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Demokrasi Langsung, Demokrasi Ekologi Sosial 

Repolitisasi Politik Radikalisasi Demokrasi! 

Demokrasi Langsung dan Majelis/Dewan Rakyat 

Mukadimah Semarang Melawan mengkritik model demokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia: demokrasi 

keterwakilan. Kritik-kritik itu tidak akan dimuat lagi di sini. Demokrasi keterwakilan dinilai sudah tidak relevan, dan 

harus diganti dengan demokrasi langsung. Dokumen ini adalah satu percobaan awal untuk memancing diskusi dan 

membuat ide demokrasi langsung menjadi operasional dengan mengawinkan konsep politik warga yang bergairah 

dengan bioregion. Perkawinan ini disebut “Demokrasi Ekologi Sosial/DES”.  

Dia disebut “DES” karena yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pembagian geografi sebagai ruang bagi 

berlangsungnya proses demokrasi langsung adalah pertimbangan sosial (yang menyangkut manusia) dan 

pertimbangan ekologi (yang selain menyangkut manusia, juga menyangkut non-manusia). Krisis sosial-ekologis yang 

mewabah di kepulauan ini menjadikan pertimbangan ekologi sudah tidak bisa ditunda untuk menjadi elemen penting 

dalam bagaimana kehidupan bersama diatur dalam demokrasi.  

Politik warga yang bergairah adalah satu cara untuk melakukan repolitisasi politik warga yang selama ini sudah 

dikoloni oleh para politisi melalui partai politik, badan legislatif dan eksekutif. Sebagai warga, kita tidak memiliki cara 

yang ampuh untuk menyuarakan keberatan kita terhadap langkah-langkah yang diambil oleh legislatif dan eksekutif 

dalam model demokrasi keterwakilan. Pemilihan 5 tahun sekali terlalu lama, memberikan terlalu besar kekuasaan 

kepada eksekutif dan legislatif dalam mengelola kehidupan bersama, dan sudah pasti diselewengkan sesuai dengan 

kepentingan mereka. Sementara kepentingan kita, warga biasa, macet. Politik warga yang bergairah, dengan 

demikian, mau merebut kembali ruang politik itu – merepolitisasi politik.  

Demokrasi langsung meradikalisasi demokrasi dalam arti memberikan ruang bagi warga biasa untuk menyalurkan 

aspirasinya dalam suatu cara yang benar-benar. Prinsip-prinsipnya adalah: (1) meciptakan majelis-majelis atau 

dewan-dewan rakyat sebagai unit ekologi sosial demokrasi langsung; (2) menciptakan konfederasi majelis/dewan 

rakyat; (3) mengurangi wewenang para wakil di majelis/dewan rakyat. Instrumen untuk mengurangi wewenang ini 

adalah hak mencabut mandat (recall). Apabila seorang wakil dalam unit demokrasi langsung mengambil langkah yang 

tidak sesuai dengan aspirasi warga yang diwakilinya, maka warga memiliki hak untuk mencabut mandatnya dan 

mengganti orang tersebut dengan orang lain yang lebih dipercaya oleh warga, setiap saat; (4) majelis/dewan rakyat 

ataupun konfederasi dari majelis/dewan rakyat hanya bersifat administratif, bukan pengambil keputusan, apalagi 

keputusan yang strategis. Subtansi keputusan tetap berada di tangan rakyat. Penerjemahannya menjadi 

redaksional/operasional berada di tangan majelis/dewan rakyat atau konfederasinya.  

Bioregion 

Unit ekologi sosial demokrasi langsung adalah bioregion. Konsep bioregion  adalah konsep pengelolaan wilayah yang 

sudah didorong oleh kelompok aktivis lingkungan pada tahun 2000-an awal. Hanya saja, pada waktu itu bioregion 

dilihat sebagai satu unit pembangunan yang difasilitasi oleh negara. Kertas kerja ini mendorong bioregion menjadi 

unit ekologi sosial yang menjadi ruang politik bagi berlangsungnya demokrasi langsung.  

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pendekatan bioregion, misalnya, adalah: (1) bottom-up dalam menggali aspirasi,  (2) 

menghormati keanekaragaman hayati; (3) menggunakan pendekatan ekologi sosial yaitu suatu pemahaman bahwa 

krisis lingkungan bergerak bersama dengan, atau berakar pada, sistem sosial; dan sebaliknya; dan usaha merumuskan 

solusi terhadapnya juga sebaiknya berasal dari cara pandang yang melihat sosial dan ekologi sebagai entitas yang tak 
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terpisahkan; (4) didahului oleh proses orientasi dan identifikasi; (5) menghormati tradisi dan hak masyarakat 

setempat; (6) merawat bukan mendominasi/menundukkan/mengeksploitasi; dan (7) keorganisasian yang horizontal 

terinterkoneksi antara bioregion. 

Mengapa Bioregion?  

Mengapa bioregion, bukan sistem administratif yang sudah ada, yang dipilih menjadi unit spasial demokrasi 

langsung? Sistem administratif yang sudah ada, mulai dari pusat sampai RT, kami lihat sebagai pengorganisasian 

ruang yang hierarkis dengan Jakarta sebagai titik pusatnya. Kebijakan-kebijakan yang menentukan dikeluarkan dari 

Jakarta, lebih sempit lagi, dari sekitar Silang Monas, dan kemudian diterapkan ke seantero negara bernama Indonesia. 

Model pengorganisasian ruang yang hierarkis ini kami lihat memiliki tujuan mengontrol dan mengkesploitasi, bukan 

membebaskan. Model pengorganisasian ruang secara hierarkis ini tidak kompatibel untuk disandingkan dengan 

demokrasi langsung yang membayangkan emansipasi melalui proses distribusi kekuasaan hingga ke tingkat individu.  

Alasan kedua adalah pembacaan kami atas kenyataan krisis di kepulauan ini yang menurut kami sudah sangat dalam. 

Krisis yang dimaksudkan di sini adalah krisis sosial-ekologis. Secara sederhana, krisis sosial-ekologis dapat dimaknai 

sebagai krisis yang menjadi bagian integral, sebagai syarat, bagi ekspansi kapitalisme. Dalam percakapan sehari-hari, 

krisis sosial-ekologis yang kami maksud di sini muncul dalam berbagai bentuk.  

Sebagai contoh, kebakaran hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatra yang terjadi secara rutin sekarang ini. Kebakaran 

hutan ini terjadi karena rusaknya ekosistem lahan gambut akibat pembalakan kayu besar-besaran. Pembalakan kayu 

adalah salah satu proses penghancuran lingkungan yang darinya para kapitalis menangguk untung besar. Jadi, di sini 

terlihat bahwa kebakaran hutan adalah bagian integral atau syarat dari ekspansi kapitalis kayu. Kalau tidak ada 

pembalakan kayu (dan kemudian kebakaran hutan), maka kapitalis kayu tidak bisa melakukan akumulasi kapital. 

Proses ini melibatkan faktor manusia (di sini disebut “sosial”) dan faktor non-manusia (di sini disebut “ekologi”). Dari 

sisi sosial, aktivitas pembalakan kayu membutuhkan kanal-kanal untuk transportasi orang, peralatan, dan kayu. Pada 

gilirannya, kanal-kanal ini menyebabkan lahan gambut mengering karena airnya mengalir ke kanal; ini membuat kayu-

kayu gambut bawah permukaan yang mudah terbakar (faktor ekologi) bersinggungan dengan oksigen, dan terbakar. 

Itu salah satu penyebab mengapa sangat susah memadamkan kebakaran di lahan gambut; apinya berkembang di 

bawah permukaan. 

Contoh lain adalah amblesan tanah yang terjadi di kota macam Jakarta atau Semarang dimana di lokasi-lokasi 

tertentu laju amblesan tanah sudah mencapai lebih dari 10 cm/tahun. Di Semarang rumah-rumah sudah banyak yang 

ambles total. Hal-hal yang menyebabkan penurunan tanah ini ada yang terjadi karena faktor sosial tertentu, misalnya 

pembangunan gedung-gedung dan infrastruktur-infrastruktur berat, penimbunan rawa-rawa, dan penyedotan air 

tanah dalam. Proses-proses urbanisasi/pengkotaan seperti ini menjadi ruang darimana para kapitalis mengekstrak 

surplus. Selain itu ada faktor ekologi, contohnya, tanah yang lunak.  

Model pengorganisasian ruang yang ada selama ini dalam sistem pemerintahan mulai dari pusat sampai RT tidak 

kompatibel untuk menghadapi permasalahan krisis sosial-ekologis. 

Contoh yang paling bisa meyakinkan barangkali adalah banjir sungai yang sudah menjadi langganan di kota macam 

Jakarta. Sebagai krisisi sosial-ekologis, yang dihasilkan dari perpaduan proses sosial (misalnya: pengurangan tutupan 

hutan di puncak karena pembangunan-pembangunan) dan ekologi (kota yang dibangun di kawasan delta), banjir 

sungai di Jakarta menuntut penanganan dengan pendekatan daerah aliran sungai (DAS). Masalahnya, area seperti 

DAS Ciliwung berada dalam wilayah administratif yang berbeda; wilayah puncak berada di bahwa yurisdiksi Provinsi 

Jawa Barat, sementara wilayah bagian bawah berada di dalam yurisdiksi DKI Jakarta. Perbedaan wilayah administratif 

ini sampai sekarang tetap menjadi salah satu isu mendasar yang menimbulkan kesusahan dalam melakukan 

koordinasi pada penanganan banjir Kali Ciliwung.  
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Baik dalam kasus kebakaran hutan, amblesan tanah, dan banjir, faktor sosial dan ekologi berpilin. Karenanya, mereka 

disebut sebagai krisis sosial-ekologis. Model demokrasi langsung dengan bioregion sebagai unit ekologi sosialnya akan 

memperlakukan kawasan seperti DAS Ciliwung berbeda. Ia tidak akan dipisah ke dalam dua provinsi, tapi akan 

cenderung dijadikan ke dalam satu bioregion berbasis DAS – sebut saja, misalnya, Bioregion Pan-Ciliwung.       

Pembagian dalam Bioregion 

Pembagian wilayah bioregion di Indonesia dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama, atau bioregion I, Indonesia dibagi 

berdasarkan sejarah pembentukan geografi kepulauan, menjadi tiga: (1) Paparan Sunda; (2) Wallacea; dan (3) Sahul 

(lihat Gambar). Tahap kedua, atau bioregion II, adalah kawasan yang lebih sempit berdasarkan realitas georafi seperti 

pulau dan perairan di sekitarnya sampai kedalaman 200 m. Dari tahap kedua ini didapatkan 14 bioregion di Indonesia 

seperti yang dapat dilihat pada gambar. Tahap ketiga, atau bioregion III, adalah unit-unit manajemen bioregion yang 

mengacu pada fungsi-fungsi ekosistem dan unit-unit biogeorafi seperti daerah aliran sungai, teluk, kawasan pasang 

surut, rawa, pegunungan, kota/pemukiman, pola makan, migrasi dan perkembangbiakan satwa langka dan mamalia 

besar di luar ternak, dan ekosistem khas (rawa gambut, hutan kerangas, hutan basal, karst, dan lain-lain).  

Bioregion III menjadi ruang utama praksis demokrasi langsung. Secara proporsional terhadap variabel jumlah 

penduduk, kualitas atau kedekatan sosial, ekosistem, dan luas area, dalam bioregion III dibentuk majelis-

majelis/dewan-dewan rakyat yang akan memilih perwakilannya secara langsung tanpa partai politik, dengan hak me-

recall yang melekat pada warga. Bioregion II dan I dibutuhkan sebagai konfederasi bagi bioregion-bioregion III dan II, 

untuk mengurusi hal-hal yang tidak/belum dapat diselesaikan dalam bioregion III; sebagai contoh: proses 

desentralisasi (secara bertahap memecah secara fisik dan institusional mengikuti logika tahapan dalam konsep 

bioregion) dan redistribusi (memindahkan kepemilikan dari yang tadinya milik negara atau daerah administratif 

menjadi milik warga) unit-unit yang menyangkut hajat hidup orang banyak.   

 

 

 


