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Mengapa Kekua~a~· Ke~u_~t~~ 
-ItuRapuh? 

______ ~~~~~ - Sarna halnya de.ngan sistem 
KALA U di dunia musik, demo- politik, demokrasi polit~k dapat 

krasi identik dengan cinta':1a tidak dilaksanakan bila mayontas ang-
habis dibicarakan. Tidak ada ru- gota masyarakat tahu ?~hw~ 
musan baku yang bisa diterima mereka berhak berpartISlpasl 
setiap orang. Tetapi, setiap ma- dalam proses politik. Jadi, seka-
khluk dapat merasakannya. Memang benar semangat .ber- dar "tahu", tanpaada upaya yang 

Setidaknyadapatmembedakan demokrasi "tidak akan, tIdak nyatauntukmewujudkanhakitu. 
tindakan seperti apa yang d;- dapat, dan tidak perlu bersatu Mengapa?Sebab,merekapaham 
mokratis . dan yang tidak. dalam pengertian berjuang dal~ bahwa bila setiap orang sadar 

Setelah'membaca artikel Ariel satu organisasi rak~asa". Tet~pI betul akan hak politiknya dan 
Heryanto, tampaknya sikap yang seperti yang diakUl oleh Anel, berkehendak mewujudkannya, 
paling tepat bagi kita adalah me- justru karena demikian banyak- maka dalam satu pemilu setiap 
letakkan demokrasi pada tataran nya lembaga-Iembag~ yang ?er- orang akan memilih diririya 
semangat. SecarajeliAriel meng- juang demi demokrasl, berakiba~ sendiri. Bila ini terjadi, maka 
gambarkan ba~~~ sema?gat munculnya konflik intema~ .dl proses politik yan~ demokratis 
demokrasi memlhkl mekamsme antara para pejuang itu sendm. justru akan berhentl. . 
yang sangat kenya!. Semangat Pertanyaannya, mengapamere- Hal lain yang patut dlcatat ada
itu berkemampuan menyatukan . ka demikian rapuh? Kalau mere- lah, prinsip-prinsip k.eh.idupan 
orang apabila ada "musuh dari ka rapuh, bagaimana mun~kin politik yang demokrahs It.U m~
luar" ~ang mengganggu kehidu- dapat menjadi tonggak k~hldu-. mang bersifat populis. TetapI, begI-
pan orang banyak. pan politik yang demokratls? tu dilaksanakan, prinsip- prinsip itu 

Pada tataran empirik kita mem- berubah menjadi elitis. 
peroleh bukti dari kasus PDI. PARADOKS Mari kita ambil Indonesia se-
Ketika KLB di Surabaya mema- Russell Neuman menulis buku bagai contohnya. Secara teoritis, 
suki tahap yang kritis, sekelom- yang sangat menarik, The Para- dalam pemilu setiap orang bebas 
pok anak !nuda seger~ membua~ dox of Mass Politics (1986). Ada memilih wakil yang disukainya. 

"pagaibetis melindungl Megawatl dua tesisnya yang berhubungan Hasilnya wakil rakyat, Pll!~ elite. 
dan bersedia mengorbankan apa dengan bahasan kita. Pertam~, Mereka kemudian memlhh ke.
saja demi keselamatan Meg~. demokrasi memerlukan keterh- pala negara atau kep~l~ dae~ah. 
Anak-anak muda itu secara pn- batanorangbanyakdalamproses Artinya, elite memlhh elite. 
badi tidak mengenal Mega. Bah- politik. Tetapi. sistem y~n~ di- Dalam melaksanakall tugasnya 
kan sejak awal KLB, mere~ajus- nilai demokratlk selama 1m ·ber- mereka saling berkoordinasi. 
tro dikenal pendukung samg~n- jalan, justru disebabkan mayori- Elite bekerja sarna dengan elite. 
nya Mega. Hanya karena ada ISU tas orang acuh tak acuh terhadap Di akhirmasajabatannya, kepala 
bahwa dalam arena KLB ada ke- politik. Kedua, kekuatan demo- negara atau kepala daerah mem
pentingan "pihak ketiga" maka krasi memerlukan kawan. Teta- pertanggungjawabkan tugas-tu
anak-anak muda itu merasakan pi, sebenarnya demokrasi justru gasnyakepada para wakilrakyat. 
ancaman serius terhadap sema- memerlukanlawan untukmeme- Maknanya~ elite bertanggung 
ngat berdemokrasi. lihara semangat persatuan (cohe- jawab terhadap elite. 

Demikian pula "pembelaan" siveness) dari para pendukungnya. Situasi seperti inilah yang me-
orang terhadap kasus PDI di Ja- Hasil pengamatan Neuman munculkanpertanyaan: "Apakah 
tim. Mereka bukan simpatisan menunjukkan, setiap orang (di demokrasi itu sekadar alat untuk 
PDI, apalagi warga PDI. Mereka USA) tertarik akan demokrasi mencapai tujuan ataukah tujuan 
hanya merasa bahwa ada sesua~ sebagai subjek pembicaraan. itu sendiri?" Sejauh ini belum ada 
yang mengI1Sik rasa berdemokrasl. Tetapi setelah mereka memba- jawabanyangmemuaskanyangbisa, 

Banyak hal menarik. lain ~ang hasnya" secara ilmiah", segera diterima para pakar politik. 
dikemukakan oleh Anel. Misal- dirasakan bahwa mereka tidak Patricia Chilton (994) misal
nya, melorotnya kekuatan. nega- memiliki Jatar belakang dan data nya, mengemukllkl!ll~ua -versi 
radihadapankongiomerasl swas- yan<> cukup kuat untuk memba- jawaban.pevianu1~J)agi'yang se
ta sebenamya membuka kesem- ngu~ argumentasi. Seperti yang dang betkuasa:demokrasi dipim
patan yang makin lebar bagi pro- ditegaskan oleh Almond dan dang sebagai alat perjuan¥an~: 
sesdemokratisasi, Tetapi,kesem- Powell (1978), proses politik Tujuannya, untuk menggantl rei; 
patan itu tampaknya mub~zir, yang sebenamya, yang berlang- zim, ,alias merebut kekuasaarr" 
justru karena munculnya plhak sung di dalam "kotak hitam" secara konstitusional. Kedua,. 
ketiga yang secara 1~luasa ~en¥- (black-box) dari sistem politik, bagi yang tidak (atau belum) 
intervensi proses ItU .. 1m pom tetaplah merupakan misteri berkuasa demokrasi adalah tu
penting. Sayan¥nyaAriel ~urang sekalipun dalam masyarakat di juan. Rezim politik yang berkua
jelas menguralkan, bagmmana mana informasi politik sangat sa dinilai tidak memberi peluang 

• dua h~l yang parado~sial i':li bisa transparall ._.. __ yang cukup bagi terjadinya rotasi 
tefJadl. MengetahUi bagalmana ~ - - kepemimpinan, yang sebenamya " 
hal ini bisa terjadi, akan sangat merupakansatukeharusandalam 
membantu kita menjelaskan, sistem politik yang demokratis. 
mengapakekuatan-ke~atanp~o- . ~(B;~~bung ke hal. 5 kol. 1) demokrasi di IndoneSia akhlr-
akhir ini mt:Ilgllla.!Jli perpe(;aha'!-.. 

l ona coi":'~ fJ...oh .. 1, ,:y,:) 
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. . ' Ketiga, sistemperwakilankita Pengamatan Patricia ini, tam- (Sambungan dan halaman 4) memungkink<l\l'; Qagi berkem-
paknya mendukung, setidaknya Fenomena yang segera tampak bangbiaknya oiganisasi kema,~ 
sebangun, dengan paradoks ke- adalah eepatn~a k~muneul~ dan syarakatap.. Salah satu kel~mah~ 
dua yang dikemukakan ?leh Neu- perubahan ah~nsl baru dl ~a- dari sistemperwakilan benmbang 
man di atas. Demokrasl yang se- langan elite. Tldak sekadar elite adalah mudahnya orang yang 
benarnya dilandasi oleh sema- politik, bahkan sudah merambah merasa tidak puas dengan kelom
ngat egalitari~, temyata meng- ke elite intelekt~IaI yang notab~ne pok politik yang ada untuk mem
hasilkan garis pemisah yang eu- disebut sebagm ~alah satu pl~ar bentuk kelompok politik yang 
kup jelas tentang "siapa berhada- utama demokrasl. K:al~~, menJe- bam. Sepanjang ada kelompok
pan dengan siapa". Walaupun lang Pemilu 1977 t~rJadl per~g nya, seseorang akan tetap masuk 
kekuatan-kekuatan yang de~~- ayat", maka menJelang ~emllu dalam kalkulasi politik. . 
kratis muneul seeara mandm, 1997 terjadi "pe:ang teon" an- Minimnya infonnasi berkuah
karenanya bersifat otonom, sela- taranggota korps mte~ektual. tas prima yang diterima oleh se
lu muneul upaya menyatuka~.. Akibatnya mUd.ah dltebak. Arah tiap pendukung geraka~ prode
mereka ke dalam salah satu dan dan tujuan dan .g~rak~ pro- mokrasi, sangat mungkm mem
. dua kelompok yang saling berse- demokrasi menjadl tId~ terar~. buatmereka pereaya bahwa mere: 
berangan. Caranya, dengan.n:

em
- Lebih menyedihkan.lagt, para l~-' ka hanya sekadar kuda beban bagl 

buat pseudo opinion. yakm slkap telektual terkesan tIdak berse~l~ kepentingan salah satu to~o~nya. 
seseorang untuk berupay~ m~- mengatasi masalahnya sen?lll, Apalagi P~milu 1997 9lk~Itk~n 
nyetujui pandangan or~ng laI? bahkan sering mengundang pih.ak dengan kem~neulan peml:upm 
sekalipun sebenarnya tIdak dl- ketiga -yang notabene buk~ m- abad mendatang. Kalkulasl un
setujuinya, demi tercipw:ya ras.a telektual- untuk menengahmya. tung-rugi menjadi tidak t,flbu dan 
kebersamaan.Carainiefektif,sekali- Kedua. komposisi pendukung masuk aka!' 
gusmenjadi penyebabrapuhnyake- atau penggerak dari gerakan pro 
bersmnaan internal di antara kedua demokrasi ada yang pemah ber
kelompok yang berseberangan. kuasa dan ada yang bel urn. ~isal-
BAGAIMANA KITA? 

Penjelasan teoritis di atas t~dak 
sepenuhnya eoeokdengan sltua 
si yang kita hadapi. Masyarakat 
Indonesia tidak bisa dikatakan 
apatis terhadap politik, sekalipun 
infonnasi yang mereka tenma 
sangat minim. Pembahasan ma-. 
salah politik kontemporer ber
kembang sangat meriah, terutama 
di kalangan kelas menengah baru 
di perkotaan. Sindiran-sin~iran 
politik yang berkembang dl k~
langan elite tingkat atas, yang SI

nyalnya seeara baik ditangkap 
masyarakat, sarna sekali . ti?ak 
mengindikasikan bahwa plkiran 
masyakarat tidak terpola. 

Dalam situasi seperti ini se
harusnya kekuatan prodemokrasi 
tumbuh lebih solid. Tetapi, me
ngapa justru akhir~akhir ini terja
di perpeeaban di dalam tubu~ 
pilar-pilar gerakan prodemokrasl 
di Indonesia? Menurut pengama
tan saya ada tiga faktor. 

Pertama, sebagai akibat dari de
rasnya pembangunan (ekonomi), 
rnewabah pula pola pikir yang 
fragrnatis. Semakin hari semakin 
sulit menemukan orang yang ber
politik demi kepuasan ideologis. 
Orang bergabung dengan kelom
pok orang lain, tidak lagi dida~ari 
olehkesadaranakankesamaanlde. 
Mereka bergabung lebih karena 
daya tarik ekonomis yang (ke
mungkinan ak~) di~apat._ .. 

nya KIPP. Organisasi ini diduku
ng oleh beberapa orang yang per

. nab berkuasa, dan pemab menik-
mati kenyamanan dari sistem 
yang berlaku. Karenanya disebar 
interpretasi untuk membentuk 
pseudo opini. bahwa gerak-
an-gerakan pro-demokr~si tidak 
lebih dari kendaraan bagl mantan 
penguasa untuk kembali berkua-
sa. . 

Huru-hara yang muneul dl se~
utar KIPP atau YLBHI, sedlklt 
banyak dipengaru~i. oleh pe: 
nilaian semaeam ml.. SepertI 
yang seeara teoritis di:ama.lk.a~ 
dimuka, seharusnya sltuasl 1m 
membuat gerakan pro~demo
krasi makin solid. Tetapl an~a
man itu dimentahkan dengan tJU~ 
pan isu kepenti~gan pribadl d~ 
balik paradoks alaran. demokrasl 
yang eli!is. ~ __ _ 

* Dr Riswandha lniawan MA, 
staJ pengajar Fisipo~!l(Jk1' .. 
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