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etidaknya pada. bulan-bulan 
penutup tahun 1995 ini telah 
terjadi rentetan kekeraSan 
massal di berbagai lokasi de
ngan aneka isu. Semuanya 

sudah mencapai tingkat yang tak bisa 
dianggap enteng. Bagi mereka yang 
hanya mengamati dari jauh semua itu 
sudah cUkup membuat berlak kewalah
anuntuk memai:!ami. Apalagi bagi 
mereka yang secara langsung, jasma
niah, dan material~ terkena. dampaknya 
di tempat kejadian. Apa artinya semua 
kejadian itu?Ke· mana semua itu 
bermuara dalam sejarah tahun-:tahun 
mendatang? 

Berbagai tafsiran dan· penjelasan 
sudah diberikan, .dan masih dapat 
ditambah. Biarpun berbeda-beda, se
muanya sering kali menuding orang 
atau kelompokorang untuk· dipersa
lahkan. Tudingan itu dapat diarahkan 
kebawah, sehingga berbagai kejadian 
yang terbuka pada berbagaipemimaan 
telah direduksi sebagai massa yang 
"brutal", "beringas", "anarkis" atau 
"tidak terkendali". Yang lebih sering, 
tudingan diarahkan ke tengah; pada 
oknum yang dituduh menjadi otak 
yang merekayasa, mendalangi, meng
hasut dan menunggangi massa yang 
dianggap bodoh. Ada juga tudingan ke 
lltas: "arogansi kekuasaan" dan "pa
mer kemewahan" kaum berharta di 

. hadapan kesenjangan ekonomi yang 
menganga. 

Para pejabat birokra~i sering kali 
menggambarkan semua itu sebagai 

. suatu hasil rekayasa. dari okniun yang 
menjadi dalang dan menghasut massa 
yang bodoh. Karena mereka mengua
sai lem~aga komunikasi massa yang 
resmi, maka penjelasan itu paling ba
nyak tersebar. Penjelasan semacam ini 
mungkin tidak sepenuhnya keliru. Te~ 
tapi suka atau tidak, penjelasan itu 
sudah tidak mampu memuaskan ke-~ 
hausan publik Indonesia masakini 
untuk mengetahni apa yang sedang 
terjadi di dalam masyarakatnya. 

Penjelasan seperti itu kedengaran
. nyaklise dari birokrat yang tidak kritis 

.memahami masalah, tidak cukup krea-
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tif mengarangpenjelasan, atau tidak cu
kup kenaI publik yang jauh lepih cerdas 
dati dugaan mereka. Maklum, penjelasan 
semacam itu sudah dipakai berulang~ 
ulang sampai aus. Bukan sajasejakawal 
berdirinya aIde Baru, 30 tahun yang 
lampau, tetapi juga sejak zaman Demo
~asi Terpimpin. Penjelasan itu dipakai 
untuk menerangkan duduk persoalan ra
tusan bentrok sosial di tanah air yang 
beraneka corak, zaman, dan lokasinya. 
Ini bukan kebiasaan buruk di kalangan 
pejabat negara semata-mata. Birokrat 
swasta pun sudah mengidap penyakityang 
sarna. Misalnya, tudrihan terhadap Arief 
Budiman pada saat berkobamyakonflik 
internal yang merontokkan kejayaan Uni
versitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. 

Dengan pemahaman tumpul seperti itu, 
sudah terlalu banyak orang yang dituduh 
menjadi dalang. Merekadikejar, ditang
kap, diinterogasi, disiksa, diadili, atau 
dipenjara. Tetapi, keresahan sosial tidak 
menyusut dengan dilenyapkannya pihak 
yang dituduh menjadi otak perusuh. Ma
ka, bila terus-menerus diberi penjelasan 
klise yang itu-itu lagi, publik· langsung 
menolaknya mentah~mentah tanpa mem~ 
pertimbangkan bobot kebenarannya. Ma
syarakat membutuhkan penjelasan yang 
lebih segar, tajam,dan meyakinkan. Syu-
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kur-syukur bila yang lebih meyakinkan itu 
memang lebih mendekati kenyataan yang 
sesungguhnya. 

Penjelasan altematif dengan teori lain 
pemah diberikan .oleh para sarjana di 
bidang ilmu sosial. Yang kemudian popu
ler adalah analisapolitik ekonomi. Berba
gai kerusuhan itu dianggap bersumber 
dari membengkaknya kesenjangan antara 
kayadan miskin, kemudian berbuntut 
pada kemacetan komunikasi politik. Sela
rna beberapatahun·penjelasan demikian 
memukau banyak pihalc Pengaruhnya 
meluas jauhkeluar kalangan sarjana7 Tak 
kurang 'pejabateksekutif dall judikatif 
ikut~ikutan nyaringmeniupkanteori .se
perti itu: 

Peiljelasan ekonomistik initidak dapat 
diabaikan: Bahkan sesekali perIu dihargai 
sebagai penjelasan yang kadang-kadang 
terbaik. Namun sebaiknya kita tidakbu
ru-buru menelannya dengan fanatik. Lalu 
membuat kesimpulan besar dengan baris
an tandaseru, dan menganggap semua 
kerusuhan sosial belakangan ini cUkup 
dijelaskan dengan teori itu. 

Kesenjangan ekonomi Indonesia saat 
ini memang mencapai tingkat terparah, 
dan berlangsung secara ajek dalam selu
ruh sejarah republik kita. Tak mustahil, 
keadaan ini akan berkemb;mg lebih serius 
lagi dalam tahun-tahun mendatang.Sulit 
dibantah keadaan yang tidak sehat ini 
cepat ataulambat akan menimbulkan 
aneka bentuklcorak konflik sosial yang 
serius, dengari '!tau tanpa ada okIlum yang 
merekayasa, menunggangi, atau menda
langi. Tetapi manusia bukan. al.am atau 
mesin. Konflik sosial tidak dapat dihitung 
dan diatasi dengan. matematika seperti 
neracaperdagangan. 

Teori yang ekonomistik dan telanjur 
populer di masyarakat kita tidak akan 
pemah mampu menjelaskan kapan ("ce
pat atau lambat") konflik sosial akail 
meledak, biarpun kesenjangan ekonomi 
tetap ajek. Ia, juga tak berdaya menjelas
kan dala!Dbentuk apa kerusuhan itu akan 
tampil: sentimen agama? etnik? lingkung
anhidup? nasionalisme? seksual? Teori 
yang sama tak menjelaskan kapan dan di 
mana bisa tampil pejuangldalang gerakan 
massa, kapan dan di mana massa bertin
dak spontan. Apa,jika bukan siapa, yang 
mengkoordinir amukan massa itu? Teori 

yang memutlakkan hubungan .ekonomiJ . 
materi dengan perilaku sosial, juga tak 
mungkin'menjelaskan radikalisme kelas 
menengah berasal dari ling-
kungan berada. berpeluang men-
jadi bagian dari elite politiklekonomi, 
tetapi lebih suka memilih menjadi pejuang 
demokratisasi. 

Di situ' pendekatan ekonomi-politik 
babak-belur.Karenanya, perlu intervensi 
pemahamansejarah, teori dan 
pengenalan dinamika moral dalam ma
syarakat. Semua ini bukan untuk 
gantikan tirani pendekatan ek{)nclmistilc, 
dan membentuk tirani yang barn. Perlu 
juga diingat, apa yang dimaksud 
haman sejarah, budaya dan moral sml, 
bukan lagi seperti yang dikembangkan 
pendidikan kolonial dan tetap dominan 
hingga sekarang di lembaga pendidikan 
nasional kita. Bukan sejarah yang tinier 
dan empiristik. Bukan budaya dalam arti 
suatu sistem nilai/perilaku/tradisi yang 
khas menjadi jatidiri masyarakat tertentu . 
Bukan moral dalam arti sesuatu yang 

keramat, kaku, dantak berubah-ubah. 
Terlepas dari semuil itu, bagaimana 

gejolak sosial akhir-akhir 'ini dapat ber
muara di tahun-tahun mendatang? Kon-. 
flik sosial di tanah air mungkinakan terns 
bersambung. Walau bisa, akan 
lebih sulit atau lamban untuk meledak 
secara dahsyat selama perekonomian kita 
semantap dua dekade Oran!! bisa 
makan, bisa berobat bila sakit, 
mandi, dan tidur malam 
Konflik itu tak paham khotbah 
moralistik yang berbusa-busa. 
tidak akan sima, bila 
dtmgandana, kredit bankatau 
pusat pertokoan. 

Penulludalan, 
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