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 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). 

 Hasil riset itu menarik dicermati. Setelah upaya desentralisasi pemerintahan dilakukan 

melalui proyek otonomi daerah, sejatinya terjadi proses pembumian itu. Apalagi kini mulai 

diperkenalkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai upaya mengembangkan representasi 

elite politik atas masyarakatnya. Panorama elite politik seperti disajikan riset itu menandaskan 

antitesis atas wacana pembumian 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 dilahirkan? 

 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 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 complex) 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". Ketokohan dan representasi, dalam demokrasi industrial, tidak lahir dari 

keterlibatan, tetapi dari pencitraan dunia iklan. Jadi, memilih wakil rakyat kini sama dengan 

membeli 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 sebagai 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 kapitalisme industrial telah menciptakan kesadaran 

demikian, pada gilirannya mengonstruksi berbagai tindakan, 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. 

 Dalam proses konstruksi elite, kini tiap elite bisa membentuk 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 dihadapkan 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 

pencalonan. Jadi, kualifikasi seorang elite politik tidak ditentukan 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 legitimasi. Dalam tatapan Habermas, krisis 

legitimasi adalah konsekuensi dari rasio instrumental yang dibentuk 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 kapitalis-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 Soeharto 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 Soeharto tidak berhasil 

membentuk dirinya menjadi sumber legitimasi bagi kepemimpinan sipil yang berkuasa 

kemudian. Yang terjadi, negara mengundang 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 produksionis  merupakan 

akibat dari proses itu. 

      Hadirnya demokrasi industrial dan elite produksionis yang mengikutinya tidak bisa dilepas 

dari tingkat keberakaran demokrasi sendiri dalam masyarakat 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 produksionis 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 

kekuasaan. 

 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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