

aturan yang berkaitan dengan sistem hukum dari pada kepada aturan yang bersifat
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otoriter yang menindas. Dengan demikian, pandangan ini menggagap civil society

sebagai suatu gerakan rakyat untuk membebasakan diri dari hegemoni Negara.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM atau yang dikenal dengan dengan Organisasi non-Pemerintah (Non

Government Organization) oleh Afan Gaffar (2002: 200) merupakan organisasi yang

dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak

menggantungkan diri pada Negara. LSM dapat diterapakan pada organisasi non-profit

yang bebas dari pemerintah. LSM merupakan organisasi yang berbasis nilai yang

secara keseluruhan atau sebagaian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan

sukarela.

5. Ideologi

Ideologi merupakan suatu sistem gagasan yang dapat digunakan untuk

merasionalisasikan, memberi teguran, memaafkan menyerang, atau menjelaskan

keyakinan, kepercayaan, tindakan, atau pengaturan kultural tertentu (Efriza, 2008:

80).

6. Istitute For Research And Empowerment Yogyakarta.

Intitute For Research And Empowerment adalah sebuah lembaga independen,

non partisan, dan non-profit, yang berbasis pada komunitas akademik di Yogyakarta.

Fokus kegiatan IRE adalah mengembangkan governance reform, civic culture, dan

desa asosiatif melalaui penguatan gagasan, sikap kritis, serta tindakan-tindakan taktis
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elemen masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan negara

(http://www.ire.yogya.org).

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan peran lembaga

swadaya masyarakat dalam pembangunan demokrasi di Desa Wukirsari, Kecamatan

Imogiri, Kabupaten Bantul oleh IRE Yogyakarta bahwa peran IRE Yogyakarta

sebagai civil society termasuk di dalamnya yang bersifat sukarela, swadaya,

swasembada, dan terbebas dari tekanan Negara, yang terikat oleh hukum yang

berlaku di mana ia bergerak dalam pembangunan politik di aras lokal, yang

menyangkut pemberdayaan (peningkatan kemampuan) dari agen-agen yang

mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan di mana dalam penelitian ini

yang dimasudkan adalah kelompok kepentingan dalam bentuk Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) (dalam hal ini LSM IRE Yogyakarta) dengan saling menunjang

antara sistem, proses, dan kebijakan.

http://www.ire.yogya.org
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