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PENGANTAR PENULIS

ALHAMDULILLAH, akhirnya buku kumpulan tulis ini bisa 
diterbitkan. 

Menerbitkan sebuah buku kumpulan tulisan di jaman 
banjir media online seperti sekarang – dimana gagasan, 
berita dan informasi berkecambah di mana-mana dan 
dapat diakses dengan amat mudah – barangkali dapat 
disebut sebagai sebuah pertaruhan. Bagaimanapun, 
setiap penulis butuh pembaca. Apakah buku ini akan 
memiliki pembaca? Dan bagi penerbitnya, tentulah 
mereka akan bertanya: apakah sebuah buku masih punya 
pembeli – lagi-lagi ketika dihadapkan pada sumber-
sumber bacaan yang kini meruah dan bisa didapat secara 
mudah di dunia maya.  

Pikiran-pikiran itulah yang melintas di benak saya 
saat hendak memutuskan menerbitkan kumpulan tulisan 
ini. Sudah lama saya berencana menerbitkan kumpulan 
tulisan di koran namun semua naskah ini mengendap di 
laci meja. Saya belum sepenuhnya percaya diri, di tengah 
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tumbuhnya wacana-wacana baru dari para penulis dan 
ilmuwan hebat, yang kadang secara akademik membuat 
saya iri. 

Buku ini berasal dari banyak sumber, terutama tulisan-
tulisan opini dan esai yang diterbitkan di sejumlah koran 
seperti Kompas, Jawa Pos, Republika, Kedaulatan Rakyat, 
Bernas Jogja. Beberapa tulisan juga berasal dari sejumlah 
forum seperti seminar dan diskusi. Semua karya ditulis 
dalam rentang waktu yang cukup panjang, sejak kurang 
lebih tahun 2000 hingga 2013. Jika dalam rentang tersebut 
Anda tak melihat pergeseran dan lompatan kualitatif, saya 
juga merasakannya. Saya berusaha menyeleksi tulisan-
tulisan yang pernah saya publikasikan untuk menjaga 
kesesuaian dengan tema. Untunglah sedari awal saya 
menulis dengan sebuah pendekatan tertentu ketimbang 
menulis secara kaleidoskopis – dimana saya mengikuti 
segala peristiwa yang terjadi. Saya bukan penulis kalender 
yang bisa menulis momen-momen tertentu. Ini memang 
soal pilihan. Saya lebih senang memberi tafsir atas sejum-
lah gejala. Dengan cara ini, mudah-mudahan apa yang 
saya tulis akan bisa dibaca kapan saja dan tidak menja-
dikan sejumlah tema dalam tulisan saya pergi bersama 
waktu.

Baiklah, pada akhirnya pembacalah yang seharusnya 
memberi label dan kualifikasi bagi setiap penulis 
dan setiap buku yang mereka baca. Yang jelas, saya 
berhutang budi pada banyak pihak dalam seluruh proses 
kreatif saya. Kepada seluruh kolega di Departemen Hu-
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bungan Internasional UMY, saya mengucapkan terima 
kasih terutama untuk atmosfir dan kebersamaan yang 
dihadirkan. Peran Bung Ahmad Sahide sangatlah besar 
dalam membujuk dan menagih naskah ini untuk ia 
terbitkan. Berkali-kali ia dengan sabar dan harus “kecele” 
karena naskah ini tak jua saya edit dan organisir. Kepada 
anak muda yang tekun dan produktif ini saya mengu-
capkan terima kasih dan semoga Allah membalas ke-
baik annya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada 
sejumlah redaksi media massa yang telah memberi 
ruang bagi tulisan-tulisan saya. Me reka lah yang memberi 
tempat, menumbuhkan minat, juga mencipta taman 
gagasan bagi dunia kepenulisan dan dunia akademik 
saya pada khususnya. Dan terakhir, saya mengucapkan 
terima kasih atas dukungan istri dan anak-anak saya: 
Rina, Kafka, Tristan. Selalu, saya merasa kesabaran dan 
kesetiaan yang mereka beri tidak sebanding dengan apa 
yang saya perjuangkan. 

Akhirnya, buku ini terbit bukan terutama untuk mem-
beri sumbangan bagi dunia akademis. Rasanya itu terlalu 
gagah buat level saya yang masih belajar banyak hal. 
Setidaknya, buku ini bisa menjadi sebuah kesaksian saya 
atas haru-biru dunia, khususnya yang tengah menimpa 
Republik tercinta. Jika Anda membaca buku ini dan 
merasa tak menemukan gagasan baru, itulah kelemahan 
nyata yang jauh-jauh hari sudah saya sadari. Penulis buku 
ini akan dengan senang hati menerima berbagai masukan 
dan kritik pembaca.
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Selamat menikmati

Bantul, Februari 2013

AMW
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PENGANTAR CETAKAN KEDUA

SAYA tidak menyangka cetakan pertama buku ini 
mendapat respon yang sangat baik dari pembaca. Be-
berapa kritik dan catatan muncul sejak dari perwajahan 
hingga isi tulisan. Masukan yang sangat berharga. Pada 
edisi kedua ini, buku ini berganti wajah sehingga lebih 
segar. Disamping itu, saya juga menambahkan beberapa 
esai – baik yang sudah diterbitkan maupun yang ditulis 
untuk keperluan buku ini. Pada prinsipnya, buku ini ti-
dak berubah dari sisi argumentasi: betapa relasi  negara 
dan pasar merupakan arena yang harus selalu mendapat 
kajian kritis karena implikasi yang dilahirkannya sangat 
krusial.

Selamat membaca cetakan kedua buku ini.

Bantul,  
Januari 2018

AMW





atas dukungan

Rina, Rayya, Alun

terima kasih.
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GLOBALISASI
DAN FRAGILITAS NEGARA

NEGARA dan pasar menjadi entitas yang boleh jadi 
menyajikan pertarungan paling frontal pada fase 
neoliberal saat ini. Dalam pertarungan itu muncul 
berbagai gerakan sosial dari masyarakat. Tidak hanya di 
tanah air, turbulensi sosial terus saja mengiringi segala 
upaya integrasi negara terhadap rezim pasar global di 
berbagai belahan dunia. Bahkan di sejumlah negara-
negara Eropa yang makmur, gerakan sosial menentang 
kebijakan negara untuk melakukan penghematan dan 
privatisasi terus muncul. Ini menjadi isyarat, bahwa tidak 
mudah membangun harmoni antara negara dan pasar.

Rezim neolib selalu gagal menyembunyikan wa-
taknya yang ambigu: peluang sejarah pada satu sisi dunia 
nyatanya menjadi tragedi sejarah bagi dunia yang lain. 
Negara-negara yang makmur dan mampu melakukan 
integrasi atas struktur pasar dunia menjadi aktor yang 
sedang merayakan perkembangan itu. Sementara bagi 
sebagian negara lainnya, termasuk kita di sini -- di zamrud 
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khatulistiwa – globalisasi seperti meletakkan masyarakat 
pada labirin yang gelap dan berliku. Alih-alih menjadi 
pemain dan aktor yang memiliki peran kuat, sebagai 
penonton sekalipun barangkali masyarakat kita tak punya 
cukup punya modal untuk sekedar membeli karcis! 

Negara-negara industri utama yang tergabung 
dalam G-8 misalnya, merupakan negara-negara yang 
me  miliki koridor kedaulatan negara yang semakin di-
perluas oleh aktor-aktor ekonomi yang mereka miliki. 
Sementara ketiadaan aktor ekonomi di negara miskin 
dan berkembang, membuat koridor kedaulatan negara 
di kawasan ini berjalan stagnan, bahkan menyusut pada 
arena domestik. 

Perluasan ruang kedaulatan (space of souvereignty) 
dari negara-negara industri terus menekan posisi negara 
yang lemah secara ekonomi untuk hanya mengurus 
dirinya sendiri dengan berbagai instrumen dan juga 
gagasan yang mengalami rasionalisasi sebagai instrumen 
dan gagasan global. Sampai kemudian, momen ini 
berlanjut pada modus relasi yang berbeda antara negara 
dan pasar. Maka bagi negara-negara industri, glo balisasi 
boleh jadi merupakan momen dimana negara men-
ciptakan pasar (state make market). Sebaliknya bagi 
negara berkembang, globalisasi merupakan momen 
dimana pasar menciptakan negara (market make state). 

Disharmoni negara dan pasar pada level global 
berlanjut pada disharmoni pasar dan kelompok-ke-
lompok sosial-politik pada level domestik. Sebagai 
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sebuah prosedur, kehidupan demokrasi berlangsung 
sebagai bentuk penyesuaian negara atas arus liberalisasi 
dunia. Di negara yang lemah, disharmoni pasar dan 
negara menampilkan dirinya dalam arena sosial-politik 
yang ditaburi oleh kelompok-kelompok yang juga 
disharmonis. Negara agaknya begitu sibuk melakukan 
berbagai penyesuaian atas tekanan pasar dunia dan 
cenderung menjadi administratur finansial internasional. 
Sementara dalam arena sosial-politik, negara tampil 
gugup dan cenderung mengalami kerapuhah (fragile). 

“Floating state”

Fragilitas negara niscaya menjadi risiko ekonomi-
politik yang harus diterima oleh negara-negara yang basis 
industrinya sangat lemah. Malangnya, kapasitas sosial-
politik negara pada tingkat domestik secara diam-diam 
juga mengalami take-over oleh kekuatan-kekuatan sosial-
politik komunal yang mengalami pertumbuhan luar biasa 
dalam ruang politik liberal yang secara bersamaan dibawa 
oleh arus liberalisai pasar. Bercampur dengan berbagai 
sentimen lama – dari agama, ideologi hingga etnisitas – 
pertumbuhan kelompok-kelompok itu pada gilirannya 
akan membuat pasar gagal mengendap dan melakukan 
pendalaman (deepening). Inilah faktor yang juga menjadi 
penyebab kegagalan pendalaman demokrasi (deepening 
democracy) di Indonesia.

Koridor kedaulatan negara mendapat desakannya 
yang hebat pada level domestik dari kehadiran berbagai 
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kekuatan komunal. Negara jatuh menjadi rumah singgah 
para aktor politik, menjadi sekedar penanda dari proses-
proses politik demokratis. Dalam pesta raya demokrasi 
global, posisi negara yang lemah berubah menjadi negara 
mengambang (floating state) yang kurang lebih sama 
posisi dan karakternya dengan massa mengambang 
(floating mass) dalam pemilu.

Maka, posisi negara di Indonesia pada saat ini jus-
tru semakin melemah bukan saja oleh gempuran rezim 
ekonomi-politik dunia, tetapi juga oleh semakin me-
ruyaknya aktor-aktor politik komunal di level domes-
tik. Akibatnya, negara selalu terlambat – jika tak ingin 
disebut gagal – melakukan berbagai konversi yang 
mam pu menggerakkan kekuatan politik di bawah-
nya secara koheren dan berkelanjutan. Kegagalan me-
lakukan konversi itulah yang barangkali membuat 
negeri ini tak pernah berhasil menemukan apa yang 
juga oleh Fukuyama disebut modal sosial (social capital). 
Sampai saat ini, upaya merumuskan modal sosial selalu 
jatuh pada kontruksi sejumlah jargon ketimbang spirit, 
mendedahkan ritus ketimbang impetus, mencipta dogma 
ketimbang paradigma. Kini, agenda besar bangsa ini 
adalah melakukan pendalaman baik pada aras demokrasi 
maupun ekonomi. Tanpa pendalaman, demokrasi hanya 
menjadi ritus yang melelahkan. Sementara ekonomi 
yang tanpa pendalaman, akan kembali mengulang cerita 
bubble economy yang penuh kepalsuan, membangun 
kekayaan semu dan mentalitas negara pengutang. Dan 
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tanpa pijakan kaki yang kuat, globalisasi barangkali hanya 
berakhir menjadi tsunami.

***
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SEJAK satu demi satu rezim otoriter dan para diktator 
harus mengakhiri kekuasaannya di berbagai belahan 
dunia pada penghujung dasawarsa 80-an, sejak itu 
terbit keyakinan bahwa demokrasi merupakan jalan 
tunggal bagi setiap negara di dunia. Demokrasi, dalam 
formatnya yang liberal, telah menjalar mengikuti ekspansi 
pasar, di atas kematian berbagai rezim sosialis-komunis 
yang menjadi rival yang seolah abadi. Namun penting 
dicatat, bahwa kematangan demokrasi dan liberalisme 
pasar sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya rivalitas 
ideologi dari paham lain yang kemudian memberi wacana 
kritis dan evaluatif atas demokrasi dan liberalisme. Me-
manfaatkan kritik dan evaluasi itulah kemudian keduanya 
menunjukkan daya tahan yang semakin lama semakin 
luas diterima di berbagai belahan dunia. Dapatlah 
dikatakan, bahwa tanpa kehadiran sosialisme, kapitalisme 
niscaya sudah lama mati.

Sebagai sistem politik, barangkali demokrasi masih 
belum sepenuhnya ideal. Sangat mungkin terjadi pada 
waktu-waktu mendatang akan ditemukan perspektif 
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lain yang lebih positif dan universal. Namun, bagi Francis 
Fukuyama ( 1992), demokrasi liberal adalah tahap akhir dari 
evolusi ideologis yang dibuat manusia, juga bentuk final 
dari pemerintahan manusia. Inilah keyakinan Fukuyama 
ketika membangun tesisnya tentang akhir sejarah (the end 
of history). Sejarah tentang otoritarianisme, sentralisme 
dan monopoli kuasa, telah berakhir.

Kini sejumlah format negara yang berlandaskan 
pada kekuatan otoriter harus dipaksa batal demi sejarah 
yang kini tengah memihak kaum sipil. Di wilayah Asia 
– wilayah yang mencoba membangun keunikan Timur 
untuk merespon segala hal yang berasal dari Barat – 
satu demi satu rezim otoriter mulai kehilangan klaim-
klaim partikularitas politis dan dipaksa untuk menerima 
universalitas demokrasi. Dinasti-dinasti mulai cemas, 
karena legitimasi kekuasaan berdasarkan pesona masa 
lampau dan turun-temurun tidak lagi populer.

Otoritarianisme tak cukup punya kekuatan untuk 
merayu publik yang makin gigih menagih kedaulatan 
dan hak-hak mereka. Inilah fase sejarah yang barangkali 
menjadi periode anakronis bagi negara yang menolak 
demokrasi sebagai sistem politik.

Anakronisme yang sama terjadi juga pada meka-
nisme-mekanisme hegemonis yang dijalankan untuk 
memompa kekuatan negara, termasuk di dalamnya peran 
militer yang terlalu jauh dalam kehidupan sosial-politik 
masyarakat yang terbukti hanya melahirkan suasana 
ketakutan. Feodalisme tak lagi punya kebun dan lahan 
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kuasa, pada saat rasionalisme menjadi kebutuhan untuk 
memasuki peradaban baru yang lebih memihak manusia 
sebagai subjek kuasa.

Terinspirasi oleh tesis Fukuyama, Kenichi Ohmae 
(1995) kemudian menderivasikan wacana akhir dari 
sejarah pada fokus yang lebih mikro. Bagi Ohmae, pada 
saat dunia merayakan jaman globalisasi, dunia se-
sungguhnya tengah memasuki era akhir negara bangsa 
(the end of nation state). Meskipun lebih memfokuskan diri 
pada bagaimana mengelola ekonomi suatu negara, tesis 
Ohmae merupakan hal yang menggambarkan rentetan 
jatuhnya peran dan otoritas negara (bangsa) baik dalam 
hubungan dengan publiknya sendiri maupun dalam 
berinteraksi dengan arena global.

Sekarang mari kita melakukan pembacaan atas 
Re publik ini melalui wacana berakhirnya sejarah dari 
Fukuyama dan berakhirnya negara bangsa dari Ohmae. 
Pemikiran keduanya barangkali bisa digunakan untuk 
melihat watak dan format negara Indonesia sampai pada 
keka cauannya sekarang. 

***

ANAKRONISME adalah pemberlakuan sesuatu yang 
seharusnya sudah tidak berlaku karena tidak sesuai 
dengan tuntutan jaman. Ia adalah upaya menghadirkan 
masa silam untuk masa sekarang. Anakronisme juga 
merupakan sebuah eskapisme politik untuk membendung 
kekuatan-kekuatan masa kini dengan gagasan masa 
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lalu yang terlebih dahulu mengalami konstruksi secara 
subjektif.

Masa silam, tidak dijadikan etos, tetapi sebuah epos 
untuk membangun legitimasi. Pada masa Orde Baru, 
kita mengenal sejumlah gagasan dan narasi seperti 
tentang nasionalisme dan demokrasi yang didasarkan 
atas kepribadian bangsa. Ini adalah upaya ekspatriasi 
politik dimana negara selalu melakukan peng-“asing”-
an atas kekuatan dan wacana perubahan. Dengan 
membuat segala hal menjadi ”asing”, seolah-olah semua 
yang berlangsung di negara ini sudah sesuai dengan 
kepribadian dan kultur yang ada.

Statemen anti-Pancasila atau anti-pembangunan 
adalah topeng-topeng ideologis yang kerapkali di-
gunakan, yang malangnya lebih ditujukan untuk keperluan 
mengidentifikasi musuh daripada mengelaborasi gagasan 
yang dikandung dalam setiap formulasinya.

Dilihat dari sejarah pertumbuhannya mencari format 
negara yang ideal, Indonesia hanya memiliki momen-
momen perubahan, dan hanya sedikit memiliki policy 
perubahan. Tahun, tahun 1945 kita merdeka. Di sini terjadi 
negasi ideologis dimana nasionalisme mengalahkan 
kolonialisme. Tetapi secara struktural, terjadi semacam 
afirmasi terhadap yang lampau dimana struktur-struktur 
feodal dan kolonial kembali diberlakukan dengan 
jubahnya yang baru. Bukankah struktur yang lahir seteleh 
itu adalah Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter?
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Kemudian, tahun 1966 momen perubahan itu kem-
bali datang. Orde Baru melakukan negasi atas Orde Lama, 
tetapi juga hanya secara politis. Secara struktural, Orde 
Baru hanya menjadi pelanjut kreatif belaka dari Orde 
Lama. Yang berubah hanyalah jargon dimana Demokrasi 
Ter pimpin tak digunakan lagi. Tetapi Demokrasi Pancasila 
hanya melahirkan nasionalisme terpimpin dan kapitalisme 
terpimpin. 

Momen paling mutakhir adalah reformasi tahun 
1998. Dapat dikatakan bahwa secara moral, memang ada 
upaya melakukan negasi atas Orde Baru, namun secara 
struktural, lagi-lagi terdapat tendensi-tendensi anakronis 
dari rezim baru ini. Tidak nampak sejarah tentang 
otoritarianisme sudah berakhir. Tidak nampak pula peran 
negara yang hegemonik akan berlalu. Tiga momen di atas 
memberitahukan kepada kita, bahwa secara struktural 
tidak terjadi perubahan berarti. Yang berubah hanya 
simbol dan aktor. Perilaku kekuasaan tetap seperti pada 
masa lalu: koruptif, manipulatif dan hedonis. 

Sejarah feodalisme kerajaan dan kolonialisme pen-
jajahan yang panjang nampaknya cukup berpengaruh ter-
hadap psikopolitik penguasa dan format negara di negeri 
ini. Kekuasaan dan negara yang seharusnya imposesif 
menjadi posesif, yang seharusnya impersonal menjadi 
sangat personal. Siapa yang berkuasa maka dialah pemilik 
bangsa ini. Maka dengan berbagai cara penguasa pun 
mengobok-obok berbagai kekayaan bangsa. Dan dengan 
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berbagai cara penguasa pun melindungi semua itu untuk 
tetap menjadi miliknya.

Ben Anderson tidak berlebihan ketika mengatakan, 
bahwa bagi penguasa Indonesia, ada rasa penyesalan 
ketika melihat orang Aceh di Aceh, orang Irian di Irian 
atau orang Riau di Riau. Karena semua itu akan meng-
halangi posesivitas penguasa atas sumber alam yang 
me lim pah di daerah-daerah itu. Sebagai jalan untuk 
meng uasai kekayaan ekonomi, dibentuklah sistem politik 
yang bisa menghasilkan posesivitas politik. Orde Baru 
telah demikian sistematis menjalankan prosedur ini. Po-
se sivitas politik menghasilkan ketundukan publik atas 
negara. Sedangkan posesivitas ekonomi menghasilkan 
penjarahan besar-besaran kekayaan alam oleh penguasa.

Personalitas kekuasaan telah menempatkan tokoh, 
bukan sistem, sebagai harapan untuk melakukan pe-
rubahan. Setiap tokoh yang tampil sebagai pimpin an, dia 
akan menjadi pemilik sejarah, pemilik tafsir kebudayaan 
dan pemilik monopoli kebenaran. Meng gulingkan 
penguasa dan menggantinya dengan peng uasa baru 
telah menjadi kemenangan puncak setiap gerakan 
perubahan. Aneh, bahwa imbas ini pun terasa pada geliat 
partai-partai dewasa ini, yang lebih mem fokuskan diri 
pada pencalonan presiden ketimbang melakukan pen-
didikan politik kepada masyarakat.

Kini kita berada di hadapan zaman baru. “Kita sedang 
bergerak dari era monolit ke era mozaik”, tulis Toffler 
dalam Pergeseran Kekuasaan. Sebuah era fragmentasi, 
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sebuah era bagi pudarnya aku-negara dan terbitnya aku-
dunia. Alangkah malangnya jika negeri ini hanya bergelut 
dalam anakronisme tanpa akhir pada saat semua bangsa 
telah bersiap-siap berkompetisi dalam ruang hidupnya 
yang baru. Biarkan sejarah diisi oleh anak jamannya. Dan 
biarkan raja yang hidup di masa lalu kita kubur, untuk 
kemudian kita jadikan dongeng pengantar tidur anak-
anak kita.

***
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NEGARA SEBAGAI
REZIM SEJARAH

SEJAK rezim Orde Baru runtuh pada Mei 1998, satu demi 
satu narasi sejarah tentang negeri ini seolah berloncatan 
ke hadapan kita. Narasi yang sekian lama tertimbun dan 
yang semula bisu kini menyeruak ke permukaan. Suara 
para penyaksi dan data-data yang selama ini tabu untuk 
diketahui khalayak, muncul menjadi tandingan atas 
wacana-wacana main-stream yang nyaris tanpa gugatan. 
Sejarah formal yang dikontruksi penguasa Orde Baru, 
mulai gencar mendapat gugatan bahkan resistensi yang 
sangat tajam. Setelah penguasa Orde Baru kehilangan 
hampir total legitimasi yang dimilikinya, kini masyarakat 
seolah ingin melakukan dekonstruksi atas bangunan 
sejarah yang dilegitimasi kesahihannya oleh penguasa.

Rezim Orde Baru berhasil mengembangkan ingatan 
kolektif publik pada masa lampau yang terlebih dahulu 
mengalami seleksi. Sejarah yang dikenang publik adalah 
hasil dramatisasi serta imajinasi dimana penguasa 
menjadi hero dan protoganis politik. Sejarah menjadi 
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sebuah bangunan imagologis, yakni bengunan imajinasi 
yang dikeraskan menjadi ideologi. Ciri sebuah ideologi 
adalah adanya immunitas tafsir dari pihak lain. Kalangan 
marxis bahkan melihat ideologi sebagai cerita yang 
melayani kalangan elite yang berkuasa. Dengan demikian, 
watak penting sebuah ideologi adalah penaklukan. Maka, 
sejarah Indonesia adalah sebuah ruang legitimasi bagi 
penguasa untuk membangun eksistensinya dalam situasi 
sekarang.

Dalam sejarah berpintu satu di atas, masyarakat men-
jalani ritus menjadi warga negara. Ritus-ritus itu diciptakan 
sejak dari bahasa hingga pada produksi karya budaya. 
Produk budaya negara seperti film pengkhianatan G30S/
PKI atau sinetron Terjebak (yang terakhir ini dibuat untuk 
menistakan apa yang oleh penguasa disebut organisasi 
tanpa bentuk), merupakan cara penguasa memahatkan 
peran-peran historisnya dibenak memori kolektif massa. 
Nama-nama jalan di kota-kota besar Indonesia juga 
memiliki tendensi penaklukan. Soekarno, siapa pun 
tahu, adalah pahlawan dan founding father negeri ini. Tapi 
mengapa tak ada satu pun nama jalan raya di tanah air 
yang bernama Jalan Soekarno? Benar, ada jalan Soekarno-
Hatta! Tapi di situlah letak politisnya pemberian nama 
jalan oleh Orde Baru. Dengan selalu menggandengkan 
Soekarno bersama Hatta, Orde Baru seolah mau bilang: 
“Lihatlah, Soekarno hanya besar kalau bersama Hatta”. 
Ini juga sebenarnya merupakan sebuah politik memori. 
Penguasa Orde Baru begitu khawatir jika Soekarno 
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diabadikan jadi nama jalan arteri, ingatan publik akan kuat 
kembali pada sosok Proklamator itu. Bagi penguasa Orde 
Baru, nama Soekarno haruslah diasingkan dari ingatan 
massa. Karena dengan banyak orang mengingatnya, itu 
akan memicu delegitimasi politik atas Soeharto.

Buku-buku sejarah yang harus dibaca anak bangsa 
adalah bangunan teks afirmatif. Dengan cukup menarik, 
Seno Gumira Adjidarma melukiskan adanya sejenis politik 
amnesia oleh negara terhadap publik dalam sebuah 
cerpennya, Pelajaran Sejarah (1993). Dalam cerpen ter-
sebut dikisahkan seorang guru mengajak murid-murid-
nya ke pekuburan. Pekuburan itu memiliki riwayat getir: 
di atasnya telah berlangsung pembunuhan oleh tentara. 
Di tanah itu si guru menjadi saksi penembakan dan 
pembunuhan yang dilakukan tentara atas penduduk 
sipil. Guru Alfonso sendiri termasuk salah seorang yang 
dianiaya, namun lolos dari maut. Akan tetapi, di sekolah, 
guru Alfonso dipaksa untuk mengajarkan sejarah resmi 
yang ditulis oleh tangan-tangan lain, dengan tokoh, 
cerita dan skenario yang lain, serta dengan pesan yang 
lain. Perisitiwa hebat yang dialami Guru Alfonso nyaris tak 
tercatat dalam buku sejarah. 

Barangkali cerita di atas memang hanya fiksi, tetapi 
secara inter-tekstual kita bisa menangkap konteks sosial-
politik di belakangnya. Sejarah memang tidak hadir di 
ruang kosong. Ada yang menyebut, sejarah - history 
– di dalam dirinya sendiri penuh muatan kuasa karena 
ia berasal dari kata his-story atau cerita seseorang (laki-
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laki). Banyak gugatan kaum feminis atas sejarah, karena 
menganggap hanya menggunggulkan kepahlawanan 
laki-laki di hampir semua perisitiwa penting dunia. 
Sejarah adalah cerita yang dititipkan pada sejumlah agen. 
Agen-agen cerita tersebut mencakup institusi formal 
maupun informal. Agen formal antara lain sekolah, buku-
buku pelajaran resmi, birokrasi dan lain-lain. Agen-agen 
informal ada pada ranah budaya seperti film, sastra, seni, 
dan juga para pemimpin tradisional.

Museum-museum menjadi ruang diseminasi politik 
penguasa. Tugu peringatan dibangun di tiap kota dan 
upacara hari besar nasional hampir memenuhi almanak 
kita. Semua itu didedahkan sebagai upaya penciptaan 
lorong untuk menuntun publik pada ingatan tunggal, 
sambil pada saat yang sama melupakan ingatan yang 
lainnya. Di sini penguasa berupaya terus melakukan pen-
sucian atas sejarah yang dikonstruksinya dan menajis kan 
sejarah yang dipandang tak memberi pemihakan atau 
membahayakan penguasa.

Subjektivitas sejarah tersebut telah menjungkir-
balikkan relasi antara sejarah sebagai teks dan masyarakat 
sebagai pembaca. Dengan modus seperti itu, sejarah, 
sesungguhnya tidak lagi dibaca oleh, tetapi sedang 
membaca, masyarakatnya.

Bagi penguasa-penguasa otoriter, sejarah selalu 
merupakan medium penting untuk membangun eksis-
tensinya dalam kenyataan mutakhir. Dengan mematikan—
baik pelaku maupun teks—sejarah nonformal, penguasa 
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dapat mengukuhkan peran-peran aktualnya. Dengan 
tunduknya kesadaran publik di bawah imajinasi peng-
uasa, maka akan semakin membuka penguasa untuk 
melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. 
Pemusatan sejarah demikian membawa implikasi pada 
desain wacana kehidupan berbangsa seperti gagasan 
tentang nasionalisme yang harus diamini masyarakat. 
Demikian juga dengan desain budaya politik yang ter-
cipta di masyarakat. Pemitosan sejarah melahirkan 
budaya politik pemujaan terhadap penguasa yang telah 
disucikan oleh sejarah yang dibuatnya sendiri.

Kecemasan terhadap teks yang akan membongkar 
berbagai kepalsuan sejarah telah mendorong lahirnya 
otoritarianisme kekuasaan di kemudian hari. Setelah 
manipulasi sejarah secara sempurna dilakukan, rezim 
otoriter secara bebas melakukan manipulasi dalam 
bidang ekonomi-politik seperti yang mengheboh dalam 
kasus korupsi dan kolusi. Dengan demikian, sejarah dan 
format negara yang ingin dikembangkan pada masa 
Orde Baru merupakan fenomena yang lahir dalam suatu 
interplay ideologis tertentu. Meminjam pembacaan 
Berger dan Luckman dalam karya yang amat cerdas (Tafsir 
Sosial atas Kenyataan, 1996), hadirnya suatu lembaga 
mengimplikasikan historisitas dan pengendalian tertentu. 
Lembaga-lembaga selalu mempunyai sejarah yang 
menghasilkan mereka. Lebih jauh, setiap lembaga, karena 
fakta eksistensinya sendiri, mengendalikan perilaku 
manusia dengan jalan membuat pola-pola perilaku 
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yang telah didefinisikan terlebih dahulu, yang kemudian 
menyalurkannya ke satu arah di antara sekian banyak arah 
lain yang secara teoritis dapat dilakukan 

***

SELAMA tiga puluh dua tahun lebih represi atas 
ingatan publik itu terus dipelihara secara sistematis, 
imajinasi politik itu terus dijalarkan melalui berbagai 
program dan wahana. Dalam hal ini, negara Orde Baru 
berhasil membangun state apparatus untuk menjaga 
imajinasinya agar dihayati sebagai fakta sosial oleh 
masyarakat. Mengikuti pembagian dari Althusser, state 
apparatus tersebut terdiri atas perangkat-perangkat 
represif (repressive state apparatus) serta perangkat-
perangkat ideologis (ideological state apparatus).

Perangkat yang pertama diwakili oleh lembaga-
lembaga seperti militer, birokrasi dan lembaga peradilan. 
Sementara perangkat kedua diwakili oleh institusi-
institusi pembentuk kesadaran masyarakat seperti 
lembaga pendidikan. Perangkat pertama bergerak pada 
wilayah hukuman (punish), lembaga kedua bergerak pada 
wilayah pendisiplinan (discipline).

Manipulasi sejarah adalah awal bagi lahirnya tragedi 
kemanusiaan dalam kehidupan sebuah bangsa. Berbagai 
tragedi kemanusiaan yang mengharu-biru tanah air 
bisa dicari sumbernya pada bagaimana penguasa 
memperlakukan sejarah. Ada banyak warga negara yang 
kehilangan hak hidup dan kemerdekaannya semata-
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mata karena dianggap sebagai jejak dari sejarah lain, 
sejarah yang dianggap illegal oleh penguasa. Lebih dari 
itu, imunitas sejarah telah menghilangkan sensibilitas 
kekuasaan.

Kini, penguasa Orde Baru sudah tumbang, memang. 
Namun apakah publik akan segera keluar dari kepungan 
sejarah, kiranya masih perlu menunggu waktu. Secara 
struktural belum terdapat perubahan yang signifikan dari 
rezim yang lalu. 

Elan vital rezim reformasi makin surut karena sikap 
terhadap demokrasi yang diperlihatkan pemerintahan 
pasca Orde Baru masih merupakan politik demokrasi, 
bukan policy demokratisasi. Sekilas, keduanya memuat 
semangat yang sama. Akan tetapi, sesungguhnya ke-
duanya memiliki perbedaan. Politik demokrasi lebih 
menonjolkan formalitas sebagai benteng untuk meng-
hadapi arus deras gerakan demokratissai publik. Se-
dangkan kebijakan (policy) demokratisasi merujuk pada 
transformasi strukural yang radikal yang bisa memutus 
mata rantai politik dengan masa lalu. Jika dilihat secara 
lebih cermat, hampir semua program demokrasi saat ini 
lebih banyak bergerak pada level-level non-struktural, 
anti-paradigma, serta lebih pada perubahan gaya 
kekuasaan. 

Kita punya sedikit momentum untuk lari dari relalitas-
kuasa Orde Baru sesaat setelah jatuhnya Soeharto. 
Tetapi, tampaknya kita pun hanya punya sedikit aktor 
untuk menjaga momentum tersebut. Kita punya banyak 
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kebusukan untuk menempatkan penguasa sebagai 
terdakwa sejarah. Tapi, kita cuma punya sedikit hakim 
yang setia dan punya pemihakan pada kemanusiaan 
dan keadilan. Penguasa Orde Baru telah menciptakan 
hedonisme politik bagi aparatnya untuk setia pada 
realitas-kuasa. Sementara terhadap mereka yang 
membuka belukar dan kebusukan kekuasaan, penguasa 
tak segan-segan unutk melakukan asasinasi politik.

Kekuasaan politik tidak lagi punya garis pemisah 
dengan kekuasaan ekonomi. Sebagai akibatnya, sen-
tralis me kekuasaan dalam bidang poltik selalu diikuti 
oleh sentralisme dalam bidang ekonomi. Makin jauh jarak 
se seorang dengan penguasa, makin tak berdayalah dia. 
Makin kritis seseorang terhadap penguasa, makin ber-
bahayalah nasibnya.

***

ADA banyak kasus yang menunjukkan bahwa ter -
hadap mereka yang gigih melakukan upaya pem-
bongkaran atas realitas-kuasa, asasinasi politik diciptakan. 
Penculikan aktivis mahasiswa, terbunuhnya buruh 
Marsinah dan wartawan Udin, merupakan rangkaian 
asasinasi politik yang sesungguhnya bermuara pada 
ketakutan penguasa untuk berada di luar realitas yang 
didesainnya. Dengan ini sesungguhnya penguasa sadar, 
bahwa legitimasi yang ia miliki akan berakhir manakala 
pembongkaran atas realitas-kuasa terjadi.
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Untuk keluar dari realitas-kuasa pertama-tama kita 
harus melakukan desakralisasi dan demistifikasi kekuasaan 
yang kemudian menampungnya dalam berbagai struktur 
sosial-politik baru. Struktur-struktur baru tersebut, jika 
tidak diakomodasi oleh negara, setidaknya akan menjadi 
front untuk menegosiasikan realitas. Tidak kalah penting 
adalah kesediaan untuk melakukan pembacaan ulang 
(re-reading) atas bangunan historis yang selama ini 
dijadikan penopang legitimasi oleh penguasa. Bukankah 
hancurnya fakta sosial sering berawal dari sejarah yang 
berubah menjadi fiksi ?

***
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MUNCULNYA sejumlah gagasan tentang perlunya negara 
melakukan peninjauan ulang atas hubungannya dengan 
lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia 
merupakan sebuah terobosan yang layak didukung. 
Sudah lama negeri ini kehilangan kapasitas-kapasitas 
domestiknya akibat hubungan yang mendalam dan 
berkelanjutan dengan lembaga dana internasional dan 
dengan rezim kapitalis global pada umumnya. 

Secara empiris, hanya sedikit cerita sukses dari 
se buah pemerintahan yang mendasarkan diri pada 
bantuan luar negeri. Kebanyakan negara justru masuk 
ke dalam jerat utang (debt trap) berkepanjangan dan 
mendalam yang kemudian mempengaruhi berbagai 
program pembangunan. Tak jarang, pilihannya adalah 
meninggalkan rakyat sebagai pemilik legitimasi karena 
pemberi utang ikut menentukan desain dan politik 
pembangunan.
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Memang, eksistensi negara-negara berkembang 
selalu ada dalam konteks pertumbuhan kapitalisme. Entah 
yang melakukan resistensi maupun yang melakukan 
akomodasi, tetapi dalam ruang kapitalisme itulah negara-
negara berkembang terus melakukan pencarian watak 
dan format.

Selain menempatkan kapitalisme sebagai sebuah 
imperatif sejarah (historical imperative), kini kita berada 
dalam interdependensi global yang ditandai oleh “in-
tegrasi dan resistensi relatif”. Artinya, melakukan in tegrasi 
secara penuh akan dengan mudah menjebak negara ke 
dalam lingkar dependensi global yang lebih mendalam. 
Sementara melakukan perlawanan terhadap kapitalisme 
dunia, barangkali hanya akan melahirkan nasionalisme 
yang terlampau eksotik seperti yang berlangsung di 
Korea Utara.

Interdependensi diandaikan sebagai konstelasi yang 
netral, tetapi sebenarnya ada operasi-operasi tersembunyi 
yang berlangsung di balik jubah globalisasi saat ini. Tak 
heran jika sejumlah intelektual menyebut globalisasi 
sebagai mitos. 

Memang, dalam globalisasi yang timbul adalah “ke-
kuasaan yang beroperasi dalam keriangan”. Kita seolah 
merayakan keragaman, padahal yang berlangsung se-
benarnya keseragaman. Dulu, kolonialisme telah me-
lahirkan nasionalisme sebagai bentuk perlawanan. Kini 
globalisasi telah menihilkan nasionalisme dalam batas-
batas tertentu, dan memunculkan individualisme.
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Setiap negara mungkin merasa kecewa dengan keny-
ataan ini, ketika generasi yang tumbuh dalam asuhan pasar 
semesta tidak terlalu bisa diharapkan untuk mengusung 
nasionalisme. Sebab yang kemudian berkembang adalah 
generasi trans-nasional dan nasionalisme berubah 
menjadi nasionalis-mix.

Negara-negara yang sudah berada dalam tahap 
kapitalisme lanjut boleh jadi akan mengontrol pasar. 
Tetapi lebih banyak lagi negara yang berposisi dikontrol 
pasar, menjadi korban penyesuaian serta menjadi budak 
pasar (market slaver). Tidak punya massa, tetapi pasar 
adalah ruang legitimasi bagi negara untuk bertahan atau 
tumbang. Tidak punya “ideologi”, tetapi karena itu pasar 
akan dengan mudah ditunggangi oleh kekuatan politik 
domestik untuk mendelegitimasi kekuasaan pemerintah.

Bukan hanya konstruksi tentang negara yang kini 
semakin ditentukan pasar, tetapi juga konstruksi tentang 
elite. Pasar potensial membentuk elite-elite oportunis, 
menggantikan misalnya elite populis yang lahir pada 
fase ideologi. Maka wajar saja jika elite di negara kita amat 
miskin internalisasi dan kehilangan aura populis. Moral 
politik telah kalah oleh modal dalam pengertian ekonomi.

Prinsip “asal balik modal” menjadi kecenderungan 
dari orientasi elite oportunis. Semua ini kemudian akan 
mempengaruhi berbagai praktik-praktik politik, dari level 
penyelenggaraan pemerintahan negara hingga level 
penyelenggaraan pemerintah desa.



27

Bagian Satu “Pergulatan Negara dan Pasar”

Ketika negara gagal melakukan intermediasi antara 
ruang pasar dan kehidupan politik domestik, ketergan-
tungan terhadap struktur modal internasional akan 
menyeret bangsa kita pada posisi sebagai aparat pasar 
(market apparatus). Selama agenda-agenda besar negara 
lebih banyak mengakomodasi ruang pasar dan me-
nihilkan ruang demokrasi, negara tersebut akan jatuh 
pada hamba kapitalisme yang berkepanjangan. Inilah 
yang barangkali terjadi di Indonesia karena sisi kapitalisme 
hanya diakomodasi dari wilayah pasar.

Sejak krisis 1997, sejak banyak media memasang foto 
Tuan Camdessus dari IMF dengan jumawa dan penuh 
kemenangan menyaksikan Presiden Suharto dengan 
penuh kepatuhan menandatangani Letter of Intent (LoI), 
posisi sebagai market apparatus demikian menonjol dan 
mendalam.

Sampai hari ini, posisi itu masih bertahan dan kelihat-
annya akan tetap berlanjut sampai beberapa periode 
mendatang jika tidak ada upaya-upaya struktural di 
wilayah domestik. Keterikatan pada komitmen pasar 
yang semakin kuat pada akhirnya telah melenyapkan 
keseimbangan posisi negara di hadapan masyarakat 
sebagai pemilik legitimasi politik. Secara perlahan tapi 
pasti, pusat legitimasi pun mengalami perpindahan dari 
publik menuju rezim pasar. 

Posisi demikian sesungguhnya bukan potret yang 
ideal dari realitas independensi global. Interpendensi 
memang memberi posisi imperatif pada kapitalisme 
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internasional untuk diakomodasi, tetapi tidak lantas me-

nisbikan posisi negara sebagai rezim politik yang bisa 
melakukan tindakan-tindakan otonom. Yang terjadi 
sesungguhnya bentuk hegemoni baru yang kini me-
libatkan struktur dan mekanisme yang lebih kompleks 
ketimbang hegemoni dualistik yang terjadi pada era 
sebelumnya.

Sebagai market apparatus, regulasi yang dibuat 
negara memang akan senantiasa memberi pelayanan 
pada rezim pasar global. Sampai kapan pun, kekuatan 
modal internasional tidak pernah bisa diharapkan 
membasmi kebocoran anggaran, korupsi, dan juga men-
desak dihukumnya pejabat publik yang melakukan ke-
jahatan. Sebaliknya, jangan-jangan penyalaghunaan 
pinjaman merupakan sesuatu yang diinginkan oleh 
berbagai lembaga pemberi bantuan karena dengan 
begitu utang akan tetap berkelanjutan (sustainability of 
debt).

Semakin jelas, bahwa meskipun ada agenda-agenda 
politik yang didesain oleh kekuatan pasar global, ia hanya 
sebatas pada logika-logika akumulasi kapital ketimbang 
akumulasi demokrasi. Urusan bagaimana kapitalisme 
dan rezim pasar global membawa berkah atau bencana, 
akan banyak ditentukan oleh upaya-upaya kreatif dan 
progresif dari setiap negara untuk lari dari posisi sebagai 
negara yang serba diatur lembaga-lembaga ekonomi 
internasional.

***
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BERKUASANYA rezim kapitalis dunia tidak seharusnya 
mereduksi peran domestik negara. Agenda demokrasi 
setiap negara akan tetap ditentukan oleh kapasitasnya 
mengelola politik domestik dan tidak bisa diserahkan 
pada kekuatan eksternal.

Ketegangan antara negara dan pasar sering melanda 
negara-negara pasca otoriter karena kepanikan modal. 
Tetapi tidak sedikit yang berhasil melakukan “penaklukan” 
pasar sebagai pusat legitimasi politik. Korea Selatan 
barangkali menjadi contoh menarik tentang keberhasilan 
tersebut. Kini, Korea Selatan dapat melakukan agenda-
agenda politik dengan kapasitas-kapasitas domestiknya 
tanpa terlalu diatur oleh struktur-struktur pasar dunia. 

Hal ini bisa terjadi karena fase ketergantungan eko-
nomi dimanfaatkan secara produktif. Prinsip-prinsip 
kapitalisme seperti akuntabilitas dan transparansi di-
konversi ke dalam prinsip-prinsip politik. Kasus korupsi 
yang menimpa petinggi negara ditangani secara serius, 
sehingga struktur negara tidak melahirkan involasi politik 
yang akan melahirkan involusi ekonomi. Singkatnya, 
kapitalisme tidak sekedar didukung dengan misalnya 
dengan membuat the dream team dalam bidang ekonomi, 
tetapi juga didukung dengan perangkat-perangkat politik 
dan hukum yang mendukung negara untuk berlalri dalam 
arena kapitalisme mutakhir.

Dengan cara itu akan ada kualifikasi aktor politik 
untuk terlibat dalam kompetisi pasar. Kini, perkembangan 
industri Korea sangat mencengangkan. Perusahaan 
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elektronik mereka bahkan menjadi terkemuka dan mulai 
bisa bersanding namanya dengan raksasa yang tampil 
lebih dulu dari negara-negara maju. Begitu juga dalam 
bidang otomotif, mobil buatan Korea kini mulai ber-
sanding dengan nama-nama besar dunia.

Di negara kita, kapitalisme hanya dimasuki dengan 
dorongan-dorongan ekonomi dan tidak didukung dengan 
kapasitas-kapasitas struktural yang siap mengkonversi 
kapitalisme dalam kehidupan politik dan hukum. Menteri 
Keuangan dan Menteri Luar Negeri seolah hanya terlibat 
dalam ritus peminjaman hutang ke negara dan lembaga 
donor internasional. Pemerintah hanya mempersiapkan 
the dream team dalam bidang ekonomi, tetapi abai 
untuk menyiapkan perangkat serta instrumen politik dan 
hukum yang bisa bertarung dalam standar-standar kapi-
talisme dunia.

Harapan pada the dream team dalam ekonomi sering-
kali terlalu besar. Mereka akan dihujat dan jadi terdakwa 
dalam krisis ekonomi seperti sekarang. Mereka pun acap 
menjadi mainan politik para elite untuk mencari muka 
di depan massa politik mereka. Sehebat apa pun tim 
ekonomi kita, akan sangat sukar diharapkan selama tidak 
didukung oleh struktur-struktur politik dan hukum yang 
memadai.

Legitimasi kekuasaan negara pada saat ini bisa 
dipastikan akan lebih banyak berdasar pada kemampu-
annya menjadi struktur mediatik antara pasar dan de-
mokrasi. Terlalu condong pada pasar, negara akan ke-
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hilangan legitimasi domestik karena akan dengan 
mudah mengundang kalangan nasionalis dan kekuatan 
demokrasi domestik untuk melakukan perlawanan. Se-
baliknya jika terlalu sibuk dengan persoalan-per soal an 
domestik dengan melupakan integrasi dengan kapi-
talisme global akan dengan mudah menyeret negara 
pada sikap supra-nasionalis yang akan memarjinalkan 
negara dari pergaulan dunia.

Fenomena yang berlangsung di negara-negara yang 
menjadi budak pasar (market slave) bersumber pada 
pilihan yang pertama. Beberapa negara di Amerika Latin 
pernah terjerumus ke dalam lingkungan dependensi 
yang mendalam terhadap kapitalisme global. Akibatnya 
semua agenda-agenda domestik seperti kebijakan publik 
dan fiskal harus memenuhi kesepakatan dengan lembaga 
pemberi bantuan seperti IMF. Harga-harga dinaikkan 
melebihi kemampuan ekonomi masyarakat sendiri.

Ada pun fenomena kedua – dimana negara sangat 
anti-kapitalis dan supra-populis – membuat negara seper-
ti Korea Utara terkucil. Masyarakat di negara ini bahkan 
hidup dalam ruang irasional dan harus berhadapan 
dengan teror negara hanya karena prinsip-prin sip 
ideologi anti-Barat yang konservatif.

Ketergantungan terhadap kapitalisme sebenarnya 
bukanlah sebuah dosa struktural, sepanjang negara 
bisa melakukan adaptasi kritis dan kreatif terhadap 
kapitalisme. Banyak yang menyebut hipotesis tersebut 
sebagai omong kosong intelektual, terutama dari ka-
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langan nasionalis dan sosialis. Tetapi nampaknya lebih 
merupakan omong kosong jika resep-resep alternatif 
tentang lari dari kapitalisme (escape from capitalism) 
hanya melahirkan rezim-rezim otoriter seperti yang 
berlangsung di Korea Utara: sebuah negara yang sering 
dikatakan unik, tetapi membuat masyarakatnya hidup 
dalam tempurung ideologi yang anakronistik.

***



33

INDONESIA:
TANAH AIR KAPITALISME? 

Sebuah catatan atas Buku Amien Rais,
Selamatkan Indonesia

Tak ada revolusi besar dalam sejarah modern tanpa 
keterlibatan kaum intelektual - Edward Said

ADA dua tipe intelektual mengapa mereka terdorong 
menulis buku. Tipe yang pertama adalah intelektual yang 
menulis buku untuk menyelamatkan hidupnya. Entah 
karena gaji kecil sebagai dosen dan karena memang 
kapasitas yang belum memadai, intelektual ini hanya 
ingin mencari pembeli – dan bukan pembaca – dari 
bukunya. Tipe intelektual yang kedua adalah mereka yang 
menulis buku karena ingin menyelamatkan bangsa dan 
umatnya. Tentu ada banyak yang punya cita-cita mulia 
seperti itu, tetapi karena kapasitas yang tidak memadai, 
bahkan terkadang karya mereka dibikinkan oleh orang-
orang dekatnya, tetap saja tidak menghasilkan karya yang 
menggetarkan. 
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Amien Rais sejak lama punya pikiran yang meng-
getarkan. Ia menulis karena ingin menyelamatkan nasib 
bangsanya. Bukunya kali ini, meski barangkali me rupa -
kan karya yang paling emosional dibanding karya se-
belumnya, mencerminkan semacam moral impetus dari 
seorang intelektual yang tak pernah jeri menantang 
banalitas kekuasaan. 

Fase Amien tahun 80-an barangkali adalah fase 
aristotelian dimana ia, sebagai intelektual, hanya sibuk 
bagaimana “mengggambarkan dunia”. Sejak 90-an ia 
telah berada pada fase marxian dimana ia ingin “meng-
ubah dunia”. Jika tahun 90-an, dunia yang ingin ia ubah 
adalah wilayah komunalnya – setidaknya sampai ia men-
jadi orang nomor satu di PP Muhammadiyah --, kini ia 
mentransendensi pikiran dan perannya bagi bangsanya 
yang ingin ia selamatkan dari ancaman kehancuran 
yang kini hadir secara telanjang. Sikap intelektual itu 
secara tegas ditulis Amien di halaman 128 buku ini: 
ideas are the moving forces of history. Bagi Amien, adalah 
pengkhianatan jika dalam suasana sosial dan ekonomi 
masyarakat yang murung, seorang intelektual masih 
begitu bangga dengan pilihan gagasan yang netral. 
Adalah hipokrisi yang akut jika seorang intelektual larut 
dalam kekuasaan yang menebarkan dirty business dan abai 
atas meaningful business. Di sebuah negeri yang masih 
dilanda kekacauan secara sosial-politik, pilihan intelektual 
harus netral adalah sebuah kemewahan. Di atas sikap 
inilah Amien mengartikulasikan seluruh gagasannya, 
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yang barangkali bisa menjadi pesan berharga terutama 
bagi kaum intelektual muda.

Buku ini adalah manifesto Amien yang boleh jadi 
merupakan transformasi manifesto Amien pada saat 
Indonesia masih dikungkung rezim Orde Baru. Alamat 
bagi pemikiran Amien sejak lama sangat jelas, yakni 
pada kekuasaan yang korup. Jika pada tahun 90-an 
ia melancarkan pemikiran tentang tauhid sosial yang 
meng ajak umat Islam untuk tidak hanya menempatkan 
agama sebagai “ayat-ayat cinta” yang pasif dan menerima 
berbagai despotisme kekuasaan tanpa perlawanan, 
Menyelamatkan Indonesia adalah sebuah manifesto 
yang lugas dan tanpa tedeng aling-aling mengungkap 
tendensi-tendensi korupsi yang berlangsung pada titik 
episentrum kekuasaan.

Kemarahan Amien Rais dalam tujuh bab buku ini 
harus dibaca dalam konteks kekecewaannya pada proyek 
reformasi yang sepuluh tahun silam telah ia rintis dengan 
keletihan, menyita energi dan bahkan nyawa anak-anak 
bangsa. Amanat reformasi yang paling kuat adalah 
bagaimana mengubah watak negara. Jika pada era 
Suharto, watak negara yang dilawan Amien Rais adalah 
negara yang mengalami personifikasi begitu kuat dari 
penguasa: “aku adalah negara dan negara adalah aku”. 
Kini, pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono 
(SBY), negara mengalami korporasi sedemikian kuat dari 
jejaring modal global. Jika era Suharto negara menjadi 
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power apparatus penguasa, pada masa SBY negara men-
jadi market apparatus dari jejaring kapitalisme global. 

Sampai kini muncul perdebatan, apakah kolonialisme 
mereproduksi dirinya dalam jejaring pasar global? Atau-
kah pasar yang kini berkuasa merupakan entitas yang 
lahir karena konsensus global sehingga dibayangkan 
sebagai arena yang netral? Buku ini secara tegas memberi 
jawaban “ya” pada pertanyaan pertama dan “tidak” pada 
pertanyaan kedua! Dengan penelusuran data-data yang 
meyakinkan, Amien Rais mencoba melihat bagaimana 
segregasi negara oleh kekuatan modal internasional 
berlangsung begitu jauh. Yang kini berlangsung dalam 
politik Indonesia adalah keriangan politik yang pedih, 
hura-hura kaum selebritis yang tiba-tiba mengisi instlalasi 
politik nyaris tanpa kualifikasi politik yang jelas.

Kuasa modal dalam bangunan negara hari ini me-
lahirkan berbagai produk yang juga paralelel dengan 
kepentingan pemilik modal, baik produk kebijakan 
maupun pada kehadiran aktor dan elemen-elemen politik 
lainnya. Pada bab V buku ini, Amien Rais memetakkan 
dengan amat lugas dampak dari fenomena yang ia 
sebut sebagai korporatokrasi : sebuah fenomena dimana 
kehidupan politik tunduk pada logika pemilik modal. 
Pada bagian ini juga Amien mengurai berbagai reproduksi 
yang hadir dalam panggung politik Indonesia mutakhir 
sebagai hubungan mendalam antara pasar dan negara. 
Reproduksi itu mewujud dalam hadirnya elite-elite 
inlander, kaum intelektual tukang yang hanya melihat 
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keadaan negerinya dari balik kaca gedung universitas 
yang mewah. Jangan gerakan yang nyata, bahkan perasa-
an solidaritas dan pikiran bebas pun jangan-jangan 
mereka tak punya. 

Fokus buku ini sebenarnya adalah tentang relasi 
negara dan pasar, terutama dalam dinamika globalisasi 
yang dipompa semangatnya oleh kalangan hiperglobalis 
di negara-negara Barat. Kalangan hiperglobalis percaya 
bahwa kini ada proses take over atas peran negara oleh 
aktor-aktor ekonomi raksasa seperti perusahaan trans-
nasional, namun nyatanya negara merupakan aktor 
per tama yang menjaga koridor globalisasi. Kedaulatan 
negara tidak akan pernah hilang ketika ekstrimitas pasar 
ber langsung seperti saat ini. Yang terjadi sesungguhnya 
adalah bahwa kedaulatan negara saat ini bersarang pada 
arena yang tidak merata antara negara-negara industri 
dan negara-negara miskin. Negara-negara industri utama 
yang tergabung dalam group delapan (G-8) misalnya, me-
rupakan negara-negara yang memiliki koridor kedaulatan 
negara yang semakin diperluas oleh aktor-aktor ekonomi 
yang mereka miliki. Sementara ketiadaan aktor ekonomi 
di negara miskin dan berkembang, membuat koridor 
kedaulatan negara ini berjalan stagnan, bahkan menyusut 
pada arena domestik. 

Perluasan ruang kedaulatan (space of souvereignty) 
dari negara-negara industri terus menekan posisi negara 
yang lemah secara ekonomi untuk hanya mengurus dirinya 
sendiri dengan berbagai instrumen dan juga gagasan 
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dari negara-negara industri maju yang mengalami rasio-
nalisasi sebagai instrumen dan gagasan global. Sampai 
kemudian, momen ini berlanjut pada modus relasi yang 
berbeda antara negara dan pasar. Maka bagi negara-
negara industri, globalisasi boleh jadi merupakan momen 
dimana negara menciptakan pasar (state make market). 
Sebaliknya bagi negara berkembang, globalisasi me-
rupakan momen dimana pasar menciptakan negara 
(market make state). Dua modus relasi yang berbeda 
antara negara dan pasar di negara industri dan negara 
ber kembang membawa implikasi yang kompleks. 
Agenda-agenda penyesuaian struktural yang harus 
di lakukan negara berkembang berhadapan dengan 
rezim pasar global menciptakan sebuah model negara 
yang tak berkelanjutan (unsustainable state) di negara 
berkembang. 

Indonesia for Sale ! 

Amien Rais mengajak kita untuk tidak percaya dengan 
mitos inivisible hands yang bekerja mengatur pasar 
sebagaimana dibayangkan Smith berabad-abad silam. 
Tangan-tangan yang mengendalikan globalisasi begitu 
jelas dan melembaga pada saat ini. Kehadiran berbagai 
lembaga dan korporasi global, juga hanya menyeret 
pasar pada wataknya yang semakin ekstrim. Puncak neo-
liberalisme saat ini sama sekali tidak sedang merayakan 
pasar bebas – jika itu dipahami sebagai bekerjanya 
hukum alamiah untuk menciptakan keseimbangan antara 
penawaran dan permintaan. 
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Data-data yang disajikan dalam buku ini (hal 226-
227) begitu mencengangkan. Daftar penjualan aset yang 
dilakukan pemerintahan SBY semakin mengukuhkan 
posisi negara sebagai broker dunia kapitalis. Beban eko-
nomi dan sosial yang harus ditanggung begitu tinggi 
sebagai akibat dari proses privatisasi yang kini gencar 
dilakukan. James Petras dan Henry Veltemeyer (2001) 
memberi uraian menarik tentang “tangan-tangan yang 
nampak” yang mengatur globalisasi seperti dalam kasus 
privatisasi. Jauh dari argumen ekonomi, privatisasi di-
pandang keduanya sebagai sebuah kerja politik yang 
menyertakan di dalamnya proyeksi kekuasaan negara-
negara maju yang memiliki koridor lebih luas dari sisi 
kedaulatan ketimbang negara berkembang. 

Privatisasi yang berlangsung begitu simultan di 
banyak negara bukanlah sebuah keputusan ekonomi yang 
terisolasi. Hal itu terkait dengan kekuatan-kekuatan politik 
yang lebih besar yang beroperasi melalui aparatur negara 
yang koersif. Privatisasi, tidak hanya tidak “mengoreksi” 
intervensi negara yang berlebihan, monopoli serta 
pelayanan publik berbiaya tinggi, melainkan cenderung 
memperparah hal tersebut, yaitu dengan menciptakan 
struktur ekonomi yang tidak responsif terhadap konsumen 
domestik dan “masyarakat sipil” lapisan bawah.

Dari sisi proses demokrasi politik, Amien Rais secara 
jujur mengakui terdapat kemajuan yang cukup ber-
arti pada masa SBY seperti munculnya ruang-ruang ke-
bebasan politik, tumbuhnya gairah demokrasi di tingkat 
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lokal, stabilitas keamanan yang cukup terjaga. Namun 
dalam spektrum yang lebih luas, yakni dalam sikap negara 
dalam panggung internasional, nampaknya Indonesia 
jatuh menjadi ‘negara bagian’ Amerika. Buku ini hadir 
– dan nampaknya dipersiapkan pada saat – Indonesia 
merayakan 100 tahun kebangkitan nasional. Pada saat 
perayaan kebangkitan begitu meriah, buku ini seperti 
sedang mengirimkan karangan bunga. Buku ini datang 
dari seorang pelaku, yang membuka belukar rezim 
otokrat, namun setelah jalan begitu lempang mengisi 
hari-hari demokrasi, yang tampil di taman adalah para 
penyanyi dangdut dan artis sinetron yang tiba-tiba jadi 
politisi, para saudagar dan pemilik modal yang berubah 
menjadi politisi poster dan beriklan di mana-mana. 
Tetapi bukankah iklan tentang demokrasi, bukan lah 
demokrasi itu sendiri? 

Di atas segalanya, buku ini bukan hand-book untuk 
menjawab soal ujian. Buku ini adalah guidance book untuk 
menjawab bagaimana seharusnya negara terbebas dari 
rezim kolonialisme baru. Dalam pusaran globalisasi, yang 
diperlukan bukan saja keberanian untuk mencari trayek 
baru, tetapi juga mencari sopir yang baru, yang bisa 
memberi jalur alternatif seperti yang ditunjukkan oleh 
para pemimpin di kawasan Amerika Latin, India serta Iran. 
Yang agak disayangkan, beberapa diksi yang diungkap 
Amien dalam bukunya kali ini mungkin terlalu sarkastik 
dan beberapa tulisan terjebak menjadi teks poster. 
Entah, apakah ini merupakan tahap baru perlawanan, 
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atau sebuah rasa frustasi seorang (mantan) pahlawan 
perubahan. 

***
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NEGARA DALAM
ARUS PENDISIPLINAN PASAR

BERKUASANYA rezim ekonomi dunia seperti Bank Dunia 
dan IMF pada saat ini membawa akibat pada lahirnya pola-
pola pendisiplinan negara oleh rezim pasar, terutama di 
negara sedang berkembang. Hikayat pendisiplinan itu 
bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, namun merupakan 
transformasi panjang dari sejarah kelahiran negara pasca-
kolonial.

Pendiplinan negara oleh kekuatan eksternal bukan 
sesuatu yang aneh dalam proses pembangunan di negara 
berkembang seperti Indonesia. Bradley R Simpson dalam 
bukunya, Economic with Guns: Authoritarian Development 
and US-Indonesian Relations (1960-1968) secara menarik 
menunjukkan bahwa konstruksi negara Orde Baru dan 
seluruh gagasan pembangunan yang diproduksi rezim 
tersebut memiliki hubungan kuat dengan pandangan 
dunia (world view) Barat, khususnya gagasan Amerika 
Serikat tentang politik global. Kesungguhan Amerika 
mengkonstruksi negara mencerminkan perhatian negeri 
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adi daya tersebut untuk menjaga kepentingannya dalam 
waktu yang amat panjang. Konstruksi Amerika atas 
Indonesia dilakukan melalui upaya yang sistematis dan 
intensif. Tidak hanya dalam bidang ekonomi dan militer, 
Amerika bahkan memberi perhatian pada aspek indigen 
atau ruang-dalam bangsa ini . 

Fakta menarik yang disajikan buku Simpson adalah 
dikirimnya antropolog muda Clifford Geertz ke Indonesia 
tahun 1954 untuk mengerjakan sebuah proyek “mengapa 
Jawa tidak berhasil mencapai evolusi pertanian yang 
akan menyiapkan tahap menuju industrialisasi.” Geertz 
kemudian melakukan riset mendalam dan melahirkan 
buku yang amat berpengaruh dalam ilmu sosial Indonesia 
bahkan hingga hari ini, Agricultural Involution. Intinya, 
buku tersebut menyusun secara detail tentang watak dan 
karakteristik orang Jawa yang menjadi kultur dominan 
di Indonesia, dalam menerima gagasan modernisasi. 
Informasi menarik dari buku itu: Geertz ternyata adalah 
murid Talcott Parsons, seorang ilmuwan yang me mi-
liki pengaruh kuat dalam gagasan modernisasi. Dan 
modernisasi adalah, “rumah gagasan” bagi ide-ide neo-
liberalisme yang kini menopang pertumbuhan globalisasi.

Dari Pendisiplinan Ekonomi ke Pendisiplinan Politik

Jika kapitalisme bersikap acuh tak acuh tentang ka-
pasitas rezim politik di negara berkembang, rezim neo-
liberal datang dengan semacam keyakinan bahwa rezim 
otoriter adalah penghambat bekerjanya mekanisme 
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pasar. Tak heran jika demokrasi merupakan proyek yang 
mendapat perhatian intensif dari lembaga-lembaga 
pemberi bantuan internasional dalam satu dasawarsa 
ter akhir. Dalam Konferensi yang diselenggarakan negara-
negara yang tergabung dalam Organization for Eco nomic 
Co-operation and Development (OECD ) di Paris tahun 
2005, disepakati tentang “Deklarasi Paris untuk Efek tivitas 
Bantuan”. Deklarasi tersebut mencerminkan perubahan 
orientasi dan perluasan dimensi bantuan dari wilayah 
ekonomi ke non-ekonomi. Di bawah tema besar “assessing 
democracy”, proyek pengarusutamaan demokrasi 
dilakukan dalam skala yang luas. Bantuan terhadap proses 
demokrasi Indonesia menyita porsi yang amat besar. 
Bahkan menurut Edward Asprinall (2010), sebenarnya 
yang menerima bantuan bagi proyek demokrasi bukan 
hanya lembaga-lembaga negara, namun juga civil society 
organizations (CSO) di Indonesia.

Perubahan orientasi tersebut menunjukkan tentang 
mulai digarapnya pendiplinan politik setelah pendisiplinan 
ekonomi berlangsung secara intensif dan korporatik 
melalui pintu privatisasi. Ini merupakan proses ganda 
bagi proses pengarusutanamaan ideologi neoliberal di 
Indonesia. Proses pendisiplinan ganda ini merupakan 
upaya untuk meneguhkan bekerjanya mekanisme pasar 
bebas dengan jalan mereduksi berbagai ganjalan politik. 
Keyakinan ini sepenuhnya menggambarkan semangat 
rezim neoliberal yang ingin membangun keintiman baru 
antara entitas negara dan pasar.
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Pada masa Orde Baru negara menjadi agen penting 
bagi proses akumulasi modal. Di lain pihak, rezim pemberi 
bantuan tetap menjaga hubungan tersebut dengan tidak 
terlalu konsen pada agenda-agenda politik domestik. 
Terdapat separasi atau pemisahan antara aspek ekonomi 
dan politik dari rezim ekonomi internasional pada saat itu. 
Dalam beberapa aspek, hal ini menyumbang bagi proses 
stabilitas makro ekonomi. Namun dari aspek lainnya, 
pola ini membuat persoalan-persoalan pelanggaran 
politik seperti isu hak asasi manusia dan demokratisasi 
dibebankan sebagai urusan domestik. Untuk menjaga 
arus modal dari luar, negara Orde Baru kemudian me-
lakukan pendisplinan massa melalui kebijakan massa 
mengambang (floating mass). Kebijakan ini pada dasar-
nya ingin mencegah kegaduhan politik publik dengan 
jalan menciptakan kanal-kanal politik yang ketat sebagai 
instrumen partisipasi massa. Identitifikasi politik publik 
harus disalurkan melalui lembaga-lembaga politik se-
perti partai yang dikontrol secara ketat oleh negara. 
Praktik otoritatarian dalam kebijakan politik bukanlah 
sesuatu yang dihiraukan oleh rezim eksternal selama 
negara mampu menjaga disiplin fiskal terutama dalam 
hal pengembalian pembayaran utang luar negeri dan 
menjaga iklim investasi dari luar.

Jika kapitalisme menyukai hadirnya negara sebagai 
agen represif, rezim neoliberal mencoba mengkonstruksi 
negara sebagai agen demokrasi kosmopolitan. Rezim 
neoliberal juga mulai menggarap secara langsung iden-
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titas politik pada level domestik. Seperti dikemukakan 
Ian Bremmer (2011), rezim neoliberal membutuhkan pe -
me rintahan yang terbuka, efisien, transparan dan punya 
akuntabilitas supaya pasar bisa bekerja. Tak mengheran-
kan jika kemudian topik-topik tentang efisiensi, trans-
paransi, dan akuntabilitas menjadi wacana kunci rezim 
neoliberal. Maka, konstruksi negara tentang massa meng-
ambang kini berpindah pada konstruksi negara meng-
ambang (floating state) di hadapan rezim neoliberal. 

Jika massa mengambang didesain untuk menjaga 
akumulasi kapital, negara mengambang melengkapinya 
dengan upaya-upaya pendisplinan atas norma demok-
ratisasi kosmopolitan. Jika massa mengambang mem-
bawa akibat pada hilangnya identitas masyarakat dalam 
berpolitik karena dianggap menyimpan resistensi ter-
hadap negara, negara mengambang berada pada 
logika serupa: dengan membangun identitas negara 
ke dalam perhelatan demokrasi kosmopolitan, potensi 
negara sebagai agen perlawanan atas rezim global 
akan mudah direduksi, terlebih ketika proyek privatisasi 
bekerja secara optimal sehingga negara benar-benar tak 
memiliki kekuatan lagi. Negara mengambang bukanlah 
konsekuensi. Ia adalah konstruksi yang konsisten dengan 
keinginan rezim neoliberal supaya pasar bebas bisa 
bekerja di muka bumi. Negara mengambang adalah 
negara yang lemah baik ke luar maupun ke dalam karena 
harus mengakomodasi politik demokratis pada satu sisi, 
di sisi lain juga harus kompromistis – jika tak ingin disebut 
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takluk – pada blue print pembangunan yang didesain oleh 
rezim eksternal. Fase massa mengambang barangkali 
telah melahirkan masyarakat yang “bisa makan tapi tak 
bisa berpolitik”. Fase negara mengambang melahirkan 
masyarakat yang bebas berpolitik demi mencari sesuap 
nasi!

***
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NEGARA, PASAR,
DAN ANOMISASI MASSA

GLOBALISASI dan proyek demokrasi telah menyita ke-
sibukan ekonomi dan politik di negara-negara ber-
kem bang. Kesibukan pertama adalah bagaimana men-
cipta negara sebagai arena perluasan pasar global. 
Kesibukan kedua berlangsung pada level domestik, ketika 
penyesuaian atas pasar global mampu menyelamatkan 
masyarakat atau warga negara. Malangnya, kesibukan 
pada yang pertamalah yang kemudian menyita energi 
sebagian besar negara berkembang untuk melakukan 
integrasi dengan rezim global. Sementara pada agenda 
“bagaimana demokrasi mampu menyelamatkan masya-
rakatnya” menjadi sesuatu yang amat problematis.

Rute Indonesia sangatlah jelas. Negeri ini dipuja-puji 
oleh masyarakat internasional sebagai negeri demokratis 
baru yang amat hebat. Tetapi di tengah fundamen 
ekonomi dan industri yang rapuh, Indonesia akan menjadi 
negara demokratis yang miskin. Dalam kemiskinan, 
demokrasi akan meluapkan emosi politik publik. Kega-
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duhan politik terus berlangsung secara spartan. Konflik-
konflik kelas mungkin akan terjadi, karena rute liberasi 
politik sangat terkait dengan korporasi ekonomi. Pada 
titik ini, relasi antara negara dan pasar bukan tidak 
mungkin akan melahirkan disharmoni. Negara akan sibuk 
menjadi mitra kekuatan modal eksternal dan melayani 
segala tuntutan mereka untuk hadir berinvestasi. Tetapi 
bersamanya berlangsung ekonomi “yang amat kejam” 
terhadap masyarakatnya sendiri. Privatisasi dan li bera-
lisasi perdagangan adalah bom waktu yang akan me-
nyeret masyarakat pada kondisi anomie: sebuah kondisi 
disorientasi yang menggambarkan absennya negara 
dalam kehidupan riil masyarakatnya.

Kesibukan negara mengelola kebijakan publik pada 
level domestik kerap harus berbenturan dengan intrusi 
dari pasar global yang begitu agresif. Sejumlah ekspe-
rimen dalam mengatasi relasi negara, pasar, dan kese-
jahteraan masyarakat berlangsung misalnya di kawasan 
Amerika Latin. Para pemimpin di kawasan itu mencoba 
menghidupkan neo-sosialisme untuk membendung arus 
dan agenda neo-liberal. Meskipun belum menampakkan 
hasil yang memuaskan, sekurang-kurangnya ada ke-
inginan untuk mencari jalan lain bagi negara-negara 
di kawasan itu untuk mengatasi tunduknya negara 
pada arus marketisasi. Jalan terjal untuk melakukan ke-
mungkinan jalan lain – “another world is possible” – hanya 
menunjukkan bahwa globalisasi telah membuat relasi 
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yang semakin kompleks antara negara, pasar, dan massa 
di negara berkembang.

Formasi dan watak negara mengalami perubahan 
secara radikal menyusul bekerjanya institusi neoliberal 
yang didominasi korporasi raksasa dan negara-negara 
maju yang menjadi penopang di dalamnya. Bayangan 
tentang bekerjanya pasar swatata (self-regulating market) 
dalam sistem pasar bebas sebagaimana pernah ditulis 
oleh Karl Polanyi, semakin menjauh. Pasar swatata – 
yang dibayangkan akan mengatur dirinya sendiri secara 
“alamiah” -- nyatanya kian menjadi ilusi di tengah ke-
hadiran negara maju yang selalu satpam (wacth dog) 
bagi beroperasinya korporasi yang punya afinitas dengan 
negara mereka. Dari sisi ini agenda neoliberal me-
nampilkan wajah kolonialnya. 

Operasi pasar global yang dilakukan oleh sejumlah 
korporasi raksasa di negara berkembang menumbuhkan 
konsumsi tingkat tinggi namun dalam jangka panjang 
sesungguhnya hanya akan melanggengkan dominasi. 
Kekuasaan yang beroperasi dalam struktur kapitalis 
mutakhir adalah kekuasan yang mampu mengorganisir 
struktur-struktur untuk bekerja secara amat canggih. 
Kekuasaan ini tidak semata-mata dipersiapkan bagi 
ke un tungan saat ini, tetapi juga untuk masa-masa 
yang panjang. Inilah yang oleh Susan Strange disebut 
kekuasaan kelak (the future power). Pasar yang netral ke-
lihatannya semakin menjadi gosip akademik. 
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Kepanikan finansial telah melanda para pengelola 
negara – dari pusat hingga daerah – sehingga menye-
diakan karpet merah bagi operasi pasar global. Seperti 
dalam logika pemberian ijin bagi hipermarket, seperti 
itulah pola relasi negara dan pasar dalam konteks glo-
balisasi saat ini. Bagaimana pasar waralaba bisa berdiri, 
apakah semata-mata karena bekerjanya hukum pasar? 
Bukankah tanpa keterlibatan politik para penguasa lokal 
seperti bupati pasar itu tak akan berdiri? Sekali lagi, pasar 
bebas tak pernah mampu menyembunyikan tangan-
tangannya sebagaimana impian Adam Smith tentang 
invisible hands!

Anomisasi 

Sudah sejak lama para pengkritik globalisasi mem-
berikan peringatan tentang jebakan (trap) rezim pasar 
global terhadap pembangunan yang bisa melemahkan 
peran negara. Jebakan itu terutama muncul ketika ber-
bagai kebijakan penyesuaian atas struktur ekonomi 
global dipilih oleh sejumlah negara berkembang. Cerita 
tentang penyesuaian struktural (structural adjusment) 
yang dilakukan oleh negara-negara berkembang sejak 
tahun 80-an berlanjut ke penyesuaian-penyesuaian lain 
pada masa kini. Dalam isu pemanasan global misalnya, 
negara-negara berkembang seolah harus melakukan 
penyesuian ekologis (ecological adjusment) atas proyek 
ekologis negara-negara industri utama, yang secara faktual 
menjadi aktor terbesar dalam tragedi pemanasan global. 
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Rasanya tak berlebihan jika Kompas (20/10) menyebut 
munculnya fase kolonialisme hijau dari debat tentang 
pemanasan global dewasa ini. Seperti yang disajikan 
laporan media ini, lagi-lagi, fenomena kolonialisme hijau 
merepresentasikan kolaborasi negara-negara maju dan 
jejaring korporasi raksasa dalam industri farmasi untuk 
menekan industri di negara berkembang agar menjaga 
kekayaan alamnya. Pola seperti ini nampak kuat menjadi 
tipikal bagaimana globalisasi saat ini bekerja, siapa 
yang menggerakannya, dan siapa yang kelak menjadi 
korbannya.

Memperkuat negara 

Liberalisasi politik dan liberalisasi ekonomi bukanlah 
dua sisi mata uang dalam koin yang sama. Proses libera-
lisasi politik yang memberi hak-hak partisipasif kepada 
publik tidak selalu harus dibarengi oleh proses liberalisasi 
ekonomi tanpa kendali. Apalagi di negara yang secara 
faktual sangat kaya seperti Indonesia, liberalisasi eko-
nomi yang berlebihan hanya akan memberi jalan bagi 
pemiskinan massa. Pendalaman industri (deepening of 
industry) seharusnya menjadi agenda besar ketika proses 
liberalisasi ekonomi berlangsung.

Takluknya negara pada kekuatan korporasi merupa-
kan alasan bagi perlawanan atas globalisasi. Bahkan 
di negara yang politiknya paling liberal sekalipun, 
titik balik pembangunan ekonomi domestik justru 
sedang melibatkan negara sebagai entitas terakhir dari 
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harapan publik. Dengan asumsi standar bahwa libe-
ralisme identik dengan kuasa modal, negara seperti 
Amerika di bawah Obama justru “mati-matian” memberi 
proteksi kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam 
kasus tumpahnya minyak ke Teluk Meksiko. Presiden 
Obama bahkan bisa memaksa korporasi besar seperti 
British Petroleum (BP) untuk menyelasaikan bocornya 
pipa minyak yang membuat kematian ekologis di Teluk 
Meksiko. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, BP pun 
berupaya keras dan behasil menutup semburan minyak 
sehingga bahaya yang lebih hebat bisa dicegah. Negara 
begitu kuat dan tidak tunduk pada korporasi raksasa. Dan 
itulah fungsi dasar negara, yakni memberi proteksi dan 
rasa aman bagi masyarakat yang mendukungnya.

Mengapa di Teluk Meksiko, negara hadir sementara 
di kubangan lumpur Sidoarjo negara nyaris tenggelam? 
Tentu saja ingatan akan segera ke Sidoarjo melihat kasus 
banjir lumpur Lapindo yang hingga hari ini berlarut-
larut. Tak ada ketegasan negara untuk memberi perintah 
bagi korporasi (PT Lapindo). Bahkan anggaran untuk 
penanganan lumpur diambilkan dari dana APBN dan 
sudah menyerap hampir 4 trilyun rupiah. Bandingkan 
dengan kebijakan Obama yang membebankan seluruh 
penanganan pada pihak korporasi. BP pun menyang-
gupinya karena korporasi, betapapun ia adalah gurita 
raksasa, selayaknya tunduk pada titah negara. Korporasi 
hanya punya konsumen, negara punya massa. Jika 
negara memperlakukan massa sebagai konsumen, maka 
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ia bukan saja absen, namun juga tak berguna. Bagai-
mana pun, mengurus negara memiliki logika, prinsip 
serta mekanisme yang amat berbeda dengan mengurus 
sebuah firma.
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ARAH POLITIK PERLINDUNGAN WNI 
PRESIDEN JOKOWI

DALAM pidato memperingati Milad UMY ke-36 
(25/4/2017), Menteri Luar Negeri  Retno Lestari Priansari 
Marsudi mengemukakan beberapa hal  tentang arah 
kebijakan politik luar negeri Jokowi. Menlu menegaskan 
kembali tentang komitmen politik luar negeri Indoesia 
di era Jokowi yang mencoba menghubungkan problem 
domestik yang riil dengan persoalan global yang sedang 
terjadi. Politik luar negeri Indonesia tidak lagi berisi 
rumusan-rumusan abstrak, namun harus mampu memiliki 
“kaki” dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Poin menarik dari penegasan Menlu Retno adalah 
dalam soal perlindungan dan bantuan hukum WNI, 
khususnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri.Sejak awal 
kepemimpinannya Presiden Jokowi telah menegaskan  
bahwa perlindungan WNI di luar negeri adalah salah satu 
prioritas kebijakan luar negeri. Ini memang merupakan 
agendakrusial dalam kebijakan luar negeri Jokowi adalah 
memastikan upaya perlindungan WNI, kususnya Tenaga 
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Kerja Indonesia (TKI), di luar negeri.Jumlah TKI di luar 
negeri  saat ini masih cukup signifikan dan hampir 60% 
di antaranya merupakan tenaga kerja domestik yang 
bekerja di sektor-sektor rumah tangga (PRT). Sebagian 
besar dari jumlah itu adalakah kaum perempuan yang 
rentan terhadap berbagai persoalan. Berbagai masalah 
sering menimpa  seperti kehabisan ijin tinggal (overstay), 
perlakuan yang tidak selayaknyahingga masalah-masalah 
kriminal. 

Sayangnya, upaya perlindungan ini terkesan begitu 
sibuk di sektor hilir dan belum memiliki koherensi dengan 
upaya yang sungguh-sungguh di sektor hulu. Padahal 
upaya perlindungan tidak melulu soal membebaskan 
WNI yang terancam hukuman mati. Di sini peran 
kelembagaan masih terlihat asimetris. Pemerintah seolah 
harus berjibaku dengan diplomasi level sangat tinggi dan 
kadang-kadang harus berhadapan dengan situasi teramat 
musykil.  Sedangkan tuntutan publik di dalam negeri 
terhadap perlindungan WNI begitu tinggi dan sering tak 
mau tahu soal limitasi yang dimiliki suatu negara ketika 
ingin membebaskan warganya di luar negeri. 

Upaya memberi perlindungan bagi WNI di luar negeri 
tak bisa dibilang gagal. Beberapa upaya pemerintah 
lewat Kemenlu berhasil membebaskan sejumlah TKI dari 
hukuman mati. Nampaknya ada semacam tranformasi 
dari Kemenlu di bawah Retno Marsudi: bahwa diplomasi 
tidak melulu berkhidmat demi tercapainya kepentingan 
nasional, namun yag lebih penting harus didedikasikan 
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bagi proses pemberian rasa aman bagi manusia. Di 
tengah arus migrasi manusia yang kian terbuka dan 
cair, penekanan yang berbasis pada keamanan negara 
(national security) memang harus digantikan oleh 
pendekatan yang beriorientasi pada keamanan manusia 
(human security).

Dalam pergaulatan internasional, Konvensi Wina 
menjadi “kitab suci” semua negara di bidang kekonsuleran. 
Konvensi tersebut menggariskan tugas utama negara 
dalam perlindungan warga negaranya adalah sebatas 
memastikan proses hukum yang adil. Diukur dari sudut 
pandang tersebut, apa yang dilakukan Pemerintah bagi 
WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, sudah 
jauh melampaui kewajiban dasarnya. 

Diplomasi saja tidak cukup

Selama ini TKI ditempatkan sebagai komoditas 
dengan iming-iming remitensi yang diterima oleh 
negara. Penyebutan “pahlawan devisa” mengindikasikan 
persepsi ekonomistik yang begitu dominan.  Pemerintah 
Jokowi juga harus memastikan bahwa bahwa pengiriman 
TKI harus mempertimbangkan aspek keahlian dan 
kompetensi. Sudah cukup rasanya harga diri bangsa 
begitu rendah lantaran persoalan yang kerap menimpa 
TKI.

Dalam kajian politik luar negeri mutakhir, muncul 
istilah pendekatan intermestic dimana sudah tidak 
tepat lagi membangun separasi ataupun membangun 
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hierarkhi antara masalah internasional dan domestik. 
Dari sisi keterlibatan aktor, pendekatan intermestic 
juga memandang bahwa peran-peran diplomasi dan 
keputusan luar negeri tidak melulu menjadi domain 
negara, tetapi juga aktor lain seperti media dan masyarakat 
(society). Jejaring masyarakat sipil yang memiliki 
perhatian atas isu perlindungan menjadi aktor penting 
yang harus dipertimbangkan posisi dan perannya. Selain 
sebagai pengontrol, sudah selayaknya aktor-aktor di luar 
negara ini memberi fungsi pencegahan dan  pendidikan 
bagi WNI yang akan berangkat ke luar negeri. Kemenlu 
tidak bisa lagi menjadi pemadam kebakaran dari isu 
perlindungan WNI di luar negeri. Pemerintah daerah 
tempat asal TKI, parlemen yang mengeksekusi undang-
undang perlindungan serta kalangan aktivis yang bergiat 
dalam isu-isu migrasi dan perempuan, sudah selayaknya 
membangun sinerji bersama untuk memastikan politik 
perlindungan WNI di luar negeri***



BAGIAN DUA
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PEMBANGUNAN
DAN KEKUASAAN

PEMBANGUNAN di Indonesia selalu terkait dengan ke -
kuasaan. Bukan saja menentukan wacana pem bangun-
an, kekuasaan bahkan telah menjadi aktor bagi pem-
bangunan itu sendiri. Sejak zaman Orde Lama hingga 
Orde Baru, wacana pembangunan di Indonesia ber-
langsung secara monolitik. Kekuasaan menjadi juru tafsir 
satu-satunya dalam pembangunan. Inilah fase state led 
development yang sering diterapkan rezim sentralistis dan 
birokratis. 

Bagaimana dengan fase pembangunan di bawah 
SBY? Setidaknya, terdapat dua panorama besar dalam 
pembangunan Indonesia di bawah pemerintahan SBY. 
Pertama, makin berkuasanya pasar yang akan meng-
arahkan pembanguan pada kondisi pembangunan 
yang dipimpin pasar (market-led development). Kedua, 
kecendrungan local elites-led development dimana elite 
lokal mengambil peran hegemonik dalam program 
otonomi daerah. 
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Pasca Orde Baru, negara harus melakukan transisi 
demokrasi dan liberalisasi secara serentak. Nampak jelas, 
bahwa fase state-led development mulai ditinggalkan dan 
kita memasuki fase market-led development, pasar menjadi 
mantra penting dalam pembangunan. Perpindahan dari 
fase negara ke pasar sebagai pemimpin pembangunan 
tentu bukan perkara mudah di tengah suasana ekonomi 
yang ringkih dan kehidupan sosial yang tertatih-tatih. 

Pilihan pada liberalisasi pasar kerap melahirkan risiko 
yang tidak sederhana. Hal ini terjadi di negeri kita seperti 
yang muncul dalam berbagai kasus pembangunan kota 
yang dibarengi dengan kekerasan dan penggusuran. 
Peralihan fase tersebut juga tergantung pada bagaimana 
rezim transisi melakukan reformasi dan pemikiran ulang 
atas paradigma pembangunan yang gagal pada rezim 
sebelumnya. 

Tantangan yang disebut pertama menjadi tipikal dari 
negara yang sangat tergantung pada bantuan luar negeri. 
Sampai hari ini, bantuan luar negeri menjadi variabel 
utama dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. 
Pembangunan yang disetir pasar membawa konsekuensi 
yang harus ditanggung oleh negara berkembang yang 
memutuskan melakukan integrasi dengan kapitalisme 
internasional. Konsekuensi yang harus ditanggung 
misalnya makin berkuasanya rezim pasar yang bisa saja 
membunuh kekuatan pasar domestik. Di sisi lain, kebijakan 
penyesuaian struktural seringkali dikompensasikan pada 
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biaya hidup yang semakin tinggi yang harus ditanggung 
masyarakat. 

Belum pulih benar krisis ekonomi yang ada, masya-
rakat Indonesia harus berhadapan secara frontal dengan 
arus pasar bebas. Oleh karena itu, SBY harus memiliki 
sikap yang jelas untuk berintegrasi secara kritis dengan 
pasar bebas. Kritisisme diperlukan oleh negara ber kem-
bang mengingat selama ini liberalisme hanya menjadi 
instrumen bagi proses penguasaan negara maju atas 
negara berkembang.

Interaksi dengan kapitalisme global memunculkan 
watak negara yang berbeda di negara-negara berkem-
bang. Dalam kasus Taiwan, negara menjadi entitas yang 
solid. Soliditas negara mengelola modal bisa dicapai 
Taiwan karena memiliki komposisi masyarakat yang tidak 
serumit Indonesia. Selain itu, unit-unit produksi di Taiwan 
telah tumbuh sedemikian rupa sehingga ketergantungan 
terhadap bantuan asing tidak terlalu menonjol. Semen-
tara di Argentina, interaksi itu menghasilkan fenomena 
the divided of state, yakni pecahnya negara ke dalam sub 
struktur yang saling berebut kepentingan, berkompetisi 
memperebutkan modal dan sumber daya domestik. 
Sekurang-kurangnya terdapat empat kekuatan kepen-
tingan besar di Argentina, yakni kalangan borjuis per-
tanian, faksi-faksi popular, gerakan buruh yang ter orga-
nisir, dan para pemilik modal yang skala kecil. Keempatnya 
punya kepentingan dan pengaruh, yang membuat 
berbagai program ekonomi selalu mengalami kegagalan. 



64

Pembangunan pun jadi arena kompetisi antar kekuatan 
ekonomi. Di Negara Amerika Latin ini, pembangunan 
merupakan ajang negosiasi dari interest group politics. 

Di negara kita setelah Orde Baru, corak pembangunan 
yang otoriter berubah menjadi pembangunan yang 
oligarkhis. Hal ini tidak terlepas dari formasi yang ber-
kembang pada level kelompok-kelompok politik. Ke-
kuasaan ditandai dengan tampilnya kelompok-ke-
lompok politik yang berbagi posisi dan berbagi porsi. 
Pem bangunan jadi ajang pesta pora politik dan berbagi 
konsensi dengan kekuatan-kekuatan politik dominan. 

Selain memunculkan oligarki, proses pembangunan 
pasca Orde Baru ditandai dengan makin kuatnya ke-
kuasaan pemerintahan lokal sebagai akibat otonomi 
daerah dan desentralisasi. Fenomena yang muncul be-
lakangan dalam program otonomi daerah adalah peng-
ambilalihan wacana pembangunan oleh daerah sebagai 
implikasi dari menguatnya posisi daerah atas pusat. 
Seperti yang kemudian terjadi, masing-masing daerah 
menciptakan blue print untuk menentukan arah pem-
bangunan mereka yang terkadang hanya me nekankan 
aspek pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah seolah-olah 
panik karena harus mengeruk apa saja untuk dijadikan 
sumber pendapatan. Biaya politik yang tinggi dalam 
pilkada telah menghancurkan visi kekuasaan pemimpin 
lokal. Lihatlah bagaimana buruknya sarana publik seperti 
jalan raya di beberapa daerah sejak otonomi dicanangkan.
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Kepanikan pemerintah daerah di Indonesia terhadap 
modal telah mendorong kebijakan pembangunan yang 
semakin elitis dan mahal di daerah. Pemerintah daerah 
berlomba-lomba memberi tempat yang spesial bagi 
kaum investor tetapi memberi tempat yang marjinal 
bagi masyarakatnya. Otonomi daerah hanya melahirkan 
biaya hidup yang standar antar daerah di Indonesia 
karena pola pembangunan daerah mengambil prinsip 
yang sama yakni menekankan aspek konsumsi. Jika 
hal ini terus dibiarkan, akan berlangsung suatu kondisi 
financial colonialism, ketika kebutuhan untuk mengeruk 
pendapatan daerah yang sebanyak-banyaknya melahir-
kan kebijakan yang sewenang-wenang tanpa dibarengi 
peningkatan kekuatan ekonomi yang berarti.

Proses pegambilalihan wacana pembangunan dari 
pusat ke daerah itu tidak berlangsung dalam tingkat 
para dig matik, tetapi lahir oleh kepentingan-kepen-
tingan politik penguasa lokal yang sama sekali tidak 
me miliki akar dalam kehidupan masyarakat lokal di 
daerah. Misalnya, bagaimana aset-aset ekonomi daerah 
yang selama ini dikuasai pusat ingin dikembalikan ke 
daerah tetapi hanya dalam kalkulasi ekonomi. Gejala ini 
semakin meyakinkan bahwa involusi pembangunan di 
negara berkembang lahir karena sebab-sebab struktur 
internal. SBY harus mampu memberi arah tegas dan jelas 
supaya pembangunan di Indonesia tidak dikelola secara 
sentralistis. Di sisi lain, ia juga harus berupaya supaya 
otonomi daerah tidak memunculkan elite-elite lokal 
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yang serakah dan menjual daerah untuk menggemukkan 
pundi-pundi ekonomi mereka. Dalam dua arus tersebut 
SBY harus segera melakukan rekonstruksi pembangunan.

Pembangunan harus dikembalikan pada track yang 
terpusat pada masyarakat banyak (people centered). 
Selama ini visi kekuasaan terhadap pembangunan lebih 
banyak didasarkan pada upaya pemberian konsensi 
politik terhadap berbagai kekuatan atau kelompok yang 
menopang kekuasaan. Pembangunan jadinya hanya 
menjadi arisan kaum elite dan masyarakat hanya menjadi 
spektator ketimbang aktor.

Pembangunan tidak butuh the dream team atau tim 
impian, seperti kecendrungan penguasa baru untuk 
membentuknya sebagai upaya melakukan pembangunan 
ekonomi bangsa. Logika tersebut kini harus disingkirkan. 
Masyarakat butuh the real team, sebuah pemerintahan 
yang tidak memiliki akar ke atas, tetapi berakar dalam 
kehidupan banyak. Satu hal yang agak aneh dari kebiasaan 
membentuk the dream team, sering hanya ditujukan untuk 
berdiplomasi dengan pemilik kapital internasional dalam 
rangka menangguhkan pembayaran utang dan memberi 
utang baru. Jadi, kualifikasi the dream team bukan ter-
utama untuk bekerja dan melayani publik domestik, 
tetapi untuk melayani kaum pemilik modal. Aparat terbaik 
pemerintahan yang disebut tim impian itu tak lebih dari 
kaum free market-slaver atau budak pasar bebas. Kiranya 
sudah tiba waktunya untuk mengembangkan kebijakan 
yang berorientasi pada penguatan sosial masyarakat 
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dengan jalan memberi arah bagi pertumbuhan kekuatan 
ekonomi yang berbasis pada kehidupan masyarakat. Ini 
bisa dilakukan oleh the real team, yang menggabungkan 
profesionalisme dan populisme, yang bisa memanfaatkan 
pasar bagi kesejahteraan sosial.

*** 
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LARI DARI REALITAS-KUASA

KETIKA merefleksikan revolusi di Eropa Timur tahun 
1989, Ralf Dahrendorf menulis: “…inti revolusi tahun 1989 
adalah penolakan atas realitas yang tidak tertanggungkan, 
dan sebagaimana yang kita saksikan, realitas yang sudah 
tidak bisa dipertahankan lagi, serta penguatan kembali 
ide-ide lama…” Secara tidak langsung, Dahrendorf ingin 
mengatakan bahwa dalam sebuah sistem kekuasasaan 
otoriter, realitas telah dimanipulasi dan dipalsukan. 
Bukan kapitalisme (musuh besar ideologi sosialis) yang 
telah menyeret massa pada arus revolusi paling dramatik 
di penghujung abad XX tersebut, tetapi merupakan 
“kisah” yang berawal dari “ketidakpastian harapan dan 
keputusasaan…” sehingga, tulis Dahrendorf lagi, “kita 
tidak perlu menjadi marxis untuk melihat kesenjangan yang 
terjadi…”. 

Sejarah tentang otoritarianisme serta fasisme adalah 
sejarah tentang realitas yang dipalsukan. Sebuah bangsa 
yang dipimpin oleh penguasa otoriter dan fasis selalu 
ditandai oleh proses pergantian realitas sejati oleh rea-
litas-kuasa. Kekuasaan mendesain berbagai artefak sosial 
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budaya dan mengisinya dengan reaitas-kuasa, yang 
boleh jadi amat privat, dan kemudian dikonversi menjadi 
common sense masyarakat. Sampai pada bentuknya 
yang amat canggih, semua itu kelak akan membangun 
kondisi dependensi publik pada kekuasaan. Pada titik ini 
pula penguasa mulai bisa membangun kualifikasi atas 
berbagai kultur pembangkangan sipil yang anti-negara.

Sedemikian besar pengaruh konversi di atas dalam 
kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat pun akan 
mengubah perilaku, pikiran dan kesadaran mereka 
dengan realitas-kuasa. Mereka mulai permisif terhadap 
nilai-nilai yang di reproduksi oleh banyak jalur kekuasaan. 
Budaya “lewat pintu belakang”, membayar “uang lelah” 
dalam berbagai proses perizinan dan pengurusan ber-
bagai soal administrasi (seperti ngurus KTP, paspor, SIM, 
masuk sekolah) menjadi sangat lazim dan tidak dianggap 
sebagai bentuk “pemurtadan” sosial. Maka, keluar dari 
realitas seperti itu teramat sulit. Dan itulah realitas yang 
harus dihancurkan oleh semangat reformasi.

Dalam hubungannya dengan kenyataan, rezim 
oto riter berupaya membentuk kenyataan berdasarkan 
hukum-hukum kekuasaan yang dipunyainya. Ini berbeda 
dengan rezim demokratis yang dibentuk oleh kenyataan 
yang melingkupinya. Rezim otoriter menjadikan 
kekuasaan sebagai referensi bagi realitas disekitarnya, 
rezim demokratis menjadikan realitas sosial sebagai 
referensi bagi setiap gerak langkahnya.
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Rezim otoriter mengendalikan sepenuhnya kenya-
ta an-kenyataan yang berlangsung, sementara rezim 
demokratis dikontrol oleh kenyataan-kenyataan tersebut. 
Rezim otoriter mendikte masyarakat ke dalam format 
politik yang monolitik, rezim demokratis meng akomo-
dasikan semua perbedaan tersebut menjadi sebuah 
mozaik. Prosedur tersebut kemudian berlanjut, bahwa 
dalam rezim otoriter represi, kooptasi, dan dominasi 
akan menjadi cara mempertahankan kekuasaan. Sedang 
pada rezim demokratis, partisipasi, artikulasi, dan agre-
gasi menjadi cara membangun kekuasaan. Dalam rezim 
otoriter, yang terjadi adalah pendudukan politik. Se-
mentara rezim demokratis selalu punya ikhtiar untuk 
melakukan pendidikan politik.

Realitas-kuasa bukan berasal dari apa yang sering 
disebut Kuntowijoyo sebagai hasil obyektivikasi, tetapi 
lahir dari subyektivikasi. Itu sebabnya mengapa dalam 
sistem otoriter kekuasaan merupakan konsep afirmatif, 
sementara dalam sistem demokratis kekuasaan adalah 
konsep evaluatif. Maka, dalam sistem otoriter, kehidupan 
publik yang tidak menjadikan realitas-kuasa sebagai 
pandangan dunia dan norma sosial adalah sebuah terra 
incogneta, sebuah tanah tak dikenal, yang terhadapnya 
penguasa boleh melakukan apa saja tanpa konstitusi, 
tanpa hukum, dan tanpa hak asasi.

***
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AGENDA transisi rezim, dari otoriter ke demokratis, 
adalah bagaimana menggerakkan kekuatan-kekuatan 
demokratis yang ada bisa menggalang kekuatan untuk 
lari dari realitas-kuasa yang sudah demikian dalam 
membelenggu ruang kesadaran massa. Yang pertama-
tama dituntut dari seorang pemimpin transisi bukan 
sekedar bagaimana ia memposisikan dirinya di hadapan 
masyarakat, tapi juga bagaimana sikapnya atas penguasa 
alam.

Selama pemimpin baru terlihat memberi perlin dung-
an politik (bukan pengampunan, yang menjadi urusan 
publik), selama itu pula realitas-kuasa akan gentayangan 
dalam setiap fenomena politik yang terjadi. Tumbangnya 
penguasa Orde Baru dengan demikian tidak dengan 
sendirinya meruntuhkan realitas-kuasa hasil konstruksi 
rezim tersebut, selama penguasa baru tetap berasal dari 
ruang kesadaran yang sama. Fakta-fakta akan kembali 
digelapkan dan fiksi-fiksi akan kembali dimainkan jika 
desakan untuk membangun realitas yang sejati tak cukup 
punya kekuatan.

Sebuah momentum besar memang diperlukan 
untuk lari dari realitas-kuasa. Bangsa ini memilkinya 
pasca kejatuhan Soeharto tahun 1998. Tetapi, kehadiran 
aktor yang berjuang dan meneguhkan perubahan jauh 
lebih penting dari sebuah momentum. Dari sisi ini, nam-
paknya kita pun hanya punya sedikit aktor yang liat dan 
punya militansi untuk melakukannya. Kita punya banyak 
kebusukan untuk menempatkan penguasa sebagai 
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terdakwa sejarah. Tapi, kita cuma punya sedikit hakim 
yang setia dan punya pemihakan pada kemanusiaan 
dan keadilan. Penguasaan Orde Baru telah menciptakan 
hedonisme politik bagi aparatnya untuk setia pada 
realitas-kuasa. Sementara terhadap mereka yang mem-
buka belukar dan kebusukan kekuasaan, penguasa tak 
segan-segan untuk melakukan asasinasi politik. Ke-
kuasaan politik tidak lagi punya garis pemisah dengan 
kekuasaan ekonomi. Sebagai akibatnya, sentralisme 
kekuasaan dalam bidang politik selalu diikuti oleh 
sentralisme dalam kehidupan ekonomi. Makin jauh jarak 
seseorang dengan penguasa, makin tak berdayalah 
dia. Makin kritis seseorang terhadap penguasa, makin 
berbahayalah nasibnya.

***

 ADA banyak yang menunjukkan bahwa terhadap 
mereka yang gigih melakukan upaya pembongkaran 
atas realitas-kuasa, asasinasi politik diciptakan. Penculikan 
aktivis mahasiswa, terbunuhnya buruh Marsinah dan 
wartawan Udin, merupakan rangkaian asasinasi politik 
yang sesungguhnya bermuara pada ketakutan penguasa 
untuk berada di luar realitas yang didesainnya. Dengan 
ini sesungguhnya penguasa sadar, bahwa legitimasi yang 
ia miliki akan berakhir manakala pembongkaran atas 
realitas-kuasa terjadi. 

Untuk keluar dari realitas-kuasa pertama-tama 
kita harus melakukan desakralisasi dan demistifikasi 
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kekuasaan yang kemudian menampungnya dalam 
berbagai struktur sosial-politik baru. Struktur-struktur 
baru tersebut, jika tidak diakomodasi negara, setidaknya 
akan menjadi front untuk menegosiasikan realitas. 
Tidak kalah penting adalah kesediaan untuk melakukan 
pembacaan ulang (rereading) atas banguan historis yang 
selama ini dijadikan penopang legitimasi oleh penguasa. 
Dan hancurnya fakta sosial sering berawal dari sejarah 
yang berubah menjadi fiksi. 

***
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MULTIKULTURALISME KEKUASAAN:
SEBUAH PERSPEKTIF

KEKUASAAN tampaknya masih menjadi wilayah paling 
problematis bagi bangsa ini. Apa yang berlangsung 
dalam panggung politik akhir-akhir ini, sesungguhnya 
memiliki akar persoalan pada bagaimana kekuasaan 
diselenggarakan dan dikelola. Optimisme dan harapan 
masyarakat terhadap sosok penguasa sering harus di-
renggut kembali ketika penguasa bergerak pada rel 
yang sebelumnya sama sekali tidak terduga. Dan sejarah 
kembali berulang, ketika perjalanan kekuasaan yang 
semula kelihatan merengkuh banyak wilayah dan ranah 
kebudayaan, kemudian makin hari makin bergerak pada 
scope yang amat terbatas.

Hampir seluruh episode kekuasaan di Indonesia 
memperlihatkan gradasi di atas. Soekarno lahir sebagai 
putra bangsa. Dan dengan representasi yang luas ia 
kemudian didukung untuk menyelamatkan bangsa dari 
kungkungan rezim kolonial waktu itu. Tetapi apa yang 
kemudian berlangsung pada perjalanan kekuasaan 
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tokoh besar itu di kemudian hari? Ia bergerak pada 
ruang yang amat sempit, yakni pada ideologi yang sama 
sekali menafikan representasi publik yang semula men-
dukungnya. Dengan cara itu dukungan pun semakin 
terbatas karena penguasa mulai meninggalkan aspek-
aspek penting dalam sumber legitimasi. Dan Soekarno 
jatuh oleh gerak kekuasaan yang makin mengecil daya 
jangkauannya itu.

Lalu datang Suharto, tokoh yang dihadapan ruang 
ke kuasaan Soekarno dipandang lebih representatif dan 
menawarkan semangat nasionalis. Dengan dukung an 
yang luas, tokoh ini pun kemudian menjadi penguasa. 
Seperti Soekarno, pada awalnya ia kelihatan mengako-
modasi sebanyak mungkin golongan yang diperlukan 
dalam legitimasi seorang penguasa republik yang 
amat beragam ini. Tetapi sayang, di kemudian hari ia 
pun bergerak pada ruang yang makin sempit dengan 
menghadirkan peserta politik yang amat terbatas dalam 
proses penyelenggaraan Negara. Demikianlah Suharto 
pun jatuh, ketika masyarakat makin menampilkan ke-
ragaman, baik secara sosial, antropologis maupun secara 
demografis. Semuanya gagal ditangkap oleh penguasa, 
yang seolah-olah hidup dalam realitas yang statis. Atau 
barangkali oleh keyakinan penguasa itu yang berlebihan, 
bahwa kekuasaan adalah sebuah mesin raksasa yang 
bisa merekayasa realitas sosial ke dalam realitas-kuasa. 
Jika Soekarno mempersempit ruang kuasanya pada wi-
layah ideologis, Suharto mempersempitnya pada wilayah 
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politik. Soekarno gagal terutama karena ia tak bisa meng -
akomodasi pemikiran yang berkembang dalam masya-
rakat Indonesia waktu itu dan memaksa men den dahkan 
pikiran maupun ideologi lain yang belum tumbuh benar 
dalam masyarakat Indonesia. Suharto gagal karena pe-
lem bagaan politik yang dilakukannya telah menihilkan 
keragaman politik yang berkembang cukup luas, dan 
memaksakan wadah tunggal untuk disepakati oleh 
masyarakat Indonesia. 

Sampai periode Habibie, kecenderungan serupa 
sangat terlihat. Penguasa hanya tumbuh dan berkecambah 
dalam tampungan sebuah kekuatan politik, mencari 
legitimasi dari dalamnya. Meski demikian, periode 
transisi ini memunculkan hal-hal baru, seperti bagaimana 
kungkungan institusional dalam kehidupan politik 
dibebaskan, media diberi ruang lingkup yang leluasa, dan 
ekspresi publik yang ditampilkan secara lebih bermakna. 
Sayang, Habibie tidak berkesempatan untuk melanjutkan 
semua itu. Tetapi ini sekaligus menempatkannya sebagai 
seorang penguasa yang pergi dengan catatan positif 
dibanding penguasa lainnya.

Abdurrahman Wahid kemudian tampil dengan se-
buah proses yang hampir mendekati “skandal”. Yakni, 
bagaimana bangsa harus melupakan proses politik dan 
mekanisme yang dibuatnya sendiri. Dalam kalkulasi 
politik ideal waktu itu, Megawati seharusnya tampil ke 
permukaan. Tetapi atas nama pluralitas -- dan kekha-
watiran bahwa Mega akan kembali menghadirkan watak 
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negara yang eksklusif -- Wahid pun mendapat dukungan. 
Terlihat benar di sini sebuah niat besar, sebuah cita-
cita untuk bagaimana menampilkan penguasa yang 
bisa merengkuh sebanyak mungkin golongan. Sayang, 
Abdurrahman Wahid kembali menampilkan watak lama 
kekuasaan.

Presiden Wahid makin bergerak (atau digerakkan?) 
ke wilayah yang makin hari makin sempit. Proses politik 
yang terjadi sebelumnya-keragaman politik dan aliran 
kembali menjadi warna yang mengasyikan--seolah-
olah tenggelam dalam berbagai gerakan politik Sang 
Presiden yang makin primordial. Negara yang semula 
diikhtiarkan berwatak pluralis kembali menajdi ruang 
perhelatan dengan peserta-peserta yang amat terbatas. 
Lalu muncul berbagai peristiwa seperti yang kita lihat dan 
saksikan seperti sekarang masyarakat yang terbelah ke 
dalam sekat-sekat kebudayaan, identitas-identitas yang 
saling berkompetisi, tumbuhnya semangat aku-kelompok 
ketimbang aku-bangsa.

Rekonstruksi di atas paling kurang memberitahukan 
kepada kita, bahwa problem kekuasaan adalah subjek-
tivitas. Ruang sosial dan kebudayaan tempat penguasa 
hidup adalah ruang yang amat plural. Akan tetapi peng-
uasa selalu ingin melakukan reduksi atas pernyataan 
itu ke dalam format tunggal. Kegagalan penguasa di 
Indonesia terjadi ketika penguasa tidak konsisten berada 
pada ruang pertama, saat ia mendapat legitimasi. Setiap 
penguasa lari pada wilayah di mana ia merasa aman 
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dan terlindungi. Hal ini juga disebabkan antara lain oleh 
lemahnya lembaga-lembaga politik yang bisa memaksa 
penguasa agar tetap setia pada jalur representasi publik. 
Keberhasilan negara-negara modern terletak pada ke-
mampuan mereka dalam mendesain struktur negara 
yang rasional dimana aspek-aspek ekslusif tertutup untuk 
dijadikan ruang legitimasi. Lembaga-lembaga rasional itu 
yang kemudian memberi makna pada kekuasaan sebagai 
sesuatu yang lahir dari kontrak politik sehingga tidak 
membawa aura yang amat sakral. Dengan demikian setiap 
ada upaya untuk mengontrolnya selalu didasarkan atas 
kontrak yang telah dibuat dan penguasa bisa turun sama 
terhormatnya ketika ia naik tahta. Singkatnya, perangkat-
perangkat Negara yang paling vital pertama-tama harus 
mampu menjalankan prinsip-prinsip politik yang rasional 
yang memungkinkan semua kalangan terlibat dan diakui. 
Tiadanya semua prasyarat itu hanya akan menampilkan 
repetisi yang berkepanjangan dalam kehidupan politik 
dan kekuasaan di Indonesia.

Sudah terlalu banyak ongkos yang harus ditebus untuk 
semua kegagalan penguasa menampilkan diri sebagai 
putra sejati bagi masyarakatnya. Kita harus mencetak 
tebal-tebal bahwa primordialisme kekuasaan sama sekali 
tidak menguntungkan bagi siapa pun. Masyarakat politik 
di Indonesia harus segera disadarkan tentang perlunya 
menempatkan multikulturalisme sebagai ruang legitimasi 
yang amat penting dalam kehidupan politik pada saat 
ini. Hal ini sekaligus merupakan agenda penting bagi 
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pendidikan politik di masa depan, yakni menempatkan 
aspek multikultural sebagai suatu perspektif serta visi 
yang sangat mendesak. Siapa pun yang tampil sebagai 
pemimpin puncak negeri ini tidak bisa lagi dipandang 
sebagai posesif sebagai “milik kami”, tetapi “milik kita”.

Multikulturalisme adalah ruang sosial baru, tidak 
hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat 
dunia. Ia adalah implikasi lanjut dari globalisasi. Semua 
negara kini bisa dipastikan harus hidup dan bertumbuh 
dalam ruang yang makin intim antara satu kutub ke buda-
yaan dan kutub kebudayaan yang lain. Dengan demikian, 
penguasa yang hidup pada zaman ini harus mem perluas 
ruang legitimasinya tidak hanya pada ranah ke  budayaan 
domestik, tetapi harus mendapat pengakuan dari 
sejarah peradaban umat manusia saat ini. Pendeknya, 
setiap penguasa dituntut untuk hidup dalam republik 
bumi. Sudah bisa dipastikan, dalam ruang semesta yang 
demikian itu, membangun basis legitimasi primordial 
akan merupakan hal yang anakronis. Anakronisme ke-
kuasaan inilah yang sampai hari ini masih menjadi 
watak paling menonjol dalam panggung kekuasaan di 
Indonesia, bukan saja pada level negara, tetapi juga pada 
level kepemimpinan lain di bawahnya.

Banyaknya konflik yang berlangsung, sesung-
guh nya merupakan momen evaluatif tertuama bagi 
Negara dan penguasa untuk melihat posisinya dalam 
arus peradaban yang berubah. Kegagalan Negara dan 
penguasa untuk membuka cakrawala dirinya dan menjadi 
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instrumen mediatik bagi sebanyak mungkin golongan 
yang tumbuh di Masyarakat, pada gilirannya hanya akan 
mengucilkan Negara dan penguasa dari kehidupan sosial. 
Di tengah ketergantungan yang cukup besar dalam 
bidang ekonomi terhadap negara lain, ruang legitimasi 
pun akan semakin luas. Semua keadaan dan perubahan 
yang kini berlangsung dalam peradaban umat manusia 
dipastikan akan mengkonstruksi format hubungan antar 
umat manusia. Makna penguasa dan kekuasaan juga 
akan mendapat evaluasi dari perubahan tersebut. Para 
raja dan tiran telah dibunuh oleh sejarah semata-mata 
karena realitas sosial dan kebudayaan yang harus di-
hadapi semakin beragam dan kompleks. Dan kini, sejarah 
sedang meminta penguasa yang tidak semata bisa 
bergaul dengan dunia, tetapi menyelamatkan sebanyak 
mungkin golongan masyarakat yang hidup di dalamnya. 
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KEKUASAAN:
AGENDA BAGI SENSIBILITAS1

APA yang bisa disimak dari watak kekuasaan yang 
pernah dialami oleh bangsa Indonesia barangkali ter-
letak pada cara kekuasaan menempatkan diri dalam 
ke hidupan masyarakat. Kekuasaan hanya melang sung-
kan serangkaian anakronisme yang mengingkari per-
kembangan historis peradaban umat manusia. Cara 
pandang kekuasaan begitu purba untuk sebuah per-
kem bangan yang cepat dari masyarakat. Penguasa tidak 
menyusun pandangan dunia (world view) dari denyut 
sosial yang tumbuh di masyarakat, akan tetapi dari 
imajinasi dan kehendak dirinya yang memang sering 
tanpa batas. Secara perlahan, usia kekuasaan telah 
memompa jarak sosial yang kian menganga dari waktu 
ke waktu dan bukan makin membumikan diri terhadap 
ranah sosial-budaya masyarakat.

1 Tulisan ini ditulis bersama rekan Zuly Qodir. 



82

Negara, Pasar, dan Labirin Demokrasi

Dilihat dari struktur dan mekanismenya, rezim Orde 
Baru memang memiliki kehendak untuk menjadikan 
kekuasaan sebagai rumah berhala. Dari dalamnya ke-
mudian lahir perintah dan larangan, disiplin, dan hukum-
an, yang kelak terlihat begitu jelas pada berbagai pe-
rilaku aparat dan pejabat dalam berhadapan dengan 
publik. Kekuasaan selalu punya imunitas, baik dari segi 
penafsiran, terlebih untuk dikritik dan digugat. Masya-
rakat bahkan selalu kesulitan mencari dan memilih 
bentuk-bentuk pengucapan untuk sekedar bertegur sapa 
dengan penguasa. Maka diam adalah cara yang paling 
aman, meski bukan sikap yang paling mneyenangkan. 
Sebagai akibatnya, tanpa disadari oleh penguasa, diam-
diam masyarakat mulai meninggalkan pandangan dunia 
penguasa. Penguasa menjadi kesepian oleh realitas palsu 
yang pernah dibentuknya. 

Tiadanya sensibilitas itu menjadikan negara tak 
ubah nya sebagai rezim pemangsa. Sementara penguasa 
terseret oleh arus hedonisme kekuasaan yang nyaris tanpa 
tepi. Sangat sukar dibayangkan, di sebuah negeri yang 
sarat rumusan dan formulasi moral, dan seolah-olah dekat 
dengan Tuhan, ketimpangan sosial bisa terjadi secara 
cukup menganga. Ini menjadi bukti lain bahwa penguasa 
adalah pihak yang memang ingin menempatkan diri 
diseberang konstitusi dan aneka macam regulasi. Penjara, 
pengadilan, dan ruang pesakitan adalah milik publik 
sebagai pengguna semua hal yang diproduksi penguasa. 
Sementara agama telah menjadi alat berlindung yang 
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tidak punya dampak terhadap moralitas penguasa dan 
kekuasaan.

Rezim otoriter dan totaliter bukan sekedar berhasil 
membangun ketundukan dan kepatuhan publik pada 
titah-titahnya, akan tetapi juga menundukkan realitas 
dengan cara mengganti kenyataan yang sejati dengan 
realita-kuasa (power reality). Dalam realitas-kuasa itulah 
dilangsungkan berbagai praktik penjarahan kekuasaan 
secara leluasa. Dengan bersandar pada kekuatan material, 
realitas-kuasa itu dapat terus dijaga dan diawetkan. Pe-
jabat dan aparat negara menjadi pengabdi penguasa 
paling setia karena jaminan material itu. Memasuki rea-
litas-kuasa bagi aparat dan pejabat adalah memasuki 
sebuah surge. Memasuki realitas yang sejati adalah 
memasuki keterpencilan dan bahkan penderitaan. 

Menjulangnya rezim korup, kolutif dan nepotis adalah 
akibat dari pandangan dunia yang lahir dari realitas kuasa 
tersebut. Tak heran jika banyak aparat dan pejabat begitu 
kaget dan kelimpungan luar biasa, ketika relitas-kuasa itu 
mulai digugat dan dihujat oleh kejuatan yang datang dari 
realitas lain yang selama ini disembunyikan secara cukup 
rapi oleh penguasa. 

***

DALAM Kekuasaan Mereka yang Tak Berkuasa, Vaclay 
Havel menuturkan secara lugas tentang prosedur-
prosedur kekuasaan dalam membentuk realitas. Di bawah 
sistem otoriter atau totaliter, ideologi selalu ditundukkan 
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struktur kekuasaan untuk kepentingan menafsirkan re-
ali tas. Karena itu, ia memiliki kecenderungan alamiah 
untuk memisahkan diri dari realitas, menciptakan dunia 
superfisial, dan membangun aneka ritual. Hukum di-
bentuk dan hakim dipilih untuk sekuat tenaga menjaga 
relitas-kuasa tersebut dari ancaman dunia lain.

Sistem politik yang sudah berlangsung superfisial 
itulah yang sudah dialami oleh bangsa Indonesia. Pen-
jegalan dan pengerangkengan atas kemampuan-kemam-
puan berpartisipasi dalam politik maupun ke budayaan 
merupakan bentuk-bentuk riil betapa ke kuasaan otoriter 
diktator gentayangan dalam jagad ekspresi kebebasan 
masyarakat politik. Pejabat dan aparat birokrasi dalam 
negara otoriter-diktator adalah representasi kekuasaan, 
bukan representasi rakyat banyak. Rakyat banyak bahkan 
tak lebih dari sekedar batu loncatan meraih sebanyak 
mungkin kepentingan-kepentingan politik. Lembaga-
lembaga korporat negara dibangun untuk sekedar 
menjadi alat akumulasi, dan bukan evaluasi kekuasaan. 

Dengan corak kekuasaan negara semacam itu, 
bukan saja check and balance terhadap berjalannya pe-
merintahan tidak bisa berlangsung, akan tetapi fungsi 
logis struktur-struktur negara dibangun (sebagaimana 
dipahami oleh kalangan modernis-developmentalis) 
mengalami kekaburan. Dengan jalan membentuk 
berbagai lembaga masyarakat dan memperbanyak 
seremoni politis, penguasa seolah-olah dekat dengan 
masyarakat. Padahal itu adalah upaya bagaimana agar 
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realitas-kuasa diterima secara “alamiah” oleh masyarakat. 
Dalam berbagai kesempatan bahkan penguasa terlihat 
royal dan karikatif dalam membantu masyarakat kecil, 
dengan misalnya membentuk Inpres, akan tetapi pada 
saat yang sama berlangsung naluri-naluri kuasa untuk 
merambah wilayah kehidupan publik yang lebih luas.

Momen hancurnya realitas-kuasa sayangnya tak 
segera dirawat dan dijaga oleh pemerintahan post-
Orde Baru. Cukup sulit rupanya bagi pemerintahan saat 
ini untuk keluar dari realitas kuasa tersebut. Amat sulit 
memang mengharapkan program “lari dari realitas-kuasa” 
ter hadap eksponen yang berasal dari realitas yang sama, 
yang sudah mengalami instalasi politik dan ideologis 
sedemikian rupa.

Tendensi bahwa rezim saat ini masih belum memiliki 
sensibilitas baru terlihat dari sejumlah kasus, seperti 
dalam kasus pemberantasan korupsi yang masih terkesan 
tebang-pilih. Perkembangan ini makin menegaskan 
betapa penguasa masih ingin memaksakan logika-logika-
nya sendiri untuk menentukan siapa yang salah dan 
siapa yang benar. Keikutsertaan masyarakat luas untuk 
mengawasi jalannya pengusutan bahkan dikatakan se-
bagai upaya menyebarkan fitnah. Begitu digjaya ke-
kuasaan melakukan kualifikasi moral untuk melakukan 
penghakiman terhadap masyarakat. Sebaliknya begitu 
tak berdaya masyarakat untuk mengelak dari semua 
itu. Ini adalah potret senyatanya dari kekuasaan yang 
mengabaikan sensibilitas. 
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***

MEMBANGUN sensibilitas adalah agenda besar 
bagi sebuah negara demokratis. Dalam masyarakat 
yang masih banyak dihuni oleh golongan miskin, sudah 
saatnya menghadirkan sebuah pemerintahan yang 
memungkinkan maksimalnya public service dalam peng-
ertiannya yang sejati dan berakar dalam kehidupan 
masyarakat sehari-hari. 

Sensibilitas kekuasaan juga harus ditopang oleh 
ke sediaan menghadirkan bentuk kekuasaan yang me-
lampaui batas-batas sejarah dan kerakusan material. 
Kekuasaan yang lahir di Indonesia adalah kekuasaan yang 
berangkat dari nilai-nilai budaya majemuk sehingga tidak 
lagi mengabdi pada kepentingan-kepentingan kelompok. 

Dalam tataran operasional, munculnya usulan per-
lunya membangun oposisi loyal pantas dipertimbang-
kan. Hal ini setidaknya akan menyediakan ruang tegur 
sapa antara masyarakat dan penguasa. Sudah saatnya 
mengakhiri sandiwara politik dimana instrumen-ins-
trumen politik hanya menjadi penari dan musik yang 
dimainkan penguasa. 

Abad baru telah tiba juga dan memberi rekomendasi 
etis bagi setiap penguasa untuk menyelamatkan 
umat manusia. Penguasa dituntut untuk melakukan 
transden si sejarah—sebagaimana sering dikemukakan 
Nurcholich Madjid—sebagai bagian dari cara kekuasaan 
menempatkan diri dalam realitas masyarakat dan 
arah peradaban dunia. Saat ini, agaknya penguasa tak 
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cukup punya tempat untuk menyimpan kenyataan di 
bawah tahtanya dan tak cukup punya mukjizat untuk 
membangun realitas berdasarkan nafsu-nafsunya.

***
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GENEALOGI HUJAN

KERINDUAN akan turunnya hujan setelah sekian lama 
tanah mengering akibat kemarau berubah menjadi se-
macam kutuk semesta. Hujan yang kita harapkan me-
nyemai tanah dan memberi kesuburan telah melung-
surkan bumi, menjelma menjadi banjir di berbagai kota. 
Hujan salah mongso—kata orang Jawa—kerap terjadi 
karena perubahan iklim dunia tekah mengubah jadwal 
ke datangannya.

Hujan lebat—yang kemudian melahirkan longsor dan 
sungai meluap seperti yang kini berlangsung di berbagai 
kota—nyatanya menjadi amanita hati nurani yang segera 
memberi kesadaran ekologis bagi para penguasa dan 
perancang pembangunan. Karena hujan, seorang bupati, 
gubernur, ketua partai, anggota parlemen, menteri 
bahkan presiden rela tergopoh-gopoh menyambangi 
publik. Mereka rela berbasah-basah bersama para kor-
ban. Bila perlu karena hujan, para anggota parlemen 
bisa sedikit punya suara. Hujan juga secara kreatif telah 
dijadikan ruang mobilisasi oleh mereka yang ingin 
menjadi tokoh politik.
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Setelah hujan melahirkan longsor, pemerintah 
daerah tidak perlu membuat proposal untuk meminta 
pem bangunan jalan dan irigasi. Hujan lebih dahsyat dari 
pro posal! Begitulah Bengawan Solo akan dibenahi setelah 
meluap. Hutan-hutan di Karanganyar akan lebih ditata 
setelah longsor dan korban jiwa melayang. ( Hey...,tidak 
perlu wakil rakyat untuk meminta dana pembangunan ke 
pusat, cukup memberdayakan pawang hujan). Maka siapa 
bilang hujan tidak punya hubungan dengan persoalan 
legitimasi ?

Pesan politik lain dari hujan adalah dalam kaitan-
nya dengan ideologi pembangunanisme yang kini 
gencar dilakukan. Satu hal yang pantas dicatat, betapa 
mahal ongkos ekologis yang harus dibayar oleh derap 
pembangunan yang kini dilakukan. Karena menempat-
kan alam dalam kategori ekonomi, maka alam boleh 
dieksploitasi untuk kemudian dijual. Alam ditundukkan, 
dipabrikasi, serta dikapling hanya untuk melayani hasrat 
dan kebutuhan jangka pendek manusia. Develop men-
talisme hanya mengembangkan prinsip ekologi dangkal 
(shallow ecology). Bagi kalangan ini, manusia adalah 
majikan alam semesta. Pandangan ini sangat meyakini 
bahwa ilmu pengetahuan dan rasio adalah segalanya. 
Manusia adalah sang kreator sejarah.

Dominasi dari pemikiran shallow ecology tampaknya 
juga berlangsung pada level global. Keputusan yang 
meng emuka dari Conference of Parties (CoP) ke-13 dalam 
rangka Konferensi Perubahan Iklim di PBB di Bali baru-
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baru ini sesungguhnya merupakan kemenangan kalangan 
shallow ecology atas kalangan deep ecology yang memiliki 
perspektif lain tentang hubungan manusia dengan alam.

Kesepakatan tentang jual beli karbon, misalnya, 
menjadi potret nyata dari arus pemikiran shallow ecology 
ini. Negara-negara maju yang memiliki cukup modal 
sebagai hasil dari proses industri mereka, dengan mudah 
dapat mengompensasi “dosa-dosa ekologis” mereka 
dengan membeli sertifikat penurunan karbon. Sertifikat 
tersebut telah dijadikan lembar pengampunan dosa dari 
negara-negara industri maju.

Negara-negara maju yang juga negara-negara in-
dustri kemudian siap menggelontarkan bantuan atau 
kredit kepada negara berkembang yang memiliki ber-
bagai proyek untuk mengurangi pemanasan global 
(global warming). Seolah-olah di langit dan atmosfer 
sana terdapat marka pembatas antar negara yang bisa 
mem batasi perubahan iklim untuk tidak menyeberang 
ke negara lain.

Kalangan deep ecology menawarkan cara pandang 
yang lebih mendalam, yang intinya ingin mengajak manusia 
untuk mengembangkan sensibilitas ekologis. Harmoni 
dengan alam dan menempatkan alam bukan semata 
sebagai faktor produksi, adalah cara pandang kalangan 
ini. Benar bahwa pembangunan harus mengembangkan 
modal, tetapi bukan dengan cara membabi buta meng-
eksploitasi alam. Developmentalismelah yang membuat 
standar-standar baru atas berbagai aspek kehidupan 
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mencapai titik puncak, dimana manusia tak lagi bisa 
memisahkan apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi 
hasrat dan keinginan.

Standar-standar dan gaya hidup baru makin me-
mun cak dalam gejala konsumerisme. Fase manusia 
antroposentris telah berubah dari “aku berpikir maka 
aku ada” menjadi “aku belanja maka aku ada”. Gaya 
hidup itulah—dan bukan kehidupan itu sendiri—yang 
kemudian harus dilayani alam dan seisinya untuk sekedar 
memanuhi selera instant manusia. Ironisnya, kekayaan 
alam yang besar terkadang hanya untuk memenuhi gaya 
hidup segelintir kelas yang berpunya.

Medium tegur sapa

Karenanya, muncul pemimpin lokal yang memiliki 
pers pektif tentang lingkungan akan sangat dibutuhkan 
di masa yang akan datang. Jika suatu daerah masih dihuni 
oleh sebagian besar penduduk yang miskin, mengapa 
harus memaksakan diri membangun mal dan apartemen 
mewah? Jika pantai-pantai yang terbuka menjadi ruang 
publik yang murah bagi masyarakat untuk menikmati 
hidup, mengapa harus tergoda jejaring korporasi yang 
ingin menjadikan pantai dan laut sebagain pelayan para 
tuan besar yang datang dari dunia yang jauh? Gagasan 
Sultan HB X untuk menjadikan Pantai Parangtritis dan 
sekitarnya sebagai pantai publik dan wahana pen didik-
an—seperti kerap ia sampaikan—adalah sikap pemimpin 
yang memiliki sensibilitas ekologis ini. 
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Hujan dan tanah longsor telah mengabarkan sebuah 
pesan etis kepada kita semua untuk selalu meng embang-
kan harmoni dengan lingkungan. Bencana alam juga telah 
mengabarkan sebuah pesan politis bagi para pengambil 
keputusan tentang perlunya melihat dimensi ekologis 
sebagai sebuah variabel yang akan mempengaruhi 
keberlanjutan kehidupan.

Saatnya para pemimpin mengembangkan sebuah 
sensibilitas ekologis, dengan cara mendengarkan se-
banyak mungkin masukan dan kritik yang disampaikan 
ber bagai kalangan, seperti aktivis dan masyarakat. Mung-
kin ada baiknya kita kutip kata-kata Ghandi yang begitu 
masyhur: “Dunia selalu menyediakan dengan cukup ber-
bagai kebutuhan manusia, tetapi dunia tak akan pernah 
bisa mencuckupi keserakahan manusia...”

Hujan adalah pesan langit untuk berbagai pencapaian 
modernitas kita hari ini. Sekurang-kurangnya, hujan telah 
mendorong hasrat filantropis kita setelah sekian lama abai 
terhadap orang lain dan mereka yang tunakuasa. Hujan 
adalah medium tegur sapa, baik secara sosial maupun 
budaya. Haruskah menunggu hujan dan banjir untuk 
melihat solidaritas tetap ada? Rasanya tidak!

***
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BENCANA datang seolah sebuah undian bagi kita 
yang hidup di ring of fire ini. Kesadaran bahwa bangsa 
Indonesia hidup dalam ancaman alam harus senantiasa 
di tumbuhkan, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, 
namun terutama bagi para pejabat negara. Bagaimana 
pun, kesadaran para elite dan penguasa akan menjadi 
faktor penting bagi penanganan bencana yang terus 
melanda. Atau, jika pernyataan ini kita balik, cara pe-
merintah atau negara menangani bencana pada dasar-
nya mencerminkan sensibilitas kekuasaan atas nasib 
rakyatnya.

Baru-baru ini masyarakat dunia tersentak dan tertegun 
saat Presiden Pinera di Chili berjuang begitu maksimal 
untuk menyelamatkan para petambang yang terjebak 
di perut bumi selama dua bulan lebih. Berbagai upaya 
dilakukan dengan penanganan terbaik, sejak dari urusan 
teknis hingga anggaran. Presiden Pinera benar-benar 
menempatkan dimensi kemanusiaan di atas dimensi apa 
pun. Sebuah inspirasi yang kemudian menggugah dunia, 
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menjadikan Pinera sebagai role model bagi penguasa 
yang memiliki sensibilitas sosial atas rakyatnya.

Dalam lanskap yang agak berbeda, contoh juga 
diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama 
ketika menangani tumpahnya minyak sebagai akibat 
kelalaian perusahaan British Petroleum di Teluk Meksiko. 
Presiden adi daya itu bahkan harus menunda kunjungan 
strategisnya ke berbagai negara demi untuk memastikan 
penyelesaian pencemaran laut yang berbahaya. Jauh 
sebelum itu Obama juga memberi contoh tentang kepe-
duliannya mendesain kebijakan ekonomi yang pro rakyat, 
sesuatu yang jauh dari bayangan kita tentang negeri yang 
menjadi kiblat kapitalis yang sering dianggap pro-pasar.

Maka kita terhenyak ketika seorang Marzuki Alie, 
dalam posisinya sebagai ketua DPR RI, mengeluarkan 
statemen yang menohok saat merespon bencana tsu-
nami di Mentawai. Tanpa tedeng aling-aling, Sang Ketua 
Parlemen mengemukakan bahwa banyaknya korban 
tsunami disebabkan karena masyarakat sendiri, yang 
“nekat” bermukim di daerah berbahaya. Belakangan 
Marzuki membuat apologi di sebuah media (Kompas, 
4/11), yang seperti biasa – menuduh media tak utuh 
me  nangkap kata-katanya. Baiklah kita terima apologi 
itu. Namun sebuah statemen yang keluar dari mulut pe-
mang ku kuasa seperti dirinya pastilah memiliki dampak 
luas. Sebagai ketelodoran atau kebodohan, namun ia 
mengimplikasikan satu hal: betapa sensibilitas kekuasaan 
di negeri ini begitu rendah. Apalagi tersiar kabar, saat 
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Mentawai dilanda tsunami, sang Gubernur Sumatera 
Barat memilih pergi ke luar negeri.

Apa yang ada di benak para wakil rakyat yang pada 
saat bencana terjadi tetapi tetap keukeuh melakukan studi 
banding ke luar negeri? Sekarang bahkan anak kecil pun 
tahu, studi banding adalah sinonim belaka dari tamasya 
kaum elite! 

Kadang kita terperangah dengan jargon-jargon filos-
ofis dan konstitusi yang didedahkan ke hadapan masy-
arakat di republik ini. Kita kerap dininabobokan oleh 
berbagai formulasi moralistik yang menempatkan bangsa 
ini sebagai bangsa pemilik luhur solidaritas. Namun para 
pelanggar konstitusi dan mereka yang buta-tuli atas nalar 
budi bangsa ini justru sering muncul dari kalangan elite 
sendiri. Mereka gagal menangkap solidaritas tanpa batas 
yang berlangsung di masyarakat bawah: anak-anak yang 
menyerahkan tabungan, anak-anak sekolah dan kaum 
muda yang tanpa letih menggalang dana, para relawan 
yang datang bagai debu. 

Mengapa di negeri yang kita konstruksi sebagai “ka-
pitalis”, negara justru terlihat ramah kepada publiknya? 
Siapa pun tahu, Amerika adalah representasi nyata dari 
negeri kapitalis. Tesis umum yang berlaku bagi negeri 
kapitalis adalah peran negara yang minimal. Sering juga 
konsep negara seperti ini disebut sebagai pemadam 
kebakaran. Sementara Indonesia, dalam konstitusi 
sesungguhnya sangat kental dengan aroma sosialis. 
Seperti terbaca dalam konstitusi kita, dimana kekayaan 
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alam dikuasai negara dan digunakan sepenuhnya untuk 
ke maslahatan masyarakat. Indonesia juga selalu memuja 
Demokrasi Pancasila, yang pada intinya menempatkan 
negara sebagai pihak yang tidak abai atas persoalan sosial 
dan ekonomi warganya.

Dalam kasus Pinera di Chile kita melihat sisi esoteris 
kekuasaan, yakni kekuasaan yang menyelamatkan harap-
an. Dalam kasus kebocoran minyak di Teluk Meksiko dan 
banjir lumpur yang sudah menahun di Sidoarjo mem-
beri gambaran kontras tentang peran kedua negara 
dalam hubungannya dengan pemilik modal dan dengan 
komitmen negara untuk menjaga kepentingan warga-
nya. Dalam kasus Teluk Meksiko, Presiden Obama mam-
pu bertindak tegas. Atas perisitiwa yang melibatkan 
korporasi raksasa perminyakan seperti British Petroleum 
(BP), Obama berdiri di garis paling depan. Obama bahkan 
menunda kunjungannya ke Indonesia dan beberapa 
negara lainnya karena memandang kasus kebocoran 
minyak yang disebabkan oleh BP lebih urgen. Banjir 
minyak di Teluk Meksiko akan berakibat buruk pada 
kuali tas ekologi, juga akan berdampak pada kesehatan 
publik Amerika. Obama secara tegas memberi ultimatum 
kepada BP untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia bahkan 
tak segan-segan mengancam BP jika mengabaikan per-
soalan tumpahan minyak. Tak lupa, jalur diplomatik pun 
digunakan Obama dengan Inggris mengingat seriusnya 
bahaya pencemaran laut. Dalam kunjungannya ke 
Amerika yang saat ini tengah berlangsung, PM Inggris 
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David Cameron dipastikan akan menempatkan kasus BP 
sebagai pembicaraan paling krusial bersama Obama.

BP pun ketar-ketir, bukan semata-mata oleh dampak 
buruk yang disebabkan tumpahan minyak, namun juga 
oleh sikap tegas Presiden Obama. Obama seakan mem-
pertaruhkan dirinya untuk berdiri paling depan memberi 
perlindungan bagi masyarakat Amerika sebagaimana 
janjinya pada saat kampanye. BP pun dengan sekuat 
tenaga dan dana berusaha mengentikan semburan 
minyak di lepas pantai itu. Kabar terbaru menunjukkan 
bahwa BP berhasil menutup semburan minyak. Kurang 
dari empat bulan, BP relatif bisa meng endalikan semburan 
minyak dan mencegah bahaya yang lebih besar. Tidak 
hanya dalam upaya menghentikan semburan, BP pun 
berkomitmen untuk memberikan dana kompensasi 
bagi masyarakat yang terkena dampak pen cemaran laut 
Teluk Meksiko. Dana yang digelontorkan perusahaan asal 
Inggris tersebut pastilah amat besar. BP bahkan harus 
menjual seluruh asetnya di seluruh dunia senilai 20 milyar 
dollar AS untuk mengatasi tumpahan minyak. Upaya 
dan komitmen BP sedikit banyak telah menghentikan 
kekhawatiran publik Amerika yang amat marah dengan 
adanya kasus tumpahan minyak terbesar dalam sejarah.

Dalam kasus Lapindo Brantas yang sudah berlangsung 
empat tahun, dimana peran negara? Bagaimana posisi 
negara berhadapan dengan korporasi lokal milik group 
Bakrie ini? Berbeda dengan panorama yang ditampilkan 
Obama, dalam kasus Lapindo penyelasesaian sangat 
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berlarut-larut. Alih-alih memberikan sangsi tegas kepada 
pihak perusahaan yang secara nyata menjadi penyebab 
banjir lumpur yang hampir menenggelamkan desa. 
Negara seakan takluk di bawah korporasi tingkat lokal. 
Yang lebih menyedihkan, anggaran penanganan untuk 
menghentikan semburan lumpur tidak diambilkan dari 
kocek PT Lapindo Brantas, namun dari APBN! Sudah 
hampir 4 trilyun dana negara habis untuk penyelesaian 
kasus yang hingga kini masih menyesakkan masyarakat 
Sidoarjo itu. Padahal menurut ahli geologi, tingkat ke-
sulitan penanganan kasus Teluk Meksiko jauh lebih 
kompleks dan rumit karena lokasinya di tengah laut lepas. 
Sedangkan kasus Lapindo berlangsung di daratan.

Terhadap Lapindo, negara sepertinya memberi ruang 
kompromistis serta tempat yang cukup layak secara 
politis kepada Aburizal Bakrie. Ini juga bisa dibaca dari 
sisi yang lain, betapa group Bakrie itu terus menghampiri 
pusat gravitasi kekuasaan untuk membentengi berbagai 
kasus yang menimpa usaha yang dikendalikannya. Jalur 
politik yang dekat pastilah membawa dampak bagi relasi 
negara dan korporasi di bawah naungan group Bakrie. 

Kasus Teluk Meksiko dan banjir lumpur Sidoarjo 
mem beri lanskap jelas tentang relasi negara dan dunia 
korporasi. Amerika di bawah Obama menampilkan diri 
sebagai negara yang kuat (strong state). Sementara 
Indonesia di bawah SBY menjadi negara lemah (weak state). 
Obama tak ingin takluk dalam kuasa modal, sementara 
SBY begitu canggung menghadapi kekuatan korporasi. 
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Kita juga bisa memberi perbandingan tentang keberanian 
para pemimpin: mana yang bertanggungjawab dan mana 
yang berkelit dari kasus yang mengancam kehidupan 
warga negara. Bahkan di negara yang kita anggap paling 
liberal dan paling kapitalis sekalipun, perlindungan dan 
penciptaan rasa aman bagi warganya masih tetap menjadi 
prioritas. Merujuk pada prinsip dasar konstitusi dan dasar 
negara di Republik ini, seharusnya kita lebih dari itu.

Kini bencana akan tetap mengancam tanah republik 
ini. Kita seperti hidup dalam undian dari geografi ring 
of fire. Beruntunglah kini solidaritas massa terus hidup, 
dari ranah yang terduga seperti solidaritas pasca-ruang 
dari dunia maya. Instrumental atau sejati, setidaknya 
solidaritas itu memberi harapan. Alangkah indahnya 
hidup, jika kekuasaan mampu menyelamatkan sebanyak 
mungkin harapan….

***
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PILKADA, SULTAN,
DAN KECEMASAN ARISTOTELES

YOGYAKARTA, Mei 1998. Sekitar satu juta manusia me-
rubung di depan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 
Mereka datang dari berbagai golongan masyarakat, 
berbaur meneriakkan yel-yel reformasi untuk perubahan 
politik di negeri ini. Dari Yogyakarta, suara-suara dukungan 
atas demokrasi menggema lewat kepemimpinan 
tradisional Sultan HB X.

Kini, 10 tahun berlalu. Dan di Yogyakarta, reformasi 
seperti memakan anaknya sendiri. Ketika proses reformasi 
meminta berbagai penyesuaian lembaga politik pada 
tingkat lokal, dengan antara lain diselenggarakannya 
pemilihan langsung kepala daerah, masyarakat Yogyakarta 
berbondong-bondong untuk menentangnya. Pada saat di 
sejumlah daerah disibukkan dengan pelaksanaan pilkada, 
di Yogyakarta berlangsung fenomena “emoh” pilkada.

Selasa (24/3), masyarakat Ngayogyakarta ber bon-
dong-bondong turun ke jalan, menyatakan dukungan 
mereka atas kepemimpinan Sultan HB X sebagai gubernur. 
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Peristiwa ini mengingatkan kita pada masa 10 tahun 
lewat, ketika masyarakat Yogyakarta menggemakan 
dukungan atas reformasi di negeri ini dengan Sultan HB 
X sebagai pemimpin gerakan itu. Dua hal yang sepintas 
sangat kontras. Fenomena pertama adalah dukungan 
pada lokalitas, yakni keistimewaan Yogyakarta. Fenomena 
kedua adalah dukungan pada kehidupan berbangsa. 
Bagaimana nalar politik menafsir kedua peristiwa ter-
sebut? Wacana keistimewaan Yogyakarta telah menyita 
pikiran sejumlah kalangan, juga menghadirkan kecang-
gungan akademik untuk mencari formulasi yang memberi 
kemenangan bagi proses demokrasi di satu sisi, juga 
menghargai lokalitas masyarakat Yogyakarta pada sisi 
yang lain.

Rumusan tentang undang-undang keistimewaan 
yang dirancang pakar ilmu pemerintahan pun amat 
sarat dengan semacam kecanggungan ini. Hal itu bisa 
di simak lewat penentuan posisi Sultan dalam struktur 
pemerintahan di Yogyakarta. Sejujurnya, kategori keis-
time waan hanya ada pada kenyataan bahwa secara 
historis Yogyakarta memiliki atribut daerah istimewa. 
Kepunahan banyak kekuasaan raja dan hilangnya rasa 
cinta rakyat jelata terhadapnya biasanya terjadi ketika 
wisdom sang raja gagal dilanjutkan oleh kepemimpinan 
berikutnya. Di antara raja yang masih tersisa di Nusantara, 
Raja Ngayogyakarta istimewa karena raja-raja paling 
terakhir selalu teguh menjaga karakter dan wisdom raja-
raja sebelumnya.
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Keraton Yogyakarta tetap bertahan ketika nasib kera-
ton di daerah lain mengalami gonjang-ganjing internal, 
seperti yang berlangsung di Cirebon dan Surakarta. Dalam 
spektrum itulah, Raja Yogyakarta dihormati dan dicintai 
masyarakatnya. Sistem kerajaan umumnya terkait erat 
dengan hubungan posesif antara penguasa dan tanah. 
Rasa hormat, tunduk, sekaligus ketakutan pada raja se-
mata-mata karena si hamba cemas jika tanah tempatnya 
hidup harus diambil kembali oleh raja. Padahal, tanah 
adalah elemen dasar kehidupan: tempat awal dan akhir 
bagi apa yang kita sebut, kerja. Di Yogyakarta, rasa damai 
atas tanah itu dicukupi Sultan melalui Sultan Ground. 
Pada saat ini, harga tanah di kawasan Yogyakarta semakin 
mahal dan kadang tidak rasional. Maka, berkah tanah 
yang diberikan pihak keraton atas rakyat di Yogyakarta 
telah memberi ikatan, membentuk gagasan tentang raja 
yang mengayomi dan memberi perlindungan.

Pertanyaannya kemudian, apakah prosedur demok-
rasi paralel dengan lahirnya sosok pemimpin yang 
mumpuni seperti Sultan? Dari sisi ini, sebenarnya feno-
mena “emoh” pilkada merupakan sebuah bentuk kritik 
ideologi. Gejala ini berada dalam konteks dan dinamika 
pilkada yang berlangsung di berbagai daerah yang dalam 
banyak kasus kerap melahirkan ketegangan.

Demokrasi yang semula menjadi cita-cita besar 
dalam pelaksanaan pilkada kerap dihiasi oleh lahirnya 
pemimpin lokal yang tamak. Pasar tradisional digusur 
oleh kehadiran pasar modern. Kepanikan finansial yang 
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melanda banyak kepala daerah untuk mengeruk uang 
sebanyak- banyaknya dari potensi lokal sering berakhir 
dengan proses marketisasi yang di luar perhitungan. 
Karena menjadi pemimpin membutuhkan modal besar, 
tak jarang para pemimpin lokal “menjual” setiap jengkal 
tanah daerah ke haribaan kaum pemilik modal.

Dari sisi figur pemimpin dan elite lokal yang dihasil-
kan, pilkada juga tidak selalu melahirkan yang memiliki 
kualifikasi serta integritas yang sesuai dengan harapan 
masyarakat luas. Ketika partai politik semakin terpesona 
oleh popularitas kaum pesohor, seperti artis sinetron, 
penyanyi dangdut, dan pelawak, masyarakat Yogyakarta 
tentu akan melihat perbandingannya dengan sosok 
Sultan. Dengan logika itu, sebenarnya ada nuansa kritik 
dari gejala “emoh” pilkada masyarakat Yogya terhadap 
standar para pemimpin lokal produk pilkada.

Benar bahwa demokrasi mengandaikan pilihan rakyat. 
Akan tetapi, harus dilihat bahwa kini demokrasi yang 
berkembang adalah demokrasi industrial yang dengan 
mudah mereduksi bentuk dukungan, watak konstituensi 
serta pola relasi antara aktor dan massa. Dalam logika 
demikian, yang menjadi pemimpin bukanlah mereka 
yang cakap, melainkan yang mengalami rasionalisasi oleh 
media dan uang.

Aristoteles, filsuf kondang dari polis Yunani pernah 
menyebut demokrasi sebagai sistem politik paling buruk 
ketika yang tampil adalah golongan masyarakat yang 
tidak terdidik. Bagi sang filsuf, demokrasi cenderung 



104

Negara, Pasar, dan Labirin Demokrasi

memberi peluang bagi tampilnya orang-orang bodoh 
untuk berkuasa. Itulah mobokrasi.

Barangkali kerisauan Aristoteles ada benarnya. Produk 
dari demokrasi dalam ritus pilkada di Indonesia masih jauh 
dari harapan. Kualifikasi pemimpin dan produk elite lokal 
yang dihasilkan tidak paralel dengan semangat reformasi 
dan demokratisasi. Tidak ada hubungan moral antara 
gerakan reformasi dengan aktor yang dihasilkannya. 
Inilah yang kemudian melahirkan sejumlah pesimisme 
di kalangan masyarakat di Yogyakarta. Masyarakat 
Yogyakarta tentu tak mendapat gagasannya dari kitab 
politik karya Aristoteles. Mereka mendapatkan kebajikan 
tentang pemimpin semata-mata dari apa yang dialami 
sehari-hari: bahwa pemimpin yang mengayomi tak 
pernah diikhlaskan untuk cepat pergi. 

***



KAUM IMSOMNIA
KOTA BU(D)AYA, APA KABAR?2

SEJUMLAH kota berhasil menghidupkan malam dan 
memberi ruang bagi kaum insomnia hanya karena ia 
menjadi daerah kunjungan wisata. Tetapi tidak banyak 
kota yang memiliki karakteristik kaum insomnia yang 
khas dan unik seperti Yogyakarta. Kaum inilah yang 
sebenarnya telah membentuk kultur dan jiwa kota. Dari 
kaum insomnia lahir naskah-naskah teater, riset, kertas 
kerja, sajak, lukisan, skripsi, hingga proposal aneka proyek.

Malam-malam penuh pertemuan dari kalangan 
insomnia community dari paramuda di kampus yang 
aktif di klub studi hingga para penyair bohemian yang 
terus melakukan refleksi. Belum lagi aktivis gerakan, yang 
beberapa “alumninya” hari ini telah menjadi “orang pusat” 
di Jakarta. 

Suasana kota yang “setengah desa” turut mem peng-
aruhi watak kaum insomnia kota pada masa lalu. Sebagai 

2 Tulisan ini dikembangkan dari esai penulis dengan judul sama di 
Harian Kompas, 4 Oktober 2006



daerah tujuan studi, kota ini memiliki kehidupan kampus  
yang dinamis. Kampus menjadi situs kebudayaan penting, 
menjadi semacam hub entityyang menghubungkan dunia 
gagasan dan konstruksi budaya kota ini. 

Kini pragmatisme telah menikam kehidupan 
kampus-kampus di Yogyakarta. Kota begitu gegas berlari 
meninggalkan impian kaum imsonia.   Pergeseran ini 
membawa pengaruh yang luar biasa bagi tumbuhnya 
kaum insomnia baru yang lebih “realistis” dan lebih 
metropolis. Membanjirnya kelas menengah di kota ini 
dengan cepat direspon, baik oleh pemerintah kota, dan 
terutama, oleh dunia bisnis dan hiburan. Cobalah susuri 
malam Yogya kini, dari Utara ke Selatan, dari Barat ke 
Timur. Perubahan berlangsung begitu tajam dan kadang 
mendahului jaman. Niscaya kita kan menemui lampu-
lampu menyala, tetapi kota seolah kehilangan cahaya. 
Kaum insomnia yang bersahaja telah pergi, digantikan 
generasi kaum insomnia baru yang begitu ceria dan 
penuh gempita menuju pesta dan perhelatan yang 
dihelat pusat-pusat belanjayang kini seolah telah menjadi 
katedral gaya hidup.

Generasi discourse berganti generasi distro, 
perdebatan angkringan digantikan gemuruh dan sensasi 
kafe dan coffee corner. Onthel telah menjadi cinderamata, 
klub diskusi berganti menjadi generasiclubbing, anak 
gerakan berganti menjadi klub pencinta motor merek X 
dan mobil tipe Z. Dan apa kabar Malioboro? Kasur tua 
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itu? Kini tak lebih dari sebuah jalan yang dijejali kaum 
pedagang dan tempat wisatawan berselfie-ria.

Pada masa lalu, kaum insomnia lahir karena dorongan 
life struggle. Para pelajar dan mahasiswa yang datang ke 
Yogya karena pertimbangan tarif hidup yang murah. 
Kini, menjadi kaum insomnia adalah life style. Bersama 
tumbuhnya mal, kafe, coffee corner, butik factory outlet, 
pusat kebugaran dan kecantikan, kaum insomnia saat 
ini tampak “lebih bersih, sehat dan sentosa”.Disekeliling 
tempat mereka tumbuh sanggar senam, cuci kiloan, 
arena bermain dan pusat perawatan tubuh. Kini bukan 
“mahasiswa yang datang ke pasar” tapi “pasar yang datang 
ke mereka” seperti terlihat dalam fenomena belanja online. 
Para perantau yang datang ke Yogya sudah mengalami 
pergeseran dalam hal kelas sosial. Mereka yang datang 
ke Yogya saat ini adalah anak-anak wong sugih kalangan 
kelas menengah.Biaya untuk menjadi sarjana disini kian 
mahal. Harga sebuah kursi di universitas negeri maupun 
swasta tak mungkin terjangkau oleh anak-anak pinter 
tetapi tak cukup punya biaya. Apa boleh buat, modal 
telah membentuk moralitas kota.

Yogya sekarang menjadi kota yang sangat gaduh 
dan pantas dijadikan lokasi uji nyali: siapa yang bisa 
menyeberang jalan di kawasan Jalan Gejayan atau 
Jalan Kaliurang pukul 12 siang? Siapa pula yang berani 
bersepeda di kawasan Wirobrajan siang-siang? Disamping 
padat, pengendara generasai baru dijalanan kota semakin 
tidak sopan saja. Mereka sangat tidak ramah pada para 
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pedestrian. Tidak ada zebra cross, apalagi jembatan 
penyebrangan.Kalau mau naik sepeda onthel yang sedikit 
berhati nyaman, kayuhlah pada pukul 12 malam ke atas!

Setiap sudut kota menjadi tempat parkir. Bahkan, 
untuk mengecek saldo di ATM yang cuma membutuhkan 
waktu lima menit, ada tarif parkirnya. Para petugas parkir 
datang tidak dari instansi resmi, tetapi dari petugasdadakan 
yang melihat peluang bisnis. Sudah berulangkali surat 
pembaca disejumlah koran mengeluhkan tentang ini, 
tetapi sampai kini tak ada upaya penertiban. 

Struktur-struktur penopang kebudayaan kian 
memberi ruang bagi tumbuhnya budaya massa. 
Eksotisme berubah menjadi paket wisata yang mahal, 
bukan lagi sesuatu yang tumbuh dari keseharian hidup.  
Budaya massa semakin cepat lahir dari berbagai penanda 
baru yang tumbuh di kota. Menurut Kuntowijoyo, budaya 
massa lahir akibat proses massifikasi dan memiliki tiga 
cirri utama: obyektivasi, alienasi dan pembodohan. 

Obyektivasi dalam  budaya massa terjadi karena 
pemilik hanya menjadi obyek yang tidak memiliki peran 
apa-apa dalam pembentukan simbol budaya. Alienasi 
terjadi ketika pemilik budaya massa terasing dari dan 
dalam kenyataan hidup. Mereka hidup dalam ingar-bingar 
dan gemuruh kehidupan masa kini, tetapi pada saat yang 
sama kehilangan identitas dirinya. Dan pembodohan 
terjadi karena budaya massa hanya melahirkan kesibukan 
fisik, kepadatan jadwal, tanpa pengalaman mendapatkan 
pengalaman baru, apalagi momen-momen reflektif. Jogja 
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mungkin masih menjadi lovable city, tetapi bukan lagi jadi 
livable city.

Siasat Kebudayaan

Pragmatisme atas kultur kota terjadi ketika mobilitas 
manusia dituntun oleh mobilitas benda. Orientasi sebagai 
konsumen merupakan pendorong mobilitas itu. Dalam 
kehidupan masa kini, semua ruang seolah merupakan 
wilayah ekspansi modal. Ini berbeda, misalnya dengan 
tradisi yang muncul dalam model penjadwalan pasar-
pasar tradisional di Jawa yang mulai punah. Jika kita 
mencoba melihat lebih dalam, penjadwalan pasar-pasar 
tradisional itu sebenarnya merupakan siasat kebudayaan. 
Dan ini merupakan local wisdom yang selalu gagal 
ditangkap pemerintah kota saat ini.

Dengan model pasar mengikuti kalender Jawa, pasar 
tradisional tak hanya sarat dengan motivasi ekonomi. 
Didalam pasar tradisional ada semanagat untuk memberi 
ruang non-ekonomi, yakni kosmologi tentang sirkulasi 
dan pergerakan manusia supaya mengenal orang lain. 
Jika ada pasar Wage, maka selain hari Wage hiruk-pikuk 
berhenti. Kepadatan kerumunan berkurang.Volume 
sampah bisa dikurangi disatu tempat. Pasar tradisional 
yang bergantian menurut penanggalan merupakan 
potret dari prinsip deep ecologymasyarakat Jawa. Pasar 
yang memberi ruang bagi sirkulasi udara. Pasar yang 
memberi ruang tegur sapa antara pengunjung dan 
penjaja.
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Kini Jogja dikepung pasar 24 jam yang datang dari 
octopus korporasi. Pasar-pasar hiper modern berjaga 
tanpa jeda, tanpa jadwal, tanpa perbincangan hangat 
antara simbok dan pelanggan. Dihipermarket, kegaduhan 
berlangsung dalam suasana tuna social. Seperti itu juga 
yang berlangsung di clubbing yang kini hadir melengkapi 
kehadiran kampus: disana orang-orang berkerumun, 
tetapi hanya untuk menggerakkan tubuh mereka sendiri. 

Tulisan ini tidak ingin memuja masa lalu. Tetapi, 
penting sekali untuk melakukan interupsi terhadap kultur 
kota (city culture) yang semakin berubah. Kultur kota 
harus didesain, dikonstruksi dan terus diikhtiarkan supaya 
punya jiwa. Ikon sebuah kota tidak melulu pada masalah 
space (tempat), tetapi juga ruang (sphere).

Hiruk-pikuk kota mungkin menyenangkan bagi 
mereka yang sekedar menempatkan kota sebagai 
tempat tinggal (stay in), tetapi tidak bagi mereka yang 
menempatkannya sebagai tempat hidup (live in). Saatnya 
kota untuk kembali memikirkan mereka-mereka yang 
hidup didalamnya, bukan semata-mata memanjakan 
mereka yang tinggal lalu minggat lagi setelah harga-
harga naik, bencana tiba, ekologi rusak, dan kebudayaan 
penuh sampah dan ruang public dijejali sumpah serapah.

Migrasi Ruang

Tetapi selalu saja tiap jaman memunculkan para 
pembangkangnya dan mereka yang keras kepala. Di 
tengah “metropolitanisme yang meninggalkan anak 
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kandungnya sendiri, di Jogja masih kita temukan berbagai 
komunitas anak-anak muda yang bergiat di berbagai 
arena. Hikayat Jogja sebagai tanah air tumbuhnya 
kelompok studi tak sepenuhnya berakhir. Komunitas 
Belajar Menulis (KBM) yang dimotori Ahmad Sahide 
menjadi oase dari arus pragmatism yang melanda kaum 
muda. 

Sepanjang yang saya ikuti dan saksikan, KBM telah 
berhasil melakukan “migrasi ruang” kuliah ke luar kampus. 
Mereka bertemu rutin di malam hari, datang dari berbagai 
kampus yang berbeda, dengan minta tulisan yang 
beragam pula. KBM menjadi taman gagasan bagi yang 
ingin menulis apa saja. Tidak lupa mereka mengundang 
para penulis senior untuk memberikan klinik dan evaluasi. 
Dengan cara itu, mereka tidak asal ketemu dan larut 
dalam ritualisme tanpa karya. Sudah banyak buku yag 
diproduksi komunitas ini, dari novel, kumpulan puisi dan 
cerpen hingga buku-buku serius. Ahmad Sahide, seorang 
doktor muda asli Bulukumba, tanpa lelah dan tak sempat 
memikirkan pendamping hidup untuk merawat dan 
membesarkan KBM.

KBM, bagi saya, adalah kaum imsomnia yang 
dibutuhkan bagi sebuah kota. Dari ruang-ruang sunyi 
dan nyaris tanpa gemerlap, menderaslah berbagai diksi 
dalam puisi, esai, buku. Ini ruang kebudayaan yang mahal, 
yang tak selayaknya menyerah dan takluk pada arus 
metropolitanisme kota….
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MUNCULNYA
ELITE PRODUKSIONIS

SEJATINYA pemilu menjadi proses evaluasi dan seleksi elite 
bangsa. Pemilu adalah cermin untuk melihat kiprah elite 
dan menjadi momen untuk merekomendasikan elite-elite 
baru yang memiliki kualifikasi lebih baik dibandingkan 
dengan elite sebelumnya.

Namun, dunia politik selalu memiliki spektrum yang 
sukar diduga. Meskipun begitu, dalam sistem politik 
modern, demokratis, dan rasional selalu ada semacam 
ketertebakan (predictability) politik dibandingkan dengan 
dalam sistem politik tradisional. Sedikit banyak, riset 
Kompas tentang dominasi elite kota dalam komposisi 
wakil rakyat itu menunjukkan, hanya sedikit elite politik 
kita yang merepresentasikan masyarakatnya. Hanya 27,9 
persen calon anggota legislatif (caleg) yang keseharian 
hidupnya di daerah pencalonan. Sementara 40,9 persen 
caleg adalah “orang-orang Jakarta” yang menjadi wakil 
daerah (Kompas, 1/03/04).
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Hasil riset itu menarik dicermati. Setelah upaya de-
sentralisasi pemerintahan dilakukan melalui proyek 
otonomi daerah, sejatinya terjadi proses pembumian 
itu. Apalagi kini mulai diperkenalkan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) sebagai upaya mengembangkan repre-
sentasi elite politik atas masyarakatnya. Panorama elite 
politik seperti disajikan riset itu menandaskan antitesis 
atas wacana pem bumian dan representasi elite.

***

BAGAIMANA wajah elite politik kita dilihat dari tingkat 
korespondensinya dengan kehidupan sosial? Pertanyaan 
ini penting dikemukakan. Ketiadaan representasi sosial 
merupakan problem utama elite politik sejak lama. Pada 
fase Orde Baru, elite politik kita banyak lahir dari rahim 
negara. Pasca-Orde Baru, dari rahim siapa elite kita di-
lahirkan?

Fase reformasi rupanya tidak menyediakan peluang 
bagi pengoperasian politik oleh masyarakat karena 
setelah itu proses politik dioperasikan kekuatan pasar. 
Yang lalu muncul adalah kebebasan yang penuh gemuruh, 
sebagaimana semua barang bisa dijajakan secara bebas 
di dalam pasar. Legitimasi kekuasaan kini berpindah dari 
publik ke ruang pasar. Memang ada gerakan politik massa, 
tetapi pengambilan keputusan diambil alih prosedur 
demokrasi industrial. Perlahan-lahan, negara kehilangan 
otoritasnya sebagai penyelenggara kegiatan politik 
domestik. Pada masa Orde Baru, kebanyakan elite politik 
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di-drop dari pusat di mana negara berperan sebagai 
lembaga pencipta elite. Kini hal itu dilakukan partai politik 
yang tumbuh dalam logika ekonomi ketimbang logika 
politik.

Kuasa pasar telah berperan mengontruksi sosok elite 
beserta kualifikasi, fungsi dan peran politik yang mereka 
lakukan. Demokrasi berlangsung dalam mode produksi 
industri, yang logika-logikanya tidak seperti dibayangkan. 
Kini demokrasi industrial memunculkan semacam 
kompleks industri demokrasi (democracy industrial com-
plex) di mana demokrasi menjadi proses amat elitis dan 
ditentukan jaringan (network) ketimbang partisipasi. 
Institusi politik menjadi mesin besar untuk memproduksi 
berbagai wacana seperti demokrasi.

Implikasi munculnya kompleks industri demokrasi 
adalah direduksinya ruang publik ke ruang jaringan 
yang dikendalikan pemilik modal dan kekuasaan. Dalam 
demokrasi industrial itu lahir permintaan pasar terhadap 
figur-figur politik seperti elite. Para elite yang terbangun 
dalam hubungan negara-pasar itulah yang dalam tulisan 
ini disebut sebagai elite produksionis.

Elite produksionis lahir dari struktur politik yang 
dikendalikan logika pasar. Massa ditaklukkan kapasitas 
ekonomi ketimbang kapasitas politik dan moral. Proses 
pembumian elite bisa dilakukan sekejap seperti dilakukan 
calon anggota DPD. Masyarakat di berbagai daerah 
mungkin terperangah saat melihat nama-nama “siluman” 
yang tiba-tiba harus diafirmasi sebagai “tokoh daerah”. 
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Ketokohan dan representasi, dalam demokrasi industrial, 
tidak lahir dari keterlibatan, tetapi dari pencitraan dunia 
iklan. Jadi, memilih wakil rakyat kini sama dengan mem-
beli krim pemutih atau jamu kecantikan. Pada titik ini 
kita tersadar, konstituen sebenarnya telah digantikan 
konsumen. Massa politik sampai pada titik akhir karena 
demokrasi, dalam maknanya sebagai wilayah perjuangan 
orang banyak, diam-diam sedang mengumandangkan 
requiem. Habermas memandang kapitalisme sebagai 
distorsi modernitas. Dengan perspektif itu, kita melihat 
hubungan negara-pasar. Dalam hubungan negara se-
bagai entitas politik, kapitalisme mendesak negara ke 
dalam fungsi-fungsi teknis dan instrumental ketimbang 
membawa fungsi-fungsi moral.

Desakan kuat kapitalisme pasar menciptakan apa 
yang disebut Habermas kesadaran teknokratis. Kesadaran 
ini diikuti munculnya rasionalitas instrumental. Lembaga 
pemerintah modern (baca: negara) serta struktur kapi-
talisme industrial telah menciptakan kesadaran demikian, 
pada gilirannya mengonstruksi berbagai tindaka n, 
kesadaran, dan struktur politik di bawah negara seperti 
partai politik. Bahkan tumbuhnya kelas kritis seperti LSM, 
lembaga watching, di hampir semua sektor pemerintahan 
sampai sejauh ini tidak mengurangi berbagai distorsi 
dalam pemerintahan. Bahkan tingkat korupsi di 
negara kita kian menyebar seiring penyebaran gerakan 
antikorupsi.
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Dalam proses konstruksi elite, kini tiap elite bisa mem-
bentuk komunitas politik terlepas dari campur tangan 
negara. Ini berbeda dengan kondisi fase korporatis zaman 
Orde Baru saat komunitas politik telah diciptakan negara 
untuk kemudian disebarkan kepada masing-masing elite 
politik.

Munculnya kebebasan dan otonomi elite kini di-
hadapkan hukum-hukum pasar. Setiap elite politik dalam 
suatu partai dituntut memiliki jumlah pendukung yang 
ditentukan berdasarkan kuota. Kuota adalah bentuk 
legitimasi seseorang untuk menjadi elite. Adanya kuota 
di satu sisi, keharusan menghidupkan partai di sisi lain, 
telah melahirkan kesadaran instrumental dalam gerakan 
politik kaum elite. Munculnya artis-artis sebagai caleg, 
tokoh yang memiliki kekuatan modal serta kekuasaan, 
mengindikasikan hadirnya elite-elite produksionis.

 Watak produksionis ini bisa dicermati dari bagaimana 
legitimasi dibentuk elite politik dalam tubuh partai. 
Seorang anggota legislatif dituntut memiliki sejumlah 
uang untuk membeli atribut partai; kaus, bendera, dan 
lainnya. Hal itu belum ditambah biaya administrasi pen -
calonan. Jadi, kualifikasi seorang elite politik tidak di-
tentukan kapasitas dan kecakapan politik seseorang, 
tetapi oleh kekuatan modal dan relasi politik yang 
dibuatnya dengan elite di tingkat lebih tinggi.

Keadaan itu menjadi awal dari hadirnya krisis legiti-
masi. Dalam tatapan Habermas, krisis legitimasi adalah 
konsekuensi dari rasio instrumental yang dibentuk 
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kapitalisme. Desakan pasar terhadap negara membentuk 
negara sebagai market apparatus. Hal ini melahirkan 
logika-logika terbalik dalam sumber legitimasi. Pasar 
kian hegemonik dan menciptakan hukum-hukum yang 
harus diafirmasi aktor politik. Dalam masyarakat ka-
pitalis-liberal, sistem ekonomi telah melegitimasikan 
dirinya, yang mengambil alih pola pencarian legitimasi 
sebelumnya. Elite politik tidak membangun representasi 
atas dunia sosialnya, tetapi hanya menjadi representasi 
dirinya sendiri sebagai individu yang memiliki modal.

Akhir krisis legitimasi adalah krisis sistem. Transisi 
politik setelah Suharto jatuh tahun 1998 adalah transisi 
yang melompat. Artinya, aktor-aktor protagonis reformasi 
mengalami peluluhan posisi saat negara yang dikelola 
elite baru memutuskan untuk melakukan pembaruan 
politik dan ekonomi.

Populisme dalam gerakan reformasi yang berhasil 
menumbangkan Suharto tidak berhasil membentuk 
dirinya menjadi sumber legitimasi bagi kepemimpinan 
sipil yang berkuasa kemudian. Yang terjadi, negara meng-
undang pasar secara bebas untuk melakukan agenda-
agenda pembaruan politik, ekonomi, dan sosial di tengah 
ketiadaan akar yang kuat bagi bekerjanya sistem pasar 
dalam kehidupan publik. Kehadiran elite pro duksionis 
merupakan akibat dari proses itu.

Hadirnya demokrasi industrial dan elite produksionis 
yang mengikutinya tidak bisa dilepas dari tingkat 
keberakaran demokrasi sendiri dalam masyarakat 
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kita. Transisi demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru 
memunculkan watak ambigu.Di satu sisi ada proses 
liberalisasi politik, di sisi lain akar bagi liberalisasi politik 
terbukti amat lemah sehingga melahirkan proses 
regimentasi yang lahir sebagai akibat desakan pasar atas 
masyarakat.

Munculnya elite-elite produksionis adalah ancaman 
demokrasi substansial. Bisa dipastikan, elite-elite pro-
duksionis tidak memiliki akar secara sosial, cenderung 
berpikir dengan prinsip break even point seperti logika 
pelaku bisnis, dan menempatkan ruang politik sebagai 
arena akumulasi kapital ketimbang ruang untuk 
melakukan artikulasi, sosialisasi, dan evaluasi atas ke-
kuasaan.

Kuasa modal atas politik kini kian mengalami 
pendalaman (deepening). Pasar memiliki kekuatan 
subversif kian hebat atas proses politik. Kehidupan massa 
yang aksesnya jauh dari pasar pasti tidak akan dihampiri 
kaum elite, kecuali untuk kepentingan iklan partai dan 
pencalonan menjadi presiden.

***
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MASSA ANOMIE DAN
TITIK BALIK DEMOKRASI

MOMENTUM paling berbahaya dari sebuah proses transisi 
demokrasi adalah munculnya kelelahan berdemokrasi 
di kalangan masyarakat yang semula menaruh harapan 
besar atas perubaan. Jawaban sebuah sistem politik 
demokrasi adalah jawaban atas kehidupan masyarakat 
yang riil. Adalah sebuah kemewahan politik jika demokrasi 
hanya menjadi keriuhan politik yang tidak memiliki 
korespondensi dengan problem hidup yang dihadapi 
massa. 

Sampai sejauh ini, proses demokrasi yang substansial 
nampaknya masih harus menunggu waktu. Sementara 
itu, kelelahan demokrasi adalah momentum yang 
paling ditunggu oleh aktor-aktor politik lama maupun 
kelompok-kelompok konservatif untuk kembali merebut 
gelanggang politik. Ada banyak kasus dimana negara 
yang semula secara bergairah ingin melakukan proses 
liberalisasi politik dan demokratisasi namun harus kembali 
ke dalam genggaman kekuasaan lama. Pengalaman 
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Thailand memperlihatkan secara gamblang tentang fase 
titik balik demokrasi. Tidak bekerjanya rezim sipil dalam 
marka demokratisasi yang disepakai telah menciptakan 
situasi dimana kekuatan konservatif seperti militer 
maupun dari kelompok-kelompok politik eksklusif ingin 
memegang tampuk kuasa. Militer yang kembali tergoda 
kekuasaan politik dikenal dengan istilah praetorianisme. 
Dan ini menjadi fenomena yang pernah disinyalir Samuel 
Huntington (1991) sebagai sesuatu yang bisa menjadi 
hambatan transisi demokrasi. 

Kegagalan rezim sipil mengkonstruksi aktor dan 
institusi yang mendukung akselerasi demokrasi me-
rupakan pendorong yang bisa mengaburkan agenda-
agenda demokrasi. Fase demokrasi pun hanya dilihat 
sebagai fase panen raya bagi mereka yang punya kuasa 
dan uang untuk menjadi elite politik dan ekonomi. 
Proses liberalisasi politik jadinya sekedar menghasilkan 
in fantilitas kaum sipil dalam panggung politik. Proses 
kualifikasi elite dan aktor demokrasi menjadi sesuatu yang 
tak terkontrol. Demokrasi menjadi pesta bagi kalangan 
elite dan nestapa di level massa. Posisi massa yang 
demikian akan merupakan benih-benih berkembangnya 
massa anomie, yakni massa yang mengalami disorientasi 
politik dan kehilangan arah-tuju yang jelas.

Ketika kehidupan ekonomi berjalan semakin me-
nyingkirkan massa, kehidupan politik akan datang 
dengan uang sebagai medium identifikasi. Politik uang 
mendapat responnya di tengah massa yang lapar dan 
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miskin. Secara politik, massa anomie adalah kumpulan 
jerami yang mudah dibakar usai pesta panen raya.

“Vox Populi, Zonder Dei”

Demokrasi adalah bagaimana masyarakat secara 
beradab berpartsipasi dan mengantre menuju arena 
pencoblosan suara, bukan mengantre seharian hanya 
untuk mendapatkan jatah satu kilogram beras atau 
minyak goreng atau mencari bangku sekolah. Tetapi di 
negeri ini, kini muncul potret yang kedua, yang se makin 
me nunjukkan betapa demokrasi tidak memiliki kores-
pondensi dengan kehidupan publik. 

Fase demokrasi yang tengah dimasuki negeri ini 
agaknya lebih mengarah pada demokrasi industrial. 
Dalam demokrasi model ini, jargon suci demokrasi: vox 
populis, vox Dei (suara rakyat suara Tuhan) tak lagi ber-
langsung. Yang kini berlangsung adalah vox populi, 
zonder Dei dimana demokrasi makin dikuasai oleh 
kalangan pemilik modal dan disokong secara kuat oleh 
dunia industri. Uang menjadi instrumen utama – jika 
bukan satu-satunya – dalam pembentukkan legitimasi. 
Maka yang kemudian lahir dan berhasil dikonstruksi oleh 
demokrasi industrial adalah politik yang business friendly. 
Masyarakat di level bawah dan mereka hanya berhenti 
menjadi konsumen dari berbagai packaging demokrasi 
masa kini. Pada titik inilah masa anomie lahir dan tumbuh 
mengharu-biru panggung politik.
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Histeria menjadi sesuatu yang mudah merasuk ke 
hadapan massa anomie. Himpitan hidup yang terus 
mendera pada level massa, gemebyar panggung politik 
yang dipertontonkan para aktor demokrasi industrial 
seperti saat ini, membuat kehidupan politik dipenuhi 
histeria. Panggung kampanye, iklan partai politik, 
ketegangan semu yang diproduksi quick count, dan talk 
show, teks-teks iklan politik yang merebak ke mana-
mana, pembentukan beragam komisi yang seolah ingin 
menampung dan memperjuangkan hidup, dengan sem-
purna membenam ke benak masyarakat yang tengah 
berjuang menggapai titik paling aman dalam hidup 
mereka. Demokrasi diiklankan. Tetapi percayalah, iklan 
demokrasi, bukanlah demokrasi.

Proses transisi demokrasi mengandaikan adanya 
proses rasionalisasi politik dimana para pelaku politik 
yang lahir sekurang-kurangnya merupakan sosok yang 
memiliki visi dan kontribusi bagi proses pendalaman 
demokrasi. Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah 
sebaliknya. Proses transisi secara diam-diam telah meng-
alami proses take-over politik jika dibandingkan dengan 
tahap-tahap awal reformasi diperjuangkan. Tiang 
pancang proses reformasi banyak dilakukan oleh para 
aktor pro demokrasi yang amat heterogen tetapi memiliki 
visi dan agenda yang relatif homogen. Barangkali karena 
adanya public enemy yang “tunggal” masa itu, sehingga 
gerakan reformasi memiliki arah-tuju perjuangan yang 
sama.
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Sementara itu, saat ini demokrasi menjadi medan 
tafsir yang amat liar. Gerakan sosial-politik hadir begitu 
rupa dalam banyak bendera dan banyak agenda. Kondisi 
ini semula memberi panorama yang indah dalam iklim 
demokrasi. Tetapi semakin lama berlangsung proses 
kristalisasi atas gerakan-gerakan sosial-politik yang tak 
jelas lagi agendanya. Politik Indonesia jadi seperti pasar 
malam dimana di sana kita bisa menjumpai aneka rupa 
barang yang sialnya tak jarang rongsokan atau palsu.

Proses kanalisasi politik yang semakin bebas mengisi 
momentum liberalisasi paralel dengan kehadiran ber-
bagai entitas politik yang berbasis pada kesadaran yang 
sangat eksklusif. Kewibawaan dan kapasitas negara 
sebagai entitas rasional yang paling bisa memerankan 
fungsi mediatik dibanding lembaga-lembaga lainnya 
terus mengalami reduksi. Syarat pertama yang harus 
dipenuhi oleh negara adalah membentuk dirinya menjadi 
rezim multikultur yang bisa menaungi berbagai irisan 
politik yang ada dalam kehidupan masyarakat. Gagasan 
ini acapkali dikemukakan oleh penganut demokrasi 
pluralis dimana negara berperan sebagai sebuah tenda 
besar. Ringkihnya peran negara hanya memberi ruang 
bagi kompetisi identitas yang semakin liar pada ranah 
sosial-politik. Aliran politik lahir, mengkombinasikan 
cara pandang baru atas politik masa kini dan bungkahan 
sentimen primordial yang bukan tanpa preseden sejarah 
pernah hidup pada masa lalu dan menemukan momen-
tumnya kembali pada masa kini. 
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Tiadanya proses rasionalisasi dan transendensi politik 
membuat kultur politik selalu mengalah pada berbagai 
tasfir komunitas yang rigid dan kadang keras kepala. 
Massa telah gagal menjadi basis legitimasi karena hanya 
menjadi ruang eskapisme politik dari mereka yang kalah 
dalam arena politik rasional. Akibatnya, massa adalah 
wilayah pengungsian bagi kalangan elite yang terdesak 
dalam panggung politik. Kalangan elite yang diproduksi 
oleh sistem demokrasi tak lebih dari sekawanan pemulung 
massa.

Ruang sosial-politik pun menjadi arena ketegangan 
yang boleh jadi tidak kontributif bagi proses pemben-
tukkan kultur politik yang lebih mencerahkan dan ber-
adab. Demokrasi kemudian menjadi trayek politik yang 
melelahkan dan bukan tak mungkin akan tiba pada fase 
titik balik. Pada saat yang sama negara gagal melakukan 
transformasi dirinya menjadi rezim multikultur dimana 
semua entitas bisa memiliki hak untuk hidup, tumbuh 
dan mengembangkan diri.

Titik balik demokrasi, bagaimana pun, adalah tahap 
yang amat menyakitkan. Selain menuntut ongkos sejarah 
yang mahal, ia pun menjadi fase yang bisa jadi menyeret 
energi bangsa ini pada terowongan sejarah yang amat 
gelap dan tak berujung. 

***
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KAUM MUDA DI TENGAH INVOLUSI
POLITIK KAUM ELITE

KARL Marx boleh saja mengatakan bahwa kaum buruh 
adalah jantung hati revolusi. Andai tokoh besar ini ber-
kesempatan melihat fenomena politik Indonesia atau Asia, 
ia pasti akan merevisi pernyataannya dengan mengata-
kan bahwa kaum muda adalah jantung hati perubahan.

Adalah hal yang wajib kita syukuri bahwa negeri ini 
memiliki kaum muda yang punya kepekaan, solidaritas, 
dan militansi politik untuk melakukan perlawanan 
terhadap kebijakan Negara yang dirasa tidak adil. 
Meskipun kaum muda yang bergerak ke jalan raya masih 
merupakan kaum minoritas kritis dilihat dar jumlahnya 
secara keseluruhan, tetapi kekuatahn yang kecil itu toh 
cukup punya nyali politik, sehingga mampu memberi 
batas kewenangan bagi pemerintah untuk tidak terlalu 
berkuasa. Revisi kenaikan BBM yang baru lalu tidak bisa 
dikesampingkan dari keterlibatan kaum muda, dalam hal 
ini mahasiswa, yang selalu menagih kewajiban Negara 
memenuhi hak-hak masyarakatnya. 
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Bahkan di kawasan Asia, kaum muda merupakan 
entitas yang telah memecah kebuntuan demokrasi dari 
dalam. Ketika lembaga-lembaga konvensional seperti 
partai politik dan parlemen terseret pada arus kon-
servatisme politik, kaum muda menjadi kekuatan ekstra 
parlemen yang peranannya cukup artikulatif. 

Barangkali keberhasilan kuam muda menjadi agen 
pembaharu tidak terlepas dari kecenderungan trans-
nasionalisme politik yang kini tampaknya menjadi gejala 
umum gerakan mereka. Sukar dibayangkan misalnya 
kekuatan demokrasi demokratis di negara yang semula 
tertutup seperti China berlangsung jika tidak ada generasi 
trans-nasional yang melakukan akumulasi dan diseminasi 
gagasan demokrasi.

Kaum muda negeri itu yang sedang berada di luar 
negeri dapat disebut sebagai entitas trans-nasional yang 
perannya tak bisa diabaikan. Mereka terjalin dalam satu 
benang gagasan yang melintas-batas, memunculakan 
watak demokrasi trans-nasional. Genarasi inilah yang 
kemudian menjadi pelaku penting dari apa yang oleh 
Anders Uhlin disebut disffusion of Democracy. 

Sentimen transnasional tidak mengandalkan senti-
men-sentimen geografis, tetapi lebih pada sentimen-
sentimen ideologis. Boleh jadi, sebuah bangsa hanya 
memiliki jumlah kaum kritis yang minimal, tetapi gagasan 
yang dibawa mereka akan senantiasa bergema menjadi 
wacana perubahan politik yang diapresiasi oleh rekan-
rekannya di manca Negara. Gerakan kaum muda saat 
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ini tidak lagi mengusung tentang nasib bangsa mereka, 
tetapi nasib umat manusia di muka bumi. Gagasan kiri 
dan kanan telah mulai kehilangan pesona, digantikan 
oleh gagasan-gagasan besar tetapi merupakan problem 
dasar kemanusiaan.

Jaringan kaum muda ditopang oleh menderasnya 
globalisasi, yang telah membentuk militansi ideologis 
dengan caranya yang lebih canggih. Militansi ideologo 
kini tidak lahir melalui mekanisme gerombolan, tidak 
melalui organisasi-organisasi yang manifest, tetapi cukup 
dilakukan secara virtual di kamar-kamar internet.

Sayang, jalan pembebasan yang dilakukan oleh kaum 
muda selalu gagal ditangkap oleh kaum elite. Bahkan 
dalam banyak kasus, ada banyak peristiwa dimana kaum 
elite telah melakukann kamuflase politik untuk me-
manfaatkan jalan yang telah dibuka oleh kaum muda.

Idealisme kaum muda kemudian diambil-alih oleh 
sejumlah elite, lalu dikonvensi ke dalam gerakan politik 
yang pragmatis, bahkan oportunis.

***

Sesungguhnya rezim politik yang saat ini berkuasa 
di Indonesia punya hutang sejarah yang cukup besar 
terhadap kaum muda. Kaum inilah yang menjadi korban 
paling besar proses pembangunan rezim otoriter Orde 
Baru. 

Oleh karena itu sangat mengherankan apabila ke-
lakuan yang diterima kaum muda sedemikian represif, 
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oleh sebuah rezim yang semula disokong secara tuntas 
oleh anak-anak bangsa. 

Negara kembali menjadi rezim yang tertutup saat 
masyarakat tiba pada ruang dunia yang terbuka. Para 
elite kembali pulang ke wilayah-wilayah sempit dan gelap 
untuk mengadakan pesta politik di sana. Reformasi hanya 
menyisakan nostalgia dan kehilangan spirit, alih-alih 
sebuah sintesa yang diharapkan membawa perubahan 
besar dalam struktur sosial dan politik. 

Pada masa Orde Baru, rekruitmen elite dilakukan 
dengan nyaris otomatis karena Negara punya otoritas 
besar untuk mengkonstruksi kaum elite. Seorang ke po-
nakan dan menantu bisa saja menjadi anggota parlemen 
pada masa lalu.

Elite-elite politik yang lahir pada saat ini juga lahir 
melalui rekruitmen yang tidak wajar, tetapi mulai menge-
cilkan otoritas Negara sebagai satu-satunya lembaga 
yang membentuk kaum elite. Anggota parlemen lahir 
dari banyak cabang. Yang lebih penting, parlemen 
menjadi institusi yang posisinya tidak sekedar menjadi 
juru stempel kebijakan Negara.

Kita menyaksikan wajah parlemen baru yang asser-
tif, agresif dan dalam beberapa hal kadang genit se-
cara politik. Elite-elite partai yang duduk di parlemen 
memiliki kekuasaan yang amat besar, tidak sekedar bisa 
meng imbangi, tetapi juga punya perlawanan terhadap 
eksekutif. Tetapi satu hal yang tidak bisa dilupakan, bahwa 
proses kelahiran kelompok elite tidak bisa mengabaikan 
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kaum muda sebagai pembuka jalan politik bagi mereka 
untuk menempati posisi-posisi strategis dalam piramida 
politik di tanah air. 

Fase korporatis dalam gerakan kaum muda mulai 
mencair saat ini. Artinya, dinamika kaum muda tidak lagi 
lahir dari ruang patronase politik kaum elite seperti yang 
pernah terjadi pada format Negara korporatif Orde Baru. 

Pasca generasi korporatik ini lahir generasi kaum 
muda yang independen, rasional, dan kosmopolitan. Me-
mang kapan pun akan selalu ditemukan gerakan kaum 
muda yang berasal dari instalasi politik elite, namun 
jumlah gerakan kaum muda yang disatukan oleh ke-
sadaran kolektif seperti digambarkan di depan ke timbang 
oleh organisasi akan makin besar.

Di seberang lain, fenomena elite korporatik juga akan 
berakhir seiring dengan berakhirnya Negara korporatik. 
Dahulu, elite politik lahir dari instalasi Negara, dan berada 
pada korporasi Negara. Tetapi figure elite politik yang lahir 
pasca korporatisme Negara tampaknya tidak selalu paralel 
dengan apa yang terjadi dalam gerakan kaum muda.

Jika dulu konstruksi tentang elite bersumber pada 
otoritas Negara, kini bersamaan dengan makin kecil-
nya posisi Negara, kaum elite lebih bisa artikulatif 
menyuarakan kepentingan mereka. Sayang, setelah itu 
kehidupan elite ditandai oleh pembentukan ruang-ruang 
politik yang amat keras. 

Posisi Negara yang tidak lagi dominan dalam unit-
unit yang lebih kecil seperti partai politik. Posisi partai 
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dan parlemen misalnya telah mengalami kenaikan derajat 
yang cukup penting. 

Situasi di atas sekurang-kurangnya telah melahirkan 
dua implikasi. Pertama, Negara tidak dominan tetapi 
aman dari kritik dan perlawanan kaum elite. Karena kaum 
elite sudah punya ranah yang nyaman pada kelompoknya 
masing-masing, serta memiliki posisi artikulatif yang 
dibutuhkan untuk menjaga identitas mereka. 

Pada saat yang sama terjadi “pembagian kerja” antar 
Negara dan kaum elite, bahkan keduanya mengem bang-
kan pola-pola produksi untuk memperkuat lingkarannya. 
Sangat mungkin antara Negara dan kaum elite akan me-
rumuskan common enemy untuk menjaga posisi mereka. 
Dan kaum muda nampaknya potensial dijadikan “musuh 
bersama” oleh mereka.

Kedua, demokrasi dan reformasi politik menjadi hal 
yang barangkali bisa diabaikan karena baik Negara dari 
kaum elite berada dalam posisi yang saling melindungi. 
Negara tidak terlalu bersungguh-sungguh mengurusi 
korupsi misalnya, karena toh penyakit serupa juga me-
landa elite-elite politik di partai dan parlemen.

Elite politik tertentu saja dihinggapi rasa sungkan 
me lakukan perlawanan terhadap berbagai kebobrokan 
Negara karena sadar bahwa hal itu akan menjadi 
bumerang. Sampai hari ini tidak banyak upaya yang bisa 
di perbuat oleh kaum elite menghadapi berbagai kasus 
yang menimpa eksekutif seperti soal korupsi maupun 
tentang kekayaan Jaksa Agung. Juga tak ada upaya dari 
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Negara untuk lebih serius menggugat keberadaan ketua 
parlemen yang telah menjadi tersangka.

Semuanya telah berubah menjadi titik rawan masing-
masing. Semuanya berlangsung dalam suatu power game 
yang semakin menunda proses demokratisasi yang 
hampir mutlak mensyaratkan pemerintahan yang bersih.

Akibat dari semua itu, menjadi jelas bahwa idealis-
me dan demokratisasi harus digerakkan dari luar. 
Demokratisasi hanya menjadi regulasi formal di parlemen, 
seperti membuat siding-sidang terbuka bagi publik tanpa 
pernah menyentuh persoalan struktual.

Suara dari jalanan niscaya akan terus dibutuhkan 
menghadapi kecenderungan involusi politik kaum elite di 
atas, meskipun munculnya gerakan kaum muda semasif 
apa pun tampaknya tidak segera bisa dijadikan petunjuk 
munculnya sistem politik demokratis.

***
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DEMOKRASI, KEBEBASAN,
DAN KESEJAHTERAAN 

SUSAH untuk menghindari fakta, bahwa eksemplar 
demokrasi kita hari ini terlalu bergerak secara liar ke arah 
sisi kebebasan (freedom) dan begitu lamban bergerak 
di jalur kesejahteraan (prosperity). Infrastruktur politik 
mengalami pembaharuan yang cukup radikal sedang 
infrastruktur pembangunan yang berhubungan secara 
langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat meng-
alami marjinalisasi dan pengabaian. Demokrasi di negeri 
ini juga nampak terlalu memberi tekanan pada pem-
baharuan di level negara tapi pada saat yang sama gagal 
melakukan internalisasi nilai-nilai dan kultur demokrasi 
yang beradab di level massa. Akibatnya, gerakan kekerasan 
dan kerusuhan menjadi pemandangan yang seakan lazim 
dalam kasus-kasus demokrasi lokal di sejumlah tempat. 
Padahal menurut Robert Putnan (1993), salah satu kunci 
bagi proses pelembagaan demokrasi adalah munculnya 
modal sosial seperti kesepakatan dan konsensus warga 
negara.



136

Negara, Pasar, dan Labirin Demokrasi

Keputusan KPU meloloskan sepuluh partai politik 
merupakan langkah yang amat berani dan strategis. 
Keputusan itu niscaya berat, karena harus menyelamakan 
demokrasi di satu sisi dan mengakomodasi tuntutan politik 
masyarakat pada sisi yang lain. Meski begitu keputusan 
KPU tentu didasarkan pada evaluasi yang cukup jernih 
atas kegaduhan politik yang membuat demokrasi gagal 
bekerja di republik ini setelah lebih dari satu dasawarsa 
memasuki fase demokrasi liberal. Penyederhanaan partai 
oleh KPU bukan semata-mata ditujukan untuk kontestasi 
pemilu, namun juga bagi keperluan pendalaman de-
mokrasi di tanah air dalam jangka waktu yang panjang. 
Jumlah sepuluh partai rasanya lebih dari cukup untuk 
mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi politik warga 
negara. 

Era euphoria demokrasi harus segera diakhiri. Fase 
transisi yang terlampau panjang akan membuat masya-
rakat terus membanding-bandingkan dengan situasi 
hidup pada fase sebelumnya yang sedikit otoriter. Jika 
demokrasi hanya menjadi arena bagi segelintir kelas sosial, 
masyarakat akan terseret pada apatisme politik yang 
akan memicu titik balik demokrasi. Jika demokrasi hanya 
memberi beban hidup yang lebih tinggi dan menciptakan 
kesenjangan sosial yang semakin menganga, akan mudah 
bagi masyarakat untuk menggugat dengan cara yang 
barangkali tak terduga. Pengalaman di sejumlah negara 
yang mengalami transisi dari otoriter menuju demokrasi 
barangkali bisa dijadikan rujukan.
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Sebuah studi dilakukan oleh Mancur Olson (2000) 
yang secara menarik melihat pergeseran kekuasaan 
dari otoriter ke demokratis yang tidak selalu memiliki 
hubungan dengan munculnya kemakmuran yang di-
nikmati masyarakat. Pasca tumbangnya rezim otoriter, 
terjadi pula perubahan perilaku bandit-bandit sosial. 
Istilah bandit sosial merupakan sebutan bagi aktor-aktor 
yang sering membajak demokrasi untuk kepentingan 
bisnis dan kelompoknya. Jika pada masa otoriter terdapat 
bandit-bandit yang diam (stationary bandits), masa 
demokrasi liberal memunculkan bandit-bandit yang 
merajalela (roving bandits). Olson mengambil kasus di 
Rusia pasca runtuhnya komunisme. Transisi demokrasi – 
dalam pengertian negeri itu tidak lagi komunis – memang 
berlangsung. Namun pada saat yang sama tumbuh pula 
kelas bisnis baru yang memiliki “kekebalan” atas hukum, 
korup dan mencengkramkan kaki mereka ke berbagai 
sendi kehidupan. Inilah yang disebut roving bandits oleh 
Olson, yang kadang lebih susah dikontrol dibanding 
stationary bandits.

Kasus-kasus besar yang kini menyita perhatian 
publik sesungguhnya merefleskikan bahwa kaum roving 
bandits tengah merajalela dalam sistem politik di negeri 
ini. Kehadiran kaum roving bandits itulah yang membuat 
demokrasi bisa berjalan begitu mesra dengan fenomena 
korupsi. Tokoh-tokoh demokrasi gencar mengatakan 
“tidak” pada korupsi, namun limbah korupsi terus mem-
basuh baik mesin maupun aktor politik. Mereka me-
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nyusup dan saling berkelindan dalam struktur-struktur 
politik baru. Sialnya, struktur-struktur baru yang dihuni 
tersebut adalah lembaga-lembaga yang dikhtiarkan 
untuk mengupayakan transisi demokrasi.

Sudah saatnya membuat demokrasi punya “kaki” 
dalam kenyataan sosial. Demokrasi harus memberi ke-
pastian atas dua hal. Pertama, bagaimana masyarakat lebih 
merasa nyaman dan sejahtera. Dan kedua, bagaimana 
para pembajak demokrasi – kaum bandit yang menjadi 
parasit pembangunan -- tidak merasa nyaman dengan 
keadaan yang ada. 

*** 
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URGENSI REFORMASI
KULTUR POLITIK MASSA

DI TENGAH hiruk pikuk demokrasi yang kini berkembang, 
ada sebuah agenda besar yang sering diabaikan. Dinamika 
politik kita nampaknya masih berfokus pada sepak 
terjang kalangan elite serta partai politik. Sementara itu, 
upaya untuk melakukan desain atas kultur politik baru 
masih sering terabaikan. Padahal, tanpa budaya politik 
yang memadai, demokrasi hanya berisi semacam rutinitas 
politik yang meletihkan. 

Perhatian pada budaya politik massa semakin penting 
karena posisi massa dalam politik Indonesia masih amat 
fragile atau rapuh. Massa sering hanya menjadi ruang 
eskapisme politik elite, sebuah entitas yang hanya 
dijadikan instrumen untuk memobilisasi dukungan dan 
arena pelampiasan politik kaum elite. Akibatnya, bisa kita 
lihat, bagaimana massa mudah digerakkan manakala 
kepentingan elite politik tidak terpenuhi. Kasus-kasus 
kekerasan pasca pilkada yang kadang berlarut-larut, 
mengindikasikan bahwa budaya politik massa masih 
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menyimpan sisi-sisi inkompatibilitas dengan semangat 
demokrasi yang kini dijalani republik ini. 

Dalam demokrasi yang sudah dewasa (mature), 
kultur politik massa menampilkan semangat yang amat 
suportif dan sportif. Lihatlah bagaimana John McCain dan 
pendukungnya ketika kalah dalam pemilihan presiden 
dari Barack Obama. Tidak ada keributan. Sebaliknya, 
McCain dan pendukungnya, betapapun kecewa karena 
kalah secara telak oleh “orang baru” macam Obama, tetapi 
menampilkan sikap legowo dan sportif. Ini menjadi contoh 
bagaimana dalam demokrasi, pada akhirnya memang 
tidak mungkin menampilkan matahari kembar.

Kasus-kasus yang mengiringi pilkada seperti ke-
kerasan politik di tingkat lokal semakin intensif terjadi. 
Apa yang berlangsung dalam sengketa pilkada di Maluku 
Utara menggambarkan hal tersebut. Kasus tersebut 
masih terus berlarut-larut hingga kini, bahkan melebar 
dari kompetisi politik ke kompetisi non politik. Kehidupan 
demokrasi dalam politik lokal di negeri ini masih memiliki 
agenda besar. Ditambah lagi soal kualifikasi aktor-
aktor politik lokal yang masih belum sepenuhnya ideal 
serta pengembangan institusi politik lokal yang masih 
tersendat, menjadi agenda sangat krusial bagi politik 
lokal saat ini. Karena itu, pilkada seharusnya dilihat 
dalam konteks yang lebih makro dan berjangka panjang 
untuk menciptakan keberakaran demokrasi di Indonesia. 
Dalam istilah yang lebih akademis, pilkada seharusnya 



141

Bagian Tiga “Arah Transisi Demokrasi Indonesia”

menjadi momentum bagi upaya pendalaman demokrasi 
(deepening democracy) di tanah air.

Transendensi politik

Agenda pendalaman demokrasi relevan dikemukakan 
karena kecenderungan menguatnya kembali semangat 
primordial dalam kehidupan politik lokal di negeri ini. 
Berbagai kasus kekerasan politik di sejumlah daerah yang 
kerap mengiringi pilkada menunjukkan sisi problematis 
yang masih tersisa. Sangat ironis, jika dinamika politik 
lokal hanya ditandai dengan kesibukan pemerindah 
daerah mengganti pagar dan jendela kaca sebagai karena 
dirusak oleh para demonstran. Ini menjadi potret masih 
gagalnya pembentukkan kultur politik baru pada level 
masyarakat. 

Proses demokrasi mensyaratkan adanya konsolidasi 
atas empat hal. Pertama, munculnya aktor-aktor yang 
memiliki visi demokrasi di kalangan elite. Kedua, par tisi-
pasi yang konstuktif dari massa sebagai entitas penting 
proses politik. Ketiga, adanya struktur politik baru yang 
me nopang masyarakat demokratis. Dan keempat, mun-
culnya budaya politik baru yang memiliki kongruensi 
dengan nilai-nilai demokrasi. 

Studi Almond dan Verba (1963), yang sering dijadikan 
rujukan ilmuwan politik dalam budaya politik membagi 
tipologi budaya politik ke dalam tiga jenis. Pertama, 
budaya politik parokial yang ditandai oleh adanya ke-
terbatasan dalam hal diferensiasi, peran politik yang khas 
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dan berdiri sendiri dan masyarakat secara mutlak tidak 
berminat terhadap objek-objek politik, kecuali terhadap 
objek-objek yang berskala kecil. Dalam budaya politik 
parokial, kekuasaan bersumber pada pemegang otoritas 
yang tunggal sebagaimana kultur dalam kehidupan 
paroki dalam sistem keagamaan.

Kedua, budaya politik subjek yang ditandai dengan 
mulai munculnya minat, perhatian serta mulai tumbuhnya 
kesadaran masyarakat atas berbagai keputusan yang 
dibuat pejabat politik. Dalam budaya politik subjek, 
kepatuhan dan loyalitas berlangsung pasif dimana masya-
rakat hanya berposisi sebagai kaula.

Ketiga, budaya politik partisipan yang merupakan 
level paling tinggi dalam kultur politik. Budaya politik 
partisipan ditandai dengan adanya kesadaran akan hak 
dan kewajiban sehingga masyarakat terlibat secara aktif 
dalam proses politik. 

Nampaknya budaya politik yang berkembang di 
negeri ini masih berada pada level paroki atau subjek. 
Dua pola budaya politik tersebut sangat rentan terhadap 
proses pembusukan politik yang mewujud dalam politik 
uang dan kultur kekerasan. Menurut Larry Diamond 
(1999) di negara-negara yang baru melakukan proses 
transisi demokrasi, kehidupan politik masih didominasi 
oleh aktor-aktor lama dan kalangan elite. 

Proses transisi demokrasi mengandaikan adanya 
proses rasionalisasi politik dimana entitas-entitas komunal 
seharusnya bisa melakukan transendensi identitas 
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mereka. Tiadanya proses rasionalisasi dan transendensi 
politik membuat kultur politik selalu mengalah pada 
berbagai tasfir komunitas yang rigid dan kadang keras 
kepala. 

Kultur politik primordial akan terus merebut arena 
sosial-politik selama institusi-institusi rasional yang 
men jadi syarat berlangsungnya kehidupan demokrasi 
kehilangan fungsi. Ia akan hadir bahkan mungkin dengan 
artikulasinya yang ekstrem. Ruang sosial-politik pun 
menjadi arena ketegangan yang boleh jadi tidak kon-
tributif bagi proses pembentukkan kultur politik yang 
lebih mencerahkan dan beradab. 

Demokrasi, selain merupakan soal hadirnya lembaga-
lembaga politik baru, juga adalah soal bagaimana 
lembaga-lembaga tersebut berfungsi untuk menciptakan 
kultur politik baru di kalangan masyarakat politik. 
Demokrasi juga bukan semata-mata hadirnya proses 
liberalisasi atau kebebasan politik dalam kehidupan 
masyarakat tetapi juga hadirnya norma-norma politik 
yang melampaui referensi komunal.

Dilihat dari aspek kebebasan politik masyarakat 
Indonesia mengalami titik paling puncak. Bahkan, 
dengan cepat, negeri ini menjadi negara demokrasi ter-
besar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Trayek 
de mokrasi yang sudah dipilih itu tentu saja tidak mungkin 
kita tarik kembali. Akan tetapi, kultur politik massa yang 
melahirkan oligarki massa hanya akan melahirkan sebuah 
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demokrasi yang oleh Sorensen pernah disebut frozen 
democracy – sebuah demokrasi yang membeku!

 ***
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KORUPSI DAN
LOCAL CIVIL SOCIETY

KORUPSI tidak bisa diangap sebagai sebuah kecen-
derungan. Ia sudah menjadi kenyataan. Korupsi di par-
lemen dan di pemerintahan daerah menempati posisi 
yang cukup tinggi. Korupsi telah melembaga, dan semakin 
kukuh oleh rendahnya integritas moral para pelakunya. 
Nyaris di berbagai daerah terdapat aksi massa terhadap 
pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Fokus 
aksi tersebut umumnya berkisar soal penyalahgunaan 
kekuasaan, khususnya korupsi. Di sejumlah tempat, aksi 
massa tak jarang berujung pada kekerasan.

Pada satu sisi, gejala gerakan massa di daerah tertentu 
dipicu oleh persoalan yang muncul dalam pemerintahan 
setempat. Ini merupakan potret ketidakpercayaan politik 
(political distrust) masyarakat terhadap pemerintah di 
daerah. Otonomi daerah agaknya mulai menuai badai 
dalam proses pembanunan di Tanah Air. Yang muncul 
dari cerita tentang otonomi daerah saat ini bukan tentang 
bagaimana daerah dibangun, tetapi bagaimana sejumlah 
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pejabat publik di berbagai daerah melakukan berbagai 
tindak penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan 
korupsi. Otonomi korupsi seolah mengiringi program 
otonomi daerah.

Fenomena di atas mencerminkan adanya involusi 
atas dua hal. Pertama, pada level aparat lokal telah ter-
jadi involusi yang hebat dalam soal penyelenggaraan 
otonomi daerah. Pejabat lokal seperti guberbur, wali 
kota dan bupati begitu posesif terhadap sumber daya 
daerah sehingga mereka seolah bisa menguasai bumi, air, 
dan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah. Kedua, 
involusi konseptual tentang otonomi dimana pemaknaan 
otonomi hanya berpusat pada aras pertumbuhan (growth) 
dan bukan pada pembangunan (development).

Involusi yang pertama berakibat pada munculnya 
reproduksi atas cara menjalankan pemerintaan yang 
sentralistik oleh pemerintahan lokal. Akibatnya, meskipun 
negara Orde Baru telah berakhir dalam level pemerintahan 
pusat, tetapi kini beranak-pinak di level pemerintahan 
lokal. 

Sementara itu, involusi kedua membuat bangkit-
nya kesadaran politik masyarakat lokal berjalan hanya 
sebagai reaksi atas penyelewengan dan tidak produktif 
bagi proses pembangunan di daerah. Kesadaran otonomi 
masyarakat tidak mendapat tampungannya dalam 
instalasi politik lokal.

Politik di daerah saat ini seolah hanya sibuk untuk 
menyelenggarakan ajang pilkada. Otonomi mendapatkan 
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makna yang makin konservatif pada sisi elite politik lokal 
dan semakin mengalami disorientasi pada sisi massa. 
Sisi pertama akan cenderung melahirkan pemerintahan 
kleptokrat, yakni pemerintahan para maling. Sisi kedua 
akan melahirkan kekacauan tanpa ujung.

Dari sisi aspek keberanian politik, untuk melakukan 
resistensi terhadap pemerintahan daerah, saat ini masya-
rakat telah memiliki lebih dari yang kita duga. Seperti 
bisa disimak, gerakan antikorupsi di tingkat lokal kini 
dilakukan oleh segmen masyarakat yang semakin luas.

Munculnya gerakan antikorupsi di tingkat daerah tak 
bisa dilepaskan dari dekatnya jarak politik antara massa 
dan elite di masing-masing daerah. Yang saya maksud 
dengan jarak politik tersebut, antara lain makin besarnya 
informasi tentang pejabat lokal sehingga memori politik 
publik terhadap elite lokal sangat berpengaruh pada 
desakan untuk menentang mereka. Pada masa lalu, 
saat pemerintahan sangat Jakarta-centris, jarak politik 
massa dijauhkan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk 
pemerintah, termasuk oleh lembaga-lembaga yang 
seharusnya menangani persoalan korupsi.

Apakah munculnya gerakan massa di berbagai daerah 
akan kontributif bagi proses terciptanya pemerintahan 
daerah yang transparan dan punya akuntabilitas? Perlu 
dicatat bahwa di sejumlah tempat, gerakan massa berada 
pada pola balas-dendam politik antara pejabat daerah. 
Pejabat yang gagal memenangkan pilkada misalnya, 
melampiaskan kekecewaannya dengan cara menggalang 
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massa. Fenomena ini tentu akan kontraproduktif karena 
gerakan antikorupsi hanya bersifat sporadis, personal, 
berjangka pendek serta tidak pernah punya marka dan 
parameter yang jelas.

Memperkuat masyarakat sipil di daerah

Harus diakui bahwa iklim keterbukaan yang langsung 
diterima masyarakat melahirkan semacam kejutan politik 
di sejumlah tempat. Pada saat otonomi dibuka, kondisi 
masyarakat sipil di daerah sangat bervariasi. Masyarakat 
sipil di setiap daerah belum terbentuk secara merata. 
Di daerah seperti Yogyakarta misalnya, barangkali tidak 
terlalu menjadi persoalan untuk membentuknya. Di 
daerah ini, elemen masyarakat terdidik telah terbentuk, 
yang muncul di kantong-kantong seperti kampus, 
LSM, dan berbagai lembaga lain. Tetapi di daerah lain, 
masyarakat akan dengan mudah dikelola pihak-pihak 
yang sedang berada dalam rivalitas politik sehingga 
gerakan antikorupsi ada dalam arena kompetisi elite lokal.

Hadirnya local civil society sangat penting untuk 
menghindari kleptokrasi pemerintahan dan kekacauan 
massa. Munculnya reaksi-reaksi massa terhadap 
pemerintahan daerah yang menggunakan cara-cara 
kekerasan merupakan potret dari belum terbentuknya 
masyarakat sipil di daerah. Gerakan-gerakan massa lebih 
didasarkan pada ikatan-ikatan primordial atau ikatan-
ikatan politik pada figur politisi lokal yang menggunakan 
massa untuk memperjuangkan kepentingan. Hal ini 



149

Bagian Tiga “Arah Transisi Demokrasi Indonesia”

bisa dilihat dari gerakan anti-korupsi atau penentangan 
terhadap hasil pilkada yang saat ini marak terjadi.

Pemberantasan korupsi tidak bisa lagi dilakukan 
dengan prinsip: “menyediakan sebanyak mungkin ember 
untuk menampung bocoran atap”. Bukan atapnya yang 
diperbaiki, tetapi justru embernya yang diperbanyak. 
Semakin banyak korupsi, semakin banyak “ember” yang 
disiapkan. Repotnya, saat korupsi jadi badai, ember-ember 
itu dipastikan tak akan mampu mengendalikannya.

Masa depan pemerintahan bersih di daerah akan 
sangat ditentukan oleh persebaran nalar demokrasi di 
setiap daerah dengan pengembangan local civil society 
yang akan mengontrol akuntabilitas publik pemerintahan 
lokal.

***
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PASAR GELAP
POLITIK INDONESIA

ATMOSFIR kompetisi politik sudah mulai kita rasakan 
setiap kali menjelang pemilu. Iklan-iklan politik mulai 
membanjiri media massa. Poster dan bendera partai 
maupun calon legislatif mulai mengepung sudut-sudut 
negeri, sepanjang kota dan desa. Dengan teks dan 
visual yang kadang sedikit narsis dan mesianistik, para 
tokoh politik menjadi juru iklan bagi sebuah merk kecap: 
semuanya mengklaim sebagai nomor satu, semuanya 
mentasbihkan diri sebagai penyelamat keadaan dan 
pembawa obor perubahan. Begitulah, tiba-tiba panggung 
politik Indonesia didatangi banyak para mesiah, yang 
datang dari dunia antah-berantah.

Tak kurang dari 38 partai akan ikut berlaga dalam 
kontestasi politik tahun 2009. Yang pasti, ongkos untuk 
menghelat pesta itu begitu tinggi. Bukan saja yang 
disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran, 
tetapi juga sirkulasi modal yang beredar di masing-
masing peserta, baik partai maupun calon legislatif. Akan 



151

Bagian Tiga “Arah Transisi Demokrasi Indonesia”

sangat ironis rasanya jika biaya politik yang amat mahal 
itu hanya berakhir dengan lahirnya sistem politik yang 
dekaden, munculnya aktor yang jauh dari standar, serta 
hanya menjadi panggung bagi infantilitas politik kaum 
elite.

Dalam gugusan gelombang demokrasi, kita masuk 
pada fase keempat dimana pada akhirnya, demokrasi 
banyak ditentukan oleh bekerjanya institusi politik pada 
kehidupan masyarakat secara riil. Inilah fase pendalaman 
demokrasi (deepening of democracy). Kegagalan me-
lakukan pendalaman akan melahirkan risiko yang amat 
besar bagi seluruh konstruksi politik negeri ini. Masih 
dominannya aktor dan elite politik lama dalam panggung 
politik, munculnya kekuatan konservatif pesaing partai 
yang berasal dari kelompok sosial dan keagamaan, militer 
yang belum sepenuhnya ikhlas me ninggalkan arena 
politik, adalah serangkaian faktor yang bisa mengancam 
proses transisi demokrasi. Dapat pula ditambahkan, 
penyerahan kehidupan politik pada supremasi sipil juga 
tidak selalu membuat proyek transisi berjalan dengan 
mulus selama masih muncul uncivilian mentality di 
kalangan sipil dalam berdemokrasi. 

Kualifikasi dan sirkulasi aktor politik yang memiliki 
kompatibilitas dengan lembaga politik baru merupakan 
faktor penting bagi proses pendalaman demokrasi. 
Politik Indonesia hari ini berlangsung dalam ruang 
sosial-ekonomi yang sangat rapuh, yang menghidupkan 
semacam darwinisme politik. Jumlah penganggur yang 
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masih tinggi, dunia kerja yang amat sempit, disparitas 
sosial yang masih menganga, menjadi arena bagi kegiatan 
berpolitik masyarakat kita. Dalam kondisi semacam itu, 
politik menjadi semacam kanalisasi sosial-ekonomi yang 
dirasa begitu sesak. Dunia politik bagi generasi politik 
baru adalah sebuah dunia vocasional. Politik hari ini 
adalah pasar yang dikelola dengan cara yang lain. Dan 
generasi baru politik yang hadir belakangan datang dari 
wilayah-wilayah yang market friendly. Politik adalah tanah 
yang dijanjikan bagi akumulasi modal dan kekuasaan. 
Maka, ketika para aktor telah tiba di tanah yang dijanjikan 
itu, banyak yang enggan kembali. 

Karena dunia politik adalah dunia vocasional, maka 
ia menjadi arena yang amat keras untuk dipertaruhkan. 
Dengan logika seperti itu, hubungan antara partai dengan 
aktor-aktornya bukanlah hubungan yang organik, tetapi 
hubungan instrumental. Bisa dipahami jika yang kemudian 
terjadi dalam kehidupan kepartaian negeri ini bukan saja 
fenomena swing voters, tetapi juga jangan-jangan malah 
muncul “swing actors”. Jika swing voters dipahami sebagai 
sebuah bentuk oportunisme pemilih, maka “swing actors” 
juga merupakan manifestasi dari oportunisme kalangan 
elite. Kita bisa melacak hipotesis ini dengan munculnya 
“koalisi yang aneh” dan kadang “ajaib” yang dilakukan 
partai politik di berbagai daerah dalam peristiwa pilkada. 
Jika swing voters merupakan bentuk kebingungan pemilih 
dalam melakukan proses identifikasi politik, maka swing 
actors adalah bentuk tiadanya koherensi antara aktor dan 
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institusi politik seperti partai. Ideologi benar-benar telah 
mati dalam fenomena itu. Fenomena itu secara dramatis 
telah meletakkan berbagai platform partai di laci meja 
sekretariat partai.

Pasar gelap 

Kini demokrasi ada dalam pusaran industri. Demokrasi 
industrial di satu sisi telah mengakhiri segregasi antara 
ekonomi dan politik, tetapi pada saat yang sama men-
ciptakan segregasi yang semakin nyata antara massa dan 
aktor politik. Politik dan ekonomi, pada potretnya kini, 
menjadi dua wilayah yang saling mengkorporasi satu sama 
lain. Sistem otoriter telah memunculkan korporasi oleh 
negara yang merupakan institusi politik atas kehidupan 
ekonomi. Sistem liberal memunculkan sebaliknya. Sistem 
neo-liberal “menyempurnakan” hubungan itu dalam 
logika win-win solution dan mekanisme “bagi hasil” 
antara kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Kedua-
nya – kekuatan politik dan kekuatan ekonomi – kini 
menjadi kuat jika tampil bersama yang boleh jadi sedang 
meneriakkan slogan: “Bersama kita bisa.”

Karena demokrasi liberal hanya berlangsung pada 
level instrumental, maka lanskap politik multipartai di 
Indonesia lebih mengarah pada terciptanya pasar gelap. 
Anda yang pernah mampir di pasar gelap (black market) 
pasti tahu tentang kualitas barang atau produk yang 
dijajakan di sana. Hanya nasib mujur yang membuat kita 
bisa menemukan produk yang bagus. Orisinalitas dan 



154

Negara, Pasar, dan Labirin Demokrasi

otentisitas bukan sesuatu yang penting di pasar gelap. 
Yang penting adalah kemasan (packaging) dan sedikit 
provokasi para sales. Jangan pernah berharap bisa me-
nagih garansi, karena banyak produk yang lahir dari model 
rekondisi. Cacat produk tak pernah bisa diklaim di sebuah 
pasar gelap. Dorongan untuk memilih produk selalu 
dipengaruhi oleh isu dan iklan yang spartan ketimbang 
dorongan-dorongan logis, apalagi dorongan moral. 

Kehidupan demokrasi kita hari ini nampaknya mirip-
mirip dengan dunia pasar gelap. Di sana aktor dan partai 
datang silih berganti, mengibarkan partai, memuntahkan 
iklan dan janji, tetapi kita tidak bisa berharap akan garansi 
politik dari semua itu. Kanibalisme produk adalah khas 
kehidupan di pasar gelap. Maka tampillah aktor-aktor dan 
elite rekondisi dari partai-partai hasil proses kanibalistik. 
Aktor dan elite politik yang memiliki otentisitas harus 
tersingkir karena tidak cukup punya tempat dalam politik 
yang berbiaya tinggi.

Kekuatan-kekuatan civil society dan media massa 
yang mampu memberi tafsir kritis senantiasa dibutuhkan 
untuk mencegah kristalisasi pasar gelap dalam panggung 
politik negeri ini. Masyarakat harus terus mendapat 
pencerahan dari kalangan-kalangan kritis supaya tidak 
mudah terpesona dalam aneka iklan yang bisa dipastikan 
akan makin mengepung menjelang perhelatan pemilu 
nanti. Kita diingatkan oleh pepatah lama, “cerita tentang 
bulan, bukanlah bulan…”. Dan cerita tentang perubahan, 
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bukanlah perubahan. Dan demokrasi, tak akan pernah 
bisa tegak, hanya oleh advertensi.

***
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PETA JALAN BAGI
INDONESIA BERKEMAJUAN

SELAMA dua hari (23-24 Mei), Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah menggelar perhelatan “Konvensi 
Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB)” di kampus 
UMY. Ini acara yang yang amat penting dan strategis, 
bukan semata karena dibuka langsung oleh Presiden  
Joko Widodo, namun juga oleh para narasumber yang 
diundang untuk mengisi sejumlah topik bahasan. 
Berbagai tokoh  dari cendekiawan, tokoh agama, politisi 
dari lintas partai dan pemipin lokal yang dianggap 
visioner menghadiri acara ini. Sayangnya, tidak banyak 
tokoh masyarakat sipil khususnya dari dunia LSM yang 
suaranya pantas didengar diundang urun rembug. Di 
atas segalanya, inisiatif Muhammadiyah untuk menggelar 
acara ini memiliki  momentum yang sangat tepat dari sisi 
politik, sosial dan juga kehidupan berbangsa.

Bangsa ini harus tetap mengembangkan visi-visinya 
sebagai sebuah kesatuan yang dihuni oleh berbagai 
identitas. Menyatukan identitas adalah hal yang mustahil, 
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tetapi merawatnya dalam marka kontrak sosial-politik 
yang jelas merupakan suatu keniscayaan dan bisa terus 
diupayakan. Begitu juga dengan ketegangan politik 
yang muncul sebagai sebuah bentuk pengalaman 
politik, yang harus terus-menerus didiskusikan dalam 
semangat menumbuhkan kesadaran politik baru di 
antara komponen bangsa. Apa yang tergelar dalam 
kehiduan sosial-politik dan ekonomi bangsa hari-hari ini 
begitu mencemaskan. Sebuah peta jalan yang segera bisa 
memastikan bangsa ini memiliki daya saing ke luar dan 
memiliki karakter kuat di dalam, perlu terus diikhtiarkan 
dengan cara yang jujur, rasional dan beradab.

Indonesia berkemajuan tidak mungkin diraih tanpa 
proses transendensi politik dari kelompok-kelompok 
sosial-politik yang ada. Klaim-klaim komunalistik 
dan primordialistik dalam membangun arsitektur 
kebangsaaan merupakan sesuatu yang a-historis. Sudah 
terang benderang bagaimana para elite politik pada masa 
silam membangun kesadaran kolektif untuk menyemai 
benih-benih kehidupan sebuah nation dengan jalan 
melakukan dialog yang transformatif dan visioner. Maka 
amatlah disayangkan jika konstruksi kebangsaan yang 
telah memakan biaya sosial, politik dan budaya yang amat 
besar itu harus dikalahkan oleh tumbuhnya sentimen-
sentimen baru yangsempit dan anakronistik.

Kontrak sosial-politik baru

Di tangan generasi baru elite sosial-politik, bangunan 
kebangsaan yang sudah sangat kokoh selama lebih dari 
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70 tahun itu kini dipertaruhkan. Kenyataannya, sampai 
hari ini acapkali generasi baru elite politik negeri ini justru 
larut dalam fragmentasi yang amat tajam. Masyarakat 
disuguhi berbagai akrobat politik yang tidak produktif. 
Elite-elite produk demokrasi langsung malah banyak 
yang terjerembab ke dalam persoalan-persoalan etika 
dan integritas seperti maraknya korupsi. Sejak kontestasi 
politik tahun 2014 yang lalu, fragmentasi itu kian nyata 
dan terus direproduksi oleh kehadiran media baru seperti 
sosial media. Masyarakat mendapat mainan baru untuk 
bertarung secara sengit melalui media-media yang ada. 
Desas-desus politik yang memang menjadi ciri dari 
kebanyakan kultur politik negara berkembang,  seolah 
mendapat kanalisasi melalui media-media yang kini amat 
personal aksesnya tetapi amat besar pengaruhnya secara 
sosial dan politik.

Kontrak sosial-politik baru harus dilakukan untuk 
menghilangkan beban politik pada masa silam dan 
memastikan peta jalan bagi bangsa ini di masa yang 
akan datang. Begitu banyak persoalan yang kini harus 
dihadapi. Dari dalam negeri sendiri, tatangan hari ini 
adalah memastikan bahwa demokrasi dalam kehidupan 
politik harus sejalan dan koheren dengan agenda-
agenda kesejahteraan sebagaimana yang sering 
dikemukakan dalam pidato Presiden Joko Widodo. Hal 
ini layak menjadi perhatian serius karena demokrasi 
langsung telah melahirkan ironi yang amat dalam dimana 
sumber daya alam yang melimpah di daerah kini seakan 



159

Bagian Tiga “Arah Transisi Demokrasi Indonesia”

dikonversi menjadi sumber daya politik oleh kaum elite 
politik sebagai modal bagi politik yang berbiaya tinggi. 
Jika hal ini terus dibiarkan, masyarakat akan mengalami 
kejenuhan berpolitik. Tanpa menjadi seorang marxis 
sekalipun, masuk akal kiranya jika kondisi eksploitasi 
dan ketimpangan yang dihasilkannya akan berujung 
pada muncunya gerakan sosial. Kondisi ini akan semakin 
mengkhawatirkan ketika bertemu dengan variable-
variabel lain seperti tingginya tingkat pengangguran dan 
desakan dari ekonomi pasar yang makin terbuka dalam 
skema semacam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Agenda  lain yang amat penting dan strategis 
dalam membuat peta jalan bagi  berkemajuan tentu 
saja penguatan kapasitas negara dalam dinamika 
globalisasi. Presiden Jokowi telah membuat sebuah visi 
politik luar negeri yang ingin menghubungkan antara 
aspek kedaulatan dengan diplomasi (people-centered). 
Tetapi, teori politik luar negeri yang paling dasar selalu 
menyatakan bahwa sehebat apapun kebijakan luar negeri 
tidak akan pernah bisa dijalankan jika kondisi di dalam 
negeri masih carut-marut dan penuh dengan fragmentasi. 
Politik luar negeri selalu merupakan cermin dari apa yang 
berangsung di dalam negeri.

Karenanya semua elemen sosial-politik yang 
ada harus mampu mendorong agar negara memiliki 
kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, 
agenda negara adalah bagaimana  tetap menjadi aktor 
perdamaian sosial. Penting kiranya untuk menekankan 
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hal ini karena demokrasi hanya dimanfaatkan sebagai 
ruang politik baru ketimbang kultur politik baru oleh 
sejumlah kalangan. Karena demokrasi hanya dipahami 
sebagai ruang, maka semua hal – atas nama kebebasan – 
bisa dilakukan.Masyarakat tentu tidak mau hidup dimana 
otoritarianisme negara berakhir tetapifasisme sosial 
dimulai

Melalui penyelenggaraan KNIB, Muhammadiyah 
telah memberi peta jalan bahwa membangun bangsa 
ini diperlukan nalar yang rasional dan inklusif. Selain 
tatangan internal, gelombang pasar bebas semakin 
meluas dan tak pernah menunggu sebuah negara untuk 
masuk di dalamnya. Penting pula untuk mendiskusikan, 
apakah benar rejim hari ini bersunggu-sungguh untuk 
menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan 
pembangunan. Atau sebaliknya, negara ini menjadi agen 
perluasan pasar?

(Naskah ini dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat 18 
Agustus 2016)
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