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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Dalam pandangan internasional, Vietnam dan China dianggap sebagai 

Negara yang authoritarian. Persamaan dari kedua Negara tidak hanya sebagai 

Negara dipimpin oleh rejim komunis yang authoritarian, namun keduanya juga 

mengalami ledakan pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan setelah melalui 

proses reformasi dengan meliberalisasi perekonomiannya  Vietnam memulainya 

pada tahun 1987 yang dikenal dengan inisiasi Doi-Moi, sedangkan China lebih 

awal melakukan reformasi pada tahun 1978. Meskipun pertumbuhan ekonomi 

Vietnam tidak setinggi ledakan ekonomi China, namun keduanya tercatat 

mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang konsisten1. Baik Vietnam 

maupun China muncul sebagai negara komunis yang maju perekonomianya.  

Perbedaan yang terlihat adalah pada proses dan teknis strategi kebijakan 

ekonomi, serta arah kebijakan yang kian demokratis yang lebih nyata pada 

Vietnam bila dibandingkan dengan China. Proses reformasi yang terjadi di 

Vietnam relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan China. Secara singkat proses 

reformasi ekonomi keduanya dapat digambarkan dalam bentuk Big-Bang2 Versus 

                                                            
1 Pertumbuhan ekonomi kedua Negara terlihat dari GDP pasca reformasi, GDP Vietnam pada 
tahun 2009 mencapai 6.3%, dan China mencapai 8,7 % dalam: 
http://www.indexmundi.com/vietnam/gdp_real_growth_rate.html diakses 10 oktober 2010 
2 Nguyen Thi Kim Cuc, The Politics Of Economic Reform In Vietnam: The Case Of State-Owned-
Enterprise Equitization, diakses, 20 Juli 2010, dalam: 
https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/16846/NguyenTKC.pdf?sequence=1 
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Gradual3 Pemerintah Vietnam relatif lebih responsif terhadap kondisi 

perekonomiannya dan menyadari pentingnya reformasi. Hanya berselang 

beberapa bulan diinisiasikan Doi-Moi kemudian diaplikasikan sebagai kebijakan 

baru ekonomi Vietnam di tahun 1987. Sedangkan reformasi China dilakukan 

dengan sangat hati-hati dan bertahap, dimulai pada tahun 1978 dan dua tahun 

kemudian baru disahkan sebagai bentuk kebijakan ekonomi negara dibawah 

kepemimpinan Deng Xiao Ping pada tahun 1980. dalam hal teknis doi-moi 

Vietnam diinisiasikan oleh elit politik yakni VCP (Vietnam Communist Party), 

sedangkan reformasi China dilakukan oleh kelompok petani4.  

Kebijakan Doi-Moi Vietnam merupakan keputusan yang dihasilkan dari 

pertimbangan domestik dan perbandingan dengan lingkungan sekitar. Pertama, 

pertimbangan domestik didasarkan pada pandangan elit terhadap politik luar 

negeri yang sebelumnya tidak begitu efektif serta memberi manfaat terhadap 

perekonomian domestik yang merupakan tolak ukur keberhasilan Negara5. Yang 

kedua, kondisi ekonomi domestik yang dibandingkan dengan negara-negara 

tetangga di Asia Tenggara yang mengalami kemakmuran membuat Vietnam 

mulai merasa tertinggal.  

                                                            
3 Perjalanan Reformasi China yang bertahap digambarkan oleh Wing Thye Woo, the Real Reason 
for China’s Growth, dalam http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/woo/realreasons.pdf diakses: 7 
Januari 2011 
4 Kisah 18 petani desa Xiaogang provinsi Anhui yang bersepakat mengelola tanah pertanian yang 
dibebankan pada tiap keluarga dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini pada dasarnya melanggar 
hukum dan. menjamin kelangsungan hidup anggota keluarga masing-masing, mereka 
menandatangani dokumen perjanjian yang kemudian dikenal sebagai household responsibility 
pada bulan desember 1978. Fishman, Ted. C, China.Inc, 2006, hal: 43 
5Nadine Mansel, a tiger ready to pounch? vietnam’s economic and political coordinates in south 
east asia, dalam: http://www.kas.de/wf/doc/kas_19453-544-2-30.pdf?100428135559 diakses: 7 
januari 2011  
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Walaupun elit partai tidak mungkin mengubah ideologi komunis, realitas 

dalam negeri menuntut elit partai untuk mengambil tindakan pragmatis dengan 

memakai sistem yang dirasa paling cocok bagi timbulnya inovasi perkembangan 

ekonomi dan dan peningkatan output masyarakat, yang tak lain adalah sistem 

kapitalisme6. Doi moi sebagai agenda perbaikan ekonomi berhasil merealisasikan 

tujuannya dengan menunjukan angka pertumbuhan yang signifikan, dan distribusi 

pendapatan yang merata bila dibandingkan dengan China.  

Reformasi ekonomi China pada tahun 1978 membuahkan hasil 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun proses yang terjadi dalam masa 

reformasi ekonomi China berbeda dengan yang terjadi pada Vietnam. Strategi 

stimulus pembangunan ekonomi China yang semula difokuskan pada 

pengembangan daerah-daerah pedesaan mengalami perubahan secara bertahap 

pada tahun 1984, perubahan strategi pembangunan ekonomi dengan sangat hati-

hati mengarahkan China ke ekonomi Market-oriented dan difokuskan pada 

spesifik area perkotaan.7 Reformasi ekonomi dengan strategi pembangunan 

ekonomi terbatas tersebut menciptakan daerah-daerah zona ekonomi yang 

eksklusif dialiri modal asing dan teknologi. Hal ini kemudian menghasilkan 

disparitas ekonomi yang tinggi antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan 

yang kesempatannya sangat terbatas untuk berkembang. Dampak lebih lanjutnya 

                                                            
6 Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, 1999, Yogyakarta, BPFE,  hal: 54 
7 Shinichiro Okushima And Hiroko Uchimura, Economic Reform And Income Inequality In Urban 
China, 2005, Institutes of Developing Economies, dalam: 
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/pdf/025.pdf, diakses: 22 Juli 2010 
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adalah tidak meratanya distribusi pendapatan dan berujung pada kesenjangan 

hidup yang kontras antara masyarakat desa dan kota.  

Gambar1: Alur Pemikiran 

 
 

Secara pesimis dunia internasional melihat kemungkinan kedua Negara ini 

mengarah ke demokrasi sangat kecil8, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin. 

Ilmuan politik berjuang dalam mengkonseptualisasikan rejim-rejim yang 

mengadopsi beberapa atribut demokrasi namun dalam penerapannya masih 

dilaksanakan dengan manner atau gaya yang non-demokratik seperti Vietnam dan 

China. Permasalahan yang melekat dalam kajian demokrasi pada rejim komunis 

adalah bagaimana posisi dan peran partai dalam pemerintahan yang dijalankan 

                                                            
8 Larry Diamond, Can China become a Democracy?  Dalam http://www.india-
seminar.com/2007/576/576_larry_diamond.htm, diakses 1 Juni 2010 
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terutama berkaitan dengan isu legitimasi dengan sumber-sumber non politik 

seperti ekonomi. 

Dalam konteks authoritarianism, legitimasi politik merupakan isu yang 

problematik. Klaim atas legitimasi suatu rejim sangat ditentukan oleh persetujuan 

popular. Tipikal konsensus popular tersebut dalam tataran institusionalis atau 

kelembagaan Negara, dapat ditemukan dan diekspresikan dalam pemilihan umum 

yang bebas dan adil (free and fair election)9. Pengamatan mengenai hubungan 

antara pemilihan umum yang bebas dan adil terhadap legitimasi politik kemudian 

mengarah pada dua pertanyaan mendasar. Pertama, mengenai asumsi legitimasi 

dapat dikatakan absen ketika pemilihan umum tidak dilaksanakan dengan bebas. 

Kedua, bagaimana mengukur legitimasi popular bila pemilihan umum yang bebas 

dan adil tersebut tidak terlaksana. Pada dasarnya legitimasi dan persetujuan 

popular, tidak terikat secara ekslusif dengan demokrasi10, meskipun keinginan 

rakyat atau will of people sering diamini sebagai suatu kebenaran yang mutlak, 

namun disisi lain posisi tersebut bisa mengarahkan pada pemahaman yang salah 

mengenai hubungan state-society dalam rejim selain demokrasi. Dalam konteks 

hubungan state-society dibawah rejim authoritarian, Vietnam dan China tidak 

                                                            
9 Guillermo O’Donnell, ‘The Perpetual Crises of Democracy’, in: Journal of Democracy, 18 
(January 2007), www.wiscnetwork.org/ljubljana2008/getpaper.php?id=53 diakses: 19 mei 2010 
10 André W.M. Gerrits, Democracy Research And Democracy Promotion Under The Shadow Of 
Semi-Authoritarianism, World International Studies Committee, 2nd Global International Studies 
Conference Ljubljana, Slovenia, 23-26 July 2008, dalam 
http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/journal_of_democracy/v018/18.1odonnell.pdf diakses: 19 
oktober 2009  
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mengaplikasikan pemilihan umum yang bebas dan adil sebagaimana indikator 

demokrasi gaya barat11 namun tidak memiliki persoalan terkait dengan legitimasi.  

Robert Dahl menawarkan kriteria demokrasi12 yang lebih tepatnya 

merupakan pendekatan minimalis dalam mengidentifikasi konsep Demokrasi 

Barat. Konsep demokrasi Dahl disederhanakan dalam dua dimensi yakni 

kompetisi dan partisipasi, namun aspek-aspek esensial lainnya seperti peraturan 

hukum dan budaya politik tidak terakomodasi dalam kriteria yang ditawarkan 

Dahl. Indikator demokrasi yang ditawarkan Robert Dahl yang longar tidak 

memberi analisa yang akurat untuk menjawab fenomena anomali seperti yang 

terjadi di Vietnam dan China.  Oleh karena itu diperlukan indikator lainnya untuk 

mengisi kekurangan tersebut. Indikator demokrasi yang digunakan dalam model 

authoritarian dalam tulisan ini akan mengangkat konsep demokrasi John Dewey 

yang menekankan faktor-faktor non institusionalis untuk mengidentifikasi 

demokrasi di suatu negara.  

Salah satu komponen  integral dalam demokrasi adalah Legitimasi. namun 

hal tersebut tidak berarti  bahwa legitimasi absen atau tidak dapat ditemukan 

dalam rejim authoritarian. Setidaknya terdapat dua dimensi yang saling berkaitan 

                                                            
11 Stephen Garvey dalam artikel: The Failure of Western Democracy mengidentifikasi Demokrasi 
Barat atau lebih dikenal dengan demokrasi liberal yang mainstream nya berada pada masyarakat 
barat menempatkan indicator seperti adanya pemilihan yang bebas, adil, multi-partai, regular, 
competitive, yang menekankan pada mayoritas vote yang memerintah, serta secara global 
dipromosikan oleh elit dunia, dalam http://www.inexpressible.com/failureWD.asp. diakses 20 Juli 
2010 
12  Kriteria demokrasi Robert dahl dikutip oleh Siegmar Schmidt, New Kids on the Block: 
Embedded Democracy, Defective Democracy and Failing States A Discussion of Concepts and 
Typologies, dalam: http://www.cameco.org/mez/pdf/2006/1schmidt.pdf , diakses 20 juli 2010 
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dalam legitimasi13, bagaimana suatu rejim menjustifikasikan kekuasaannya dan 

bagimana rejim tersebut menjalankan kekuasaan berdasarkan legitimasi 

masyarakatnya. Legitimasi merupakan pengakuan akan hak memerintah dari 

sebuah rejim. Untuk menjawab bagaimana rejim authoritarian memperoleh 

legitimasi atas kekuasaannya, salah satunya dapat ditelaah lebih jauh dengan 

menggunakan dua konsep besar legitimasi yakni legitimasi yang diperoleh 

berdasarkan performance dan berdasarkan ideologi. 

Bagi rejim authoritarian, sumber legitimasi biasanya diperoleh dari hasil 

kebijakan yang dibuat (performance based). Ketika produk kebijakan yang dibuat 

dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakatnya secara merata, maka 

tidak sulit untuk mendapat legitimasi. Rejim authoritarian yang mampu 

menyediakan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan, maka secara otomatis akan memperoleh legitimasi, secara 

otomatis pengakuan terhadap kekuasaan (tidak peduli dengan model atau cara 

yang seperti apa) yang dijalankan berdasarkan hasil kebijakan tersebut selama 

masyarakat memperoleh kesejahteraan maka pemerintah dapat dengan mudah 

memperoleh legitimasi politik.  

Ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat berpengaruh bagi 

rejim authoritarian dalam memperoleh legitimasi. Pertumbuhan Ekonomi, dalam 

                                                            
13 Artikel Peter Burnel dalam Robert Weatherley, Politics in China Since 1949: Legitimizing 
Authoritarian Rule, 2006,  hal: 133. 
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gambaran jangka panjang dapat menstimulasi berkembangnya aspirasi politik 

yang subversiv.  

Dalam kasus Vietnam dan China, pertumbuhan ekonomi yang kian 

meningkat makin menguatkan legitimasi posisi rejim authoritarian, hal ini secara 

teoritis dapat diasumsikan menjauhkan kedua Negara tersebut dari demokratisasi, 

namun bila dianalisa lebih dalam dengan mengidentifikasi latar belakang 

pertumbuhan ekonomi tersebut dalam penulisan ini dapat ditemukan 

kemungkinan adanya proses demokratisasi, dalam tulisan ini pula akan dibuktikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menjauhkan suatu rejim 

authoritarian dari demokrasi, namun lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi menciptakan efek meluap (spillover) yang mengarah ke demokrasi, atau 

dengan kata lain proses demokrasi tersebut merupakan dampak dari pertumbuhan 

ekonomi. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang dialami Vietnam dan 

China adalah munculnya Baik dilihat sebagai tantangan, kesempatan, maupun 

ancaman.14  

Dalam mengidentifikasi posisi Vietnam terhadap proses demokrasinya bila 

dibandingkan china, terlihat relatif lebih demokratis bila menggunakan indikator 

ekonomi dan politik dalam perbandingannya. Distribusi pendapatan serta 

legitimasi politik merupakan tolak ukur dalam melihat seberapa positif 

konsolidasi demokrasi berhasil berjalan di kedua negara tersebut.  

                                                            
14 Doh Chull Shin, The Third Wave in East Asia: Comparative and Dynamic Perspectives, Taiwan 
Journal of Democracy, Volume 4, No.2: 91-13, December 2008 dalam 
http://www.tfd.org.tw/docs/dj0402/091-132%20Doh%20Chull%20Shin.pdf, diakses 12 mei 2010 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Hal- hal yang menjadi fokus permasalahan berdasarkan latar belakang 

tersebut adalah: mengapa Vietnam cenderung lebih demokratis bila dibandingkan 

China? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1.  Mengetahui dan mampu menjelaskan pengaruh reformasi ekonomi 

terhadap proses demokratisasi Vietnam dan China 

1.3.2. Memahami dan mampu menjelaskan alasan yang membuat proses 

demokratisasi mampu berjalan relatif lebih positif di Vietnam bila 

dibandingkan dengan proses demokratisasi China. 

 

1.4 KAJIAN PUSTAKA  

1.4.1 Hasil Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua hasil publikasi yang 

termasuk dalam penelitian terdahulu. Sumber yang pertama menggunakan hasil 

penelitian Elias Papaioannou dan Gregorios Siourounis yang berjudul 

Economic and social factors driving the third wave of democratization15. 

                                                            
15  http://www.dartmouth.edu/~elias/greg-elias_JCE.pdf , diakses: 1 Juni 2010 
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Sedangkan sumber kedua merupakan karya tulis dari Doh Chull Shin, dengan 

judul The Third Wave in East Asia: Comparative and Dynamic Perspectives16 

 Hasil penelitian Papaioannou dan Siourounis dimuat di dalam Journal of 

Comparative Economics 36 tahun 2008. Hasil penelitian ini mengidentifikasikan 

transisi demokratisasi yang terjadi selama fase gelombang ketiga yang 

sebelumnya telah dipaparkan oleh Huntington17, yang melihat fenomena 

perubahan yang terjadi pada Negara-negara sosialis yang bertransformasi kearah 

yang lebih demokratis dengan mengadopsi model representative. Dalam 

penelitian ini, beberapa indikator dipakai oleh Papaioannou dan Siourounis untuk 

menentukan berhasil-tidaknya transisi demoksi pada rejim-rejim tertentu. 

Indikator tersebut diantaranya indikator-indikator kebebasan politik, catatan-

catatan pemilihan, sumber-sumber sejarah dari 174 negara yang dijadikan objek 

penelitian sejak tahun 1960-2005, yang kemudian berhasil mengidentifikasi 

sekitar 63 negara berada dalam transisi demokrasi baik secara penuh maupun 

sebagian, enam episode perbaikan dalam sistem representative, dan hanya 3 

negara yang mengalami transisi balik dari demokratik kearah yang authoritarian. 

Hasil dari data-data tersebut dipakai untuk menguji teori-teori mengenai prasyarat 

demokrasi untuk membuktikan sejauh mana Negara-negara tersebut masuk 

kedalam gelombang ke-tiga sebagai non-demokratik.  

                                                            
16 http://www.tfd.org.tw/docs/dj0402/091-132%20Doh%20Chull%20Shin.pdf, diakses 12 Mei 
2010 
17 Penelitian ini lebih tepatnya dapat dikategorikan sebagai hasil ekseminasi third wave of 
democratization karya Huntington yang pada kesimpulannya membenarkan konsep pembangunan 
ekonomi (modernisasi) sebagai kunci demokratisasi dan menguatkan karya Huntington.  
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Hasil ekseminasi terhadap fenomena yang terjadi pada Negara-negara 

yang authoritarian merupakan fenomena anomali, karena fenomena tersebut tidak 

dapat terjawab bila memakai model pakem dalam kerangka lama yang mengambil 

sample Negara maju yang terlebih dahulu telah demokratik.(indicator demokrasi 

barat) 18, serta adanya hubungan yang terbalik antara demokrasi sebagai sebab 

atau konsekuensi dari kesejahteraan yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil perhitungan mereka menunjukan bahwa demokrasi lebih terlihat pada 

masyarakat yang makmur dan terdidik. Pembangunan ekonomi dan pendidikan 

merupakan factor kunci yang menentukan intensitas perubahan demokrasi dan 

seberapa cepat transisi demokrasi terjadi.  

Tulisan yang kedua yang dipakai sebagai referensi adalah artikel yang 

berjudul Third Wave in East Asia karya Doh Chull Shin yang dipublikasikan 

dalam Taiwan Journal of Democracy, Volume 4, No.2 tahun 2008. Dalam 

tulisannya, Shin menyimpulkan bahwa negara-negara di Asia mempunyai prospek 

yang suram terkait dengan keberhasilan proses transisi demokrasi dalam rejim 

authoritarian yang disebabkan oleh masyarakat dan pemimpin politik di Negara-

negara Asia terjebak untuk menyeimbangkan tuntutan akan demokrasi dengan 

supply Status Quo yang ada. Dalam tulisannya, Shin memaparkan Negara-negara 

di Asia masih resisten terhadap gelombang demokratisasi. Secara institusional 

kawasan Asia tidak mampu menegakan demokrasi karena tidak ada organisasi 

regional yang fokus dan memprioritaskan masalah demokrasi dan Hak Asasi 
                                                            
18 Artikel: Stephen Garvey, The Failure Of Western Democracy, Juli 2008 dalam 
http://www.inexpressible.com/failureWD.asp diakses: 20 Juli 2010 
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Manusia. Disamping itu, demokratisasi disangsikan keberhasilannya oleh Shin 

yang intinya memperhitungkan jauhnya jarak yang secara geografis 

mempengaruhi Asia dari terbentuknya demokrasi liberal.  

Selain itu, secara kultural Negara-negara di Asia Timur khususnya gagal 

menjadikan demokrasi liberal sebagai rejim pilihan atau model pemerintahan hal 

ini disebabkan oleh nilai-nilai konfusian yang dianut yang menjadi nilai universal 

bagi Negara-negara di Asia Timur. Norma konfusian menekankan pada nilai luhur 

dan kebijakan kepemimpinan diatas segalanya termasuk peraturan hukum. 

Peradaban konfusianis membuat Negara-negara di Asia Timur khususnya menjadi 

resisten terhadap demokratisasi.  

Dalam penelitian ini, penulis lebih memposisikan penelitian pada analisa 

pergerakan demokrasi sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang 

mengantarkan Vietnam ke transisi demokrasi yang relatif lebih positif dibanding 

China dengan menggunakan sumber penelitian Papaioannou dan Siourounis untuk 

menguatkan analisa penelitian, dan menunjukan transisi demokrasi yang terjadi di 

Vietnam tidak datang dari tuntutan eksternal (masyarakat) melainkan sebagai 

imbas dari dinamika domestic (reformasi ekonomi) dan berangkat dari dalam. 

Selain itu, dan tidak terhambat oleh nilai-nilai tradisional konfusian dan seperti 

yang dipaparkan dalam penelitian Shin. Jarak yang juga dipersoalkan oleh Shin 

tidak relevan dengan  demokratisasi Vietnam yang turut dipengaruhi oleh 

lingkungan Asia Tenggara.  
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1.4.2 TEORI DAN KONSEP.  

1.4.2.1 Indikator Demokrasi Non Institusionalis  

Dalam pengertian yang populer, demokrasi dimaknai sebagai sebuah 

sistem politik yang menekankan persyaratan institusionalis di mana pemerintah 

sebagai bagian dari politik dipilih melalui hak pilih orang dewasa. Namun dalam 

beberapa fenomena lain seperti pada pemerintahan Vietnam dan China, pemilihan 

umum yang adil bukan merupakan prasyarat mutlak untuk mengukur demokrasi. 

Proses demokrasi pada fenomena anomali seperti China dan Vietnam tersebut 

lebih bisa terukur dengan melihat indikator non institusionalis.  

Konsep demokrasi menurut John Dewey19 dengan beberapa kriterianya 

bisa dijadikan contoh, yang dalam penelitian ini dipakai sebagai indikator untuk 

menganalisa fenomena demokratisasi yang terjadi seperti di Vietnam dan China. 

Pertama, sistem pendidikan dimana semua pihak dapat berpartisipasi, semua 

golongan memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi baik tua maupun 

muda. Kedua, berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, 

merupakan bentuk pemerintahan yang diakui oleh masyarakat, yang mana hal 

tersebut berkaitan erat dengan legitimasi masyarakat. Keempat, merupakan bentuk 

dari kontrol sosial, atau sebagai suatu cara mengatur masyarakat. Kelima, 

partisispasi dalam pembentukan nilai yang mengatur kehidupan bersama. 

Keenam, merupakan konsep yang mengatur segala aspek sosial dan budaya suatu 

                                                            
19Artikel: Clarence B. Carson, The Concept Of Democracy And John Dewey, dalam 
http://www.mmisi.org/ma/04_02/carson.pdf, diakses: 1 Juni 2010 
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masyarakat, termasuk area kehidupan lainnya yang harus ditata seperti politik, 

ekonomi, pendidikan, dll.  

1.4.2.2 Teori Demokrasi dan Kesejahteraan  

Pandangan para akademisi yang disampaikan dalam simposium American 

Economic Association (AEA) tentang Demokrasi dan Pembangunan pada tahun 

1993 menyatakan keterkaitan erat antara demokrasi dengan pembangunan. 

Pembangunan sebagai konsep baru menunjuk pada kinerja ekonomi. Sehingga, 

semakin tinggi indeks pembangunan berarti kondisi sosial ekonomi membaik, dan 

sebaliknya. Pengaruh demokrasi sangat penting dalam proses pembangunan. Prof. 

Dr. Ginandjar Kartasasmita menyatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi tanpa 

demokrasi tidak mampu berjalan secara berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi 

yang tidak mengindahkan partisipasi politik rakyat cenderung menghasilkan 

kesenjangan antara yang memperoleh kesempatan dan yang tidak memperoleh 

kesempatan dalam sistem yang terutup. 20 

Keterkaitan antara demokrasi dan kesejahteraan masyarakat melalui 

ekonomi pasar saling berkaitan erat. Menurut Amartya Sen, perkembangan 

peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan barometer berlangsung-tidaknya 

proses demokrasi. Proses demokrasi belum dapat dikatakan berjalan dengan baik 

apabila tidak dapat menaikan tingkat kesejahteraan21. Oleh karena itu 

                                                            
20 Ginandjar Kartasasmita, strategi Pembangunan Ekonomi: Antara Pertumbuhan Dan Demokrasi 
dalam  www.ginandjar.com/public/STIE%20Ahmad%20Dahlan_GK.pdf, diakses: 19 oktober 
2009 
21 ibid  
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kesejahteraan bisa secara merata terjadi bila dilakukan dengan cara pembangunan 

kepitalistik.  

1.4.2.3. Konsep Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi 

Penelitian mengenai hubungan antara regime politik dan pembangunan 

ekonomi sebelumnya telah dilakukan oleh adam pzeworski dengan judul 

Democracy And Economic Development22. Dalam kajian Democracy and Civil 

Society, setidaknya terdapat dua asumsi dasar terkait dengan pembangunan 

ekonomi terhadap demokrasi, yang dikembangkan oleh Adam Pzeworski 

a. pembangunan ekonomi mampu mengarahkan suatu negara ke keadaan 

yang lebih demokratis (economic development does lead to democracy) 

b. pembangunan ekonomi tidak mengarahkan suatu negara ke keadaan yang 

lebih demokratis (economic development does not lead to democracy)  

Asumsi pertama, pembangunan ekonomi mengarah pada demokrasi 

pelaksanaan kegiatan ekonomi memungkinkan adanya peran-peran baru yang 

berfungsi sebagai titik awal perubahan kondisi suatu negara kearah yang lebih 

modern. Hal ini di indikasikan dengan makin Civilized masyarakatnya, dilihat dari 

timbulnya kesadaran dari masing-masing individu berbagai kelas dalam 

menunjukan, merepresentasikan dan mengartikulasikan kepentingannya. Proses 

demokrasi yang muncul secara singkat dapat digambarkan dengan banyaknya 
                                                            
22 Dipublikasikan oleh Edward D. Mansfield and Richard Sisson (eds.), Political Science and the 
Public Interest, 2004, Columbus: Ohio State University Press, dalam: 
http://as.nyu.edu/docs/IO/2800/sisson.pdf/html, diakses: 19 Oktober 2009 
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tuntutan yang muncul seiring dengan kemunculan kelas-kelas baru, dan 

dibutuhkan prosedur-prosedur yang lebih demokratis dalam mengakomodasikan 

tuntutan- tuntutan tersebut.  

Asumsi kedua, pembangunan ekonomi tidak mengarah pada demokrasi 

diilustrasikan pada keadaan ketika kapitalisme memegang peranan yang paling 

kuat, hingga menjadi pertimbangan utama bagi negara dalam membuat kebijakan, 

seperti yang ditunjukan dengan istilah Ersatz Capitalism atau kapitalisme semu, 

contohnya kapitalisme yang didasarkan atas privilege negara atau kapitalisme 

yang makin kuat karena diberi keleluasaan oleh negara. Bukan hal yang tidak 

mungkin pada kondisi terburuk kapitalisme mampu menjadi penguasa tunggal, 

dan dampak negative yang kemudian muncul seperti monopoli, persaingan yang 

tidak sehat menjadi bentuk penyimpangan dari nilai-nilai demokratis.  

 

1.5 METODOLOGI PENELITIAN 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif23. Tulisan ini akan 

menjelaskan Demokratisasi Vietnam dan China sebagai efek dari doi-moi 

Vietnam 1987 dan reformasi ekonomi China 1978, dengan menggunakan 

comparative politic, dalam menjawab tantangan proses demokrasi yang dihadapi 

                                                            
23 Penelitian yang melibatkan hubungan 2 variabel atau lebih melalui penggunaan teori dan 
konsep-konsep dalam menjelaskan suatu fenomena. Penelitian eksplananif mengharuskan peneliti 
menentukan hipotesis dalam penelitiannya. Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, 
Bandung: Refika Adhitama, hal 30-41   
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Vietnam sebagai negara sosialis, dengan mengangkat China  sebagai pembanding 

yang sama-sama memiliki latar belakang authoritarian, mengahadapi 

permasalahan ekonomi, dan kompleksitas yang sama, mempunyai cara yang sama 

dalam menyelesaikan permasalahannya dengan reformasi ekonomi, Namun 

indikasi demokratisasi terlihat relatif lebih positif pada Vietnam dibanding China 

 

1.5.2. Level Analisis 

Dalam metodologi penulisan ini, terdapat dua variable yang diidentifikasi 

sebagai alat penelitian yakni unit analisis dan unit eksplanasi:  

1. Reformasi Ekonomi sebagai unit eksplanasi atau variable independen, 

karena doi-moi 1987 dan reformasi ekonomi china 1978 merupakan 

fenomena yang hendak diamati penulis. Indikator reformasi ekonomi 

tersebut adalah perubahan kebijakan-kebijakan yang menyangkut 

desentralisasi management ekonomi Negara, perubahan administrasi 

berbasis ekonomi, adopsi model kebijakan dari luar, kebijakan agrikultur.  

2. Proses demokrasi sebagai unit analisis atau variable dependen, karena 

demokratisasi disini merupakan fenomena yang hendak dijelaskan oleh 

penulis yang keberadaannya atau dinamikanya berhubungan dan terkait 

erat dengan variabel Doi-Moi dan reformasi ekonomi.  

Dalam penulisan ini menggunakan level analisa korelasionis dimana 

kedudukan unit analisisnya memiliki tingkatan yang sama dengan unit 
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analisisnya. Unit eksplanasi dalam penulisan ini adalah dinamika Negara yang 

dipengaruhi oleh reformasi ekonomi (Negara-bangsa). Sedangkan unit analisisnya 

adalah proses demokrastisasi di Vietnam dan China (dinamika Negara- bangsa) 

 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis data sekunder 

yang teknik pengumpulan data tersebut dilakukan melalui kegiatan studi 

kepustakaan24  baik dari buku, jurnal, surat kabar, dokumen resmi maupun 

internet. Teknik pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data sebanyak 

mungkin. Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan ke dalam 

beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan sistematika penulisan. 

 

1.5.4 Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang 

dipakai adalah teknik deduktif, yaitu menganalisa hal-hal yang bersifat umum 

menjadi khusus. Analisa ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ada, 

sehingga hasil penelitian dan data-data yang diperoleh tersebut dapat memberikan 

dukungan terhadap teori yang digunakan. Teknik analisa ini dapat juga disebut 

sebagai teknik deskriptif analitis.25 

                                                            
24 Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada,   
25 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.  hal. 63 
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1.5.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masa diinisiasikan kebijakan 

doi-moi Vietnam dan reformasi ekonomi china hingga saat ini. Dinamika yang 

dianalisa pada kurun waktu 1987-2009 (doi moi) dan 1978-2009) Tahun 1987 dan 

1978 dianalisa sebagai tahun awal penerapan kebijakan doi-moi Vietnam dan 

reformasi ekonomi China, dan tahun 2009 dipakai sebagai batasan dalam ruang 

lingkup ini dikarenakan beberapa data sekunder yang dijadikan sebagai referensi 

merujuk pada tahun 2009, sedangkan data-data resmi seperti laporan dari hasil 

penelitian tahun 2010 belum dipublikasikan. 

 

1.7 HIPOTESIS 

Demokratisasi Vietnam terlihat relatif lebih baik dibandingkan dengan china 

disebabkan oleh lebih meratanya pembangunan ekonomi karena adanya 

perubahan peran partai komunis yang terkait dengan persoalan legitimasi. 

 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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Bagian Bab Judul Pembahasan 

Satu  Bab I Pendahuluan  Latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, teori dan 

konsep, penelitian terdahulu, 

metode penelitian, analisa data, 

hipotesa 

Dua  Bab II Doi-Moi dan 

dinamika politik 

Vietnam  

Penjelasan mengenai reformasi 

dan strategi pembangunan 

ekonomi serta perubahan politik 

Vietnam 

Bab III Reformasi ekonomi 

dan dinamika 

politik China  

Penjelasan mengenai reformasi 

dan strategi pembangunan 

ekonomi serta perubahan politik 

China 

Bab IV Perbandingan 

demokratisasi 

Vietnam dan China  

Perbandingan demokratisasi 

Vietnam dan china dengan 

menggunakan indikator distribusi 

pendapatan dan legitimasi politik. 

Tiga  Bab V Penutup Diskusi hasil temuan dan 

kesimpulan.  

 


