


Struktur kelembagaan politik, ekonomi dan Struktur kelembagaan politik, ekonomi dan 
sosial suatu masyarakat dapat menciptakan sosial suatu masyarakat dapat menciptakan 
atau melanggengkan demokrasi, tetapi dapat atau melanggengkan demokrasi, tetapi dapat 
pula mengancam dan melemahkannya. pula mengancam dan melemahkannya. 
Birokrasi, misalnya dapat menjadi sarana Birokrasi, misalnya dapat menjadi sarana 
penerapan prinsippenerapan prinsip--prinsip demokrasi, tapi prinsip demokrasi, tapi 
lembaga ini juga bisa menciptakan oligarki, lembaga ini juga bisa menciptakan oligarki, 
pemerintahan oleh “biro” (seperti terkandung pemerintahan oleh “biro” (seperti terkandung pemerintahan oleh “biro” (seperti terkandung pemerintahan oleh “biro” (seperti terkandung 
dalam konsep “birokrasi”) atau sistemdalam konsep “birokrasi”) atau sistem--sistem sistem 
nondemokrasi lainnya. Selain itu, keberadaan nondemokrasi lainnya. Selain itu, keberadaan 
atau ketiadaan institusi tertentu tidak dengan atau ketiadaan institusi tertentu tidak dengan 
sendirinya menjamin tercapainya suatu sendirinya menjamin tercapainya suatu 
demokrasi yang dicitademokrasi yang dicita--citakan. citakan. 



Walaupun demikian, dilihat dari Walaupun demikian, dilihat dari 
pengalaman berbagai negara, ada pengalaman berbagai negara, ada 
beberapa kerangka kelembagaan beberapa kerangka kelembagaan 
yang memungkinkan realisasi prinsipyang memungkinkan realisasi prinsip--
prinsip demokratis dalam kehidupan prinsip demokratis dalam kehidupan 
politik, ekonomi dan sosial politik, ekonomi dan sosial politik, ekonomi dan sosial politik, ekonomi dan sosial 
masyarakat, asalkan kerangka masyarakat, asalkan kerangka 
kelembagaan tersebut mencerminkan kelembagaan tersebut mencerminkan 
nilai, kriteria dan pandangan dunia nilai, kriteria dan pandangan dunia 
demokrasidemokrasi



Dalam bagian ini, akan dipaparkan Dalam bagian ini, akan dipaparkan 
beberapa kerangka kelembagaan beberapa kerangka kelembagaan 
((structural frameworksstructural frameworks)) yang disatu pihak yang disatu pihak 
beroperasi dengan prinsipberoperasi dengan prinsip--prinsip prinsip 
demokrasi dan dipihak lain turut demokrasi dan dipihak lain turut 
menciptakan dan melanggengkan cirimenciptakan dan melanggengkan ciri--ciri ciri menciptakan dan melanggengkan cirimenciptakan dan melanggengkan ciri--ciri ciri 
demokratis suatu masyarakat. Pada demokratis suatu masyarakat. Pada 
dasarnya, kerangkadasarnya, kerangka--kerangka kerangka 
kelembagaan tersebut dapat dibedakan kelembagaan tersebut dapat dibedakan 
kepada kepada tiga perangkat kelembagaantiga perangkat kelembagaan



1.1. Lembaga yang secara langsung mempengaruhi Lembaga yang secara langsung mempengaruhi 
penerapan hakpenerapan hak--hak asasi warga negara, hak asasi warga negara, 

2.2. LembagaLembaga--lembaga yang merupakan lembaga yang merupakan 
mekanisme yang memungkinkan warga negara mekanisme yang memungkinkan warga negara 
berinteraksi dengan lembagaberinteraksi dengan lembaga--lembaga lembaga 
pemerintah atau negara. Dalam hal ini pemerintah atau negara. Dalam hal ini 
lembagalembaga--lembaga tersebut memberikan lembaga tersebut memberikan 
kesempatan seluas mungkin bagi warga kesempatan seluas mungkin bagi warga 
negara untuk mendapatkan atau negara untuk mendapatkan atau 
mempertukarkan informasi, mengartikulasikan mempertukarkan informasi, mengartikulasikan 
negara untuk mendapatkan atau negara untuk mendapatkan atau 
mempertukarkan informasi, mengartikulasikan mempertukarkan informasi, mengartikulasikan 
kepentingan dan mengungkapkan opini serta kepentingan dan mengungkapkan opini serta 
mengungkapkan pandangan mereka mengenai mengungkapkan pandangan mereka mengenai 
berbagai segi kehidupan komunitas politik. berbagai segi kehidupan komunitas politik. 
Selain itu, lembagaSelain itu, lembaga--lembaga tersebut juga lembaga tersebut juga 
memungkinkan para pemimpin politik untuk memungkinkan para pemimpin politik untuk 
bebas bersaing mendapatkan dukungan warga bebas bersaing mendapatkan dukungan warga 
negara. negara. 



3.3. Terdiri dari lembagaTerdiri dari lembaga--lembaga pemerintahan lembaga pemerintahan 
itu sendiri, yang kebijakanitu sendiri, yang kebijakan--kebijakannya kebijakannya 
sedapat mungkin mencerminkan atau sedapat mungkin mencerminkan atau 
selaras dengan preferensi demosselaras dengan preferensi demos



1.1. Struktur Kelembagaan dan HakStruktur Kelembagaan dan Hak--Hak Warga Hak Warga 

NegaraNegara

a)a) Pendidikan Bagi Warga NegaraPendidikan Bagi Warga Negara

Pendidikan bagi dalam sistem yang Pendidikan bagi dalam sistem yang 

demokratis menempati posisi yang demokratis menempati posisi yang 

sangat sentral. Secara ideal pendidikan sangat sentral. Secara ideal pendidikan 

dimaksudkan untuk mendidik warga dimaksudkan untuk mendidik warga 

negara tentang kebajikan dan negara tentang kebajikan dan 

tanggungjawab sebagai anggota tanggungjawab sebagai anggota civil civil 

society.society.



b) Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam banyak kasus sering terlihat pelanggaran tentang 
hak-hak individu baik oleh pemerintah maupun oleh 
kelompok dan individu lain. Dan tidak jarang pula individu 
yang dilanggar haknya tersebut tidak dapat berbuat banyak 
karena ketidaktahuan, kurangnya informasi maupun 
karena posisi mereka yang lemah dan tidak 
memungkinkan untuk melakukan tuntutan. Pelanggaran memungkinkan untuk melakukan tuntutan. Pelanggaran 
hak-hak individu ini sangat sering dijumpai dalam bentuk 
misalnya penggusuran dan perampasan dengan dalih 
kepentingan umum, penipuan terhadap konsumen oleh 
perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat baik 
barang maupun jasa, kesewenang-wenangan dalam 
hubungan perburuhan dan dalam bentuk-bentuk yang lain.



PelanggaranPelanggaran--pelanggaran ini mendorong pelanggaran ini mendorong 
timbulnya berbagai kelompok ataupun timbulnya berbagai kelompok ataupun 
lembaga yang berusaha melindungi hak lembaga yang berusaha melindungi hak 
dan kepentingan individu. Bentuknya dan kepentingan individu. Bentuknya 
dapat berupa lembaga formal dalam artian dapat berupa lembaga formal dalam artian 
merupakan badan hukum seperti lembaga merupakan badan hukum seperti lembaga 
perlindungan konsumen, lembaga bantuan perlindungan konsumen, lembaga bantuan perlindungan konsumen, lembaga bantuan perlindungan konsumen, lembaga bantuan 
hukum dan sebagainya, tetapi juga dapat hukum dan sebagainya, tetapi juga dapat 
merupakan pengelompokan individu untuk merupakan pengelompokan individu untuk 
memperjuangkan kepentingan tertentu memperjuangkan kepentingan tertentu 
misalnya dalam bentuk protesmisalnya dalam bentuk protes--protes, protes, 
demonstrasi, unjuk rasa dan sebagainya.demonstrasi, unjuk rasa dan sebagainya.



2.2. Struktur Kelembagan Antara Warga Negara Struktur Kelembagan Antara Warga Negara 
dan Negara.dan Negara.

Beberapa negara yang secara keseluruhan Beberapa negara yang secara keseluruhan 
memenuhi kebutuhan akan perlunya memenuhi kebutuhan akan perlunya 
mekanisme yang memungkinkan warga mekanisme yang memungkinkan warga 
negara untuk di satu pihak memelihara dan negara untuk di satu pihak memelihara dan 
mempertahankan otonominya dan dipihak mempertahankan otonominya dan dipihak mempertahankan otonominya dan dipihak mempertahankan otonominya dan dipihak 
lain menerjemahkan aspirasi dan preferensi lain menerjemahkan aspirasi dan preferensi 
warga negara menjadi pilihanwarga negara menjadi pilihan--pilihan pilihan 
politik. Termasuk disini adalah lembaga politik. Termasuk disini adalah lembaga 
seperti media, kelompok kepentingan, seperti media, kelompok kepentingan, 
partai politik dan sistem pemilihan umum.partai politik dan sistem pemilihan umum.



a)a) Media Massa dan Akses ke InformasiMedia Massa dan Akses ke Informasi
Media massa yang independen, kompetitif dan tersedia Media massa yang independen, kompetitif dan tersedia 
secara luas penting bagi demokrasi.secara luas penting bagi demokrasi.

b)b) Kelompok KepentinganKelompok Kepentingan
lembaga lain yang menghubungkan warga negara lembaga lain yang menghubungkan warga negara 
dengan pemerintah adalah kelompok kepentingan.dengan pemerintah adalah kelompok kepentingan.

c)c) Pemilihan UmumPemilihan Umum
Kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan Kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan 
merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh 
warga tanpa kecuali dengan kualifikasi persyaratan warga tanpa kecuali dengan kualifikasi persyaratan 
tertentu.tertentu.

d)d) Otonomi KelembagaanOtonomi Kelembagaan
LembagaLembaga--lembaga dalam masyarakat baik yang lembaga dalam masyarakat baik yang 
berupa lembaga politik, sosial, ekonomi maupun berupa lembaga politik, sosial, ekonomi maupun 
kebudayaan dalam sistem yang demokratis benarkebudayaan dalam sistem yang demokratis benar--
benar merupakan lembaga yang mencerminkan benar merupakan lembaga yang mencerminkan 
aspirasi masyarakat tersebut dalam arti kelembagaan aspirasi masyarakat tersebut dalam arti kelembagaan 
personal maupun substansinya.personal maupun substansinya.



3.3. LembagaLembaga--Lembaga PemerintahLembaga Pemerintah
a)a) Lembaga LegislatifLembaga Legislatif

Lembaga perwakilan dan proses legislatif yang Lembaga perwakilan dan proses legislatif yang 
sensitif merupakan salah satu lembaga inti yang sensitif merupakan salah satu lembaga inti yang 
harus memperoleh perhatian serius jika ingin harus memperoleh perhatian serius jika ingin 
menerapkan demokrasi.menerapkan demokrasi.

b)b) Lembaga EksekutifLembaga Eksekutif

Secara konstitusional, kontrol terhadap keputusan Secara konstitusional, kontrol terhadap keputusan Secara konstitusional, kontrol terhadap keputusan Secara konstitusional, kontrol terhadap keputusan 
pemerintah dibidang kebijakan berada di tangan pemerintah dibidang kebijakan berada di tangan 
para pejabat terpilih. Para pejabat ini dipilih oleh para pejabat terpilih. Para pejabat ini dipilih oleh 
badan yang lebih tinggi untuk menjalankan tugas badan yang lebih tinggi untuk menjalankan tugas 
tertentu karena dianggap mampu atau memiliki tertentu karena dianggap mampu atau memiliki 
kualifikasi yang memungkinkan dia mampu kualifikasi yang memungkinkan dia mampu 
menjalankan tugas yang dibebankan padanya, dan menjalankan tugas yang dibebankan padanya, dan 
bukan berdasarkan pertimbangan lain seperti afiliasi bukan berdasarkan pertimbangan lain seperti afiliasi 
politik, keturunan dan lainnya.politik, keturunan dan lainnya.



c)c) Birokrasi Birokrasi 

Selain lembaga legislatif dan eksekutif, Selain lembaga legislatif dan eksekutif, 
birokrasi adalah lembaga pemerintahan birokrasi adalah lembaga pemerintahan 
lainnya yang diperlukan dalam demokrasi lainnya yang diperlukan dalam demokrasi 
terutama mengingat skala aktivitas negara terutama mengingat skala aktivitas negara 
modern sebagai suatu bentuk asosiasi penting modern sebagai suatu bentuk asosiasi penting 
tempat prinsiptempat prinsip--prinsip demokrasi beroperasi.prinsip demokrasi beroperasi.

d)d) Demokrasi pada Level LokalDemokrasi pada Level Lokald)d) Demokrasi pada Level LokalDemokrasi pada Level Lokal

Partisipasi aktif warga negara menuntut Partisipasi aktif warga negara menuntut 
adanya lembagaadanya lembaga--lembaga politik pada lembaga politik pada 
tingkat lokal yang memiliki kekuasaan tingkat lokal yang memiliki kekuasaan 
untuk memutuskan isuuntuk memutuskan isu--isu lokal. Karena isu lokal. Karena 
unsur kekuasaan ini, maka unitunsur kekuasaan ini, maka unit--unit politik unit politik 
pada level lokal mestinya menjadi bagian pada level lokal mestinya menjadi bagian 
dari pemerintahan lokal.dari pemerintahan lokal.



e)e) Hukum dan Aparat Penegak HukumHukum dan Aparat Penegak Hukum

Hukum dan ketertiban merupakan salah satu aspek Hukum dan ketertiban merupakan salah satu aspek 
yang lain yang sangat krusial dalam proses yang lain yang sangat krusial dalam proses 
demokratisasi. Sekalipun disadari oleh prinsip demokratisasi. Sekalipun disadari oleh prinsip 
kebebasan bagi warga negaranya, namun tetap kebebasan bagi warga negaranya, namun tetap 
diperlukan aturandiperlukan aturan--aturan yang memberikan norma aturan yang memberikan norma 
perilaku baik negara maupun warga negara.perilaku baik negara maupun warga negara.

f)f) Kelembagaan Ekonomi PasarKelembagaan Ekonomi PasarKelembagaan Ekonomi PasarKelembagaan Ekonomi Pasar

Dalam kehidupan ekonomi, semakin meningkatnya Dalam kehidupan ekonomi, semakin meningkatnya 
pendapatan yang diperoleh suatu masyarakat akan pendapatan yang diperoleh suatu masyarakat akan 
menggeser permintaan masyarakat dari permintaan menggeser permintaan masyarakat dari permintaan 
pangan dan sandang menjadi permintaan pendidikan, pangan dan sandang menjadi permintaan pendidikan, 
kesehatan, keterampilan, atau dari sektor primer kesehatan, keterampilan, atau dari sektor primer 
menjadi sektor skunder dan tersier. Akibatnya menjadi sektor skunder dan tersier. Akibatnya 
konsentrasi kegiatan ekonomi bergeser dari kegiatan konsentrasi kegiatan ekonomi bergeser dari kegiatan 
primer ke kegiatan skunder dan tersier.primer ke kegiatan skunder dan tersier.



g)g) Pemilikan Sumber Daya EkonomiPemilikan Sumber Daya Ekonomi

Dari faktor produksi yang dimanfaatkan dan Dari faktor produksi yang dimanfaatkan dan 
diikutsertakan dalam proses produksi, pemilik faktor diikutsertakan dalam proses produksi, pemilik faktor 
produksi memperoleh imbalan. Menurut kapitalisme, produksi memperoleh imbalan. Menurut kapitalisme, 
sumbangan yang paling besar memperoleh hasil yang sumbangan yang paling besar memperoleh hasil yang 
lebih tinggi pula, sedangkan sosialisme, input produksi lebih tinggi pula, sedangkan sosialisme, input produksi 
dimiliki negara termasuk juga tenaga kerja sehingga dimiliki negara termasuk juga tenaga kerja sehingga 
pembagian hasil pembangunan dibagikan oleh negara.pembagian hasil pembangunan dibagikan oleh negara.

Perpajakan Prograsif dan BerkeadilanPerpajakan Prograsif dan Berkeadilanh.h. Perpajakan Prograsif dan BerkeadilanPerpajakan Prograsif dan Berkeadilan

Penggunaan faktor produksi dalam proses produksi Penggunaan faktor produksi dalam proses produksi 
akan menimbulkan surplus ekonomi. Surplus ekonomi akan menimbulkan surplus ekonomi. Surplus ekonomi 
dapat dinikmati oleh pemilik faktor produksi. Akan dapat dinikmati oleh pemilik faktor produksi. Akan 
tetapi, karena surplus ekonomi tersebut tidak dapat tetapi, karena surplus ekonomi tersebut tidak dapat 
dicapai apabila tidak dikombinasikan dengan pemilik dicapai apabila tidak dikombinasikan dengan pemilik 
lainnya, sehingga sebagian surplus ekonomi tersebut lainnya, sehingga sebagian surplus ekonomi tersebut 
diambil untuk kepentingan bersama melalui diambil untuk kepentingan bersama melalui 
penerimaan pajak.penerimaan pajak.




