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PERAN SERTA ULAMA DALAM MEMBANGT]N
NILAI.NILAI DEMOKRASI PADA PILKADA
Mambaul Ngadhimahl

Abstract: The electoral democration taking place in Pilkada Ponorogo
2010 has remained at step of "theatrical democration" or democration of
performence. It is showed that society maturation in the politic is still at
step of leraning process in which the process of social exchange has taken
place in society based on calculation advantage and disadvantege: reward,
cost and profit. This process effects much practice of money politic done by
candidate to pursue voters. Running onfast globalization and moderization
causes many people to be trapped in materalism and hedonism culture. (Jlama contribution in establising democratic values in the district election is
as aform ofresponsible and solidarity or social caring about that is based
on values of noble nature. It was done by ulama to equal modern civilation without or less faith. The active participation of ulama in establishing
democration in Ponorogo is undertaken by coordination and consolidation
that is based on religius values and cooperation among society, geverment,
KPU, political porty and pertained institutions; by suppoting material, spititual, and take part direcly in electing.

Keywords: partisipasi, pilkada, ulama, pendidikan politik

PENDAHULUAN
Pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah
Daerah berimplikasi pada pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/
walikota) dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.2 Artinya, proses pe'Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, email: nmambaul@yahoo.co.id
2Masih dalam ingatan kita bahwa UU No. 32 Tahun
yang

2004
di dalamnya antara lain mengatur mengenai pilkada langsung, "dilahirkan" di masa pemerintahan Megawati Soekamoputri sebagai
presiden. Pilkada langsung di Indonesia sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi, mulai
dilaksanakan pada tahun 2005. Mengapa pilkada langsung perlu dilaksanakan di Indonesia menurut
salah satu pakar yang terlibat dalam penggodogan konsep pilkada langsung adalah karena alasan 'kompatibilitas" atau kesesuaian dengan pilpres langsung. Maksud sumber tersebut, kalau presidennya di-
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milihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengalami perombakan. Karena itu,
siapa yang akan menjadi gubemur dan bupati/walikota akan ditentukan sendiri oleh rakyat di daerahnya.
Munculnya pilkada langsung ini merupakan proses perkembangan
demokasi3 dan demokratisasi di tanah air yang cukup menggembirakan.
Melalui pelaksanaan otonomi daerah, pilkada dijadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan sistem demokrasi. Pilkada langsung diharapkan
akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru
yang mendukung proses demokrasi di daerah. Melalui pilkada langsung,
diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang memiliki komitmen
politik dengan segenap rakyat pemilih, serta mampu melakukan terobosan
baru untuk membangun daerah. Pemerintahan di tingkat lokal akan semakin
dekat dengan rakyat, sekaligus akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi
dari rakyat untuk pemerintahan lokal. Dengan demikian akan tercipta suatu
rcsponsivness yang baik, misalnya rakyat menjadi semakin kritis dalam merespon kebijakan di tingkat lokal sehingga terbangun political equality $rcrsamaan politik) di tingkat lokal.
Jika selama ini pemilihan kepala daerah hanya dilakukan oleh sekelompok "elit" di DPRD dan tak jarang tercium aroma tak sedap, seperti KKN
(korupsi, kolusi dan nepotisme) di antara elit-elit politik di daerah. Misalnya
saja dengan "politik uang",a tak jarang terjadi kolusi antara anggota DPRD
pilih melalui pilpres langsung, maka gubemur, bupati dan walikotajuga harus dipilih secara langsung.
Alasan lainnya adalah kareda buruknya praktek-praktek pemilihan kepala daerah secam perwakilan
melalui DPRD di masa Orde Baru yang berbau 'praktek dagang sapi' yang kotor Baca lebih lanjut Tri
P,AtnAwAli, Meninjau Kembali "Eksryri entasi" Pilkada Langsung Di lrdoresi., dalam Koran Jurnal
Nasional 23 Februari 2010.
rDalam literatur-literatur ilmu politik sudah seringkali dikemukakan oleh para ahli bahwa demokrasi bukanlah merupakan sistem politik dan pemerintahan yang sempuma. Meskipun demikian
demokasi menurut paru pakar ilmu politik adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibandingkan
sistem-sistem yang lain (monarki, aristokasi, otokasi, plutokasi, gerontokmsi,dll-). Artinya, sistem
demokasi tidak tanpa cacat. Implikasinya, pemerintah negam manapun yang menerapkan demokrasi
datam sistem politiknya, harus mampu mengantisipasi dan meminimalkan ekses-ekses negatildari demokasi. Sedangkan demokEsi itu sendiri mempunyai dua bentuk, demokasi per,,vakilan (demokasi
tidak langsurE) dan demokrasi langsung. 16id
aMenuut Tri Ratnawati di era 'kapitalisasi pilkada' saat ini, flgur-figur berduit atau yang dipasokidana olehpihak lain, peluang mereka untuk memenangi pilkada langsung cenderung besar dengan
cara money politics. Masyarakat pemilih lapis bawah yang jumlahnya cukup besar namun pendapatan
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dengan bakal calon kepala daerah guna memuluskan jalannya pemilihan, sehingga pada akhirnya rakyatlah yang paling menderita karena dikelabuhi.
Realitasnya, fenomena pilkada tidak hanya bisa dipandang sebagai proses
electoral semata, akan tetapi juga merupakan proses politik yang meletak-

kan demokrasi sebagai asas peduangan. Penggunaan sentiment primordial,
terutama agama pada satu sisi memberikan kontribusi positif berjalannya
pilkada. Pelibatan otoritas a3amadalam hal ini diwakili ulama (kyai, ustadh,
mubaligh, dan secara kelembagaan MUI) misalnya, akan memberi pengaruh berlangsungnya pilkada yang aman dan damai. Karena otoritas agama
sebagai figur kharismatik bagi pemilih akan berfungsi sebagai elemen pemersatu, baik melalui tindakan atau "fatwa" yang dikeluarkan. Namun, pada
sisi lain, tak jarang pelibatan otoritas agama dalam hal ini partisipasi ulama
secala berlebihan hanya akan menciptakan situasi yang kontraproduktif, karena massa pemilih akan terbelah secara sosial dan politik, yang berujung
pada terjadinya disparitas primordial, sehingga menimbulkan etnosentrisme.
Apabila kondisi ini dibiarkan atau tidak dikelola dengan baik tidak mustahil
akan mengundang konflik yang merugikan.
Studi mendalam tentang peran serta ulama dalam membangun demo-

krasi langsung di Kabupaten Ponorogo akan membantu berbagai pihak (pemerintah, tokoh politik/elit politik lokal, agamawan, akademisi, dan sebagainya) dalam mencermati berlangsungnya pilkada tahun 2010. Tentu saja
studi/penelitian ini dipandang penting manakala hasilnya dapat memberikan
kontribusi positif bagi proses pendidikan dan pendewasaan politik masyarakat Ponorogo. Melalui pendidikan politik, pada akhirnya akan terbangun

karakteristik pemilih yang tidak hanya bersifat emotional voters melainkan
lebih pada rational voters. Massa pemilih dalam menjatuhkan pilihannya
tidak hanya akan berorientasi pada sosioreligius, tetapi juga memperhatikan
faktor kepemimpinan dan orientasi program yang diusung oleh para calon
kepala daerahnya.

oleh
ideal

perbaikan bangsa ke depan. Ibid.
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Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dalam
kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo Tahun 20 10.
Pengumpulandata dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dan teknikpurposive sampling digunakan untuk
menentukan informan, yakni KPU, Calon Kada dan Wakada, Tim Sukses,
beberapa 'Ulama dalam hal ini diwakili Kyai, Muballigh, dan MUI serta
masyarakat pemilih. Penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam usaha menjawab permasalahan berikut: a) Pelaksanaan Demokrasi

Langsung melalui Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo Tahun
2010; b) Respon Masyarakat Ponorogo terhadap Demokrasi Langsung; c)

Bentuk-bentuk partisipasi Ulama dalam hal ini diwakili Kyai, Muballigh
dan MUI dalam Pilkada; dan d) Urgensi pendidikan politik publik dalam
upaya membangun demokrasi di Kabupaten Ponorogo.

PARTISIPASI POLITIK
Secara terminologis partisipasi berarti keikutsertaan. Partisipasi adalah suatu

proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait,

mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk ikut serta dalam
pengambilan keputusan.s Dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada
keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.6 Keikutsertaan warga
dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan
atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau
ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi
sBritha Mikkelsen, Metode Penelilian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan
Sebuah
BukuPeganganbagiParaPraktisiLapangan (Jakarta,YayasanOborlndonesia),2003.64.
' 6Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan
yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan
pemerintahan danjarang sekali kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partisipasi masyarakat
untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing". Sebaliknya
Dengan meilhat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa
dilihat dalam spektrum: 1) Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan
keputusan politik; 2) Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat
oleh para pemimpin, tanpa bisa mempengaruhinya; 3) Rezim partisipatif - warga bisa mempengaruhi

keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya; dan 4) Rezim demokratis - warga merupakan aktor
utama pembuatan keputusan politik. id.wikipedia.orglwiki/, Partisipasi politik, diakses tanggal l3
Maret 2010.
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politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari
sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk
juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative
democracy atalu demokmsi musyawarah.
Menurut Rush dan Althoff ada dua macam bentuk partisipasi politik,
pertama, bentuk partisipasi aktif, semisal menduduki jabatan dalam orga-

nisasi sedemikian rupa, sampai memberikan dukungan keuangan dengan
jalan memberikan sumbangan atau iuran keanggotaan; mengadakan pendekatan atau hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota
parlemen; ikut berpartisipasi dalam rapat umum atau demonstrasi; diskusi
politik informal oleh individu-individu dalam keluarga masing-masing; lewat media massa; pemberian suara sebagai bentuk partisipasi aktif yang
paling kecil dan sebagainya. Kedua, benttk partisipasi pasif, mereka yang
tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik (apakah hal itu disebabkan oleh pilihan atau karena faktor di luar kontrol individu), mereka
dikategorikan sebagai orang yang apatis secara total, atau mungkin ia dapat
menjadi aktif pada berbagai tingkatan partisipasi.
Partisipasi politik seseorang atau sekelompok orang dap31 dijalankan
secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemeintah Qtublic pollcy). Fungsi partisipasi politik menurut Robert Lane ada
efipat,8 yaitu pertarna, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis;
kedua, sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian
sosial; ketiga, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus; dan keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah-sadar dan kebutuhan
psikologis tertentu.
Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. Budaya politik dalam masyarakat secara
rMichael Rush dan Phillip Althoff, ,4, lrrro
duction to political Sociologr, terj. Kartini Kartono,
Jakarra: Rajawali, 1990), t28-130. Lihatjuga dalam Soekanto, Soerjono,
Teori Sosiologi Tbntang Penlbahan Sosial, Jakarta; Ghalia lrdonesia, 1r93. 355.
3Rush dan AlthotI,
1z h.oduction to Politicol Sociologi, l8l-182.

P:ngayal
ystologi Pol,]rt,
lr

.
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garis besar dapat dibedakan dalam tiga hal,e yaitu: (1) Budaya potitik apatis (acuh, masa bodoh, pasifl; (2) Budaya politik mobilisasi (didorong atau

politik partisipatif (aktif). Perbedaan
budaya politik yang berkembang dalam masyarakat ini juga dipengaruhi
oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat; (2) Tingkat
ekonomi masyarakat, semakin tinggi tingkat ekonomi dan kesejahteraan
sengaja dimobilisasi); dan (3) Budaya

masyarakat maka partisipasi masyarakat pun semakin besar; (3) Reformasi
politik Qtolitical will), yakrri semangat merevisi dan mengadopsi sistem
politik yang lebih baik; (4) Supremasi hukum dengan adanya penegakan
hukum yang adil, independen, dan bebas; (5) Media komunikasi yang independen yang berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri.
Dengan demikian derajat partisipasi politik warga dalam proses

politik

pemerintahan atau rezim bisa dilihat dalam spektrum:ro 1) Rezim otoriter
dalam kondisi ini warganegara tidak tahu-menahu tentang segala bentuk
kebijakan dan keputusan politik; 2) Rezim patrimonial di mana warga negara hanya diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para

pemimpin, tanpa bisa mempengaruhinya; 3) Rezim partisipatif pada bentuk
pemerintahan ini warga negara bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat
oleh para pemimpinnya; dan 4) Rezirn demokrotis dalam prakteknya warga
negara merupakan aktor utama dalam pembuatan keputusan politik'
Dari beberapa spekkum pemerintahan suatu negara di atas pemerintah
Indonesia termasuk menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan
Pancasila,I dalam arti demokrasi yang diterapkan di negara kita adalah demokrasi yang dijiwai rasa kekeluargaan dan diintegrasikan oleh nilai-nilai
luhur Pancasila, yakni dijiwai nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berke-Tuhan-nan Yang Maha Esa, yang Berkepribadian Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab yang mempersatukan Indonesia dan yang berkedaulatan seluruh
rakyat.
qIbid.

roid.wikipedia.orglwikif artisipasi politik diakses tanggal l3 Maret 2010'
rLl
diakses tanggal23 Juni 2010
aj.blogspot.com /2009-09-0 t
-archive.html
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Jadi bentuk partisipasi politik yang dikembangkan di negara Indonesia adalah partisipasi yang mendukung terciptanya tujuan pembangunan

nasional dan

di wujudkan dengan menampilkan perilaku-perilaku

yang

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku tersebut adalah seperti: saling

menghormati; menghargai orang lain; toleransi; berperilaku demokatis;
mengembangkan sikap kekeluargaan; dan musyawarah untuk mufakat. Perilaku yang harus dihindarkan adalah, seperti: bersikap angkuh; egois; ekstrim; meremehkan orang lain; individualis; dan tidak menerima kitikan
orang lain. Dengan demikian demokrasi yang diharapkan berjalan di Indonesia bukanlah demokasi liberal yang meletakkan kedaulatan rakyat secara
individualistis -di mana hak-hak minoritas diberikan secara penuh- akan
tetapi meletakkan kedaulatan rakyat sesuai nilai-nilai luhur bangsa yang didasarkan pada asas musyawarah mufakat.

PERAN STRATEGIS ULAMA, KYAI, MUBALLIGH DALAM PE.
RUBAHAN SOSIAL
Istilah "ulama", "kyai" dan "muballigh" yang beredar dalam masyarakat
kita tidak hanya berasal dari satu sumber. Dalam bahasa Indonesia, ulama
berarti "orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam".12
Sedangkan dalam bahasa Arab, 'ulama (bentuk jamak dari 'alim) mempu-

nyai arti "orang yang berilmu". 'Ulama dalam pengertian sering disebut
sebagai waralatul anbiyd (pewaris para Nabi). Secara normatif, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits, ulama adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan (ilmuwan) serta bertaqwa kepada Allah 'innama
yakhsyd Allaha min 'ibddih al-'ulama (QS. al-Fathir: 26); ulama memiliki
kedudukan yang tinggi karena mereka merupakan pewaris para Nabi (a/ulama waralah al-anbiyd) dan mempunyai tugas pencerahan bagi umat
(QS. Al-Jumu'ah, 62:2); serta ulama sebagai agent of changebertugas amar
ma'ruf nahy munkax Merekalah yang disebut sebagai hamba Allah yang
paling takwa, pelita ummat dan sebagainya. Banyak definisi mengenainya,
tetapi semuanya mengacu kepada satu pokok pengertian: ilmu dan amal.
Ulama menguasai kandungan al-Qur'an dan Sunnah, sebagai pewaris Nabi,
l:LihatPoerwadamrinto, Komus Besar Bahasa Indonesia, 985
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setidaknya ulama mewarisi -di atas rata-rata ummat mereka- dalam hal ilmu,
ketakwaan, kekuatan iman, akhlak mulia, rasa tidak tahan melihat penderitaan umat, pengayoman, keberanian dalam menegakkan kebenaran dan

keadilan, dan keikhlasan serta keuletan dalam mengajak kepada kebaikan.
Istilah Kyai bukan berasal dari bahasa Arab melainkan dari bahasa
Jawa, bermakna yang agung, keramat, dan dituahkan. Untuk menyebut benda-benda yang dikeramatkan dan dituahkan di Jawa utamanya, seperti keris,
tombak, danbenda lain yang keramat disebut Kyai. Selain untukbenda, gelar
Kyai di Jawa diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia, arifdan dihormati.
Dalam pengertian lebih luas sebutan Kyai di Indonesia khususnya di daerah Jawa, dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang
sebagai muslim terpelajar telah membaktikan hidupnya untuk

Allah serta

menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran agama dan pandangan
Islam melalui kegiatan pendidikan. Sebutan Kyai sebenamya sebagai suatu
tanda kehormatan bagi suatu kedudukan sosial yang diberikan secara sukarela kepada ulama Islam pimpinan masyarakat setempat, dan bukan gelar
akademis yang diperoleh melalui pendidikan formal. Sebagaimana sebutan
Ajengan untuk orang Sunda, Tengku (Aceh), Syekh (Sumatera UtaralTapanuli serta orang Arab), Buya (Minangkabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara

Timur, Kalimantan).r3
Secara ideal, seorang Kyai diharapkan berperan sebagai figur moral
dan pemimpin sosial, serta tokoh sentral dalam masyarakatnya, sebab di
bahu merekalah terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu, ukuran seorang Kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya
dan dari karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan kepadanya. Pengaruh Kyai digambarkan
Ziemekta sebagai sosok yang kuat kecakapan dan pancaran kepribadiannya
Aboebakar Atjeh dan vredenbregl
'rZiemek,1986, t3O-131. Djohan Effendi:1990: 50. Menurut
formal yang harus dipenuhi olehKyniysittl Perlat la, keturunan Kyai (seorang Kyai
jujnlah
vang beiar mempunyai silsihh yang panjang). Kedra, Pengetahuan agamanya luas. Ketiga'
muridnva banval,i. Xlempal, c^r^ dia mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Fungsi keulamaan dari
Kyai mlnurut Horikoshi dapal dilihat dan 3 aspek yaitu : (l) sebagai pemangku masjid dan ma&asah;
(2) sebagai pengajar dan pendidik; (3) sebagai ahli dan penguasa hukum Islam.Lihatjuga Hiroko Hoikoshi,kyai din Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M, 1987). Zamakisyari Dhofr,er , Tradisi Pesantren
Studi tentdng Pandarlgan Hidup Kyai,(lakanz. LP3ES, 1982).
(

1985 ) syarat non

t\bid. t38.
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sebagai seorang pemimpin pesantren, yang hal itu menentukan kedudukan
dan kaliber suatu pesantren. Kemampuan Kyai menggerakkan massa yang

bersimpati dan menjadi pengikutnya akan memberikan peran strategis baginya sebagai pemimpin informal masyarakat melalui komunikasi intensif
dengan penduduk yang mendukungnya. Sehingga dalam kedudukan itu,
Kyai dapat disebut sebagai agent of change dalam masyarakat yang berperanan penting dalam suatu proses perubahan sosial.
Gelar kehormatan Kyai bagi kalangan elit agama khususnya di Jawa
masih sering diperdebatkan lebih-lebihjika dikaitkan dengan politik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Kyai seharusnya cukup berperan sebagai
pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu lebih
tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan bagi Kyai untuk meninggalkan politik
praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri.
Bahkan pada pemilu tahun 1999 sebagian besar Kyai dari berbagai pondok
pesantren yang ada di Indonesia (khususnya Jawa) secara terbuka mulai
memasuki kancah perpolitikan dengan dalih demi kemaslahatan ummat.
Tetapi pada kenyataannya, Kyai sebagai salah satu elemen yang esensial di dalam subsistem politik kebangsaan di dalam menanggapi serta
menyikapi suatu fenomena politik seringkali sebagian dari mereka hanya
menonjolkan emosional religinya tanpa dibarengi suatu adaptasi rasional
terhadap masalah-masalah sosial politik di dalam konteks kebangsaan yang
plural serta dinamis. Dengan berpijak kenyataan yang terjadi di lapangan
tersebut, maka perlu kiranya diberdayakan suatu kerangka dasar untuk pemberdayaan Kyai, sebagai agen of exchange politik publik, yang diharapkan
nantinya dapat dijadikan sebagai teladan dalam pendewasaan politik umat
(masyarakat luas).
Pengaruh Kyai pesantren menengah dan besar dalam pendewasaan
politik umat begitu berarti, daya motivasi mereka di kalangan penduduk
pedesaan seringkali berdasarkan kekuatan kharismatik. Seni berbicara dan
berpidato yang terlatih, digabung dengan kecakapaan mendalami jiwa penduduk desa, mengakibatkan Kyai dapat tampil sebagai juru bicara masyara-
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kat yang diakui. Dengan demikian ia mempunyai kemungkinan yang besar
untuk mempengaruhi pembentukan opini dan kehendak di kalangan penduduk, termasuk dalam memilih pemimpin secara langsung dalam Pilkada.
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Skema 1. Tipologi Kyai

PILKADA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK RAKYAT
Pilkada secara langsung akan menjadi satu momentum berharga bagi rakyat
dalam memilih pemimpinnya dan sekaligus tantangan dan ujian bagi proses
pendidikan politik rakyat Indonesia. Untuk mengantisipasi dan memberi solusi terjadinya penurunan angka partisipasi warganegara dalam mengguna-

kan hak pilihnya, maka perlu ditingkatkan efektivitas pendidikan politik
bagi warganegara di Indonesia.
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ilmu sosial menggunakan istilah pendidikan politik sebagai
cara untuk menunjukkan bagaimana anak-anak sebagai generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana
Para ahli

mereka mempelajari peranan-peranan yang akan dilakukan di masa mendajika kelak sudah dewasa.rs

tang

Pendidikan politik di Indonesia adalah pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran politik yang tinggi bagi warganegara, sehingga
mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara termasuk kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pe-

milu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu
mata pelaj aran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education), dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kelompok
mata pelajaran yang memiliki misi pendidikan politik bagi warga negara
Indonesia.
Dengan mengacu pada pendapat Apter (1985), Almond (1991) Rush
dan Althof (1998), Surbakti (1999), dan Sukemi (2004), pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warga negara dapat
dilaksanakan melalui lembaga-lembaga berikut : (1) keluarga, (2) lembaga
pendidikan, (3) teman sebaya/sepergaulan/sepermainan/seprofesi Qteergroup), (4) media massa, dan (5) organisasi politik.

PERAN SERTA ULAMA DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI DI
KABUPATEN PONOROGO
1. Demokrasi Langsung Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2010
Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, [ndonesia. Ponorogo dikenal sebagai kota kelahiran kesenian Reogr6 dan Jemblung
lisasi

'5BM Sukemi, Sikap dan Perilaku Politik Anggota Badan Legislatif Daerah Ditinjau dari Sosia-

Polilik (Yogyakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana UGM, 2004).

r6Ponorogo dikenal sebagai kota reog, karena daerah ini merupakan tempat lahirnya kesenian
reog, yang kini menjadi icon wisata Jawa Timur. Setiap tanggal I Muharam,/ Suro, bersamaan dengan
hari lahir Kota Ponorogo juga diselenggarakan Grebeg Suro. Dalam even Grebeg Suro ini diadakan
Kirab Pusaka yang biasa diselenggarakan sehari sebelum tanggal I Muharram. Pusaka peninggalan
pemimpin Ponorogo pada zaman Kerajaan Wengker, diarak bersama pawai pelajar dan pejabat pemerintah Kabupaten Ponorogo, dari Makam Batoro Katong (pendiri Ponorogo) di daerah Pasar Pon
sebagai kota lama, ke Pendopo Kabupaten. Pada Malam harinya, di aloon-aloon kota, Festival Reog
Intemasional memasuki babak final. Esok pagi harinya ada acara "Larung Do'a" di Telaga Ngebel,
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Katong Wecana. Motto yang ingin diwujudkan masyarakat Ponorogo adalah
REOG (Resik Endah Omber Girang Gemirang). Selain dikenal dengan kesenian Reognya, Ponorogojuga dikenal sebagai kota santri, karena banyaknya
pondok pesantren yang berkembang di Kabupaten ini, di antaranya Pondok
Pesantren Modern Gontor sebagai salah satu institusi pendidikan Islam ter-

kemuka di Indonesia bertaraf Intemasional yang memiliki ribuan santri dan
alumni. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Pondok Pesantren Al-Islam
Joresan, Ar-Risalah, Al-Mawaddah dan sebagainya. Demikian pula Pendi-

dikan Tinggi yang bisa di tempuh di Kabupaten Ponorogo adalah Universitas Muhammadiyah, STAIN Ulin Nuha, INSURI, ISID Gontor, STKIP,
AKPER PEMKAB Ponorogo.
Menurut Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto dari National Uni
versity of Singapore,rT ada dua pandangan yang berbeda tentang esensi pemilu -termasuk di sini Pilkada langsung- dan relasinya dengan sistem politik, pertama, bahwa pemilu merupakan institusi yang esensial pada jantung
sistem demokrasi, pemilu melejitimasi kepemimpinan yang dipilih oleh rakyat yang menyebabkan pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat. Pandangan kedua menempatkan pemilu semata-mata hanya sebagai permainan
atau pertunjukan (teatrical democracy). Lebih lanjut menurut Erb demokra-

si bisa dibedakan menjadi tiga, l) demokasi pura-pura (facade/pseudo democracy) adalah demokrasi yang dikontrol oleh militer meskipun dilakukan

pemilu yang reguler; 2) demokasi elektoral adalah demokrasi yang berdasarkan hukum dan aturan main serta sangat mementingkan proses-proses
hukum; dan 3) demokrasi penuh atau demokrasi liberal adalah demokrasi
prosedural plus penghargaan kepada hak-hak minoritas.
Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2010 berjalan secara
kondusifdalam suasana yang aman dan damai. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada damai ini dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian
berjalan secara lancar atas kerjasama semua pihak baik pemerintah, KPU,
dengan disertai do'a zbo rampen berupa r'asi tumpeng, sesajen, dan kepala kerbau dilanrng benama
ke tengah-tengah Danau Ngebel. Even Grebeg Suro ini menjadi salah satu jadwal rutin tahunan dalam
kalender wisata Jawa Timur
I?Sumber: Koran Jumal Nasional 23 Februari 2010.
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partai politik, organisasi sosial keagamaan, semua instansi terkait, serta
seluruh warga masyarakat Ponorogo. Melalui Pilkada diharapkan mampu
merangsang menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru yang mendukung proses demokasi dan melahirkan pemimpin (ulil amri) yang memiliki komitmen politik dengan segenap rakyat pemilih, dan mampu melaksanakan terobosan baru untuk membangun daerah Ponorogo (imagined community).

2.

Respon Masyarakat Ponorogo terhadap Demokrasi Langsung

Masyarakat Ponorogo memandang bahwa pertama, demokrasi yang
berlangsung di daerahnya sudah berjalan dengan baik hal ini didukung masyarakat Ponorogo sudah cerdas dalam berdemokrasi, mereka memperhitungkan secara rasional, tentang siapa yang dipilih, masyarakat tidak lagi
terkooptasi dengan parpol tertentu atau figur tertentu.rE Secara sosiologis
hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan modem
seperti PP Gontor, dan lembaga Perguruan Tinggi yang cukup banyak, serta
budaya mataraman (bekas wilayah Kerajaan Mataram).
Kedua, sebagian besar informan menganggap bahwa demokrasi langsung yang dipraktekkan di Ponorogo belum matang. Hal ini dibuktikan
dengan belum dewasanya masyarakat dalam memahami makna demokrasi.re
Hal ini mengakibatkan maraknya praktek money polllrc oleh para kandidat
untuk mempengaruhi pemilih, derasnya arus globalisasi dan modemisme
menyebabkan rakyat terhegemoni budaya materialis-hedonism.
Dalam perspektif teori perhrkaran sosial, perilaku sosial masyarakat
dalam proses demokrasi tersebut di atas terjadi pertukaran paling sedikit
antar dua orang atau lebih berdasarkan perhitungan untung-rugi atau perolehan imbalan. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (reward1,
pengorbanan (cosl) dan keuntungan Q:roft).Imbalan merupakan segala hal
yang diperloleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh
l3wawancara dengan AM dari Majelis Tarjih dan W Ketua I(PPS Kec. Balong 29
Juni dan 18
Agustus

20 I 0.

'eWawancara dengan Ulama ISF, AS, A& K, S, Ketua KPU FA, Warga masyarakat AS, NW, S,
Tim Sukses Kada H, AH, M pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2010.
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pengorbanan. Jadi perilaku seseorang -baik di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan -dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya,
akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika meru-

gikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan/langgeng. Menurut Peter
Blau,20 orang saling tertarik karena berbagai alasan yang membujuk untuk
membangun kelompok sosial. Segera setelah ikatan awal dibentuk, hadiah
yang saling mereka berikan akan membantu mempertahankan dan meningkatkan ikatan. Situasi sebaliknyapun mungkin terjadi: karena hadiah yang
dipertukarkan dapat berupa sesuatu yang bersifat intrinsik seperti cinta, ka-

sih sayang dan rasa hormat, atau sesuatu yang bemilai el<strinsik seperti
uang dan tenaga kerja fisik.
Gejala yang tampak pada perilaku demokrasi langsung masyarakat Ponorogo sangat beragam, misalnya secara individual, informan dari pedesaan
pada strata ekonomi bawah pada umumnya akan turut berpartisipasi aktif
memilih kandidat Kada dan Wakada apabila ada imbalan berupa uang. Perilaku demikian menunjukkan adanya pertukaran yang bersifat ekstrinsik
bahwa hubungan interpersonal antara rakyat dan calon pemimpin dapat
bertahan jika mampu mengatasi kesulitan ekonomi rakyat sesaat daripada
hubungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Sebaliknya bagi strata ekonomi menengah atas dan kalangan
terdidik imbalan intrinsikberupa penerimaan sosial lebih berharga daripada
uang. Secara kolektif, baik sebagai anggota masyarakat pedesaan, perkotaan, organisasi sosial, politik, keagamaan, terjadi proses tawar menawar atau
pertukaran sosial baik intrinsik-ekstrinsik turut mewarnai bangunan demokrasi di Ponorogo. Berbagai imbalan (reward), pengorbanan (cost) dan keuntungan (profit) membuat awa saling ditawarkan oleh kandidat Kada dan
Wakada dan isntitusi terkait guna memperoleh dukungan suara dan suksesnya Pilkada Langsung di Kabupaten Ponorogo.
Ketiga, ada juga sebagian masyarakat yang apatis dan jenuh terhadap
pelaksanaan demokrasi langsung di Kabupaten Ponorogo.2r Pandangan ini
2omuiftaste.blogspot.com/2009/.../teori-pertukaran-sosial.html
2rWawancara dengan NW Ketua KPPS Jambon, AR Ketua
2010.

diakses 4 Juli 2010.

MUI pada bulan Juni dan September

Mambaul Ngadhimah. Peran Serta Ulama dalam Membangun Nilai-Nilai

Demokmsi 239

beralasan bahwa rakyat pesimis terhadap siapapun yang akan/telah menjadi

pemimpinnya, karena mereka merasakan tidak ada perubahan yang berarti
bagi mereka. Problem ekonomi, pendidikan, dan kesehatan serta kenyamanan masih saja terus menerus menimpa rakyat, belum ada pemimpin yang
mampu memberikan solusi secara real yang bisa dirasakan rakyat secara
merata. Serta cosl demokrasi langsung terlalu tinggi baik untuk kepentingan
struktural, elit politik, kandidat, dan masyarakat pemilih.
Jadi, demokrasi elektoral yang berlangsung dalam Pilkada Ponorogo
masih dalam tahap "demokrasi teatrikal" atau demokasi permainan/pertunjukan. Di mana kedewasaan masyarakat dalam berpolitik masih dalam
proses pembelajaran. Hanya beberapa puluh persen rakyat yang tahu dan
paham maksud demokrasi sebagai manifestasi dari kedaulatan milik rakyat
yang dijiwai nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat sesuai falsafah hidup bangsa Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, sebagian besar anggota masyarakat belum memahami maksud dan tujuan demokrasi langsung,
sehingga terjebak dalam praktek politik dagang sapi yang kotor (money
politic), selain itu derasnya arus globalisasi dan modernisasi menyebabkan
rakyat terhegemoni budaya materialis-hedonis.

3.

Peran Ulama dalam Membangun Nilai-nilai Demokrasi
Partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang
atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatifdan menggunakan kebebasannya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses
politik." Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti
warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para
pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah
mobilisasi politik. Partisipasi politik dalam Pilkada adalah keterlibatan warga termasuk Ulama dalam hal ini ikutsertanya Kyai, Muballigh, MUI dalam
segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai
dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam
pelaksanaan kepuhrsan.
rBritha Mikkelsen, Merode Penelitian Partisiparorrs. 64. id.wikipedia.org/wiki/ Partisipasijolitik diakses tanggal 13 Maret 2010.
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Ulama sebagai agent of moral and social change dituntut mau menyampaikan aspirasi politik umat ke hadapan Pemerintah (umara), bentuk-bentuk

partisipasi ulama dalam pilkada adalah a) partisipasi aktif,23 dilakukan secara formal, melalui pemberian "fatwa" atau "tausiah" kepada umat agar
turut mendukung suksesnya Pilkada agar bisa berjalan dengan aman, damai
dan kondusif, mengikuti sosialisasi Pilkada yang diselenggarakan KPU dan
atau kandidat Kada dan Wakada, dan ikut serta memberikan hak pilihnya.
Secara non formaPa ulama buktikan dengan kesediaannya untuk memberi
dukungan spiritual berupa do'a, restu, saran pendapat, membantu menyelesaikan problem-problem yang tidak bisa selesai secara administratif dan
material, serta komunikator/jubir kandidat; dan b) partisipasi pasif,25 adalah
ulama yang dikategorikan sebagai orang yang apatis secara total, atau mungkin
mereka dapat menjadi aktif pada berbagai tingkatan partisipasi.
Partisipasi ulama secara aktif dalam Pilkada merupakan wujud dorongan
alamiah sebagai bentuk tanggungjawab, keperdulian sosial (friendship) serta
bentuk solidaritas sosial ulama dalam keikutsertaannya membangun demokrasi berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah, dalam rangka mengimbangi
derasnya laju peradaban modern yang mengagumkan, tapi telanjang tanpa
keimanan. Maka peran serta ulama dituntut untuk mewarnai paradigma politik Pilkada Kabupaten Ponorogo agar dijiwai rasa persaudaraan (friendship), kemanusiaan dan bermartabat untuk berjuang mewujudkan kepentingan bersama.
Adapun motivasi yang membuatpara ulama berpartisipasi aktif di Pilkada adalah pertama, sebagai sarana untuk mengejar keburuhan ekonomis,26
sebagaimana pengakuan Kyai K bahwa ia mendukung salah satu kandidat
karena "ada kepentingan" seperti supaya mendapat fasilitas yang lebih baik
secara ekonomi maupun politik, dan rakyat mendukung kandidat tertentu
juga "ada kepentingan" secara ekonomi dan supaya kandidat memberi fasilitas sarana-prasarana seperti jalan, pertanian, perdagangan, perkebunan,
perusahaan dan lainnya.
2rWawancara dengan AR, ISF, AM, AS pada bulan Juni sd. September 2010.
2albid., dan wawancara denga FA Ketua KPU 16 Juni 2010.
2sWawancara dengan Kyai RF, AH, HS, A pada bulan Juni 2010.
26Wawancara denga Kyai K, AS, AM pada Agustus 2010.
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Kedua, sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial,27 secara umum organisasi keagamaan di Kabupaten Ponorogo
selalu terbuka untuk mengadakan bargaining dan kerjasama dengan siapapun yang menjadi Bupati Ponorogo. Hal ini menyangkut kelangsungan,
pengembangan dan ekspansi organisasi keagamaan tersebut baik dalam
bidang sosial, ekonomi, politik seperti kelangsungan Perguruan Tinggi,
Rumah Sakit, Lembaga pendidikan Dasar dan Menengah, Perekonomian,
Perbankan, Super Market dan lain-lain.
Ketiga, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus,28 dikeluarkannya Fatwa Ulama agar Pilkada dijalankan sesuai aturan, santun, tetap
menjaga ukhuwah, tidak money polilic dan semua warga wajib memilih (tidak boleh golput). Fatwa, himbauan dan tausiah dari beberapa organisasi
keagamaan dimaksudkan supaya Pilkada bisa berjalan dengan aman dan
damai sehingga bisa melahirkan pemimpin yang mampu memajukan dan
mensejahterakan rakyat Ponorogo.
Keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah-sadar dan
kebutuhan psikologis tertentu. Para Ulama pada umumnya dalam berpartisipasi aktif di Pilkada ini didorong adanya usaha pemenuhan kebutuhan
psikologis dalam bentuk aktifitas ikut serta memberikan hak suaranya, dan
memberikan dukungan material, moral dan spiritual dalam bentuk memberi
restu dan do'a melalui kegiatan tahlil, yasin, istighosah, sima'an, mujahadah dan lain-lain. Bahkan ada beberapa Kyai yang sanggup secara sukarela
tirakat dengan berpuasa, tidak tidur sampai pagi (mele'an) dalam rangka
kepeduliannya agar tujuan besar Pemilihan secara langsung Kepala Daerah
di Kabupaten Ponorogo bisa berjalan secara aman, damai dan sukses

2TWawancara dengan Kyai
28Wawancara dengan Kyai

AM, ISM, AS. pada Agustus 2010.
AR, IS4 AM pada Juli sd. September 2010.
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Skema 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Ulama di Pilkada Kab. Ponorogo
2010

4.

Urgensi Pendidikan Politik Bagi Rakyat Ponorogo
Pemilu sebagai sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi
dan kepentingan warga negara. Ada empat fungsi pemilu, yaitu legitimasi
politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik, dan pendidikan
pemilu. Yang akan digaris bawahi di sini adalah fungsi pemilu sebagai pendidikan politik bagi warga negara.
Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk
dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi
keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan
perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap po-
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litik. Pendidikan politik bertujuan agar setiap individu mampu memberikan
partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak
mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk
kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.
Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik (lewat partai) dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran
politik ditempuh dua metode: dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaaan individu-individu -secara sukarela- dalam kehidupan politik masyarakatnya. pendidikan politik
dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai
politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politikjuga me-

miliki

dasar dasar ideologis, sosial dan politik.

Pendidikan politik publik merupakan cara untuk menunjukkan bagaimana anak-anak sebagai generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai yang
dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-pe-

ranan yang akan dilakukan di masa mendatang jika kelak sudah dewasa.
Pendidikan politik ini diarahkan untuk mewujudkan kesadaran politik yang

tinggi bagi warganegara, sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kesadaran untuk
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Secara ideal, seorang Kyai diharapkan berperan sebagaifigur moral dan
pemimpin sosial, serta tokoh sentral dalam masyarakatnya, sebab di bahu
merekalah terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu, ukuran
seoraag Kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan
dari karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting sejauh mana masyara-

kat memberikan pengakuan kepadanya. Kemampuan Kyai menggerakkan
massa yang bersimpati dan menjadi pengikutnya akan memberikan peran
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strategis baginya sebagai pemimpin informal masyarakat melalui komunikasi intensif dengan penduduk yang mendukungnya. Sehingga dalam kedudukan itu, Kyai dapat disebtt sebagai agent of change dalam masyarakat
yang berperanan penting dalam suatu proses perubahan sosial.
Pada proses pendidikan politik publik para Ulama' Ponorogo berinisia-

tif membuat gerakan-gerakan secara personal untuk melaksanakan pendidikan politik publik agar terbangun budaya demokratis dan pada prakteknya
Pilkada bisa berjalan secara kondusif dengan semangat perjuangan melalui: pendidikan formal, informal, dan non formal. Dengan menggunakan
pendekatan suri teladan dan akhlakul karimah, musyawarah mufakat, dan
ketaatan pada ulil amri.

PENUTUP
Demokrasi yang dibangun masyarakat Ponorogo menurut sebagian informan sudah berjalan dengan baik hal ini didukung masyarakat Ponorogo sudah cerdas dalam berdemokrasi, mereka memperhitungkan secara rasional,

tentang siapa yang dipilih, masyarakat tidak lagi terkooptasi dengan parpol tertentu atau figur tertentu. Namun demikian, sebagian besar informan
menganggap bahwa demokasi langsung yang dipraktekkan di Ponorogo
belum matang. Hal ini dibuktikan dengan belum dewasanya masyarakat
dalam memahami makna demokrasi sehingga mengakibatkan maraknya
praktek money politic oleh para kandidat untuk mempengaruhi pemilih. Derasnya arus globalisasi dan modemisme menyebabkan rakyat terhegemoni
budaya materialis-hedonism. Adajuga sebagian masyarakat yang apatis dan

jenuh terhadap pelaksanaan demokrasi langsung di Kabupaten Ponorogo
oleh karena, siapapun yang menjadi pemimpin daerahnya tidak memberikan perubahan yang berarti bagi mereka baik secara ekonomi, pendidikan,
kesehatan, dan kenyamanan hidupnya serta cosl demokrasi langsung terlalu
tinggi baik untuk kepentingan struktural, elit politik, kandidat, dan masyarakat pemilih.
Kesimpulannya demokrasi elektoral yang berlangsung dalam Pilkada
Ponorogo masih dalam tahap "demokasi teatnkal" atau demokasi permai-
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nan/pertunjukan. Di mana kedewasaan masyarakat dalam berpolitik masih
dalam proses pembelajaran. Hanya beberapa puluh persen rakyat yang tahu
dan paham maksud demokrasi sebagai manifestasi dari kedaulatan milik
rakyat yang dijiwai nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat sesuai
falsafah hidup bangsa Pancasila dan uuD 1945. Di sisi lain, sebagian besar
anggota masyarakat belum memahami maksud dan tujuan demokrasi langsung,

sehingga terjebak dalam praktek

politik dagang sapi yang kotor (money po-

litic). selain itu derasnya arus globalisasi dan modernisasi menyebabkan
rakyat terhegemoni budaya materialis-hedonis.
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