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Negara Bukan Pemerintah 
I STILAH "negara" telah ba

nyak digunakan oleh para pe
ngamat sosial dan aktivis ge

rakan sosial. Istilah ini diguna
kan sebagai pasangan untuk is
tilah "masyarakat sipil" yang 
bukan lawan untuk istilah "mi
liter". Istilah "masyarakat sipil" 
terjemahan dari civil society, 
dan bukan civilian. 

Pasangan dikotomi nega
ra/masyarakat-sipil diyakini 
beberapa pihak sebagai kata
kunci yang mujarab untuk 
membahas topik yang sedang 
populer, yakni demokratisasi. 
Dikotomi negara/masyarakat
sipil mengandung sejumlah ma
salah. Tak aneh soal ini sering 

I diperdebatkan. 
Tulisan berikut ini tidak 

mempersoalkan masalah teore
tik pada dikotomi itu. Yang 

-> akan disimak di sini adalah per
lunya membedakan pengertian 
"negara" dali "pemerintah" 
yang sering dicampur-aduk. 
Perlu ditunjukkan bukan saja 
apa beda keduanya, tetapi juga 
mengapa perbedaan itu menjadi 
sangat penting dalam kehidup
an masyarakat Indonesia masa 
kini. . 

Negara/bangsa 
Negara merupakan sebuah 

bentuk tata-sosial kehidupan 
I politik yang PC!ling umum dan 
I mendunia di zaman ini. Karena 

ada berbagai ragamnya, negara 
sulit didefinisikan dalam sebuah 

, rumusan yang ketat dan tajam. 
Ada eara yang praktis dan rela
tif mudah bagi kaum awam me

I ngenali apa itu negara. 
Negara dapat dikenali ~bagai 

satu-satunya lembaga yang 
mempunyai sejumlah kewe
nangan istimewa. Misalnya, ia 
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berhak meneetak uang. Negara 
adalah satu-satunya badan yang 
berhak memajaki warga negara. 

Seperti banyak disorot ahli 
sosial, negara merupakan satu
satunya badan yang mempunyai 
kewenangan membentuk ang
katan bersenjata, mendirikan 
penjara, dan menggunakan kek
erasan di dalam wilayah kedau
latannya. Pemerintah bisa ber
ganti-ganti tanpa diikuti per
gantian hak dan perilaku nega
ra yang disebut di atas itu. 

Negara dapat menduduki 
tempat istimewa dalam masya~ 
rakat mutakhir berkat adanya 
apa yang disebut "bangsa" atau 
"nasion". N egara menampilkan 
cliri (atau bprpura-pura menam
pilkan diri) sebagai sosok yang 
nyata bagi bangsa, dan menjadi 
juru bieara kepentingan bangsa. 
Ilmuwan politik Ben Anderson 
pemah mengingatkan betapll 
mudah, tetapi juga serius, bagi 
kita untuk mengabaikan perbe
daan di antara negara dan 
bangsa. 

Padahal keduanya bukan saja 
berbeda, tetapi juga sesekali 
bersitegang. Tidaklah aneh jika 
di banyak kawasan Asia, apara
tur keamanan negara (militer) 
seringkali menggunakan senjata 
dan kekerasan bukan untuk 
menghadapi musuh asing dalam 
perang. l'etapi untuk mengha
dapi warga bangsa sendiri yang 
tidak bersenjata. Ada bangsa 
yang tidak/belum bemegara. 
Atau sebaliknya negara yang 
tanpa berbangsa. Perhatikan si
tuasi bangsa Indonesia di nega
ra kolonial Hindia Belanda. 

Negara/pemerintah 
Istilah "pemerintah" selama 

ini sudah lazim kita kenaI dalam 
bahasa sehari-hari di Indonesia 
sebagai sebuah badan, aparatus, 
atau alat negara. Ia hanyalah 
salah satu dari beberapa badan, 
aparatus atau alat-alat negara 
yang lain. Misalnya parlemen, 
hukum, dan militer. Pemerintah 
adalah satu atau beberapa ke
lompok sosial yang pada suatu 
periode terbatas diberi kesem
pa tan memegang pueuk pimpin
an eksekutif/penyelenggaraan 
kehidupan bangsa-negara. Ke
lompok itu biasanya tapi tidak 
selalu terhimpun dalam apa 
yang dinamakan partai politik. 

Pemerintah tidak sarna de
ngan negara, dan tidak mewa
kili kepentingan negara dalam 
segala bidang. Biasanya suatu 
pemerintah mendapatkan kedu
dukan yang istimewa dalam 
negara melewati proses pemilih
an umum (Perriilu). Dalam nega
ra yang kuat pemerintah bisa 
berubah-ubah tanpa mengan
cam lembaga negara dan kehi
dupan bernegara. Beberapa ka
sus dan isu konternporer mem
perjelas beda dan ketegangan 
yang bisa meledak di antara ne
gara dan pemerintah. 

Yang pertama masih berlang
sung, yakni diadilinya mantan 
Presiden Korea Selatati: Chun 
Doo 1-Iwan (1980-1988) dan Roh 
Tae Woo (1988-1993). Memang 
keduanya diseret ke pengadilan 
karena keputusan pemerintah 
Kim Young Sam. Narnun peme
rintah Kim hanya dapat bertin-

dak begitu berkat dan dalam 
konteks yang dimungkinkan 
oleh tata-bernegara yang berla
ku di masyarakat tersebut. 

Bandingkan dengan riwayat 
Undang-Undang Anti-Subversi 
(UUAS) di Indonesia. UUAS ini 
semula dibikin pemerintah De
mokrasi Terpimpin sebagai se
buah penetapan presiden (PNPS 
No. 11/1963). Ketika diraneang, 
PNPSjtu ditentang berbagai pi
hak. Juga di sidang parlemen. 
Para pejabat pemerintah waktu 
itu berjuang mati-matian mem
pertahankannya. Ironisnya, pa
ra pejabat pemerintah yang sa
rna itulah yang kemudian men
jadi korban empuk kekejian 
PNPS yang sudah dibelanya. Ini 
terjadi ketika pemerintah De
rnokrasi Terpimpin jatuh dan 
diganti pemerintah Orde Baru. 

Kini banyak pejabat pernerin
tah Orde Baru menj<;ldi pembela 
utama UUAS yang ditentang 
warga negara kita. Bukan tidak 
mustahil ironi yang sarna akan 
berlanjut. UU yang dianggap 
melindungi keamanan negara 
ini dapat bertingkah seperti 
"keris Empu Gandring". Tak 
mustahil para pejabat Orde Ba
ru ini kelak .menjadi mangsa 
UUAS yang sarna bila UU yang 
mengerikan ini tidak segera 
dimusnahkan dari kehidupan 
bernegara di republik kita. 

Kasus gugatan Tempo di Pe
ngadilan dan Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Jakarta 
memberikan ilustrasi s!"rupa. 
Seperti ditegaskan Goenawan 
Mohamad, keputusan kedua Pe
ngadilan itu menjadi kemenan
gan tidak hanya pagi penggugat, 
tetapi juga bagi hukum dan ke
hidupan bernegara. Hal serupa 
dapat dikatakan untuk kasus 

gugatan Arief Budiman di 
PTUN terhadilP Universitas 
Kristen Satya Waeana, Salatiga. 
Merupakan pelecehan kepada 
negara bila keputusan itu tidak 
dipatuhi dalam bentuk eksekusL 

Pemerintah/bangsa 
Di beberapanegara lain terse

dia dana yang relatif besar bagi 
pers, lembaga peradilan, agama, 
seni atau pendidikan. Hebatnya 
lagi, bantuan dana· ini disertai 
pemberian kebebasan atau ke
mandirian yang besar kepada 
pihak penerima dana. Penerima 
dana bebas mengajukan kritik 
keras kepada pemerintah yang 
sedang berkuasa. Mereka tidak 
berutang budi kepada pemerin
tah, tetapi negara. 

Pemerintah mereka tidak da
pat semaunya menindas atau 
memperalat pers, hukum, atau 
pendidikan untuk kepentingan 
politiknya. Praktek seperti ini 
sulit dipahami masyarakat yang 
tidak terdidik membedakan ke
pentingan negara dari pemerin
tah. 

Pelllilu dan boikot 
Kasus lain yang kini lebih 

mendesak perhatian kita adalah 
Pemilu. Pemilu'yang adil, jujur, 
bebas, langsung, dan rahasia 
merupakan tugas dan keberha
silan negara. Bukan hanya pe
merintah. Keberhasilan atau 
kegagalan pemilu tidak ditentu
kan oleh berakhirnya atau ber
lanjutnya kekuasaan sebuah pe
merintahan tertentu yang se
dang berkuasa. 

Pemboikotan terhadap suatu 
Pemilu pada akhirnya merupa
kan tindakan yang merugikan 
kehidupan bemegara. Boikot 
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tidak mungkin dibatasi semata
mata sebagai suatu serangan 
kepada pemerintah yang sedang 
berkuasa. Memang keduanya 
sulit dipisahkan di dalam ma-

! syarakat di mana kepentingan 
i negara dan kepentingan peme

rintah yang sedang berkuasa 
menjadi kabur atau telanjur 
raneu. Pemboikotan terhadap 
Pemilu tidak akan banyak mem
berikan sumbangan kepada pro
ses demokratisasi, kecuaH pada 
jangka-pendek dan bersifat se
mentara. 

Sebaliknya, dukungan bagi 
pelaksanaan Pemilu yang de
mokra tis tidak dapat diartikan 
secara sempit sebagai dukung
an kepada pemerintah yang 
sedang berkuasa. Prakarsa dari 
beberapa lembaga non-peme
rintah untuk ikut menjadi te
naga pengawas dan saksi Pe
milu merupakan tindakan ter-

I pujL Selayaknya ini didukung 
secara moral dan material oleh 
negara. Hanya pihak-pihak 
yang memang punya niat tidak 
jujur perlu merasa teraneam 
oleh berlangsungnya Pemilu 

; yang jujur, adil, bebas. lang
sung, dan rahasia. 

Negarawan dan warga negara 
tidak sarna dengan politikus. 
Bernegara tidak sarna dengan 
berpolitik. Hak dan kewajiban 

i utama warga negara adalah me
. nyehatkan kehidupan berne

gara. Termasuk dalam Pemilu. 
Hanya kaum politikus yang ber
minat meng'unggulkan salah sa
tu partai yang berta1;lding dalam 

I sebuah pemilihan umum. Bu
kannya berpolitik itu najis atau 
terlarang. !tu sah-sah saja, te

. tapi memang berbeda dari 
, bernegara. 
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