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MARAKNYA GERAKAN MAHASISWA TELAH 
sampai pada titik dilemq. Ada tiga kemungkinan 
besar dan ketiganya tidak ditentukan oleh hanya 
dinamika para aktivis mahasiswa sendiri. 

Pertama, berbagai demonstrasi itu mengulang-ulang yang 
sudah dikerjakan dalam batas kampus. Mereka dibiarkan terus 
marak dan akhilllya bubar sendiri. Entah karena letih, jenuh, 
tidak kunjungjelas hasilnya, at au perpecahan di antara berbagai 
kelompok mahasiswa. 

Kemungkinan tragis itu bisa terjadi apabila elite politik Indo
nesi masih kewalahan menangani soal-soal lain. ltu telmasuk i 

krisis moneter, hubungan dengan Iuar negeri, dan perpeeahan di 
kalangan elite sendiri. Adapun gugatan mahasiswa masih terbatas 
pada kata-kata keras. 

Dialog 
lisasi semaeam people :\. power apabila penguasa tidak mampu 
mengatasi krisis nasiona1. Padahal, aliansi Amien Rais dengan 
Alifin Panigoro dan kauIl'1nya mUl1gkinll1erupakan koalisi opo
sisi yang jauh lebih ampuh ketimhallg people \' pOH'l!r. Itu se
babnya, sebelul11 terlarpbat, potensi 'aliansi seperti itu diganjal 
memo Soj'ian Effendi dan interogasi tcrhadap Aritln Panigoro. 

Yang terjadi di Thailand malah lebih gamblang. Demonstrasi 
yang menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Suehinda pada 
Mei 1992 disebut Revolusi Telepon Genggam, hukan revolusi 
rakyat, arus bawah, atau nama-nama lain yang sejenis. lulukan 
itu menggambarkan peran kelas menengah profesional yang ber
demollstrasi sambil asyik berbincang dengan sesama demonstran 
melalui telepon genggam. 

Kolaborasi atau Kolusi Kemungkinan kedua, para mahasiswa semakin garang. Me
reb semakin kuat dan turun ke jalan-jalan. Dua kemungkinan 
besar akan mereka hadapi. Mereka bisa dihantam dengan keke
rasan negara. Atau, mereka mendapat dukungan kuat dari ber
bagai unsur lain dalam masyarakat. 

Penindasan tuntas terhadap mereka teljadi apabila krisis di 
tingkat elite terselesaikan, entah seeara kompromi atau karena 
salah satu unsur elite menaklllkkan tlllstir-unsur lain. Pada ke
mungkinan yang terakhir. kiisis elite semakin menjadi-jadi atau 
menemui jalan buntu. 

Sesudah tahun 1992, kekuasaan eksekutif di Thailand runtuh 
silih-berganti lew at berbagai mosi tak percaya di parlemen dan 
tekanan dmi kelas menengah, tell11asuk jurnalis yang tak kenaI 

! ampun terhadap korupsi. Pemerintahan Perdana Menteri Chuan 
j Leekpai saat ini lumayan tangguh, berkat dukungan dari kelas 

menengah umumnya dan kalangan pengusaha khususnya di 

Sudah saatnya aktivis gerakan prodemokrasi mempertim
bangkan dialog dengan berbagai pihak, termasuk kelas pengll
saha. Kasus pengusaha miliuner Arifin Panigoro merupakan se
buah alasan membangun sebuah imajinasi dan anal isis altelllatif 
terhadap situasi yang tampak mendekati jalan buntu. 

dalam maupun luar negeri. 
Hal serupa terjadi di Korea Selatan. Presiden Kim Dae-jung 

mampu bertahan di masa krisis moneter yang berat. Walau be
rangkat dari gerakan kaum bumh, ia kini mendapatkan dllkllngan 
dmi kalangan pengusaha. Kaum pengllsaha ini membutuhkan 
tokoh yang disegani kalangan buruh dalam proses pemutusan 
hubungan keIja massal dan negosiasi dengan Dana Moneter Inter
nasional (IMF). 

Pelaku utama Revolusi Praneis adalah pedagang. Bangsawan 
People's Power 

Jelas, seorang Arifin Panigoro tidak mewakili kallm pengu
saba pada umumnya. Kasus individu Arifin sendiri mllngkin akan 
segera lewat tanpa bekas politik. Jika ini terjadi, mung kin ini 
petunjuk belum siapnya kita mendorong transformasi sosial. Se
buah peluang altelllatifbagi transfoll11asi sosial tersia-sia. Peran 
kaum pengusaha dalam transformasi politik tidak kalah, jika bu
kan malah lebih penting ketimbang tokoh politik Megawati Soe
karnoputri atau Amien Rais. 

! keraton dipaneung kepalanya dan tata kerajaan diobrak-abrik 
habis-habisan bukan oleh kaum budak yang dijajah. Ancaman 
serius terhadap kolonialisme Belanda di Jawa pernah datang dmi 
koalisi bibit-bibit kelas borjuasi penduduk ketumnall Cina dan 

Kira-kira setahun yang lalu, sebelum krisis moneter, saya i 

tergelitik oleh komentar seorang sarjana asing. Menurut dia, ge
rakan oposisi Indonesia telah merebak ke berhagai sektor, tetapi 
tidak atau belum menyertakan kaum pengusaha. Tanpa dukungan 
pengusaha, menull.lt dia, gerakan oposisi itu tidak akan meneapai 
banyak hasil. Pengamatan demikian pantas dikaji lebih jauh. 

Di Filipina, yang disebut Revolusi Februari 1986 terlalu I 

sering dikaitkan dengan kehebatan people:, power. Yang kurang i 
ditekankan adalah besarnya sponsor, dukungan, dan keterlihatan . 
aktif para konglomerat yang kepentingan bisnisnya dileeehkan 
Marcos. Tanpa bantu an para konglomerat itu mungkin Revolusi 
Februari 1986 tidak teIjadi. People:, power mungkin tidak tampil 
atau tampil dengan hasil yang sangat berbeda. 

Karena mitos yang berlebihan ten tang people :, power, Amien 
Rais bisa menggertak penguasa dengan aneaman akan mcmobi-
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Politik 
kalangan keraton, dan kemudian dengan cendekiawan muslim. 
Untuk menghabisi potensi ancaman itu. Belanda merintis sejarah 
kerusuhan anti-Cina di Jawa yang buntutnya belum berakhir 
hingga kini. 

Bangkitnya Orde Baru dan kejayaannya selama lebih 30 
tahun merupakan bangkitnya kelas kapitalisme industrial ke ting
kat tertinggi yang tidak ada bandingannya dalam seluruh sejarah. 
sebe1umnya di negeri ini. Rahasia di balik prestasi Orde Baru 
ini adalah kolahorasi (atau kolusi) dengan para konglomerat da
lam negeri, asing, dan lembaga-lembaga moneter intemasional 
(lMF dan juga Bank Dunia). 

Memang, di lapangan, kolusi itu dijaga dengan ketat oleh 
pertahanan sipil, satuan pengamanan, polisi, dan tentara yang 
berbadan kekar. Namun. pengalaman bertegang dengan koman
dan komando distrik militer atau intel-intelnya saja belum mem
herikan hak bagi para aktivis mahasiswa untuk mengklaim telah 
bertatap-muka dengan sosok rezim Orde Baru secara bulat. 

Krisis Moneter 
Dihandingkan dengan gerakan mahasiswa yang sekarang, 

oposisi dalam beberapa tahun sebelumnya jauh lebih seru dan 
galak. Pada awal dekade 1 990-an, gelombang oposisi melibatkan 
hampir semua sektor dalam masyarakat dan lintas perhedaan 
suku, agama. jenis kelamin, kelas sosial, tingkat pendapatan, 
atau wilayah geografi. Gelombang oposisi itu dipicu oleh be be
rapa kasus. Pertama: gerakan buruh (Medan, 1992); lalu: pemi
Iihan Megawati Soekamoputri sebagai Ketua Partai Demokrasi 
Indonesia (Surahaya. 1993). Semua itu disambung dan berpuncak 
pada prote.'; nasional terhadap pembredelan tiga media massa 
(1994) dan akhimya penyerbuan kantor pusat Partai Demokrasi 
Indonesia (Jakarta. 1996). 

Semua itu dipadamkan oleh aparat keamanan Orde Baru, 
walau tidak secara tuntas hingga ke akar-akamya. Ketika keke
rasan massal yang bernuansa etnis, rasialistis, atau anti-agama 
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tertentu berkecamuk daJam dua tahun belakangan. gerakan pro
demokrasi sudah kehabisan tenaga. Di akhir tahun 1997, ge
lombang oposisi masih ada yang bergiat tetapi tidak (atau belum) 
menjadi aneaman yang serius bagi status-quo. 

Lalu, merebaklah krisis moneter. Krisis ini memberikan pe
lajaran yang luar biasa bagi kita. Satu-satunya kekuatan subversif 
yang mampu melumpuhkan kejayaan Orde Baru temyata adalah 
sistem moneter dalam kapitalisme global. Bllkan orang, hukan 
partai. bukan Iembaga atau ideologi, apalagi hantu. Bukan ge
rakan mahasiswa, bukan Partai Demokrasi Indonesia atau 
Golongan Putih, bukan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, bukan 
fundamentalisme Islam yang ingin mendirikan Negara Islam 
Indonesia, bukan organisasi tanpa bent uk atau komunis. 

Sebagian dari butir-butir dalam naskah peljanjian reformasi 
antara Indonesia dan IMF yang ditandatangani Presiden Soehano 
pernah menjadi tuntutan aktivis mahasiswa 10 tahun belakangan 
ini. Berbeda dari Direktur Eksekutif IMF Michel Camdessus, 
beberapa dad aktivis mahasiswa itu dijebloskan ke penjara karena 
meminta refonnasi serupa. 

Kisah di atas mengajarkan kepada kita: apa yang membeda
kan hasil peljuangan gerakan moral aktivis mahasiswa dari ge
rakan moneter para pengusaha atau wakil mereka di Iembaga 
moneter pada tingkat global. Di zaman glohalisasi kapitalisme 
mutakhir ini semakin lama tentara, inte!. dan intimidasi terhadap 
aktivis muda semakin mubazir. Juga dialog di antara mereka. 

Mogok Makan 
Berdialog dengan kaum pengusaha (tidak harus dengan Alifin 

Panigoro) tidak kurang pentingnya daripada dialog dengan 
Menteri Pertahanan. Malah, mungkin tak kalah penting dialog 
dengan Amien Rais atan Megawati. 

Demonstrasi mahasiswa memang penting dan layak dihargai. 
Tetapi, untuk mewujudkan tuntutan aktivis mahasiswa, mimhar 
bebas atau mogok makan tidaklah cukup. Sudah saatnya. maha
siswa menantang berdebat dan berdialog dengan tokoh-tokoh 
sepelti Michel Camdessus. Kalau seorang presiden yang sudah 
berkuasa 30 tahun merasa perlu berdialog dengan CamdesslIs, 
mengapa tidak mahasiswa? 

Orang-orang sepenting Arifin Panigoro atau Michel Cam
dessus hanya kita kenai tak lebih dari yang ditlilis media massa. 
Namun. kita boleh yakin, biarpun sama-sama menginginkan 
reformasi sosial, alam-berpikir mereka dan kepentingan mereka 
tidak identik dengan para aktivis mahasiswa, kaum buruh, akti vis 
lingkungan hidup. cenclekiawan religius, atan feminis. Tokoh
tokoh itll bllkanlah Ratu Adil. Mereka hanya mitra-kerja yang 
potensial. 

Selama bertahun-tahun, para demonstran dibentuk dan dibe
sarkan llntuk mencUllgai kaum pengusaha. Begitu pula sebalik
nya. Bila salah satu pihak menawarkan dialog, hampir pasti akan 
dicurigai dan ditampik pihak lain. Justru di sinilah rabasia statll.\'
quo yang hendak dilawan rnahasiswa. Adakah jalan altematif yang 
lebih efektifuntuk refornlasi politik tanpa dialog di antara mereka'? 

*) PCllulis Ada/ah Scorallg Amrop%g Sosia/ 
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