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LEMBAGA Swa.da.ya. Ma.
syarakat (LSM) merupaka.n bagi
an dari dinamika kela.s mene
ngah, atau apa yang dapat ctiang
gap seaka.n - akart kela.s mene-

,ngah dalam ma.syarakat muta
khir kita. Khususnya kelas me-
nengah kota, , 

Walau banyak cti a.ntara mere
ka mempunyai lapangan kerja cti 
wilayah pedesaan, banyak akti
vis LSM ini datang dari keluarga 
kota, terctictik, minimal sekolah 
'lanjutan cti kota, Alamat kantor 
mereka cti kota-kota. Pikiran dan 
bahasa mereka adalah pikiran 
dan bahasa kota, walu mereka fa
sih menggunakan kata-kata dan 
simbol ikonik desa cti saat berbi
ear a dengan orang desa. 

Selera hidup, aspirasi sosial 
dan eara berorganisasi mereka 
biasanyajuga khas kekota - kota
an. Termasuk pula solidaritas 
dan komitmen mereka pada war
ga desa yang ctianggap sebagai 
"pihak lain", di luar lingkungan 
sesamanya. 

BoomLSM 
LSM merupakan bagian yang 

penting dari ctinamika kelas me
nengah terpelajar kota sejak ta
hun 1970-an, 

Jika belakangan ada yang 
mempersoalkangerak - gerik 
LSM sebagai tingkah yang ber
bau "politis", mungkin kita tak 
perlu kaget. Sejak dar! awalnya, 
boom LSM dua dekade yang lalu 
merupakan produk dari tata poli
tik jamannya. Dengan kata lain, 
gelombang ramai - ramai ber
LSM ria sejak tahun 1970-an me
rupakan anak kandung dari tata 
politik itu. 

Rasanya benar bila ada yang 
berpendapat bahwa gejala ber
LSM tersebut berkaitan dengan 
semakin sesaknya ruang gerak 
politik kepartaian. LSM merupa
kan liebuah jawaban baru terha
dap kebutuhan lama (bernama 
partisipasi) yang tak bisa ctipuas
kan oleh tradisi lama (politik par
tail. Golput adalah reaksi lain 
terhadap gejala yang sejenis. 

Bukan saja partai - partai ha: 
rus minggir dari wilayah bebas 
partai yang disebut massa meng
ambang. Tetapi di berbagai ibu
kota propinsi dan ibukota nega
ra. partai - partai tidak lagi be-

, kerja meyakinkan atau saling 
bersaing keras secam politik. lni 
adalah masa. "musyawarah, mu
fakat, dan kebulatan tekad". Di 

lual- kera.maia.n "pesta. demokra
si" sekali dalam lima. tahun, pa.r
tai'seakan-akan tak punya ke
sibukan yang luar biasa. 

Singkat kata, LSM mengisi se
buah kevakuman yang pernah 
diisi partai - partai di Indonesia. 
Banyak dari aneka. program ke
giatan LSM masa kini adalah 
program partai - partai sebelum 
tahun 1970-an. Termasuk dalam 
bidang penctidikan, ekonomi, 
dan kebudayaan. I 

Perari LSM 
Tentu Baja LSM bukan sebuah 

partai politik yang Udak ma.u 
mengakui ctirinya sebagai partai 
politik. Kalau pun LSM mengisi 
kevakuman yang ctitinggalkan 
partai politik lama, LSM mengisi 
kevakuman itu denga.n watak, 
semangat, gaya, selera, dan 
hambatan tersenctiri yang berhe
da dari partai - partai yang cti-
gantikannya. , 

Tidak semua peran partai poli
tik pra 1970-an ctireproduksikan 
oleh LSM pasca 1970-an, Dan me
mang tak perlu demikian. Arti
nya, kevakuma.n tak sepenuhnya 
terist Sebaglan dari sisa keva
kuman ini bisa terbenam kE! seja
rah masa lampau. lni tak selalu 
perlu disesali. Tapi sebagian cti
isi, juga dengan cara tersenctiri. 
oleh gerakan politik dar! para ak
tivis mahasiswa. 

Dengan melihat gelombang se
jarah seperti ini kita bisa pahami 
gejolak penilaian umum yang 
pernah muncul. Ada saatnya 
partai politik ctikritik, karena 
pernah diharapkan tetapi ctiang
gap mengecewakan. Lalu mun
cui boom LSM pasca 1970-an 
yang pen uh seman gat Partai pa
litik tak terlalu dikritik, karena 
sudah tak terlalu ctiharapkan 
dan diperdulikan lagL 

Tapi dalam dekade 1980-an 
LSM ctihujani eaci-maki, aklbat 
harapan yang terlalu berlebihan 
ctibebankan pada mereka. Akhir 
dekade 1980-an dimeriahkan 
oleh "parade" demonstrasi maha
siswa yang tak disangka - sang
ka dan mengundang berbagai 
simpati dan harapan. Tapi harap
an yang terlalu keburu dan ting
gi ini jacti tersipu - sipu dalam 
waktu tiga tahun. Gerakan ma
hasiswa gampang mencapai kli
maks kegiatan, tapi juga beranti 
- klimaks, 

Di tengah badai kritik yang 
macam apapun, LSM tetap berna-

pas dan berkembang biak hingga 
hari ini. Bukan karena mereka 
terbuat dar! kulit bada.k atau ge
deg bambu, Hidup mati mereka 
memang tidak datang dari kritik 
atau pujian pengamat mereka. 

Dari pihak birokrat penguasa 
banyak LSM ctituduh berpolitik, 
bergerilya, ekstrem a.tau berbau 
subversif. Dar! beberapa peng
ama.t swasta. LSM ctituduh terla
lu lembek, apolitis, oportunlB, 
penjilat penguasa dan sebagai
nya. Tak kurang dari INGI yang 
mlmerima serangan dari dull. ju
rusan demikian. 

LSM mendapatkan energi ke
hidupan dan reproduksinya 
yang terpentirtg tidak dari biro
kraai pemerintah maupun akti
vis swasta yang mencaci - maki
nya. Tapi dari bantuan dana ser
ta mitra kerja sarna dengan 00-
jumlah LSM dan LN (lembaga ne
gara) asing: Juga dari meluber
nya tenaga muda terpelajar yang 
ctictidik secara 'apolitis' tentang 
pentingnya pembangunan, mau
pun para aktivis politik mahasis
wa yang etatusnya oobagai ma
hasiswa diganti menjacti sarjana. 
. Justru karena adanya gerak 

sejarah, LSM tak layak dipahami 
dan ctibiearakan secara statis, 
mandeg dan beku. 

Hegemoni 
Di awal tulisan ini telah dikata· 

kan bahwa menjamurnya LSM 
antara lain oorkaitan dengan 
penggambosan vitalitas partai 
politik. Enersi sosial yang ter
bendung pacta partai mencari sa
luran cti luar struktur forma.! 
yang lama, LSM memberikan 00-
bagian dari saluran tereebut. 

Hal yang mirip terjadi dengan 
munculnya gerakan mahasiswa 
mutakhir ini. Bangkit dan ber
tumbuhnya gerakan aktivis ma
hasiswa antar kota yang berbasis 
di luar kampus ini antara lain 
bersumber dari jasa program 
NKK yang dimaksudkan untuk 
meniadakan kesadaran dan ke
giatan politik independen maha
siswa. cti dalam kampus. 

Pertanyaan yang tidak sulit cti
jawab, tapi maha penting nilai 
teoretik dan analitisnya ialah: 
mengapa koq partai politik dan 
kemuctian kegiatan, independen 
mahasiswa dibatasi sehingga ke
muctian pemerintah direpotkan 
dengan LaM dan gerakan maha
siswa cti luar kampus yang lebih 
sulit ctipegang buntutnya.? 

Secara gampangan kita bisa bi
lang, poUtik partai pada tahun 
1970-an dipilih untuk dijinak-
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kan karena sebelumnya polit* 
kepartaianlah yang menjadi 
sumber instabilitas pemerintah
an. Baat itu belum ada keperluan 
mempersiapkan penjinakan 
LSM, karena L$M senctiri belum 
ban yak dan berartL Begitu juga 
dengan NKK. yang menjawab 
kebutuhan pemerintah pada ma
sa itu. 

Kenyataan - kenyataan ini 
mengingatkan kita akan konsep 
teoretik yang disebut he~monL 
Hegemoni bukanlah suatu 
keadaan atau sistem dominasi 
yang sekali jacti dan statis. Hege
moni selalu perlu ctiperbaharui 
daIi direproduksikan dengan 
menjawab tantangan baru yang 
berpindah tempat dan bentuk da
ri saat ke saat. Tantangan itu bi
sa bermuneulan di berbagai tem
pat, wujud daD. saat, karena he
gemoni senantiasa memilih bagi
an - bagian tertentu dari tata so
sial untuk ctigebug dan bag-ian 
lain untuk ctielus - elus, 

Ada saatnya partai poIitik ctipi
lih menjacti korban utama pen
jirtakan bila ia dipandang menja
di timtangan utama. Pada saat 
perhatian tertuju ke partai, LSM 
menjadi kemungkinan baru 
yang tak terduga. Tapi bila LSM. 
misalnya lewat INGI, sudah ter
lalu menjengkelkan, maka perlu 
ctielus - elus (kalau bisa) atau di
gebuk (kalau perlu), Seperti hal
nya dengah hegemoni, enersi 
yang menumbuhkan LSM perlu 
senantiasa memproduksi diri de
ngan berbagai kemungkinan 
tempat, wujud. dan saat, 

LSM hari ini banyak dimotori 
oleh para aktivis mahasiswa dar! 
tahuri 1960-an dan 1970-an. Ak
tivis mahasiswa 1980-an unik 
dalam sejarah Orde Baru. Keuni
kan mereka ctitandai oleh simpati 
dan aspirasinya yang merakyat. 
Jika mereka ini lulus, atau DO, 
mereka mungkin akan memben
tuk generasi LSM baru yang sa
ngat berbeda dari yang selama 
ini kita kenal. Mungkin, 
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