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Ramainya Pra-Pemilu 1997 
Oleh Ariel Heryanto*) 

NedA d I ndOl\e7~'Cl 11/~/1b 

BERITA arak-arakan mirip 
kampanye pemilu di Yogya
karta oleh simpatisan PPP dan 

PDI hari Minggu 10 Maret lalu 
mungkin menghentak banyak pihak. 
Bagi warga Yogyakarta sendiri, hal 

. itu bukan kejutan, Selama beberapa 
bulan terakhir ini suasana kota itu 
dihangatkan oleh bendera kedua OP
P yang menyebar hampir ke seluruh 
pelosok Seakan-akan mereka tidak 
bakal turun sampai tahun depan, 

Di kota lain mungkin ada gejala 
serupa. Bedanya, di Yogyakarta ki
baran bendera itu merata dan berju
bel menutup angkasa kota. Di ba
nyak kota lain, bendera itu terpusat 
di sekitar tempat tinggal simpatis
annya. Beda lainnya, di beJi>agai ko
ta lain bendera itu banyak yang ber
warna kuning. Warna ini justru lang
ka di antara yang berkibar di Yog
yakarta. 

Mengapa Yogyakarta lain? Pasti 
banyak spekulasi bisa dibikin. Yog
yakarta adalah kota kaum romantis. 
Maka di sana banyak seniman, inte
lektual, aktivis, dan turis. Mereka bi
sa santai dengan uang pas-pasan, 
dan tetap gagah. Suka nongkrong 
berjam-jamdi warunglesehanmem
perdebatkan aneka perkara besar. 
Kaum romantis sering kali merasa 

bukan hanya wajib, tetapi juga me
raSa mampu mengubah dunia agar 
menjadi lebih baik. Di kota ini, bila 
ada dua puluhmahasiswa turun ke 
jalan utama membawa spanduk 
protes, perhatian seluruh kota ter
tumpah pada mereka. 

Di kota seperti Jakarta, arak
arakan dua ratus mahasiswa di jalan 
utama akan sulit menarik perhatian. 
Mereka tenggelam di antara bising 
ribuan kendaraan, jalan layang, dan 
gedung pencakar langit. Para pe
numpang mobil melaju dengan kaca 
tertutup. Perhatian semua orang 
terpusat pada sela-sela lalu-lintas 
yang macet. Mereka berlomba me
ngejar deadline yang seperti sebuah 
laras senapan menodong di dahi. 
Semua dipaksa berpikirrasional, dan 
hanya rasional, untuk menyergap 
rezeki menghindari kebangkrntan. 

Tidak aneh di kota seperti Ja
karta, billboard iklan bukan cuma le
bih banyak, tetapi juga lebih besar, 
lebih keren, dan lebih bermakna 
ketimbang bendera OPP. Kecuali 
bagi mereka yang terjun ke arena 
politik secara profesional. Pemilu 
boleh jadi merupakan sebuah embel
embel kehidupan yang bertele-tele. 
Secara logika-formal dan rasional, 
apatisme itu dapat dipahami. Berka-

li-kali pemilu diselenggarakan, ha
silnya kurang-lebih sarna saja. 

Tetapi sesuatu yang baru sedang 
terjadi di Indonesia. Dalam Kadar 
berbeda, gejala serupa sedang melan
da Malaysia dan Singapura. Kelas 
menengah berubah sikap - dari 
apatis menjadi antusias - terhadap 
pemilu. Partai mayoritas yang sudah 
berkali -kali jaya, mulai grogi. Bukan 
mereka takut kalah telak. Keme
nangan tipis bagi mereka sudah ber
arti bencana. Karena hal itu juga 
berarti perombakan berbagai struk
tur kekuasaan yang tadinya bersifat 
terpusat dan mengandalkan mono
loyalitas. 

. Apa yang terjadi dengan massa 
di Yogyakarta hanyalah sebagian 
dari gejala perubahan itu. Di Jakarta 
dan di beberapa kota lain, aktivis 
kelas menengahmendirikanlembaga 
swasta Komite Independen Penga
was Pemilu 1997. Yang lain lagi me
mikirkan perbaikan RUU Pemilu 
yang lebih bagus. Semua yang 
disebutkan ini sibuk berpikir bagai
mana menyempurnakan tradisi ke
negaraan yang bernama pemilu. 

Bagaimana sikap lembaga ter
tinggi negara yang bertanggung ja
wab atas penyelenggaraan pemil~? 
Kini mereka diuji. Seandainya 

lembaga itu dibentuk untuk bekerja 
netral, semestinya mereka bergem
bira menyaksikan berbagai gejala 
Yallg disebut tadi. Tugas mereka bu
kan menyukseskan salah satu OPF, 
tetapi pemilu . 

Kini rl;ikyat bersemangat me
nyambut pemilu. Sebagai pengganti 
Ckllput, dengan sukarela mereka ikut 
mengawasi jalannya pemilu, ikut 
menyukseskan program negara 
untuk menyelenggarakan pemilu 
yang jujur, adil, langsung, bebas, dan 
rahasia. Tak perlu lagi ada tekanan 
kelompok, atau profesi tertentu yang 
harus mendukung OPP tertentu. 
Menurut hukum, setiap orang me
milih sebagai individu warga negara. 
Bukan karena anggota ini atau itu. 
. Di masa lalu, beberapa pemilu 

masih terkesan sebagai acara kera
maian ("festival demokrasi") yang 
diselenggarakan oleh pemerintah. 
'Rakyat hadir dan menonton sebagai 
tamu undangan. Sudah saatnya kita 
membayangkan sebuah pemiluyang 
lebih melibatkan rakyat ikut sibuk 
di dapur persiapan. Bukan sekedar 
terima hasil-jadinya di meja hi
dangan. Kira-kira seperti peringatan 
Proklamasi Kemerdekaan RI yang 
sudah menjadi tradisi rakyat. 

*) Peneliti lepus, tinggal di Salatiga 
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