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Landasan Riset 

•  Mengapa Bamus? 
Ø  Faktor konflik; gesekan antar lembaga 
Ø  Faktor budaya; liberalisasi politik atau musyawarah? 
Ø  Kebaruan riset; demokrasi deliberatif cenderung dilihat dalam wilayah 

nation issue (parlemen), dan elektoral. 

•  RM: bagaimana derajat deliberasi di Bamus Caturtunggal? 

•  Metopen: Studi Kasus dengan fokus pada dusun yang ‘tergolong 
basah’ (Seturan, Ambarukmo, dan Karangwuni) 



JS. Fishkin  

•  Derajat Deliberatif; 
q  Informasi; sejauh mana peserta diberikan akses ke informasi yang cukup 

akurat dan mereka percaya untuk menjadi relevan dengan masalah yang 
ada. 

q  Keseimbangan substantif; sejauh mana argumen yang ditawarkan oleh 
salah satu pihak atau dari satu perspektif dijawab dengan pertimbangan 
yang ditawarkan oleh mereka yang memegang perspektif lain 

q  Keanekaragaman; sejauh mana posisi utama dalam masyarakat dapat 
diwakili oleh peserta diskusi 

q  Kesadaran;  sejauh mana peserta bersungguh-sungguh menimbang 
manfaat dari argumennya 

q  Pertimbangan yang setara; sejauh mana argumen yang ditawarkan oleh 
semua peserta dianggap ada manfaat terlepas dari siapa peserta yang 
menawarkan.  



Temuan 
•  Informasi dan Variasi Peserta Musyawarah ; 
q  Isu umum; akses informasi terbuka dan netral 
q  Isu sensitif; kepentingan dan kedekatan dengan pengurus dusun 

•  Diskursus Musyawarah;  
q  Apartemen; warga satu suara, negosiasi tuntutan warga dan pihak 

investor (kebuntuan), deal dengan amdal yang transparan 
akuntabel, dan pengadaan balai RW. 

q  Batas antas dusun; kerugian lingkungan pihak dusun Manggung 
akibat pembangunan apartemen di pihak Karangwuni, damai dgn 
mediasi Bamus 

q  Desakan kebutuhan; bangunan fisik ATAU perut !!! 



ROSES MENIMBANG BAMUS 
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