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KERETAKAN-KERETAKAN· Masihdan"KampusBiru",Prof 
serius yang melanda sejumlah Loekman Soetrisno bahkan per
kekuatan pro-demokrasi terke- lumelakukanpengembaraanjauh 
muka, telah menggulirkan per- ke masa lalu untuk bisa menemu
debatanluas,ArielHaryantoyang kan jawaban atas realitas anti
"penanya" dipinjam oleh Jawa demokrasi yang bersemai di 
Pos untuk memulai babak awal taman politik nasional mas a kini. 
perdebatan mengenai isu ini te- Dengan nada marah -atau lebih 
lah merunut sejumlah pertanyaan tepatnya, kritik- beliau menye
kunci, kemudian menderetkan sali . generasi barn yang dengan 
sejumlah kasus aktual, dan konyolnya mau tetap setia me
akhirnya berupaya membaca dan ngawal dan terus mereproduksi 
menginterpretasikan men!ka. perilaku dan nilai antidemokrasi 

Di tengah-tengah himpitan warisan generasi sebelumnya: 
rimba-raya pertanyaan yang dia- perilaku dan nilai yang digeng
jukan sendiri, Ariel menemukan gam erat generasi yang dibesar
ja·waban yang optimis atas kan di lahan militerisme Jepang. 
kecenderungan-kecenderungan Penggalan-penggalan pemiki
di atas. Ia dibaca dan dimengerti ran di atas memastikan bahwa 
sebagai fen omena, semen tara . fenomena keretakan internal di 
yang ditakdirkan hadir sebagai kalangan kekuatan pro-demo
akibat dari pertumbuhan kekua- krasi sangat sulit dimengerti dari 
tan-kekuatan pro-demokrasi itu perspektif tunggal. Bagi saya, ge
sendiri. Dengan ini, kita tak perlu jala di atas mengungkapkan sejum
mengumbar rasa sesal dan sum- lahpersoalanpolitikpelik,yangakan 
pah-serapah ketika dihadapkan cukupmenentukanarahdankecepa
pada realitas di atas, sekalipun mu- tan proses demokratisasi. 
ngkin boleh sedikit tercenung ketika Bagi sebuah "masyarakat poli
kitasama menyaksikan YLBHI ter- tik kekeluargaan" misalnya In
puruk dalam duka sendiri. donesia yang memahami "har-

Optimistis di atas semakin kuat, moni sosial" sebagai realitas hari 
ketika Hendardi yang tahun-ta- inidansekaligusmasadepanyang 
hun sosial dan politiknya ban yak akan dikejar, konflik apalagi yang 
dihabiskan untuk mendesimina- berdimensi politik senantiasa di
si ide-ide demokrasi dan sekali- baca dalam kecurigaan. Hal ini 
gus ikut mendinamisasi arus justru karena konflik senantiasa 
demokratisasi telahmenyeretkan dimaknai sebagai "penyakitpoli
alternatif rute bagi proses de- tik" yang membahayakan "har
mokratisasi itu sendiri. Bahkan moni sosial", atau sebagai "aib" 
menurutnya, alternatif-alternatif politik yang tak senonoh me
yang tersedia, tidak harns menja- ngakrabi masyarakat politikkita. 
di monopoli sepihak civil society Implikasi dari hal di atas sangat 
seperti yang selama ini dimengerti. mudah ditebak arahnya: peng-

Dari Kampus Biru, UGM, Ris- hindarankonflik-kadangdengan 
wandha Imawan, berjalan dengan instrumen yang sangat menyakitkan 
logika yang sebaliknya. Pesimis- secara sosial dn politik- merupa
me lebih mewamai urutan-urutan kan kebajikan politik paling utama 
logis argumentasinya. Lewat kon- yang mesti dilakonkan semua insan 
septualisasi dan operasionalisasi politik, termasuk kelembagaan-ke
konsep' " paradoks demokrasi lembagaan yang tersedia. 
massa" karib saya yang satu ini Hanya saja, karena konflik 
seakan ingin bercerita tentang merupakan sebuah kewajaran 
"takdir duka" - kecuali sejum- yang inheren dalam setiap sistem 
lah syaratdipenuhi-rakyat, sang kemasyarakatan, dalam realitas
punguk, yang tak akan pernah nya upaya-upaya penghindaran 
bisa merengkuh purnama yang konflik lebih banyak berakhir 
menggantang di langit cerah be- sebagai" pembenaman konflik" 
tapapun sang punguk terus setia -represi konflik- ke bawah 
mengemasnya sebagai mimpi permukaan sehingga terhindar 
peng~wal ti~ur"-_ _ __ _ dari sorotan mata publik, terma-

sukmata sendiri. Dengan ini kon
flik sebagai sebuah penyakit tetap 
terisolasi; dan sebagai "aib" ia 
tetap hadir sebatas sebagai raha
sia, sekalipun di luar arena for
mal ia justru menjadi topik yang 
p1l1ing~~nyitajJ~)"bincangan. __ 

Persoalan di atas menjadi kru
sial, justru karena pertama, kon
flik pada dasamya bukan dipe
runtukan bagi diri sendiri, tetapi 
sebagai sebuah alasan dialektis 

Ketika secara bertahap kesak- bagi pencapaian suatu "haromo-
tian "harmoni sosial" mengalami ni sosial" yang lebih tinggi. 
kemerosotan di hadapan peruba- Karenanya, kematangan suatu 
han sosial, dan konflik sebagai masyarakat politik tidak pernah 
nilai inhern dalam sistem ke- dan tidak bisa diukur dari kapa
masyarakatan menemukan ala- sitasnyamenciptakankonflik, tetapi 
san untuk bercengkerama secara justru diukur dari kemampuannya 
terang-terangan dengan ma~yarakat dalam menjinakkan konflik secara 
politikkita,maka yangteIjadi adalah damai lewat aneka kelembagaan. 
kecanggungankultural. Inilah menu- Kedua, kegagalan k~kuatan-ke
rut saya yang sedang berlangsung di kuatan pro-demokrasl dalam me
tingkat masyarakat kita. .' ne~ukan kele~bag~an dan m~-

Kemunculan konflik di te- kamsme penyelesalan konfllk 
ngah-tengah kekuatan-kekuatan secara damai.akan ~emb~ri ala
pro-demokrasi akhir-akhir ini, san ya~g berslfat pSlkologlS yan.g 
menurut saya merupakan ungka- semakm menguku~kan keyakl
pan wajardari sebuah masyarakat n~n masyara~at luas ?~hwa kon
yang sedang dan terus berubah. fllk -se~ertl yang dlaJarkan se
Ia menjadi kontroversial justru lama. sekia~ lam~-:- adlllah pe
karena ia hadir di tengah-tengah nyaklt dan alb ~olttIk. Ka:e~a Itu, 
situasi tarik-menarik antara pe- secara ~reventIf h~rus dlhm~an 
nerimaan dan penolakan atas di- ?an secara :epreslf harus dlas
rinya. Ia hadir di tengah-tengah mgkan d.e~l kesehatan ma~ya
situasi di mana dominasi "har- rakat polItIk. Sementara ke IIng
moni sosial" mulai mengalami ke- karan pe~guasa, .kegagalan akan 
merosotan, tetapi masih tetap ber _ b~rfungsl sebag~l tamb~.an en~r ~ 
tahansebagaiideologidominanyang gl untuk meyakmk.an dm sendm 
secara formal dipraktikkan. bah~~ apa yang dIlakukan sela-

Hanya saja sekalipun kereta- rna ml ~dalah ben~r da~ karena
kan-keretakan yang meluas di nya ~ahlh unt~k dl~badlkan. 
sejuml~h kekuatan pro-demo- Aklbatn~a ~lsa ?ltebak, proses 
krasi ini -sarna seperti yang demokratlsasl akan berhadapan 
dibayangkan Ariel Haryanto- dengan dua .b~okade besar satu 
merupakan gejala transisional, terben.tang dl tlllgkat ~~syarakat 
efeknya bagi proses demokrati- dan lamnya memagan Imgkaran 
sasi dan kemungkinan ke arah peme~ang ke~uasaan. Karenaala
kerukunan kekuatan-kekuatan san di affi:'" kl~ ber?arap dengan 
pro-demokrasi masih sangat sulit c~~~ h~il akhir dan upaya rekon
ditebak. Konflik sebagai situa"i tran- slliasl naslonal dalaTI?-l;LBHI. . 
sisional bisa saja menemukan diri_Dalam konteks mIlah, klalm 
nya teIjebak pada situasi ini sebagai YLBHI . sebagai lokomotif 
penjara permanennya. de~okrasl, m~nemuk~~ alas~n 

Jebakan di atas; menjadi mu- ?agl pembu~tJan empmk. Klta 
ngkin apabila fase logis berikut- Justr~ mestl bersyuk~r bahwa 
nya yang diharnskan hadir se- konfllk telah menyedlakan ala~ 
bagaiakibatpenerimaanataskon- san yang sangat sempurna bagl 
flik sebagai sebuah kewajaran kek~atan-kekuatan pro-demo
alamiah, yakni fase penciptaan ~ra~~ u~t~kmemanfaatkan seII)Ua 
dan pelembagaan mekanisme lmaJl~asldandaya~yagunamem
penyelesaiankonfliksecaradam- buktIkan. keyaklllan bahw~ 
ai tak menemukan bentuknya. d.emokrasl hukan ancaman bagl 
-------- ----. ---- slapa pun, termasuk bukan anca-

man bagi diri sendiri. 
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