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"Kelompok 
kelas me

nengah 
Indonesia 

berani meng
gugat berbagai 
hal. Namun, 
mereka toh 

punya 
.. kepentingan 
untuk dirinya. 

Di Filipina, 
Korea Selatan, 
dan Thailand, 

66 

gerakan 
demokrasi 
disponsori 
kelas me
nengah". 

Hokan Rato Adil 

W alau sudah banyak dibahas, kelas menengah se
ring disalahpahami. Kesalahpahaman pertama 
berupa asumsi bahwa kelas menengah "merupa

kan sebuah realitas obyektif', seperti meja atau pohon. 
Maka, kelas itu diduga dapat didefinisikan secara empi
ris, netral, dan obyektif. Diukur dengan angka-angka 
dan statistik. 

Kelas menengah dan kelas apa pun adalah sebuah 
konstruksi imajiner: sebuah karya fiksi yang dibikin 
ilmuwan, sebuah istilah, konsep, dangambaran tentang 
realitas so sial. Ia dilahirkan di alam pikiran, dirumuskan 
di kertas, kemudian diproyeksikan dan dicocok-cocok
kan ke realitas di dunia. Di dunia nyata, sosok kelas me
nengah tidak pemah jelas. Masyarakat tidak terkotak
kotak dalam tiga petak: kelas atas-tengah-bawah. 

Kesalahpahaman kedua, kelas menengah dianggap 
berada di an tara kelas atas dan bawah dalam sebuah jen
jang lurus. Maklum, namanya menyarankan begitu. Ba
tas itu dibuat semena-mena, misalnya dengan menggu
nakan perbedaan gaji. Repotnya, setiap orang bisa me
nentukan besamya gaji yang berbeda-beda sebagai kri
teria. Dengan kriteria begitu, jumlah kelas juga bisa di- . 
buat lebih dari tiga (atas-tengah-bawah). Eisa ada tiga i 

belas atau tiga ratus. 
Bagi para ilmuwan mmxis, hanya ada dua kelas sosial : 

di masyarakat: kaum bermodal dan mereka yang hanya ! 
bisa menjual tenaga kepada pemodal. Tak ada kelas me- . 
nengah. Pembahasan kelas menengah sebaiknya keluar 
dari kerangka teori mat-xis. Syukur kalau kita menemu
kan nama lain. Istilah kelas, apalagi menengah, bisa dan 
sudah sering menyesatkan. Kita membahasnya secara 
sui generis saja, berdasarkan pendidikan, aspirasi politik, 
selera budaya, profesi, dan gaya hidup. 

Kesalahpahaman lazim yang ketiga, kelas menengah 
. dianggap monolitik, terdiri dari satu ragam. Dianggap 

punya watak, sifat, tabiat, dan jatidiri yang esensial. Ada 
yang percaya esensinya demokratis, berm oral tinggi, 
cerdas, danjujur. Sebaliknya, ada yang me1tilainya opor
tunistis, penjilat, egois, genit, atau hedonistis. 

Pada 1970-an dan 1980-an, hampir semua pembahas 
mencibirkan kelas menengah Indonesia. Berbagai teori 
disajikan untuk menjelaskan "kebrengsekan" kelas me
nengah kita. Mereka dianggap lemah karena kedl jum
lahnya. Dianggap konselVatif karena kebanyakan; dan 
minoritas SARA yang takut dimusuhi mayoritas pendu
duk. Selalu mencari perlindungan penguasa negara, aki
batnya tak berani melawan status quo. Karena kelas me
nengah kita tidak seperti di Barat, malah ada yang meng
anggapnya semu (ersatz). 

Kini, pandangan skeptis begitu rontok. Para pengamat 
tertegun menyaksikan radikalisme politik dan budaya 
kelas menengah kita; juga vitalitas mereka di bidang 
ilmu, teknologi, dan ekonomi, atau komitmennya pada 
agama dan solidaritas kemanusiaan global. Gaya hidup 

dan konsumerisme bukan hura-hura kosong. Ia menja
di politik identitas yang tak dipahami ilmuwan. 

Kapitalisme sudah berabad-abad merambah dunia, ter
masukIndonesia. Tapi, baru dalam seperempat abad 
terakhir ini pertumbuhan kapitalisme membawa era ba
ru, khususnya di Asia TImur dan Tenggara. Struktur ke
las sosial dan budaya, yang tadinya serbasamar dan cam
pur-ad uk, telah dipertajam bercorak kapitalistis. 

Kelas kapitalis mulai kukuh. Sekaligus, kelas pekerja 
meluas dan kompak. Antagonisme terjadi di mana-mana 
dalam bentuk pemogokan. Sebelum pertengahan 1980-
an, wartawan dan dosen di negeri ini dikenali sebagai ke
las menengah. Tapi, kini, sosok mereka mirip kaum bu-· 
ruh. Musuh mereka bukan lagi birokrat negara, tapi ma
jikan yang menggaji dan sewaktu-waktu memecatnya. 

Kelas kapitalis di Asia baru berkuasa secara ekonomi. 
Mereka baru mencoba melebarkan sayap kekuatannya 
ke bidang lain, misalnya berdandan lebih keren, me
ngembangkan industri berteknologi tinggi, mengasah 
selera seni lukis dan musik, membenahi asosiasi profe
si, baca puisi, tampil dalam talk shows, atau giat dalam 
ritual agama. 

Inilah masa transisi yang ditandai inkonsistensi ke
bijakan negara, retaknya elite politik, kelonggaran repre
si, dan kebingungan (keterbukaan) umum. Dalam masa 
transisi dan kevakuman hegemoni kekuasaan yang ter
pusat beginilah segmen progresif dari kelas menengah, 
menemukan ruang-gerak yang menggiurkan. 

Mereka raj in menggugat penggusuran tanall, monopo
Ii dan kolusi, kerusakan lingkungan, penindasan hak 
asasi, perlindungan konsumen, atau pelayanan jasa pu
blik. Mereka menuntut hak perempuan, hak berserikat 
dan berpendapat, menjajaki ali ansi dengan serikat bu
ruh, atau membenahi aturan dan pelaksanaan pemilu. 

Tentu saja peluang itu hanya berlangsung semen tara, 
dan bukan monopoli segmen progresif kelas menengah. 
Berbagai pihak lain ikut berebut peluang yang sarna. 
Tidak ada jaminan bahwa segmen progresif dalam kelas 
menengah akan memperjuangkan demokratisasi secara . 
habis-habisan bagi kelas paling bawah. 

Diakui atau tidak, kelas menengah pasti punya pamrih 
dan kepentingan kelasnya sendiri. Itu bukan cacat. Bu
kan alasan untuk menggugurkan kelas menengah dan 
proyek demokratisasL Persoalannya apakah dan bagai
manakah mereka dapat menampung berbagai kepen
tingan kelas lain dalam membina suatu front aliansi per
juangan demokratisasi. 

Di Filipina, para konglomerat yang dikecewakan 
Marcos ikut mensponsori revolusi people's power yang 
dipimpin kelas menengah. Di Korea Selatan, gerakan 
mahasiswa punya sejarah kerja sarna yang panjang 
dengan kelas buruh. Di Malaysia, Thailand, dan Indo
nesia, kelas menengah baru menggeliat dan ber
jingkrak-ria. 0 
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