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Oposisi Tandingan 

M araknya diskusi di kalangan aktivis ten tang 
"demonstrasi tandingan" menunjukkan betapa 
seriusnya gejala itu bagi mereka. Masalah itu 

menjadi serius mungkin karena para aktivis muda ba
nyak yang tak siap menerima kenyataan itu. Mereka ti
dak siap barangkali karena terlalu berkonsentrasi pada 
aksi-aksi di lapangan. Akibatnya, mereka kekurangan 
analisa dan refleksi. 

ganda tandingan. 

Paling sedikit, untuk semen tara tampaknya para aktivis 
yang biasa berdemonstrasi perlu mundur sejenak dan 
berpikir ulang. Demonstrasi tidak lagi dapat dijadikan pi
lihan pertama dan utama bagi aksi perjuangan mereka. 
Ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia politik tak per
nah ada yang bersifat statis, baik untuk penguasa 
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Gerakan oposisi juga hanya bisa kuat bertahan bila kre
atif dan luwes. Politik melibatkan seni kucing-kucingan. 
Medan dan modus pertempuran bisa selalu berganti
ganti. Seorang pemikir Inggris pernah mengingatkan 
bahwa tak ada kekuasaan macam apa pun yang mampu 
menguasai kehidupan rakyat secara total. Sehebat-hebat
nya suatu rezim, ia hanya dapat menguasai sebagian daJi 
kehidupan rakyat. Ia harus memilih wilayah mana yang 
ingin dikuasai, dan terpaksa membiarkan wilayah lain 
terbebas. Minimal untuk sementara waktu. Maka, paling 
sedikit untuk sementara waktu itu kaum oposisi punya 
ruang gerak dan harapan untuk melancarkan gerakan 
tandingan. 

maupun kelompok yang beroposisi. Tidak ada strategi yang bersifat 
abadi, tetap, lestari, seragam, atau mapan. Semua serba sementara, 
berubah-ubah, dan lincah. 

Demonstrasi sebagai sebuah modus operandi atau genre berkomu
nikasi politik hanyalah sebuah contohnya. Sepuluh tahun lalu, demon
strasi menjadi barang langka. Waktu itu, kampus baru dibersihkan 
dari aktivisme mahasiswa lewat operasi Normalisasi Kehidupan 
Kampus (NKK). Sedangkan gerakan buruh dan kasus penggusuran 
tanah belum meledak-ledak seperti sekarang. Para aktivis mahasiswa 

'sibuk bikin kelompok diskusi dan penerbitan kampus. 
Sekitar tahun 1989 terjadi kebangkitan kembali demonstran maha

siswa pasca-NKK. Pada mulanya demonstrasi menjadi kegiatan coba
cob a yang penuh risiko. Ada unsur kebanggaan. kecemasan, juga 
sensasi tontonan bagi kaum awam. Reaksi pihak yang berkuasa? 
Mungkin kaget. Dan reaksi yang spontan adalah pelarangan dan pem
bubaran, yang kadang-kadang disertai kekerasan. Karena itu belum 
cukup, terjadilah penangkapan dan pengadilan. 

Tapi arus demonstrasi tak mereda. Malahan rangkaian demonstrasi 
mahasiswa lebih dimeriahkan oleh warga negara yang lain. Ada de
monstrasi sopir angkutan umum. Ada petani, pedagang pasar, buruh 
industri. Maka, pembubaran demonstrasi oleh petugas berseragam 
dengan pentungan dan gas air mata harus dicarikan gantinya. 

Pemerintah pernah mencoba menjinakkan konsep demonstrasi de
ngan menciptakan istilah "unjuk rasa". Buruh dibilang "pekerja". Juga 
ada kompromi dengan membolehkan demonstrasi secara selektif. 
melalui prosedur perizinan. Tapi semua itu belum cukup. Demonstrasi 
malahan menjadi tradisi khalayak umum, bukan lagi eksperimen atau 
hobi bagi kaum spesialis tertentu. 

Kini, terbukti demonstrasi tandingan lebih ampuh memadamkan 
demonstran ketimbang pentungan, pasukan antihuru-hara, penjara, 
atau ninja. Dalam bahasa silat, taktik lihai ini dibilang "menggunakan 
tenaga lawan" untuk mematahkan serangan lawan. 

Kelanggengan suatu rezim ditentukan bukan oleh ketaatan pada 
doktrin atau ketegasan militeristik belaka, tetapi kreativitas dan 
keluwesan berpolitik. Suatu saat pemakaian jilbab oleh para siswi bisa 
dipersoalkan, tetapi pada lain masa jilbab justru dipilih sebagai busana 
tetap anak-anak pejabat tinggi. Suatu saat break-dance dimaki, saat lain 
diadakan festival break-dance memperebutkan hadiah menteJi. Begitu 
pula nasib iklan dan siaran berita di televisi. Pencari suaka politik tak 
bisa terus-terusan dihalang-halangi. Perlu diimbangi proyek propa-
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Misalnya di suatu masyarakat bisa jadi partai politik dan pemilihan 
umum menjadi pertarungan politik yang paling menentukan. Maka, 
di wilayah itu penguasa mengerahkan kekuatan untuk melumpuhkan 
lawan-lawannya. Setelah mereka takluk. media massa menjadi sum
ber oposisi yang menjengkelkan. Maka, kekuatan dikerahkan untuk 
memberangus media massa. 

Pada masa lain. kampus menjadi sumber pembangkangan. Setelah 
kampus jinak, gerakan mahasiswa keluar kampus dan bertumbuh di 
lembaga swadaya. Maka, dikeluarkan jurus-jurus melumpuhkan mere
ka. Baru saja ini tercapai, sudah muncul gerakan buruh. Sedangkan 
tiba-tiba isu agama membuka arena aliansi maupun friksi yang baru. 
Maka, seluruh tenaga yang tersisa dipusatkan di sini. 

Perubahan sosial terjadi bila wilayah kucing-kucingan menyempit. 
Atau bila sejumlah konflik bertumpang tindih pada saat yang sarna. 
Lalu salah satu kucing menjadi macan. 0 
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