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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Politik 

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni 

polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state).51 Dalam negara-

kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan 

(kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.52 Politik yang berkembang di 

Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu 

dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. 

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak 

dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles 

menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik 

(polity) yang terbaik.53 Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para 

filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis 

dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-

pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh 

para filsuf tersebut. 

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara 

berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang 

politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang 

berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat 

tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang 

                                                           
51 Hidajat Imam. 2009. Teori-Teori politik. Malang: Setara press. Hlm 2. 
52 Basri Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 2. 
53 Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 

14. 
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sifatnya otoritatif dan koersif.54 Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan 

proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan 

instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan 

dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan 

tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik 

benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari 

interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang 

diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. 

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew 

Heywood. Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa 

yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen 

peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak 

dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.55 Dengan definisi tersebut, 

Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik 

(polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas 

dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-

masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang 

disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. 

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik 

adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses 

interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan 

                                                           
54 Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 

3. 
55 Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. Hlm 16. 
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individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan 

dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.56 Oleh sebab itu, sebuah 

kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik 

yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai 

tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam 

bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan 

kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (politics at its worst is a selfish grab 

for power, glory, dan riches).57 

B. Sistem Politik 

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga-

lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi 

mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan 

sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-

kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota 

masyarakat.58 Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai 

suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (polity) untuk membuat suatu 

keputusan politik. 

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsi-

fungsi penyatuan dan penyesuaian (baik ke dalam masyarakat itu sendiri 

maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk 

                                                           
56 Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hlm 18. 
57 Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama. Hlm 16 
58 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 25. 
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dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan.59 Hal ini mempertegas 

pernyataan Easton bahwa keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari 

kerangka kerja sistem politik sifatnya mengikat sehingga unsur paksaan dalam 

pelaksanaannya merupakan implikasi yang tidak dapat dihindari. 

Selanjutnya, Easton mengajukan suatu definisi sistem politik yang terdiri 

dari tiga unsur, diantaranya yaitu (1) sistem politik menetapkan nilai (dengan 

cara kebijaksanaan), (2) penetapannya besifat paksaan atau dengan 

kewenangan, dan (3) penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti 

masyarakat secara keseluruhan.60 Dari pendapat tersebut, maka sistem politik 

menunjukkan adanya unsur, (1) pola yang tetap antara hubungan manusia, 

yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, (2) kebijakan yang 

mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang materiil dan 

immateril untuk menjadi kesejahteraan atau membagikan dan mengalokasikan 

nilai-nilai negara secara mengikat, (3) penggunaan kekuasaan atau 

kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal, dan (4) fungsi 

integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun ke luar.61 

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem 

kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok 

individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara.62 

Dengan demikian, secara sederhana, sistem politik dapat diartikan sebagai 

                                                           
59 Sukarna. 1981. Sistim Politik. Bandung: Alumni. Hlm 16. 
60 Ibid. 
61 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 
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satu-kesatuan aktivitas yang saling berhubungan untuk mengatur relasi antara 

negara dengan masyarakatnya maupun negara dengan negara lainnya. 

Adapun untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri 

atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu: 

1. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik 

Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang 

satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk 

menggerakkan roda sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-

lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik 

seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga 

masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan 

sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah 

tugas, dan sebagainya. 

2. Input-output 

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. 

Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa 

tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai 

seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh 

sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam 

cakupan sistem politik. Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari 

masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus 

berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari 

tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi menjadi dua, 

yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah. 
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Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai 

tuntutan dan dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah 

implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat. 

3. Diferensiasi dalam Sistem 

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau 

pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga 

dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan 

undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup 

Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian 

mengesahkan DPR. Tetapi, KPU. lembaga kepresidenan, partai politik 

dan masyarakat umum dibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. 

Meskipun bertujuan sama, yaitu memproduksi undang-undang, 

lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam dan fungsi 

pekerjaannya. 

4. Integrasi dalam Sistem 

Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau 

pemisahan), suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. 

Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk 

mencapai tujuan bersama.63 

Jika digambarkan, maka skema kerja sistem politik menurut David Easton 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Skema Kerja Sistem Politik menurut David Easton (1965). 

Berdasarkan gambar di atas, sistem politik adalah serangkaian aktivitas 

politik yang saling berhubungan, mulai dari input yang berupa tuntutan dan 

dukungan, proses, uotput sebagai hasil dari proses hingga feedback dari output 

untuk selanjutnya dapat berupa input kembali. Selain itu, hal yang juga harus 

diperhatikan adalah sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan 

lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem politik. Dalam lingkungan ini 

terdapat sejumlah tantangan serta tekanan, karena itu diharapkan suatu sistem 

politik dapat berhasil untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya.64 

Menurut Eastone, Proses konversi (convertion process) dalam sistem politik 

yang terdiri dari supra struktur politik dan infra struktur politik semuanya 

berinteraksi dalam suatu kegiatan mengubah masukan menjadi keluaran.65  

                                                           
64 Kantaprawira Rusadi. 1992. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar 

Baru Algensindo. Hlm 160. 
65 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 27. 
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Pada awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari input. Input 

terdiri dari dua jenis, diantaranya yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat 

muncul baik dari dalam sistem politik maupun dari lingkungan (intra dan 

extrasocietal).66 Sedangkan input support (dukungan) dalam sistem politik 

meliputi sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan untuk mendukung sistem 

politik dalam tiap-tiap tingkatan seperti masyarakat, politik, struktur 

pemerintahan, dan administrasi yang sedang melaksanakan kekuasaan 

pemerintah dan kebijaksanaan khusus pemerintah.67 Namun demikian, di sisi 

lain, dukungan (support) merupakan tindakan atau orientasi untuk 

melestarikan ataupun menolak sistem politik.68 Dengan kata lain, input support 

tak hanya bercorak positif melainkan juga negatif. 

Akibat input  tersebut maka sistem politik mulai bekerja hingga pada tahap 

proses. Pada tahap ini, tuntutan dan dukungan diolah sedemikian rupa sehingga 

mampu menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan. Keputusan-keputusan 

inilah yang selanjutnya disebut sebagai output dari sistem politik. Pada kondisi 

lebih lanjut, output akan memunculkan suatu feedback sebagai rerpon terhadap 

output itu sendiri maupun dari lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan 

kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lanjut meneruskan 

kinerja sistem politik.69 

                                                           
66 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 
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67 Sukarna. 1981. Sistim Politik. Bandung: Alumni. Hlm 23. 
68 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 24. 
69 Ibid. 
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Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam 

menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya.70 Menurut Almond ada 

enam kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input 

dan output sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik 

sebagai berikut: 

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam 

mengumpulkan SDA dan SDM dari lingkungan domestik maupun 

internasional. 

2. Kapabilitas Distributif, distribusi ini ditujukan kepada individu 

maupun semua kelompok dalam masyarakat, seolah-olah sistem 

politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, 

keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat. 

3. Kapabilitas regulatif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam 

menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok 

yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan pengaturan. 

4. Kapabilitas simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam 

kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan 

intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. Petunjuk tentang 

tingginya kapabilitas simbolik ditentukanoleh atau bergantung pada 

kreasi selektif pihak pemimpin dan pada penimbaan yang penuh 

olehnya terhadap seperangkat penerimaan atau daya reseptif 

masyarakat 
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5. Kapabilitas responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk 

seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap 

tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan intra-masyarakat 

(domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional). 

6. Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri, yaitu ukuran kinerja 

sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu 

sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan 

lingkungan internasional.71 

C. Proses Politik 

Teori proses politik (the Political Process Theory) lebih banyak 

memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa 

membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan 

masyarakat yang dominan.72 Dengan demikian, proses politik erat kaitannya 

dengan upaya perubahan sosial. Proses politik (political process) adalah 

mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh 

akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka 

atau kelompok mereka sendiri.73 

Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau 

jalur politik demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses 

politik sarat dengan kepentingan sehingga berimplikasi terhadap struktur 

masyarakat yang saling beroposisi. Harus disadari bahwa kesepakatan sosial 

                                                           
71 Maksudi Iriawan Beddy. 2016. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan 

Empirik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 300-305. 
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73 Irianto Maladi Agus, 2015. Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon 
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dan kendali sosial tidak pernah lengkap, konflik antara individu dengan 

kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok adalah sesuatu yang selalu 

menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari.74 

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam 

mengatur hubungan antara satu sama lain.75 Dalam interaksi antara satu sama 

lain, proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Proses dalam setiap 

sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan 

tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input 

ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, 

yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. 

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan 

masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, 

sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan 

yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan 

kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.76 Dengan 

demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur politik 

seperti kelompok penekan dan partai politik maupun suprastruktur politik 

seperti eksekutif dan legislatif. 

Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik 

berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, 

organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran 
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dan latar belakang para politisi.77 Fokus dari teori Political Process Teory 

adalah lebih banyak kepada koneksi politik (political connection) dari pada 

kepada sumberdaya material (material resources).78 Dengan demikian, 

bangunan struktur politik akan berimplikasi terhadap proses politik sehingga 

suatu sistem politik dalam berjalan dengan baik. 

D. Demokrasi 

Pada hakikatnya, demokrasi adalah suatu konsep politik, yaitu konsep 

kemasyarakatan yang mengacu kepada masalah makro penyelenggaraan 

negara.79 Pengertian demokrasi paling klasik dan masih diakui akurasi 

definisinya sampai sekarang adalah pengertian demokrasi saperti disampaikan 

pada masa Yunani Kuno, di mana demokrasi disebutkan sebagai kekuasaan 

atau rakyat, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.80 Semua konsep 

ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa 

atau government by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, 

kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).81 

Berdasarkan deskripsi di atas, rakyat memiliki peranan penting terhadap 

penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Di zaman Yunani Kuno, 

demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung (direct democracy). 

Menurut Dahl, dalam pandangan Yunani Kuno secara umum, tata-demokrasi 

hanya tercipta jika terpenuhi enam syarat.82 Pertama, warga negara harus serasi 
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(harmonis) dalam kepentingan sehingga mereka mempunyai rasa yang kuat 

untuk mendahulukan kepentingan umum. Kedua, warga negara harus homogen 

dalam berbagai hal. Ketiga, jumlah warga negara (warga polis) harus kecil. 

Keempat, warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung 

menetapkan undang-undang. Kelima, partisipasi warga negara tidak terbatas 

pada pertemuan majelis untuk menetapkan undang-undang dan kebijakan, 

tetapi juga harus aktif dalam memerintah polis. Keenam, negara-kota itu harus 

tetap otonom. 

Keenam syarat yang diajukan oleh Dahl di atas tentu saja merupakan 

gambaran utuh demokrasi pada zamannya di Yunani Kuno. Namun dalam 

perkembangannya, tak semua syarat tersebut relevan dengan situasi dan 

kondisi terkini khususnya jika diterapkan di negara dengan tingkat jumlah 

penduduk yang tinggi dan wilayah yang.luas. Oleh sebab itu, meskipun 

demokrasi langsung dianggap sebagai demokrasi yang nyata, namun tak 

selamanya berjalan secara efektif dan efisien bagi negara-negara modern. 

Karena itu ciri demokrasi modern adalah demokrasi tidak langsung, yaitu 

sistem perwakilan.83 

Namun jika dicermati lebih dalam, demokrasi yang secara umum 

ditafsirkan sebagai “rakyat yang berkuasa” merupakan bentuk konsensus antar 

individu dalam suatu pemerintahan. Di satu sisi, rakyat membuat permufakatan 

untuk membentuk suatu pemerintahan bersama yang dapat menjamin 

terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu untuk mencapai sebuah kebaikan. 

Di sisi lainnya, rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan-

                                                           
83 Wiradi Gunawan. 2015. Menilik Demokrasi. Yogyakarta: Tanah Air Beta. Hlm 15. 
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keputusan pemerintahan yang dibentuk selama penyelenggaraannya 

didasarkan pada kehendak rakyat. 

Konseptualisasi demokrasi sebagai refleksi kehendak umum (common 

desire) yang direpresentasikan oleh negara harus sesuai dengan ide negara 

tentang kebaikan bersama (common good). Sebaliknya, konseptualisasi 

demokrasi sebagai manifestasi atas kebebasan dan kesetaraan warga negara 

untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan karena itu tindakan negara harus 

sesuai dengan kehendak rakyat.84 Dengan demikian, demokrasi sejatinya 

menghendaki adanya kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu untuk 

menjamin partisipasi rakyat dapat tersalurkan. Di sini pentingnya negara 

demokrasi menghormati nilai-nilai HAM, yakni kemedekaan berpikir dan 

mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, berorganisasi, kebebasan berbicara, 

kebebasan memilih wakil, bebas dari rasa takut, kebebasan memeluk agama 

dan lain-lain.85 

Kebebasan dan kesetaraan memiliki peran penting untuk menerapkan 

konsep demokrasi. Kesetaraan dalam kebebasan merujuk pada kebebasan 

sebagai anugerah alam yang diberikan secara sama kepada seluruh umat 

manusia.86 Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi mendukung terhadap 

konsep hak asasi manusia. Seperti diketahui masalah hak asasi manusia serta 

perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi.87 

                                                           
84 Firdaus. 2015. Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan 

Sistem Kepartaian. Bandung: Yrama Widya. Hlm 42-43. 
85 Hidajat Imam. 2009. Teori-Teori Politik. Malang: Setara Press. Hlm 86. 
86 Firdaus. 2015. Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan 

Sistem Kepartaian. Bandung: Yrama Widya. Hlm 48. 
87 Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 

211. 
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Dengan demikian, dukungan demokrasi terhadap perlindungan hak asasi 

manusia merupakan upaya penting untuk memastikan kebebasan dan 

kesetaraan masyarakat dapat terjaga sehingga hal ini akan mendukung pula 

terhadap penyelenggaraan demokrasi. 

Adapun indikator suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi 

setidaknya dapat diukur dengan sejumlah prasyarat, diantaranya yaitu: 

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih 

oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan 

yang hendak dan telah ditempuhnya. Hal ini harus dilakukan karena 

hakikatnya sebuah jabatan yang diemban seseorang merupakan 

amahan dari rakyat. 

2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya 

kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Rotasi 

kekuasaan selain menghindari kekuasaan yang absolut, hal ini juga 

sebagai manifestasi kebebasan dan kesetaraan setiap orang. 

3. Rekruitmen politik. Untuk memungkinkan adanya rotasi kekuasaan, 

diperlukan suatu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Dalam hal ini, 

demokrasi memungkinkan bahwa setiap individu memiliki 

kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan. 

4. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu 

dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara memiliki hak untuk 

memilih dan dipilih. 

5. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara demokratis, setiap 

warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara 
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bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat 

(freedom of expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom 

og assembly), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of 

the press).88 

Kelima indikator di atas dapat dikatakan mutlak harus dipenuhi oleh suatu 

negara agar nilai-nilai demokrasi dapat terwujud terlebih lagi kelima indikator 

tersebut saling berhubungan sehingga akan mempengaruhi terhadap kinerja 

demokrasi. 

E. Partisipasi 

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. 

Selain itu, partisipasi dapat dikatakan sebagai mesin penggerak demokrasi 

maupun suatu sistem politik. Pandangan umum mainstream yang berkaitan 

dengan relasi partisipasi dan demokrasi adalah semakin tinggi tingkat 

partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi suatu keputusan publik, maka 

semakin berkualitas demokrasi di negara tersebut. 

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menafsirkan partisipasi politik 

adalah kegiatan warga yag bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud 

untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa 

bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau 

sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau 

tidak efektif.89 Definisi tersebut secara tersurat menganggap aksi-aksi 

kekerasan dan ilegal dalam mempengaruhi keputusan pemerintah sebagai 

                                                           
88 Gaffar Afan. 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Hlm 7-9. 
89 Huntingtion dan Nelson dalam Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. Hlm 368. 
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sebuah bentuk partisipasi meskipun bisa saja aksi-aksi yang demikian 

mengganggu kepentingan umum. 

Partisipasi politik pada intinya adalah keterlibatan individu-individu 

dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Individu-individu yang terlibat 

dalam proses pembuatan keputusan publik pada umumnya sadar bahwa 

keputusan pemerintah akan berimplikasi terhadap dirinya entah secara 

langsung atau tidak langsung. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang 

yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang 

terkemuka.90 

Merujuk pada The 1995-1997 World Value Survey, Charles Andrain dan 

James Smith mengelompokkan tiga bentuk partisipasi.91 Pertama adalah 

partisipasi yang lebih pasif. Di dalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat dari 

keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik 

sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering 

berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua adalah partisipasi 

yang lebih aktif. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana orang itu terlibat 

di dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela (voluntary 

associations) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olahraga, pecinta 

lingkungan, organisasi profesi dan organisasi buruh. Ketiga adalah partisipasi 

yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, 

melakukan boikot, dan demokstrasi. 

                                                           
90 Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 

369. 
91 Marijan Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. 

Jakarta: prenadamedia Group. Hlm 111. 
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Di sisi lainnya, Ramlan Surbakti menyederhanakan bentuk partisipasi 

menjadi partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Yang termasuk dalam kategori 

partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, 

mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang 

dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan 

kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, 

kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang 

menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan 

pemerintah.92 

Sementara itu, Milbarth dan Goel membedakan partisipasi menjadi 

beberapa kategori.93 Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi 

dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator. Artinya, orang yang 

setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, 

gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni 

komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan 

pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, pengritik, yakni dalam 

bentuk partisipasi tak konvensional. 

Selain bentuk di atas, partisipasi memiliki landasan partisipasi politik. 

Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik menjadi:94 

1. Kelas, yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan 

pekerjaan yang serupa. 

                                                           
92 Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hlm 142. 
93 Milbarth dan Goel dalam Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. 

Hlm 143. 
94 Basri Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 98. 
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2. Kelompok atau komunal, yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, 

agama, bahasa, atau etnis yang serupa. 

3. Lingkungan, yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggalnya 

(domisili) berdekatan. 

4. Partai, yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan 

organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau 

mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dal legislatif 

pemerintahan. 

5. Golongan atau fraksi, yaitu idividu-individu yang dipersatukan oleh 

interaksi terus-menerus satu sama lain, yang akhirnya membentuk 

hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat 

status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. 

Selain itu, Huntington dan Nelson juga membagi bentuk-bentuk partisipasi 

politik menjadi:95 

1. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan 

umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan 

bagi calon legislatif dan eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha 

mempengaruhi hasil pemilu. 

2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan 

partai politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka 

tentang suatu isu. 
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3. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, 

baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi 

pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

4. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun 

jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi 

keputusan mereka. 

5. Tindakan kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok 

guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan menciptakan 

kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk huru-hara, teror, 

kudeta, pembutuhan politik (assassianition), revolusi dan 

pemberontakan. 

Berdasarkan deskripsi di atas serta sesuai dengan definisinya, partisipasi 

politik pada hakikatnya adalah upaya untuk mempengaruhi pemerintah agar 

output yang dihasilkan sesuai dengan kehendak umum atau paling tidak 

kelompok tertentu yang secara terus-menerus berpartisipasi dalam proses 

politik. 

Hal ini selaras dengan upaya wacana pemekaran daerah di Madura. 

Masyarakat yang memiliki orientasi politik evaluatif mengorganisir dirinya 

untuk memperjuangkan tuntutannya agar diakomodir oleh pemerintah. 

Partisipasi masyarakat yang dilembagakan melalui organisasi masyarakat 

sebagai bagian dari proses politik memiliki peran penting untuk melakukan 

perjuangan formal sesuai dengan koridor hukum yang sudah ditetapkan. 

Dengan demikian, demokrasi yang menghendaki adanya pengakuan terhadap 

kebebasan berbicara dan berpendapat turut andil dalam memberikan ruang 
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partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya khususnya dalam wacana 

pemekaran Provinsi Madura. 

F. Desentralisasi 

Desentralisasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara sempit, 

desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat 

kepada daerah otonom. Rondinelli dan kawan-kawan lebih luas lagi 

mengungkapkan jenis desentralisasi, diantaranya yaitu (1) deconcentration 

(penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab admnisitrasi kepada 

tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah), (2) 

delegation (perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada 

organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung 

dikontrol oleh pemerintah pusat), (3) devolution (pembentukan dan penguatan 

unit-unit pemerintahan sub-nasional dengan aktivitas yang secara substansial 

berada di luar kontrol pemerintah pusat), dan (4) privatization (memberikan 

semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi semua organisasi non pemerintah 

atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah).96 

Desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan bisa berarti 

merestrukturisasi atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu 

sistem tanggung jawab bersama antara institusi-institusi pemerintah tingkat 

pusat, regional, maupun lokal. Sehingga meningkatkan kualitas dan 

keefektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, dan juga menigkatkan 

otoritas dan kapasitas sub nasional. Desentralisasi dapat juga diharapkan untuk 
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mendukung elemen-elemen pokok pemerintahan yang baik, seperti 

meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Membantu dalam memperkuat 

kapasitas masyarakat dan meningkatkan kepekaan, transparansi, dan 

akuntabilitas pemerintahan.97 

Tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah 

untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan 

public good and services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembangunan ekonomi di daerah.98 Muluk menerangkan lebih jauh bahwa 

desentralisasi memiliki manfaat bagi demokrasi nasional dan manfaat bagi 

daerah.99 Manfaat bagi demokrasi nasional diantaranya yaitu terciptanya ruang 

bagi pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan politik, dan penciptaan 

stabilitas politik. Sedangkan manfaat bagi daerah diantaranya yaitu adanya 

persamaan politik, meningkatkan daya tanggap, akuntabilitas, aksesibilitas, 

dan penyebaran kekuasaan. 

Namun di sisi lainnya, kelompok Marxist memiliki pandangan pesimis 

terhadap desentralisasi karena akan banyak rintangan yang tak dapat 

diselesaikan oleh desentralisasi khususnya dalam hal distribusi keadilan. 

Rintangan ini mencakup aspek ekologis, politik, dan ekonomi yang 

menyebabkan demokrasi tingkat lokal akan mengalami kegagalan. Adapun 

                                                           
97 UNDP. 2004. Pengangan Memahami Desentralisasi: Beberapa Pengertian tentang 
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kerugian desentralisasi menurut pandangan Marxist diantaranya yaitu (1) 

pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan 

menghindarkan redistribusi fiskal ke daerah-daerah yang tertekan secara 

finansial, (2) penguasaan kaum kapitalis terhadap lembaga pemerintahan lokal, 

(3) memunculkan kaum kapitalis lokal, (4) ketidakadilan dalam konsumsi 

kolektif antar wilayah, dan (5) banyak rintangan terhadap demokrasi.100 

Terlepas dari manfaat dan kerugian di atas, desentralisasi dianggap sebagai 

alternatif untuk mempercepat pembangunan di dunia ketiga. Secara teoritis, 

desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan bisa mempromosikan demokrasi 

lokal, membawa negara lebih dekat kepada masyarakat, menghargai identitas 

lokal yang beragam, memperbaiki kualitas layanan publik yang relevan dengan 

kebutuhan lokal, membangkitkan potensi dan prakarsa lokal, memperkuat 

partisipasi masyarakat lokal, dan seterusnya.101 

G. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara 

federasi.102 Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari penerapan 

desentralisasi. Dengan penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintahan lokal akan berimplikasi terhadap pembagian 

tanggung jawab pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi 

                                                           
100 Muluk Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press. 
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potensi lokal, peningkatan responsivitas pemerintah daerah terhadap 

kebutuhan masyarakat setempat. Responsivitas terhadap permasalahan lokal 

akan semakin cepat terwujud jika pemerintah memiliki hak otonom dalam 

mengelola pemerintahannya.103 Persoalan-persoalan lokal yang dulunya 

seringkali diabaikan dengan alasan demi menjaga kepentingan nasional atau 

dianggap tradisional, kini justru menarik perhatian.104 

Desentralisasi dan otonomi daerah sangat menekankan signifikansi 

keberadaan dan kepentingan masyarakat daerah untuk menjadi beneficiaries 

setiap pengaturan dan pelayanan pemerintah.105 Dengan kata lain, otonomi 

daerah menuntut pemerintah lokal agar mengedepankan aspek kebutuhan 

masyarakat setempat. Aspek tersebut paling tidak mencakup tiga hal, yaitu (1) 

harapan masyarakat, (2) masalah yang dihadapi masyarakat, dan (3) sumber 

daya yang dimiliki masyarakat.106 

Adapun ciri-ciri daerah otonom menurut Hossein adalah (1) berada di luar 

hierarki organisasi pusat, (2) pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi 

masyarakat, (3) tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat, 

(4) tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, (5) mengandung integritas sistem, 

memiliki batas-batas tertentu (boundaries) serta memiliki identitas.107 
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Adapun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam UU 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Ayat 6 UU No. 23 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan regulasi tersebut, daerah-daerah otonom 

di Indonesia sejatinya memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengatur 

dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan 

kemampuan daerah tersebut. 

Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tak selamanya 

membawa manfaat bagi pengembangan kapasitas pemerintah lokal dalam 

menyediakan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan 

melihat atau mengalami problem-problem akut seperti kemiskinan 

keterbelakangan, dan kebodohan di daerah-daerah.108 Selain itu, otonomi 

daerah yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di daerah justru membawa dampak negatif terhadap 

marak praktek korupsi di daerah. Sebuah ironi yang mungkin tidak 

dibayangkan oleh para pemikir dan pejuang otonomi daerah, bahwa otonomi 

daerah yang dimaksudkan sebagai strategi mempercepat pencapaian 

kesejahteraan masyarakat ternyata justru telah menjadi ajang pemerataan tidak 

korupsi, atau pembudayaan korupsi yang jauh lebih meluas sampai ke simpul-

simpul terkecil masyarakat kita.109 
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Dengan demikian, otonomi daerah, sama halnya dengan desentralisasi, tak 

hanya memiliki beberapa keunggulan melainkan juga memiliki kelemahan-

kelemahan yang justru menjadi penghambat kinerja pemerintah daerah. 

Namun, optimisme terhadap praktek otonomi daerah diharapkan berdampak 

terhadap meluasnya demokratisasi di tingkat lokal sehingga mampu 

meningkatkan kontrol publik melalui partisipasi aktif masyarakat di tingkat 

daerah. 

H. Pemekaran Daerah 

Pemekaran Daerah khususnya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) 

merupakan bagian dari konsekuensi logis penerapan desentralisasi dan 

otonomi daerah di Indonesia. Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan 

desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (3) 

menyebutkan bahwa penataan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri 

atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Lalu, dipertegas pada 

Pasal 32 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Pembentukan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah pemekaran Daerah. 

Pemekaran daerah berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah No. 

78 Tahun 2007 adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua 

daerah atau lebih. Pemekaran daerah pada hakikatnya dilakukan karena 

beberapa faktor. Beberapa faktor yang melandasi dilakukannya pemekaran 

daerah antara lain: 

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam 

wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. 
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2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui 

perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan 

potensi lokal. 

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sekitar pemerintah.110 

Sedangkan untuk melakukan pemekaran daerah harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Pembentukan daerah 

provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa 

kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus 

memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan seperti yang 

diatur dalam PP No 78 Tahun 2007. 

Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

meliputi: 

1. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi 

cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan 

calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna. 

2. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama 

bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan 

pembentukan calon provinsi. 

3. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan 

calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna. 

4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. 

5. Rekomendasi Menteri. 

                                                           
110 Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhumham. 2015. Evaluasi Dampak Pemekaran 

Wilayah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan (Studi Kasus: Kepulauan Riau, Gorontalo, dan, 

Bangka Belitung). Jakarta: Pengayoman. Hlm 46. 
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Adapun syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi 

daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, 

keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan 

rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, syarat fisik 

kewilayahan pembentukan daerah adalah paling sedikit lima kabupaten/kota 

untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk 

pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, 

lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. 

Sebagai bagian dari penataan daerah, pemekaran daerah secara teoritis 

memiliki faktor-faktor krusial yang harus diperhatikan. Norton (1997) 

membagi faktor krusial menjadi dua bidang, yaitu efisiensi ekonomi dan 

efektivitas demokrasi. Adapun yang tercakup dalam efisiensi ekonomi 

diantaranya yaitu (1) biaya perjalanan dan komunikasi, (2) kemampuan 

memenuhi kebutuhan finansial, (3) minimalisasi biaya eksternalitas, (4) 

koordinasi pelayanan publik, dan (5) kondisi sektor non pemerintah daerah. 

Sedangkan yang tercakup dalam efektivitas demokrasi diantaranya yaitu (1) 

eksplorasi aspirasi masyarakat, (2) rasio keterwakilan, (3) aksesibilitas dalam 

proses politik, (4) kedewasaan masyarakat dalam berpemerintahan, dan (5) 

rentang kendali kekuasaan lembaga pemerintahan.111 

111 Muluk Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press. 

Hlm 107. 




