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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Reformasi menjadi tanda kembalinya kebebasan politik di Indonesia, 

berbagai pembatasan atas partisipasi dan aktivisme politik yang berlaku selama 32 

tahun di cabut, sehingga membuka keran lahirnya banyak partai politik, kelompok 

aksi dan organisasi pemerintahan. Konsepsi pada penelitian ini menggunakan 

konsepsi teori demokrasi dan teori transisi politik sangat dibutuhkan untuk 

membantu peneliti sebagai landasan teoritis dalam penelitian. 

 

2.1.  Transisi Politik 

Transisi bermakna peralihan, perubahan dari keadaan tertentu menuju 

keadaan lain yang dicita-citakan atau diharapkan.
1
 Demokrasi, sejatinya adalah 

terwujudnya pemerintahan negara yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat.
2
 

Transisi demokrasi berarti adanya suatu peralihan dalam upaya menciptakan 

kondisi negara yang tadinya tidak menjunjung demokrasi menjadi negara yang 

memegang prinsip-prinsip demokrasi,
3
 dimana setiap orang berhak memperoleh 

kekuasaan melalui mekanisme yang sah berdasarkan hukum. 

                                                           
1
 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gitamedia Press, 

.hlm. 768 
2
  Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta: 1982, hlm. 50 

3
 Negara Hukum dan Transisi Menuju Demokrasi, Opini  dalam www. 

.kompasiana.com tanggal 13 Mei 2011 

http://www.kompasiana.com/


11 

 

 
 

Dengan kata lain transisi adalah interval (selang waktu) antara suatu 

rezim politik dengan rezim yang lain.
 4

 Sedangkan transisi politik dapat di 

defeniskan sebaga masa peralihan antara sebuah rezim kekuasaan yang 

sebelumnya ke rezim kekuasaan yang sesudahnya. Transisi politik biasanya 

menjelaskan bagaimana perubahan politik terjadi pada masa pergantian rezim 

kekuasaan. Transisi politik pada umumnya terjadi pada masa pemerintahan yang 

sudah lama berkuasa. Sehingga untuk menuju masa pemerintahan yang 

selanjutnya dibutuhkan sebuah masa/keadaan untuk beralih dari masa 

pemerintahan yang telah berlangsung lama sebelumnya. 

Pada sebuah masa transisi tidak dapat dipastikan apakah masa sesudah 

transisi selalu menjadi lebih baik dari masa sebelum transisi. Jadi keadaan yang 

akan terjadi setelah transisi berlangsung adalah sesuatu ketidakpastian. Transisi 

politik bisa saja menghasilkan sebuah pencerahan bagi demokrasi dengan 

berakhirnya sebuah rezim otoriter yang sudah berlangsung sangat lama. Transisi 

juga dapat berkembang menjadi konfrontasi sengit dan meluas, yang membuka 

jalan bagi rezim-rezim revolusioner yang ingin memperkenalkan perubahan 

drastis dari kenyataan politik yang ada
5
. Artinya masa transisi merupakan masa 

yang sulit untuk diprediksikan. Pada masa transisi keadaan politik suatu negara 

dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga segala kemungkinannya bisa saja 

terjadi. 

                                                           
4
 Larry diamond.2003.developing democracy toward consolidation. Institite For 

Research and Empowermwnt (IRE) Yogyakarta. Hal:xviii 
5
 Guillermo O‟ Donnell & Philippe C. Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian 

Kemungkinan dan ketidakpastian, Jakarta: LP3ES. 1993, Hal. 1. 
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 Transisi dibatasi, di satu sisi, oleh dimulainya proses perpecahan sebuah 

rezim otoritarian, dan disisi lain, oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, 

kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu 

alternatif revolusioner.
6
 Dengan demikian dalam sebuah proses transisi, aturan 

main politik menjadi tidak menentu karena instabilitas yang terjadi. Hal ini 

disebabkan karena setiap kelompok kepentingan (etnis Tionghoa) akan bertarung 

untuk menentukan aturan main politik agar dapat menetapkan peraturan ataupun 

prosedur-prosedur yang mendukung kelompok kepentingan tersebut. Dengan 

demikian dapat membuka jalan bagi mereka untuk menggapai kekuasaan pada 

masa pemerintahan selanjutnya. 

Namun proses penetapan aturan ataupun prosedur-prosedur politik tersebut 

akan mengalami proses tarik ulur yang sangat ketat. Ini disebabkan karena 

banyaknya kelompok kepentingan (etnis Tionghoa) yang akan memperjuangkan 

kepentingan kelompok kepentingannya masing-masing pada masa transisi yang 

sangat rawan terhadap perubahan. Diperlukan sebuah kesepakatan politik 

diaantara kelompok kepentingan yang beramin dalam menentukan prosedur 

politik tersebut. Namun jika kesepakatan tersebut tidak terwujud, maka pertikaian 

diantara kelompok kepentingan akan terus terjadi, dan bukan tidak mungkin rezim 

yang lama akan berkuasa kembali. Sebuah hal yang menandai dimulainya masa 

transisi adalah ketika penguasa otoriter mulai memodifikasi peraturannya sebagai 

jaminan yang lebih kuat bagi kelangsungan kekuasaannya. 

                                                           
6
   Ibid, Hal. 7 
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 Teori konsepsi transisi politik merupakan salah satu teori yang sangat 

diperlukan dalam penelitian ini. Ini disebabkan karena masa peralihan antara masa 

pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi merupakan sebuah masa transisi 

politik. Sangat banyak peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada masa transisi 

tersebut, sehingga dibutuhkan kerangka teori yang kuat mengenai transisi politik 

untuk menguraikan masalah yang timbul pada masa transisi tersebut. Teori ini 

diharapkan mampu memberi pijakan berpikir bagi peneliti dalam melihat 

permasalahan yang timbul dalam masa transisi etnis Tionghoa dari orde baru ke 

era reformasi. 

 

2.2. Teori Demokrasi 

2.2.1. Demokrasi: Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Renaissance      

Istilah demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari yunani 

yaitu, demos yang artinya rakyat, dan kratein/kratos yang artinya pemerintahan. 

Dengan demikian demokrasi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan 

yang dikendalikan oleh rakyat dalam suatu masyarakat tertentu. Demokrasi 

merupakan sebuah bentuk antitesis dari sistem monarki/kerajaan. Hal ini 

disebabkan karena demokrasi bermaksud memberikan kekuasaan tersebut 

bersumber pada seluruh rakyat sedangkan monarki menyerahkan kekuasaan 

negara pada seorang raja yang berperan memimpin negara. Namun dalam 

prakteknya konsepsi demokrasi sangat sulit diterapkan, karena sangat tidak 

mungkin bagi setiap rakyat untuk memerintah sehingga dengan demikian rakyat 
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memilih orang-orang kepercayaannya untuk dijadikan wakil dalam 

pemerintahan.
7
  

Yunani merupakan negara yang mula-mula mempraktekan corak 

pemerintahan demokrasi tersebut pada abad ke empat belas sebelum masehi. 

Dianatara negara-negara kota (polis) yang ada di yunani, athena merupakan 

negara tempat tinggal para pemikir-pemikir politik seperti Socrates, Plato, 

ataupun Aristoteles. Mereka memberikan sumbangsi pemikiran bagi konsep 

demokrasi yaitu sebuah corak yang mengutamakan rakyat kecil/atau jelata, bukan 

raja yang selama ini sudah berlangsung. Bahkan akibat dari pemikirannya ini 

Socrates sampai harus dihukum mati dalam peradilan yunani karena pemikirannya 

dianggap dapat menyesatkan generasi penerus untuk melawan kekuasaan 

penguasa pada saat itu. 

 Salah satu murid Socrateas, Plato terus mengembangkan pemikiran 

tentang demokrasi tersebut. Menurut Plato tidak perlu adanya kekayaan dan 

kemiskian yang terlalu berlebihan. Karena jika itu terjadi, maka kekuasaan akan 

menjadi milik kaum hartawan. Hal ini akan membuat kaum miskin melakukan 

perlawanan karena penindasan yang dilakukan kaum hartawan. Hal ini lah yang 

dapat membuat pertikaian dalam masyarakat. Namun dari sinilah akan terwujud 

demokrasi tersebut dimana rakyat yang miskinlan yang akan menguasai negara. 

Namun banyak kalangan yang meragukan pemikiran plato tersebut. Bagaimana 

mungkin orang miskin dapat mengelola negara tanpa dibekali pengetahuan yang 

cukup. 

                                                           
7
 G.H. Sabine, Teori-Teori politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, 

Bandung: Dhiwantara.1963, Hal. 7. 
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Seperti juga Plato, maka Aristoteles beranggapan bahwa negara itu 

dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka dapat hidup 

baik dan bahagia.
8
 Hal ini diperuntukan menciptakan keadilan bagi rakyat miskin. 

Namun dalam pemikiran Aristoteles sekalipun negara harus menjamin 

kesejahteraan rakyatnya, namun tidak serta merta rakyat lah yang harus 

memerintah secara langsung. Menurut Aristoteles sangat sulit rasanya jika rakyat 

memerintah secara langsung karena rakyat tidak mempunyai pengetahuan yang 

baik dalam mengelola negara.
9
 Sehingga jabatan pemerintahan harus diberikan 

kepada pemikir-pemikir/cendikiawan dan tetap menempatkan kedaulatan tertinggi 

kepada rakyat. 

 Sisitem pemerintahan yang bercorak demokrasi tidak mendapat sambutan 

hangat untuk seterusnya. Sistem ini bagi pemikir zaman pertengahan yang 

menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang acap kali 

mengakibatkan instabilitas. Pemikir abad pertengan menganggap bahwa sangat 

tidak mungkin memberikan kekuasaan pada rakyat, karena itu akan menciptakan 

kekacauan karena setiap rakyat akan berupaya untuk menjadi pemerintah. Hal ini 

akan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Bagi pemikir pada zaman ini raja 

adalah wakil Tuhan di dunia, sehingga raja dan keturunannya lah yang berhak 

memerintah di dunia. Sehingga pda zaman itu banyak negara yang menganut 

corak monarki. 

 Setelah corak pemerintahan monarki bertahan lama, maka lahirlah 

pemikir-pemikir renaissance yang memperkenalkan corak pemerintahan 

                                                           
8
 J. J. Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Jakarta: 

Pusataka Sarjana. 1965, Hal. 31. 
9
 Mohammad Hatta, Alam Pikiran Yunani, Indonesia: UI Press: 1980, Hal. 119 
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demokrasi yang di modifikasi dari corak demokrasi di yunani sebelumnya. 

Pemikir-pemikir pada zaman ini memakai konsepsi teori perjanjian masyarakat 

(kontrak sosial). Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian dimana rakyat 

memberikan mandatnya kepada sebagain orang untuk memerintah yang disebut 

sebagai dewan, dan dewan tersebut bertanggungjawab atas kesejahteraan 

rakyatnya. Perkembangan sistem demokrasi juga didukung oleh penyalahgunaan 

kekuasaan yang dilakukan oleh raja sehingga rakyat menuntut supaya kekuasaan 

tersebut tidak lagi diberikan kepada keturunan raja demi kehidupan yang lebih 

baik. Seperti itulah perjalanan konsepsi teori demokrasi dari zaman yunani kuno 

hingga zaman pencerahan (renaissance). 

2.2.2. Demokrasi Modern 

 Demokrasi modern terjadi pada abad kesembilan belas dan abad kedua 

puluhan. Demokrasi dianggap sebagai fenomena politik modern karena hampir 

setiap negara menerapkannya sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi pada hari 

ini ditafsirkan oleh Dahl sebagai satu sistem politik yang memberi peluang kepada 

rakyat jelata untuk membuat keputusan-keputusan secara umum.
10

 Artinya 

persoalan negara tidak hanya menjadi persoalan bagi orang orang kaya saja 

melainkan menjadi persoalan bagi setiap rakyatnya. Dengan demikian setiap 

orang mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam 

permasalahan negara. 

Mac Iver dalam bukunya Negara Modern bahwa dalam sebuah negara 

demokrasi, rakyat tidak memerintah secara langsung, melainkan mengawal 

                                                           
10

 K. Ramanhatan, Konsep Asas Politik, Pulau Pinang: ALMS Digitasl. 1988, Hal. 20. 
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pemerintah dengan cara turut aktif mengawasi pemerintahan. Sementara itu. 

Garner berpendapat bahwa demokrasi berarti pemerintahan yang mirip 

perwakilan. Pegawai-pegawai serta agen-agen dipilih oleh rakyat secara langsung. 

Mereka yang dipilih juga bertanggungjawab untuk melakukan sesuai apa yang 

dikehendaki oleh mereka yang memilih. 

Demokrasi menurut Raymond Grttel haruslah memenuhi sayarat-sayarat 

sebagai berikut: 

1. Bentuk pemerintahan harus didukung oleh persetujuan umum. 

2. Peraturan-peraturan serta dasar-dasar awam dicipta oleh wakil-wakil 

rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum 

3. Kepala negara dan kepala kerajaan dipilih secara langsung atau tidak 

langsung melalui pemilihan umum. 

4. Hak memilih secara langsung diberikan kepada rakyat jelata atas dasar 

kesadaran 

Jabatan-jabatan serta tugas-tugas pemerintahan dipegang oleh pegawai 

yang dilantik berdasarkan kelayakan daripada semua golongan 

rakyat.
11

  

Dari penjelasan diatas dapat dilihat beberapa ciri dari corak pemerintahan 

demokrasi. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat 

itu sendiri. Demokrasi juga memeliki nilai-nilai yang bersifat fundamental antara 

lain hak asasi, kebebasan asasi, keadilan, persamaan, dan keterbukaan. 

                                                           
11

 Ibid, Hal. 21 
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Demokrasi modern juga menuntut adanya lembaga-lembaga politik yang 

dapat menjamin keberlangsungan demokrasi dalam suatu negara. Sebuah negara 

dapat dikatakan demokratis apabila memiliki pemerintahan yang bertanggung 

jawab, dewan perwakilan rakyat yang mewakili semua golongan yang dipilih 

secara bebas dan adil, organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai 

politik, lembaga pers yang bebas dan sistem peradilan yang bebas dan mandiri. 

 

2.2.3. Praktek Demokrasi 

Mayoritas negara di dunia ini menerapkan demokrasi sebagai sistem 

pemerintahan dalam negaranya. Untuk mengetahui apakah suatu negara menganut 

paham demokrasi adalah dengan cara melihat adanya pemerintahan yang 

berdaulat pada negara tersebut, adanya pemisahan kekuasaan pada lembaga 

negara yang saling mengawasi, adanya kebebasan pers dan diselenggarakannya 

pemilihan umum secara berkala untuk melakukan pergantian pada jabatan-jabatan 

politik.
12

 

Sekalipun demokrasi telah memiliki nilai-nilai yang mengatur didalamnya, 

namun tetap saja ada masalah yang timbul dalam setiap proses demokratisasi di 

suatu negara. Hal ini memancing para pemikir politik untuk memikirkan 

bagaimana sebenarnya konsep demokrasi yang ideal. Menurut Dahl, proses 

demokrasi yang ideal akan memenuhi lima kriteria: 

1. Persamaan hak pilih: dalam keputusan kolektif yang mengikat, setiap 

warganegara mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan 

keputusannya. 

                                                           
12

 Sulastomo, Demokrasi atau Democrazy, Jakarta: Rajawali Pers. 2001, Hal. 42. 
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2. Partisipasi efektif: Setiap warganegara mempunyai peran yang 

berimbang dalam menentukan agenda kerja dalam menentukan 

kesimpulan terakhir. 

3. Pembeberan kebenaran: setiap warga negara harus mempunyai 

peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang 

logis demi mencapai hasil yang diinginkan 

4. Kontrol terakhir terhadap agenda 

5. Pencakupan: Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam 

kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara 

 

Praktek demokrasi pertama kali diterapkan di negara kota (polis) di 

Yunani. Negara kota dianggap ideal sebagai sebuah negara karena keefisien 

negara dalam mengatur rakyatnya sangat tinggi. Negara kota mayoritas tidak 

memiliki wilayah yang terlalu lebar dan masyarakatnya/warga negaranya relatif 

sedikit. Hal ini memungkinkan untuk setiap golongan ataupun wilayah yang 

terdapat pada negara tersebut dapat terwakili dengan berimabang ditingkat pusat. 

Sehingga mandat/kepentingan yang ada dalam setiap elemen masyarakat dapat 

tersalurkan secara efektif. 

Namun praktek demokrasi yang terjadi belakangan ini sangat jauh berbeda 

dari apa yang terjadi pertama kali di negara kota tersebut. Negara pada zaman 

sekarang ini memiliki wilayah yang lebih luas, dan warganegara yang sangat 

banyak. Belum lagi tipe warga negara yang bersifat heterogen seperti Indonesia 

yang jelas akan menjadi persoalan tersendiri bagi proses demokratisasi pada setiap 

negara. Roberth Dahl menilai bahwa sangat sulit untuk menciptakan iklim 
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demokrasi dalam negara dengan masyarakat yang pluralis. Hal ini disebabkan 

karena sanagt tidak mungkin setiap golongan/suku bangsa yang ada dalam negera 

tersebut dapat terwakili secara seimbang. Namun jika permasalah tersebut tidak 

dapat diatasi, maka kekacau juga akan terjadi karena adanya kecemburuan sosial 

antara golongan/kelompok yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, 

menurut Dahl dalam sebuah negara yang masyarakatnya pluralis, demokrasi 

merupakan sesuatu yang sifatnya dilematis. 

  

2.2.4. Transisi Menuju Demokrasi 

Transisi menuju demokrasi tidak bisa terbentuk begitu saja, melainkan 

mempunyai pola-pola yang terjadi sebelumnya. Transisi menuju demokrasi yang 

terjadi disuatu negara belum tentu sama dengan yang terjadi di negara lainnya. 

Pola-pola tersebutlah yang dapat membedakan transisi yang bagaimana yang 

terjadi pada suatu negara. Menurut Rod Hague ada emapat pola transisi menuju 

demokrasi. Pola pertama dari transisi tersebut adalah pola transformasi, dimana 

pemimpin negara mempunyai inisiatif untuk memimpin upaya demokratisasi di 

negaranya. Kasus seperti ini terjadi di Spanyol dan Brazil. 

Pola keedua dari tansisi tersebut adalah replacement, dimana kelompok 

oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi dengan cara menggulingkan 

kekuasaan yang sebelumnya memerintah. Kasus seperti terjadi di Argentina dan 

Portugal. Pola yang ketiga adalah tranplacement, diaman demokratisasi 

berlangsung sebagai akibat negosiasi dan bergaining antara pemerintah dan 

kelompok oposisi. Ini terjadi di Nikaragua, Polandia dan Bolivia. Pola yang 

keempat adalah intervensi, yaitu lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan 
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dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar seperti di granada dan panama. Namun 

pola ini memang jarang terjadi. 

Teori transisi menuju demokrasi sangat diperlukan dalam penelitian ini 

untuk dapat melihat, pola orientasi seperti apakah yang sebenarnya terjadi dalam 

masa transsi dari Orde Baru ke Era Reformasi. Sehingga dapat memudahkan bagi 

peneliti untuk menganalisis pola orientasi transisi etnis Tionghoa. 

 

2.2.5.  Hubungan Transisi Politik dan  Demokrasi 

Transisi merupakan tahapan awal yang terpenting dan sangat menentukan 

dalam proses demokrasi. Fokus kajian transisi menuju demokrasi telah terjadi 

liberalisasi yang mungkin akan diakhiri dengan instalasi demokrasi. Dalam 

tahapan transisi yang terjadi disetiap negara melalui tahapan atau rute yang 

berbeda. Menurut Huntington (1991) menyatakan bahwa ada empat jalur transisi 

demokrasi yaitu pertama  transformasi yang diprakarsai dari rezim seperti 

Taiwan, Mexico, India, chile, Turki, Brazil, Peru, Ekuador, Guetamala, norwegia, 

Pakistan dam Sudan. Kedua, transisi lewat transplecenient atau negosiasi antara 

rezim yang berkuasa dengan oposisi seperti Nepal, Nikarague, Mongolia, Brazilia, 

Salvador, korea selatan, Afrika Selatan. Ketiga, replacement atau pergantian atau 

tekanan oposisi dari bawah yang meliputi philipina, argentina dan keempat, 

Interfensi dari luar yang meliputi Grenada dan Panama. 

Selanjutnya Donald Share (1987:19) menyatakan ada empat jalur proses 

transisi demokrasi menurut kecepatan serta keterlibatan pimpinan rezim, yaitu (1) 

demokrasi secara bertahap, melibatkan rezim secara konsensual, (2) transaksi 
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secara cepat, melibatkan rezim secara konsensual, (3) transisi  lewat perjuangan 

revolusioner gradual  nonkonseksual dan (4) transisi lewat perpecahan (revolusi, 

kudeta, keruntuhan, ektriksi yang berlangsung cepat tanpa melibatkan konsensual. 

Menurut M.Akil Mochtar dalam rangka membangun demokrasi di 

Indonesia maka perlu adanya faktor pendukung yaitu
13

 

1. Keterbukaan sistem politik 

2. Budaya politik partisipatif egalitarian 

3. Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan 

4. Rakyat yang terdidik, cerdas dan peduli 

5. Partai politik yang tumbuh dari bawah 

6. Penghargaan terhadap hukum 

7. Masyarakat Madani yang tanggap dan bertanggung jawab 

8. Dukungan dari pihak asing dan pernikahan pada golongan mayoritas 

Bertolak  dari  kenyataan  tersebut di atas, maka saat ini strategi yang 

harus  dimainkan  oleh warga Tionghoa adalah menempatkan diri sesuai dengan 

kenyataan yang ada, sebagai ‘outsider within’ dan ‘insider without’, dalam arti 

berhati-hati menyikapi power relations atau hubungan kekuasaan.  Persoalan 

posisi warga Tionghoa di dalam negara-bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan 

Tiongkok secara politis selalu menjadi „duri dalam daging‟, karena sebagaimana 

dikatakan oleh Leo Suryadinata di atas, konsep ‘indigenism’ atau „kepribumian‟ 

akan selalu menempatkan orang Tionghoa sebagai orang asing yang harus 

diragukan loyalitasnya karena  sifat keasingannya itu.  

                                                           
    13

 M. Akil Mochtar, SH. MH., Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2005, hal.4 
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Liberalisasi politik dipandang sebagai padanan yang serasi dengan 

liberalisasi ekonomi. Inilah yang selalu dipromosikan oleh Amerika Serikat. 

Mereka yakin bahwa kombinasi pemerintahan demokratis, pasar bebas, sektor 

swasta yang dominan serta terbuka bagi perdagangan, adalah resep bagi 

kemakmuran dan pertumbuhan. Francis Fukuyama dalam The End of History,
14

 

mengidentikkan keruntuhan tembok Berlin dengan berakhirnya suatu sistem 

ekonomi-politik yang sempat menguasai dunia ialah komunisme. Sebagai 

penggantinya adalah sistem persaingan, yaitu demokrasi liberal yang diiringi 

dengan ekonomi liberal atau yang kita kenal dalam sebutan ekonomi pasar bebas. 

Gabungan ekonomi pasar bebas dan demokrasi liberal, menurut Fukuyama, 

menghasilkan kemajuan dan kemakmuran tidak saja di negara maju tetapi juga di 

negara-negara berkembang. 

 Sedangkan Milton Friedman  dalam Capitalism and Freedom,
15

 

menghubungkan antara kebebasan politik (demokrasi) dan kebebasan ekonomi 

(kapitalisme). Ia mengaitkan dua jenis kebebasan, di satu pihak, kebebasan 

bergerak, kebebasan mengadakan tukar-menukar dan kebebasan atas hak miliki, 

dengan kebebasan bergerak, kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan 

untuk berserikat di lain pihak. Kalau cara pandangan ini ditempatkan dalam 

kerangka perjuangan kaum berjuis, maka penggabungan itu sangat masuk akal. 

Kaum berjuis dianggap memperjuangkan kebebasan ekonomi dan kebebasan 

politik sekaligus ketika mereka berhadapan dengan penguasa politik yang absolut, 

atau ketika mereka berhadapan dengan kebijakan merkantilis di abad ke 18 dan ke 

                                                           
14

 Francis Fukuyama, The End of History and the Las Man, London: Penguin, 1989.  
15

 Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press, 

1965. 
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19. Pada waktu itu kaum berjuis sangat menentukan politik: No bourgeosie, no 

democracy. Begitu kaum berjuis berhasil melepaskan diri dari cengkeraman 

ekonomi negara, mereka juga bisa meloloskan diri dari cengkeraman politik 

negara. Dengan kata lain, kapitalisme mendorong demokrasi.
16

  

 

2.2.6. Budaya Politik  

Teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang 

dikembangkan dalam sistem politik, yang mana teori tentang sistem politik ini 

diajukan oleh David Easton dan kemudian dikembangkan oleh Gabriel Almond. 

Hal ini sangat mewarnai kajian ilmu politik pada masa itu (1950-1970). Adapun 

pendapat Almond dan Verba menjelaskan bahwa budaya politik merupakan sikap 

individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu 

terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.
17

 

Budaya politik tidak lain dari orientasi psikologis terhadap objek sosial, 

yang mana sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam 

bentuk orientasi yang bersifat cognitif, afective, dan evaluative. Budaya politik 

yang demokratik sangat dipengaruhi oleh budaya politik yang partisipatif 

sehingga sangat mendorong untuk terbentuknya sebuah sistem politik yang 

demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “suatu 

                                                           
16 Bdk. pandangan Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy (New York: 

Harper and Row, 1957) tentang paralelisme antara perusahaan dalam kapitalisme dengan partai politik dalam 

demokrasi. Keduanya memerlukan sistem kompetisi terbuka. Perusahaan bersaing untuk memperebutkan 

konsumen sedangkan partai politik memperebutkan pemilih. Baik perusahaan maupun partai politik bekerja 

dengan asumsi yang sama, yaitu kedaulatan konsumen atau pemilih.  

       17   1963, h. 13. 
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kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya, yang 

menopang terwujudnya partisipasi,”
18

 

Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba sebagai suatu sikap 

orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam 

bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.
19

 

Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang 

memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi 

individu.  

Sementara itu, mengenai objek politik menurut Albert dan Verba 

mencakup tiga komponen; kognitif, afektif, dan evaluatif.
20

 Komponen kognitif 

digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya 

sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau 

mengenai simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara keseluruhan. 

Komponen afektif berbicara tentang aspek perasaan seorang warga negara yang 

dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang 

telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan seseorang 

juga dapat mempengaruhi pembentukan perasaan tersebut. Konsep  budaya politik 

pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang 

merupakan dasar semua tindakan. Oleh karena itu, dalam menuju arah 

pembangunan dan modernisasi suatu masyarakat akan menempuh jalan yang 

berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan itu terjadi karena peranan 

                                                           
     18  Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1963. The Civic Culture. Princeton: Princeton 

University Press.hal:178 
19

  Ibid.hal.190 
20

 Freire, Paulo. 2002. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. 

Terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif F. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik ini dalam suatu derajat yang 

sangat tinggi dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu 

dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.  

Wilayah politik, baik pada dataran praktis maupun teoretis adalah wilayah 

yang berkaitan dengan etika karena politik berkait erat dengan berpikir dan 

berperilaku dalam hubungannya dengan kekuasaan, baik untuk mendapatkan atau 

mengelolanya. Etika politik tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari etika 

kemanusiaan secara universal.
21

 Politik tidak hanya berurusan dengan 

kepentingan-kepentingan kekuasaan, tetapi juga dengan asas-asas moral, dengan 

nilai-nilai kepentingan nasional, kesejahteraan umum, dan kehormatan nasional. 

Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai moralitas menjadi asas penting dan niscaya 

dalam politik. Tanpa moral politik hanya akan menjadi salah satu bentuk 

penyengsaraan sekaligus penindasan bagi masyarakat.  Dalam kehidupan politik 

seringkali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral, yaitu 

tindakan politik yang semata-mata untuk merebut dan memperoleh kekuasaan 

karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya seseorang atau kelompok akan 

memperoleh keuntungan materi, popularitas, dan fasilitas yang membuat 

hidupnya serba berkecukupan dan memperoleh status sosial yang tinggi. Dalam 

format politik yang demikian dapat dipastikan, siapapun akan mengorbankan apa 

saja dan dengan cara bagaimanapun berusaha untuk mencapai tujuan politiknya. 

Dengan kata lain, kekuasaan adalah segala-galanya sehingga harus diperjuangkan 

dengan mati-matian. 

                                                           
  21 H.A.R. Tilaar. 1999. Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi 

Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
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Sejak pembahasan pertama oleh dua filsuf Yunani klasik, Plato dan 

Aristoteles, mengenai hakikat kegiatan politik memang berkaitan dengan masalah 

moral. Politik didefenisikan sebagai keperihatinan pada isu-isu umum yang 

mempengaruhi keseluruhan kegiatan komunitas. Mereka membedakan  

kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan umum 

dipandang sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aristoteles menyatakan, 

“Manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik; sudah menjadi pembawaannya 

hidup dalam suatu polis”. Hanya dalam polis manusia dapat mencapai nilai 

moralnya yang paling tinggi. Di luar polis, manusia dapat menjadi subhuman 

(binatang buas) atau superhuman (Tuhan).
22

 

Berdasarkan konsepnya, keadilan terdiri atas kemerdekaan dan persamaan. 

Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar menurut 

hukum, meliputi kebebasan mengemukakan gagasan, berbicara, berorganisasi, 

dan memberikan suara. Dengan demikian, kegiatan politik harus berusaha untuk 

mewujudkan kepentingan bersama sekaligus upaya penegakan unsur-unsur 

keadilan.  

Dalam  budaya politik, birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal 

kemerdekaan hingga kini masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, bukan 

pelayanan. Dalam paradigma kekuasaan terkandung hak-hak untuk mengatur, 

untuk itu mereka memperoleh sesuatu dari mereka yang diatur. Rakyat sebagai 

pihak yang dikuasai, bukan yang menguasai. Oleh karena itu, rakyat harus 

memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapat melayaninya. (perlu 

                                                           
22

 Aristotle. 1962. The Politics. Terj. J. A. Sinclair, Harmondsworth, Middlesex. England: 

Penguin Books 



28 

 

 
 

ditambahkan budaya politik dan perubahan orientasi politik tionghoa sebagai 

minoritas a politik) 

Aktivitas politik orang Tionghoa di Baturaja Pasca Reformasi di artikan 

sebagai suatu kegiatan politisasi untuk mengembalikan hak-hak warga negara, 

baik secara terorganisasi maupun tidak, baik yang bersifat sementara maupun 

jangka panjang di Baturaja. Hak-hak warga negara yang dimaksudi adalah hak-

hak sipil, hak politik dan hak sosial. Selama orde baru, orang Tionghoa di 

Baturaja hanya menikmati sebagian kecil sehingga terasa ada diskriminasi. 

Aktivisme politik itu berbeda dari partisipasi politik dalam hal 

kemunculannya aktivisme politik muncul dalam situasi krisis, sementara 

partisipasi politik  merupakan kegiatan rutin warga negara dalam situasi  tidak 

krisis. Aktivisme politik etnis Tionghoa di Baturaja mengandung unsur-unsur 

urgensi yang berisi tuntutan akan hak-hak yang hilang. 

Situasi reformasi Tahun 1998 merpakan situasi krisis yang dimanfaatkan 

oleh semua kelompok yang tertindak  selama orde baru, termasuk orang Tionghoa 

untuk dalam memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan mereka. Aktivisme 

politik orang Tionghoan di Baturaja terarah kepada hak untuk memperoleh 

kehidupan politik dan sosial secara penuh. Namun untuk sampai pada tujuan itu, 

beberapa diantara mereka terlebih dahulu menuntut pengakuan tempat dalam 

sejarah perjuangan bangsa. Perjuangan menuntut kembali hak-hak terjadi sesudah 

atau berbarengan dengan perjuangan mereka. Sebagai indikator terpenting adalah 

pengakuan akan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. 
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Baturaja merupakan Ibu Kota Kabupate Ogan Komering Ulu, merupakan 

masyarakat yang plural,  terdiri dari masyarakat etnis Ogan, etnis komering, etnis 

Jawa, Etnis padang, etnis Ulu dan etnis Tionghoa. Untuk menghilangkan hal itu 

maka etnis Tionghoa berpartisipasi penuh terhadap pembangunan di Baturaja, 

mereka melakukan kegiatan pembangunan secara terbuka, untuk menghilangkan 

prasangka dan sikap eksklusif yang dapat menimbulkan stereotip negatif di 

masyarakat Baturaja. 

Sebagai  Etnis Tionghoa lokal yang merupakan peranakan cina, mereka 

berorientasi melanjutkan kehidupan untuk melebur menjadi satu dengan 

kehidupan warga negara, dan menginginkan pengakuan kebersamaan dalam 

kehidupan yang memenuhi pikiran mereka. Dengan segala permasalahan yang 

dihadapi oleh Etnis Tionghoa  di Baturaja meleburkan diri dalam kehidupan 

warga masyarakat Baturaja, untuk memperoleh pengakuan hak politik dan sosial 

mereka. 
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2.3. Kerangka Pikir  

Dari ketiga komponen tersebut di atas yang digunakan penulis untuk 

menentukan pola orientasi politik.  

Skema Kerangka Pikir: 
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