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---======iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Tatkala keglatan orgamsasl Itu 
DEMOKRATISASI merupa- berkembang sesuai dengan tu~-

kan proses yang kompleks kare- tutan zaman sehingga harus dI-
na yang harus didemokrat~~kan lakukan pembagian ker~a secara 
bukan hanya struktur, tetaplJuga horizontal maupun vertIkal atau 
para indi vidu pemain dalam secara fungsional ataupun te~to-
struktur. Dari sisi stmktur, yang Faktorintemalyangmenyebab- rial maka yang dibutuhkan udak 
memerlukan demokratisasi bu- kan keretakan di antara kalangan han'ya staf yang makin ban~~~ 
kan hanya hubungan kekuasaan prodemokrasi d~la~ ranah tetapi juga staf yang memlhkl 
dalam ranah negara sehingga ter- masyarakat dapat dIlukiskan se- kemampuan profesional yan~ 
jadi semacamcheck and bal~nce bagai akibat dari perkembangan lebih tinggi. Akibat dan 
di antara lembaga-lembaga tmg- kuantitatif dan kualitatif suatu perkembangan kuantitatif seper
gi negara, tetapijuga hubungan wadah masyarakat yang tak da- ti ini terlihat tidak hanya pada 
kekuasaan dalam ranah masya- - patdiantisipasi dandirespons oleh peningkatan jumlah ~taf. yang 
rakat sehingga terjadi semacam kepemimpinan kuat dengan se- secara objektif dan subJektl~ me
mekanismepertanggunganjawab jumlah aturan main dan meka- miliki kemampuan profeslOnal 
pengurus kepada rapat ang~ot~ nisme rinci yang lebih demokr~- yang relatif sam~ de~gan atau 
dalam masing-masing aSOSIaSI tis. Ketidakmampuan menganu- yang lebih tinggl danpa<;la. pe
masyarakat. Selain itu, hubungan sipasi dan merespons perkemba- ngurus organisasi, tetapl Juga 
kekuasaan antara ranah negara ngan tersebut menyeba.bkan ti.m- pada perbedaan pandang~n dan 
dan ranah masyarakat masih bulnya perlawanan dan sebaglan kepentingan yang semakm ba-

. hams didemokratiskan sehingga staf atau anggota terhadap kepu- nyak dan substansial. 
teljadi tak hanya otonomi ranah tusan yang diambil pemimpin. Pada mulanya respon yang 
masyarakat, tetapi juga pertang- Apalagi, bila sebagian staf yang diberikan oleh pengums terhadap 
gungan jawab negara ke~~da takpuastersebutmenda~atdorong- perkembangan kuantitatif dan 
masyarakat (public accountability). andarifaktorekstemalsehinggakere- kualitatif tersebut cenderung 

Hubungan kekuasaan yang takan tak terelakkan lagi. berupa upaya mengakomodasi 
demokratisdalamketigastruktur Pada tahap-tahap awal per- sejumlah staf yang dianggap 
itumemangakandapatmemaksa kerhbangan suatu wadah masya- tokoh (mempunyai pendukung) 
para individu untuk bertindak rakat, roda organisasi lebih di- untuk menduduki sejumlah posi
demokratis. Tetapi, peluang un- jalankan berdasarkan kema~- sipentingdalamorganisasi.Ako
tuk bertindak tak demokratis bagi puan profesional yang menonJol modasi ini untuk jangka pendek 
sejumlah individu yang berke- dan komitmen pribadi serta peng- memang dapat meredakan konf" 
mampuanlebihmasihsangatter- abdian total kepada organisasi lik. Tetapi, karena jumlah dan 
buka lebar. Karena itu, agar hu- dari sekelompok kecil pemimpin kualitas pekeljaan dan perbedaan 
bungan kekuasaan yan~ dem?- daripadaberdasarkan~turanm~in pandangandankepentingany~~!? 
kratis pada ketiga struktur ltu lebih dan mekanisme tertuhs yang nn- semakin kompleks, cara sepem llll 
stabil,makaparaindividuyangbera- ci. Di samping karena lingkup pun tidak mampu mengatur dan 
dadi belakang strukturitujugaharus pekerjaan relatif masih sede:h~- menyel(":saikankonflik: tersebut. 
mengembangkan sikap dan orienta- na dan jumlah staf masih sedlkIt, --
si atau kultur demokratis. apalagi yang memiliki k~ma~-

Keretakan yang terjadi di an- puan setara dengan pemlmpm. 
tara kalangan prodemokrasi ~e- Juga, karen a perbedaan pandan
bagaimana dikemukakan Anel gan dan kepentingan di antara 
Heryanto sesungguhnya dapat di - para anggota relatif masih terba
lukiskan sebagai proses demokra: tas dan belum bersifat substansial. 
tisasi hubungan kekuasaan dl Sehingga kepemimpinan kuat yang 
dalam ranah masyarakat, seperti disegani dan aturan main yang se
pendidikan tinggi (kasus UKSW), derhana saja dengan mudah dapat 
yayasan (YLBHI), p~ner.bitan mengatasisetiappennasalahanyang 
(Tempo), dan orgamsasl ke- jeIjailidalam org<lIlisasi. ____ _ 
agamaan (HKBP d~n.Nl!). Se
bagiankeretakanitutelJadilebihkare-
na faktor internal unsur-unsur ranah 
masyarakat daripada karena ~ter-
vensi ekstemal (negara), tetapI se-
bagian lagi terutama ~na faktor 
elcstemal (laripadafakt()rmtemal. __ _ 
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Tidakhanyakarenatidakmung- Kalau benar hasil pengamatan Keretakan dan penghancuran 
kin mengakomodasi semua yang mengatakan betapa Indo- kredibilitas mereka yang pro
tokoh, tetapijugakarena kemam- nesia selama Orde Baru -yang demokrasi seperti ini sesungguh
puan dan kepemimpinan yang telah melaksanakan pemba- nyamenggarnbarkanfonnatpoli
disebut tokoh itu pun tidak jauh ngunan sosio-ekonomi secara te- tik yang berlaku tengah goyah 
berbeda dengan kemampuan staf rencana dan berkelanjutan- te- dan tengah mengalami krisis dan 
lainnya sehingga legitimasi dan .lah berhasil mencapai perkem- ketidakstabilan. Untuk meneip
ketaatan terhadapnyajuga terba- bangan yang menakjubkan se- takan sistem politik yang lebih 
tas. Karena itu, yang terjadi bu- cara kuantitatif dan kualitatif, stabil secaradinarnik,ranahnega
kanhanyasebagianstafmengun- yangdirencanakanataupuntidak, ra dan mekanisme hubungan 
durkan diri (dan pindah ke atau sebagaimana dialami oleh wa- negara dengan masyarakat juga 
membentuk wadah lain) karena dah-wadah masyarakat tersebut, sangat memerlukan kesepakatan 
pandangan dan kepentingannya maka akomodasi sejumlah tokoh nasional yang baru mengenai atu
tidak terakomodasi, juga akibat masyarakat dari beberapa golo- ran main dan mekanisme yang 
konflik berkepanjangan di dalam ngan ke dalam struktur kekua- lebih rinei dan tertulis tetapi 
organisasi itu. Karena pandangan saan sebagaimana diterapkan se- demokratik, yaitu pada satu pi
dankepentingansebagianpihaktidak lama ini hanya akan dapat mere- hak membuka kesempatan yang 
tertampungdanlegitimasipengurus dakankonflikpolitikdalamjang- sama dan seluas mungkin bagi 
dipertanyakan danlatau karena pi- ka pendek. Hal ini karena tidak setiap warga negara dalam pro
hak yang tidak puas dirnanfaatkan semua aspirasi golongan dapat ses pembuatan keputusan (baik 
oleh pihak ekstemal untuk tujuan diakomodasisertatokohyangdi- menyangkut kebijakan publik 
memperlemah organisasi tersebut. akomodasi itu mendapatkan po- maupun yang menyangkut pe-

Karena itu, yang diperlukan sisi politik tanpa melalui proses . nentuan pejabat negara) dan me
dengan segera oleh wadah ma- kompetisi (kontestasi) dan parti- kanisme pertanggungan jawab 
syarakat yang berkembang pesat sipasi publik. Sehingga tokoh publik dari para penjabat negara 
seperti ini ialah perumusan atu- tersebut cenderung lebih loyal dan pemerintahan baik secara 
ran main dan mekanisme yang kepada yang mengangkat dari- politik maupun hukum. Sedang
rinei yang disepakati bersama. pada kepada kelompok masya- kan pada pihak lain merumuskan 
Yang di satu pihak membuka rakat yang konon diwakilinya. secara rinei rarnbu-rambu dan 
kesempatan sarna kepada seba- Karena itu, tidaklah menghe- etika yang harus dipatuhi oleh 
nyak mungkin pihak dalam or- rankan bila keretakan tidak ha- semua pihak. 
ganisasi untuk terlibat dalam nya terjadi di antara mereka yang Kepatuhan rakyat kepada pe
proses pembuatan keputusan, ter- prodemokrasi dalam ranah nguasa tidak lagi dapat didasar
hlasuk dalam pemilihan pengu- masyarakat, tetapi juga di antara kan pada legitimasi pribadi (ke
rus, dan pertanggungan jawab elite yang memerintah, yaitu an- mampuan dan pengabdian priba
publik dari pihak yang mendapat tara mereka yang mempertahan- di yang lu¥ biasa pada saat 
kewenangan. Tetapi, pada pihak kan status quo dan mereka yang bangsa-bangsamengaIarnikrisis) 
lain menetapkan kewajiban dan menghendaki refonnasi secara dan legitimasi penampilan (ke
kodeetikyangharusdipatuhioleh gradual. Yang membuat per- mampuan memimpin pemba
setiap pihak dalam organisasi. soaIan menjadi lebih rumit ialah ngunan ekonomi bangsa) lqrrena 

Ketaatan terhadap pengurus tatkaIakelompokeliteyangmem- bangsa dan negara tidak lagi 
tidak lagi dapat didasarkan pada pertahankan statusquo berupaya mengaIami krisis, sudah banyak 
legitimasi personal (pribadi yang dengan segala cara untuk meng- tokoh yang memiliki kemampuan 
disegani, komitmen pengabdian) gunakan para petualang politik memimpin ekonomi, dan motor 
dan legitimasi penampilan (ke- dan unsur-unsur yang tidak puas pertumbuhanekonomi bukanlagi 
. mampuan profesional) karena terhadap kepemimpinan wadah pemerintah melainkan swasta. 
para staf yang dipimpin juga masyarakat yang terdapat dalam Yang diperlukan oleh rakyat In
memiliki kedua hal ini. Sehingga ranah masyarakat untuk meng- donesia dewasa ini ialah pengua
juga harus berdasarkan legitima- hancurkankredibilitas para tokoh sa yang memiliki legitimasi 
si demokrasi (dipilih secara lang- prodemokrasi, seperti pemben- demokrasi (dipilih secara lang
sung dan transparan oleh seba- tukan TOPKIPP dan BIPKIPP. supg atau tidak langsung melalui 
nyak mungkin orang yang ber- stigmapolitikterhadaptokohpro" pemilu yang kompetitif secara 
hak) dan legitimasi hukum (bertin- demokrasi, dan pelarangan pem- luberdanjurdiI, dan pertanggung-
dak atas dasar aturan dan proSl!dur bentukan KIPP. an jawab publik kepada rakyat 
y~E telilllclisepal<atibers(lJ)1<!)_': _ melalui lembaga dan organisasi 

yang mewakilinya) dan legitimasi 
negara hukum (melaksanakan 
kekuasaan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang diru
muskan secara rinci oleh para 
wakil rakyat). 
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