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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia menganggap bahwa demokrasi merupakan suatu sistem 

pemerintahan yang dianggap paling baik dengan alasan bahwa demokrasi telah 

dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara 

di beberapa negara. Seperti yang diakui oleh Mahfud (2008:1), ada dua alasan 

dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, 

hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang 

fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah 

memeberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara 

sebagai organisasi tertingginya. Dalam negara yang demokrasi hak masyarakat 

dijadikan sebagai bahan untuk menentukan sendiri jalanya organisasi negara 

dijamin, rakyat diletakan pada posisi penting dalam suatu negara dan demokrasi 

dianggap sebagai dasar hidup dalam bernegara. 

 Dianutnya sistem demokrasi di Indonesia dituangkan dalam alinea ke 

empat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan 

bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. Demokrasi di Indonesia kian 

menemukan bentuknya pasca reformasi setidaknya secra prosedural. Dibuktikan 

dengan adanya pemilihan umum (Pemilu), mulai dari Pilkades, Pilkada (baik 
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tingkat kabupaten/ provinsi), hingga pilpres. Dalam hal tersebut menunjukan 

bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang demokratis. 

 Kehidupan masyarakat yang demokratis, masyarakat yang memiliki sistem  

demokrasi akan terwujud manakala warga masayarakat memilki sifat-sifat dan 

karakter ysng mendukung demokrasi. Watak dan karakter masyarakat yang 

demokratis pada diri seseorang tidak akan muncul dengan sendirinya melainkan 

perlu ada suatu rekayasa untuk menumbuhkan jiwa dan karakter demokrasi di 

kalangan angkatan muda dan remaja. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi 

merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bangsa. Pendidikan yang mampu 

mengembangkan demokrasi adalah pendidikan yang dalam kehidupanya memiliki 

roh dan spirit demokrasi yang teraktualisasikan dalam praktek pendidikan sehari-

hari  

 Tingkat pendidikan warga masyarakat memiliki korelasi positif terhadap 

derajat kehidupan demokrasi suatu bangsa. Toleransi, kerja sama dan kemauan 

berkompromi tidak tergantung pada keberadaan pemerintah melainkan teragntung 

pada kedewasaan warga masyarakat dan pendidikan memiliki peran sentral dalam 

mendewasakan kehidupan masyarakat tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

masyarakat akan semakin besar jumlah lembaga-lembaga yang mendukung 

kehdiupan demokrasi ( Zamroni 2011:119) 

 Kehidupan demokrasi memerlukan dukungan dan partisipasi warga 

masyarakat, dukungan dan partisipasi masyarakat muncul secara alami, tanpa 

tekanan dan paksaan dari siapapun dan dari puhak manapun juga. Kehidupan 

demokrasi di dalam masyarakat muncul secara alami dari sebuah sitem budaya 
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yang ada di dalam masyarakat, dimana tradisi-tardisi atau nilai budaya di dalam 

masyarakat mampu melahirkan sebuah benih-benih nilai demokrasi . Sebagai 

paham yang menempatkan rakyat diatas segalanya, demokrasi dibentuk oleh 

rakyat dengan karakteristiknya yang beragam.Banyumas merupakan wilayah 

dengan karakteristik masyarakat yang beragam salah satunya yaitu masyarakat 

Banyumas terkenal oleh masyarakat lain secraa umum yakni dalam perihal 

penggunaan bahasa Banyumas yang ngapak-ngapak, dengan berbagai 

karakteristik masyarakat Banyumas telah melaksanakan bentuk praktik 

demokrasi. Salah satu dari bentuk adanya demokrasi di wilayah Banyumas yang 

dibuktikan dengan adanya musyawarah di tingkat RT, RW sampai dengan 

Kelurahan dan kesibukan masyarakat yang mengikuti Pemilihan umum yang 

diadakan baik pilkades, pilkada, pilgub maupun pilpres. Banyumas dibagi dalam 

27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan (BPS Banyumas, 2013:1-2), dari data 

tersebut menunjukan bahwa banyumas masih didominasi dengan lingkungan 

pedesaan yang masih cukup rendah Indeks pembangunan manusianya. Selain 

permaslahan padaa sektor kesejahteraan sosial masayrakat banyumas juga 

mempunyai masalah demokrasi yang cukup besar. 

 Implementasi nilai demokrasi baru mencapai pada tingkat demokrasi 

prosedural, pembangunan demokrasi pada umumnya berjalan seiring dengan 

kesejahteraan hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat banyumas masih 

belum tercapai, hal itu diakibatkan elit politik hanya mementingkan kepentingan 

pribadinya tanpa memperhatikan nasib kesejahteraan rakyatnya. Disamping itu 

pendidikan demokrasi dalam masyarakat Banyumas masih cukup sederhana  
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meskipun sudah dibentuk adanya Relawan Demokrasi Banyumas yang 

diantaranya bertugas untuk memberikan Pendidikan Demokrasi pada masyarakat 

terutama pada saat akan diadakanya Pemilu. 

 Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan demokrasi 

yang dijadikan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, maka dari itu 

pemilihan umum harus diikuti oleh seluruh rakyat kecuali mereka yang secara 

hukum terkena larangan menggunakan haknya. Pemilihan umum di Indonesia 

harus dilaksanakan secra langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Salah satu yang 

menjadi persoalan dalam pemilu di Indonesia yaitu praktek politik uang, hal 

tersebut yang menghambat pemilu untuk mencapai suatu tujuan sesungguhnya.   

 Praktik demokrasi dalam masyarakat Banyumas tentunya tidak berbeda 

dengan praktik demokrasi secara umum di Indonesia, Pemilu sebagia salah satu 

dari proses terlaksanakanya demokrasi di Banyumas masih belum sempurna atau 

budaya politik masyarakatnya masih kotor hal itu terbukti dengan masih adanya 

praktik politik uang dalam kegiatan Pemilu.  Money politic dapat difahami sebgai 

suatu pemberian atau janji pemberian sejumlah materi untuk mempengaruhi 

perilaku atau pengguna wewenang tertentu. Selama beberpa tahun ini banyak 

politikus yang menggunakan politik transaksional hanya untuk mencari 

kekuasaan. Berdasarkan hasil penelitian Chusmeru da Edi Santoso menyatakan 

bahwa 51,8 % money politic sebagai masalah demokrasi. 18,3% masyarakat 

banyumas menyatakan sangat tidak setuju dengan adanya politik uang akan tetapi 

16,3% masyarakat masih setuju dengan adanya politik uang. Hal tersebut 

membuktikan masih kotornya budaya demokrasi di Banyumas. ( Santoso,2012: 6) 
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Praktik demokrasi dalam aspek politik tentunya masih terlihat kotor dalam 

hal ini Pendidikan demokrasi tentunya dapat menjadi faktor pendukung dalam 

memberikan pemahaman dan pengetahuan yang utuh terhadap suatu nilai 

demokrasi sehingga nantinya masyarakat dapat menjalankan praktik demokrasi 

sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi bagian dari nilai kebudayaan di 

dalam masyarakat, untuk menggali benih-benih nilai demokrasi yang ada di dalam 

masyarakat Banyumas diperlukan adanya sebuah pendidikan demokrasi sehingga 

masyarakat Banyumas memahami teori tentang demokrasi secara utuh dan dapat 

menyatakan bahwa budaya masyarakat Banyumas tentunya sudah menjadi bagian 

dari nilai demokrasi di dalam kehidupan berdemokrasi di lingkungan masyarakat, 

bangsa dan negara.  

Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam 

mewujudkan masyarakat yang dapat menggali nilai-nilai demokrasi dari nilai 

budaya yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat, serta untuk 

memahami secara utuh tentang demokrasi. Elemen yang sangat penting yaitu 

lembaga-lembaga pemerintahan baik lembaga formal maupun non-formal yang 

ada di dalam masyarakat  

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berkaitan dengan “Pendidikan Demokrasi dalam prespektif 

Budaya masyarakat Kabupaten Banyumas”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian yaitu “ Pendiddikan Demokrasi dalam Prespektif 

Budaya Masayarakat Banyumas ” . Rumusan masalah tersebut dapat dirinci ke 

dalam beberapa pertanyaan untuk penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana dinamika budaya masyarakat Banyumas ? 

2. Bagaiamana praktik pendidikan demokrasi dalam budaya masyarakat 

kabupaten Banyumas ? 

3. Apa saja yang menjadi tantangan atau kendala pendidikan demokrasi dalam 

budaya masyarakat kabupaten Banyumas ? 

4. Bagaimana upaya mengatsi tantangan atau kendala pendidikan demokrasi 

dalam budaya masayarakat kabupaten Banyumas ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berisi tentang rumusan hasil yang akan dicapai oleh 

mahasiswa selaku peneliti yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan 

mengapa penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini diantaranya : 

1. Untuk mengetahui dinamika budaya masyarakat Banyumas. 

2. Untuk mengetahui praktik pendidikan demokrasi dalam budaya masyarakat 

kabupaten Banyumas. 

3. Untuk mengetahui tantanagan atau kendala pendidikan demokrasi dalam 

budya masyarakat kabupaten Banyumas. 
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4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau 

tantangan pendidkan demokrasi dalam budaya masyarakat kabupaten 

Banyumas.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

konstribusi sebagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan 

bagi masyarakat pada umumnya 

b. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya berkaitan 

dengan Pendidikan demokrasi dalam prespektif budaya masyarakat 

Banyumas 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman untuk 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfat Bagi Peneliti 

1) Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam 

mempelajari Demokrasi. 

2) Selaku pendidik, nantinya dapat mentransformasikan pengetahuan 

pada peserta didik pada khususnya dan masyaraka pada umumnya. 
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b. Manfaat bagi Masyarakat  

1) Agar masyarakat mengetahui pentingnya pendidikan demokrasi di 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2) Melalui kegiatan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

masukan dan kerangka acuan bagi masyarakat dalam menjalankan 

kehidupan masyarakat yang demokratis. 

c. Manfaat Bagi Pemerintah 

1) Untuk meningkatkan kesadaran terhadap pemerintah terkait dengan 

hak dan kewajibanya dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan 

tugas dan wewenangnya masing-masing.  

2) Melalui kegiatan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

masukan bagi pemerintah untuk dapat menjalankan pemerintahan 

dengan konsep demokrasi yang seutuhnya bukan sistem demokrasi 

Prosedural.  
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