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Gugatan terhadap Otoriterisme
di Indonesia dan Malaysia

Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal

BUKU ini mengkaji berbagai gugatan terhadap otoriterisme di

Indonesia dan Malaysia, khususnya yang marak selama dasa-

warsa 1990-an. Kelompok perempuan, intelektual publik,

pekerja seni, buruh industri, aktivis lingkungan, dan aktivis

Islam adalah beberapa di antara kekuatan sosial yang dibahas.

Berbagai kelompok ini bukan tak berbeda satu sama lain;

tidak juga mereka hidup dan bergerak sendiri-sendiri. Setiap

kelompok dikaji dengan memperhatikan kompleksitas dan

keberagaman yang menyangkut bentuk maupun strateginya,

dan dalam saling hubungannya satu sama lain. Semua bab

membahas wacana dan praktik aktor-aktor sosial yang ber-

sangkutan guna menampilkan analisa politik oposisi yang

jernih secara teoretis, kaya secara empiris, dan bernuansa.

Dalam mengonseptualisasikan ketegangan-ketegangan poli-

tik di pergantian abad ini, berbeda dari buku-buku lain

dengan tema serupa, buku ini berfokus pada aspek-aspek
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dinamika politik di luar lembaga-lembaga politik dan berbagai

wujud otoriterisme yang formal.

Pemilahan antara otoriterisme di satu kutub dan demo-

krasi di kutub lain telah menjadi tema dominan dalam

berbagai analisa politik selama kurang-lebih setengah abad

terakhir ini. Demikian juga halnya dengan analisa politik atas

negara-negara di Asia Tenggara, baik oleh sarjana lokal

maupun asing. Dengan berbagai tingkat ketegasan, otori-

terisme dan demokrasi dianggap sebagai kategori-kategori

yang mencerminkan kenyataan yang ada, atau dianggap

merupakan konsep-konsep yang realistis. Otoriterisme  di-

anggap selalu merupakan malapetaka dan secara moral nista,

sementara demokrasi dianggap selalu baik bagi umat manu-

sia. Dalam tradisi yang dominan ini, ada anggapan umum

bahwa tugas utama seorang pengamat adalah mengukur

sejauh mana berbagai masyarakat di kawasan ini telah me-

ninggalkan otoriterisme dan menggapai demokrasi; meng-

identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya;

serta meramalkan atau menjelaskan kapan berbagai masya-

rakat ini mampu mengatasi faktor-faktor penghambat dan

melaju mencapai demokrasi yang sepenuhnya.1  Memang

cukup banyak pengamat tidak puas dengan pengkutuban yang

mengekang ini,2  namun kebanyakan tetap mempertahan-

kannya, walau dengan sedikit modifikasi. Jarang ada yang

mempertanyakan seluruh bangunan model ini secara men-

dasar. Itulah sebabnya tema “transisi menuju demokrasi”

tetap bertahan bahkan hingga memasuki abad ke-21 (lihat

misalnya Johannen dan Gomez 2001; Hara 2001; Frolic

2001).

Buku ini tidak bertolak dari pengkutuban otoriterisme/

demokrasi atau membahas wilayah abu-abu di antara kedua
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kutub itu. Ungkapan ‘menggugat otoriterisme’ sebagaimana

tertera dalam judul buku ini menampung, tetapi tidak meng-

istimewakan, berbagai kegiatan sosial yang memperjuangkan

‘demokrasi’. Sekalipun mengakui nilai-guna pengkutuban

tersebut, para penulis buku ini hanya memperlakukannya

sebagai salah satu cara—tapi bukan satu-satunya dan bukan

yang terbaik—untuk memahami aneka  hubungan kekuasaan

dan pertarungan politik dalam masyarakat yang mereka

amati. Istilah-istilah seperti otoriterisme dan demokrasi tetap

digunakan, tanpa beranggapan bahwa keduanya berdiri sen-

diri atau saling meniadakan. Selain itu, perlu ditegaskan sejak

awal bahwa sekalipun bersandar pada, dan sekaligus kritis

terhadap, literatur teoretis yang relevan, buku ini tidak

bertujuan menawarkan kritik terhadap posisi teoretis mana-

pun atau menyodorkan posisi teoretis baru. Buku ini cende-

rung mengutamakan pengamatan empiris yang bernuansa,

yang mudah-mudahan akan membantu pengkajian-ulang

teori-teori yang lazim dengan pemahaman baru.

Otoriterisme di sini diartikan secara luas sebagai serang-

kaian hubungan sosial yang meresapi ruang publik maupun

privat, di mana penyebaran kekuasaan sangat timpang tapi—

kendati sosok lahirnya bisa mengecoh—999kekuasaan itu tidak

pernah seluruhnya terhimpun pada satu atau sekelompok

orang. Bertolak belakang dengan yang lazim dianggap, otori-

terisme tidak sepenuhnya dibentuk dengan tatanan sosial

yang sewenang-wenang, yang dirancang oleh sekelompok

kecil elite dan dipaksakan pada masyarakat tanpa dukungan

mereka. Telah lama, terutama dalam dasawarsa 1970-an dan

1980-an, tidak sedikit penduduk di berbagai negara-bangsa

Asia Tenggara tampak turut mendorong bahkan menikmati

hubungan-hubungan sosial dan tatanan politik yang bagi
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pengamat dari luar kawasan akan diolok-olok sebagai ‘oto-

riter’ (Stubbs 2001; Hadiz 2001).3  Selanjutnya, belajar dari

Joel Kahn (2001), kita layak curiga jangan-jangan kecen-

derungan semacam ini samasekali bukan khas Asia . Dalam

kondisi serupa, bangsa manapun mungkin saja akan me-

lakukan hal yang sama. Seperti halnya istilah ‘demokrasi’,

‘otoriterisme’ di sini digunakan tidak dalam pengertiannya

yang statis, tidak juga sebagai sistem formal pemerintahan

yang berlaku dalam wilayah, ruang, atau institusi yang jelas

batas-batasnya.

Mengherankan bahwa ‘demokrasi’ berhasil menempati

posisi yang hegemonis di kalangan begitu banyak analis Barat

dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Padahal, pada masa-

masa sebelumnya kaum cendekiawan Barat sendiri telah lama

bersyak-wasangka terhadapnya (Arblaster 1994: 7). Jika de-

mokrasi tampak tidak menemukan lahan subur di Asia, perta-

nyaan yang sering diajukan adalah apa yang salah dengan

negara Asia yang ini atau yang itu. Ini jelas pertanyaan keliru.

Sama kelirunya dengan pertanyaan yang sering dilontarkan

oleh berbagai kalangan: apakah demokrasi liberal gaya Barat

universal dan sesuai dengan nilai-nilai Asia (lihat misalnya

Antlöv dan Ngo 2000). Di Barat sendiri, demokrasi, entah

sebagai konsep atau kenyataan, tidak pernah universal. Ketika

konsep demokrasi ini diimpor ke dalam konteks sosial yang

berbeda, masalahnya menjadi semakin kompleks. Tidaklah

mengherankan bahwa demokrasi, seperti halnya blue jeans,

hamburger McDonald’s, atau film-film Hollywood, selama ini

telah ditanggapi secara beragam, mulai dari yang dengan

menggebu-gebu menerimanya hingga yang memusuhinya.

Sebagian besar tanggapan yang beragam ini mungkin sama-
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sama memiliki dasar argumentasi yang kuat (sebagai ilustrasi

lihat Emmerson 2001).

Banyak komentar jurnalistik dan akademis memperli-

hatkan adanya politik baru dan perubahan-perubahan bentuk

dalam budaya politik Indonesia dan Malaysia, terutama

setelah gejolak politik 1998. Pustaka sejenis ini4  secara khas

melanjutkan kebiasaan memusatkan pokok analisa sosial

mereka pada politik kepartaian, elite, dan aktor-aktor negara

(lihat misalnya Baker, Soesastro, Kristiadi, dan Ramage 1999;

Emmerson 1999; Budiman, Hatley, dan Kingsbury 1999;

Liddle 2001; Schwarz dan Paris 1999). Yang agak sedikit

berbeda misalnya Boudreau (1999), Stubbs (2001), Hadiz

(2001), dan Törnquist (2002). Dalam analisa semacam itu

peran dan dinamika—jangan dirancukan dengan antusias-

me—berbagai kelompok yang dibicarakan dalam buku ini

tidak tampil secara jelas. Secara keseluruhan, kami berharap

buku ini akan menyumbangkan pemahaman yang lebih jelas

mengenai dinamika, politik, dan makna perjuangan serta

keterbatasan berbagai aktor di luar parlemen.

Buku ini berfokus pada tiga hal. Pertama, buku ini

mengkaji makna berbagai gugatan terhadap otoriterisme di

Indonesia dan Malaysia. Kedua, setiap bab secara rinci me-

maparkan konteks dan kendala kekuatan-kekuatan anti-

otoriter, serta mendiskusikan masalah dan prospeknya. Ke-

tiga, buku ini menawarkan suatu telaah perbandingan tentang

berbagai aktor sosial di Malaysia dan Indonesia. Pendekatan

ini agak berbeda dari metode analisis negara per negara yang

lazim dalam hampir semua karya yang membahas tema

serupa. Walaupun beberapa bab lebih menaruh perhatian

pada salah satu dari kedua negara-bangsa, tanpa terkecuali

setiap bab memberikan komentar tentang hubungan-hu-
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bungan yang penting, serta perbedaan di antara kedua ne-

gara-bangsa itu. Bab ini memaparkan gambaran yang lebih

luas tentang isu-isu yang didiskusikan dan menyodorkan

informasi latarbelakang yang relevan bagi pembaca yang

belum cukup mengenal Indonesia dan Malaysia. 

Indonesia dan Malaysia: Konteks Politis dan Sosial

Indonesia dan Malaysia merupakan tetangga dekat yang

memiliki banyak kesamaan. Sejak 1972 mereka mempunyai

bahasa resmi atau nasional yang mirip, yakni dua ragam

bahasa Melayu yang di masing-masing negara disebut Bahasa

Indonesia dan Bahasa Malaysia.   Islam menjadi agama yang

wajib dipeluk oleh orang Melayu, yang juga merupakan

kelompok mayoritas di Malaysia. Elite politik yang dominan

di Malaysia berasal dari kelompok etnis ini. Di Indonesia,

orang Jawa secara statistis dan politis lebih dominan daripada

kelompok-kelompok etnis lainnya—termasuk  Melayu. Indo-

nesia berpenduduk terbesar keempat di dunia, dan Islam

merupakan agama yang dianut oleh sekitar sembilanpuluh

persen penduduknya. Bahkan Indonesia mengklaim sebagai

negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun,

kelompok-kelompok masyarakat Muslim di Indonesia jauh

lebih beragam dan terberai dibandingkan dengan kelompok

Muslim di Malaysia. Kondisi ini tak terlepas dari kecen-

derungan-kecenderungan sinkretis praktik keseharian ani-

misme, Hinduisme, dan Buddhisme yang lazim di Jawa, Bali,

dan pulau-pulau lainnya.

Beberapa perbedaan penting antara Indonesia dan Ma-

laysia berasal dari masa transisi pemerintahan kolonial ke

negara merdeka (Indonesia merdeka pada 1945, Malaysia
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pada 1957). Pada masa itu bentuk-bentuk otoriterisme yang

berbeda telah ditanamkan di masing-masing negara.5  Di

seluruh kawasan Asia Tenggara berbagai kelompok yang

secara politis aktif muncul sebagai suatu kekuatan tersendiri

begitu Perang Dunia II usai. Politik dan gerakan-gerakan

politik kiri tumbuh pesat sebelum dihadang oleh “Perang

Dingin dan munculnya politik anti-komunisme dan anti-

netralisme yang disponsori oleh AS” (Hewison dan Rodan

1996: 53). Di Malaya semasa pemerintahan kolonial Inggris,

pembasmian Partai Komunis menjadi peluang bagi kekuasaan

kolonial untuk menyingkirkan budaya politik kiri secara

keseluruhan. Antara 1948 dan 1960, yang oleh pemerintah

kolonial Inggris disebut masa ‘Darurat’, segala macam politik

oposisi independen dihancurkan. Karena gerakan Komunis

ditumpas sebelum negara Malaysia terbentuk, Benedict

Anderson berpendapat bahwa negara ini “mewarisi (dan

kemudian mengembangkan) undang-undang anti-subversi

rezim kolonial yang sangat represif, dan birokrasi yang kuat,

meski pemberontakannya itu sendiri relatif sudah padam”

(Anderson 1998). Dengan demikian, dalam pengamatannya,

Malaysia memiliki “pemerintahan otoriter yang permanen”,

suatu kondisi yang “berkaitan dengan tekad kolektif kelompok

etnis Melayu (52 persen) untuk memonopoli kekuasaan

politik guna menghadapi minoritas besar etnis Cina (35

persen) dan minoritas India yang lebih kecil (10 persen)”.

Sheila Nair menawarkan analisis lebih jauh yang memapar-

kan kompleksitas perjanjian antar-etnis dan peranannya

dalam berbagai upaya para elite untuk mengabsahkan kekua-

saan mereka (Nair 1999: 91-3).

Setelah memperoleh kemerdekaannya, Malaysia secara

bertahap mengalami transformasi dari eksportir hasil-hasil
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pertanian menjadi negara industri. Meskipun demikian oto-

riterisme negara tetap bertahan, terutama melalui perangkat-

perangkat hukumnya. Semenjak 1981, di bawah kepemim-

pinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang sekaligus

pemimpin koalisi multi-partai, Barisan Nasional, kiprah Ma-

laysia dalam komunitas internasional semakin menonjol.

UMNO (United Malays National Organization), partai utama

etnis Melayu, merupakan mitra yang dominan dalam koalisi

ini. Sebagai Ketua UMNO, Mahathir dengan sendirinya men-

jadi Perdana Menteri. Pada 1993, ia mengangkat tangan-

kanannya, Anwar Ibrahim, sebagai Wakil Perdana Menteri,

jabatan yang dipegang oleh Anwar hingga 1998.

Pengalaman Indonesia dengan komunisme jauh berbeda

dari Malaysia. Tidak seperti partai komunis di Malaysia,

Partai Komunis Indonesia (PKI) secara bebas mengikuti

pemilihan umum sesudah kemerdekaan. Tetapi militer tetap

mencurigai PKI, terutama ketika PKI tampil sebagai salah

satu di antara empat partai besar dalam pemilihan umum

1955. Tidak seperti partai komunis di Malaysia, yang bertahan

dalam perlawanan gerilyanya hingga awal 1990-an di hutan-

hutan di bagian utara Semenanjung Malaysia yang berbatasan

dengan Thailand, PKI dihancurkan dengan cara kekerasan di

bawah politik Perang Dingin hampir dua dasawarsa setelah

kemerdekaan, dan penghancuran ini meninggalkan goresan

yang terus bertahan di Indonesia.

Pada pertengahan dasawarsa 1960-an, faksi-faksi di da-

lam militer yang cenderung berideologi kanan muncul sebagai

kekuatan politik yang berkonfrontasi langsung dengan PKI,

partai komunis terbesar di dunia di luar Cina dan Uni Soviet.

Pada 1966, para perwira ini, yang diam-diam mendapat

bantuan dari negara-negara besar blok Barat, berperan mem-
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percepat penggulingan Presiden Soekarno. Soekarno, seorang

diktator anti-Barat dan penggalang Gerakan Non-Blok, me-

lancarkan kampanye menentang pembentukan negara Fede-

rasi Malaysia pada 1963. Lima tahun setelah kemerdeka-

annya, Malaysia dirombak dengan memasukkan tiga lagi

bekas jajahan Inggris, yakni Singapura, Sarawak, dan Sabah.6

Soekarno menentangnya dengan keras karena baginya pem-

bentukan Federasi Malaysia itu merupakan proyek neo-kolo-

nialisme Barat. Alih-alih mendukung upaya Soekarno me-

nentang pembentukan Federasi Malaysia tersebut, Angkatan

Darat Indonesia malah menjalankan agendanya sendiri. Ang-

katan Darat mengambil-alih pemerintahan pada 1966 setelah

terjadinya salah satu pembantaian massal terbesar dalam

sejarah modern: sekitar satu juta orang yang dituduh komunis

atau simpatisan komunis dibunuh (lihat Heryanto 1999c). Di

bawah rezim Orde Baru, yang dibangun pada 1967, kekuasaan

militer dan politik formal selama tigapuluh dua tahun hampir

sepenuhnya terpusat pada satu orang, yakni Jenderal (Purn.)

Soeharto. Berasal dari etnis Jawa dengan kecenderungan

pada patrimonialisme dan pembangunanisme, Presiden ke-

dua ini seorang jagoan manuver politik.

Di bawah Soeharto, Indonesia menjelma menjadi surga

bagi investor asing dan para kroni kapitalis domestik. Semen-

tara norma hukum dan pengadilan di Malaysia mempunyai

reputasi yang baik hingga akhir 1980-an, industrialisasi di

Indonesia berlangsung dengan sedikit atau bahkan tanpa

komitmen untuk membangun pemerintahan yang baik dan

bertanggungjawab, menjunjung tinggi norma-norma hukum,

pemisahan kekuasaan, dan perlindungan kehidupan warga.

Sebagaimana ditunjukkan dalam sejumlah bab di dalam buku

ini, kontras dalam pemerintahan kedua negara telah men-



���������� ARIEL HERYANTO DAN SUMIT K� MANDAL

jadikan berbagai aktor sosial di Malaysia relatif lebih percaya

kepada negara daripada rekan mereka di Indonesia (lihat

khususnya Bab 3, 4, dan 6). Di Indonesia, ketakutan, keke-

rasan, dan korupsi berjalan beriringan dengan retorika-

retorika resmi seperti musyawarah, mufakat, kebajikan-keba-

jikan keagamaan, dan nilai-nilai kekeluargaan. Walaupun

pemilihan umum di Indonesia di bawah Soeharto berlangsung

teratur, peraturan-peraturan yang ada berikut pelaksanaan

pemilihan umum melecehkan prinsip-prinsip yang dianutnya,

yakni kedaulatan rakyat dan pertanggungjawaban politik.

Selain sejarah politik dan hukum kedua negara ini, aspek

lain yang perlu dibahas adalah politik etnisitas, khususnya

dalam kaitan dengan berbagai ragam komunitas Cina. Kolo-

nialisme telah mengubah hubungan-hubungan historis, so-

sial, dan budaya komunitas Cina yang beragam dan tersebar

itu dengan penduduk kawasan ini. Di Malaysia di bawah

pemerintahan kolonial Inggris, komunitas-komunitas Cina

yang miskin bermigrasi dalam jumlah besar pada akhir abad

ke-19 dan awal abad ke-20 terutama untuk mengisi berbagai

bidang dalam ekonomi kolonial. Dewasa ini, etnis Cina di

Malaysia kurang daripada sepertiga total penduduk Malaysia

yang jumlahnya lebih daripada 20 juta jiwa dan beberapa di

antaranya memegang peran penting dalam ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, komunitas etnis Cina merupakan konsti-

tuen politik non-mayoritas yang kuat.

Lebih daripada Indonesia, kehidupan politik dan  kelem-

bagaan Malaysia kontemporer sangat terpilah menurut garis

etnis. Pemerintahan kolonial menciptakan kondisi sosial dan

ekonomi bagi sebagian besar etnis Cina untuk menghuni

pusat-pusat perkotaan, sementara sebagian besar orang Me-

layu di daerah pedesaan. Untuk mencapai kesetaraan sosial
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dan ekonomi, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan

New Economic Policy (NEP; 1971-1990), suatu langkah afir-

matif yang dimaksudkan untuk memajukan partisipasi kaum

Bumiputra (terutama etnis Melayu, tetapi secara hukum tidak

semata-mata begitu) dalam sektor-sektor modern negara-

bangsa. Sementara NEP bisa dikatakan memajukan kepen-

tingan lintas-kelompok yang luas dalam masyarakat, NEP

juga menaburkan perpecahan dengan menjadi instrumen

rasialisasi yang diterapkan oleh koalisi yang memerintah di

Malaysia (Mandal 2003).

Seperti di Malaysia, penduduk etnis Cina di Indonesia

meningkat tajam di bawah pemerintahan kolonial dan disa-

lurkan ke dalam sektor-sektor ekonomi tertentu di bawah

Belanda. Dewasa ini, para elite bisnis etnis Cina menikmati

berbagai kedudukan penting di dalam ekonomi nasional, dan

dengan elite Indonesia lainnya mereka bersama-sama menik-

mati perkoncoan dan kolusi. Namun, tidak seperti situasi di

Malaysia, etnis Cina di Indonesia, yang jumlahnya kurang

daripada tiga persen jumlah penduduk Indonesia yang ham-

pir 230 juta jiwa, tidak mempunyai perwakilan politik di

bawah Orde Baru, sementara identitas kultural mereka dinya-

takan terlarang. Sekolah, bahasa, aksara, dan praktik-praktik

kultural Cina dilarang. Warganegara keturunan Cina diwajib-

kan membawa dan menunjukkan dokumen-dokumen khusus

untuk mendapatkan layanan publik. Pemerintah member-

lakukan pembatasan kuota bagi etnis Cina yang ingin mema-

suki profesi tertentu dan institusi pendidikan negeri. Walau-

pun Malaysia juga memberlakukan sistem kuota semacam itu,

di Indonesia di bawah Orde Baru pelaksanaannya tidak

disertai kontrol politik seperti yang terjadi di Malaysia. 

Sejarah sosial dan politik Indonesia dan Malaysia me-
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nunjukkan perbedaan-perbedaan dalam penggunaan kekua-

saan represif di masing-masing negara. Orde Baru muncul di

atas dasar kekerasan politik dan memelihara pemerintahan

militeristik dengan tindakan-tindakan brutal terhadap oposisi

politik. Di lain pihak represi negara di Malaysia sebagian

besar bertumpu pada undang-undang keamanan warisan

kolonial Inggris. Ada suatu masa, terutama sebelum 1990,

orang Indonesia memandang Malaysia sebagai negara yang

lebih tertib daripada negeri mereka, sedangkan bagi orang

Malaysia yang sesungguhnya terjadi adalah yang sebaliknya.

Berkaitan dengan hal ini watak otoriterisme yang lebih “rapi”

di Malaysia akan dikaji lebih jauh dalam bab yang ditulis oleh

Kelly. Ia membahas contoh pengebirian politik dalam aman-

demen April 1998 terhadap Undang-Undang Berorganisasi

(Companies Act), di mana para birokrat mendapatkan kekua-

saan yang lebih besar untuk menolak pendaftaran atau

membubarkan suatu organisasi.

Internal Security Act (ISA) merupakan contoh yang lebih

gamblang mengenai otoriterisme yang rapi di Malaysia.

Soeharto pernah mempertimbangkan untuk menerapkan Un-

dang-Undang ini di Indonesia.7  Beberapa bab dalam buku ini

membahas perihal ISA, khususnya bab yang ditulis oleh

Budianta yang mendiskusikan aksi-aksi kemanusiaan kaum

perempuan Malaysia menentang ISA. ISA mengabsahkan

cara-cara ‘penghilangan’ atau ‘pembunuhan misterius’ yang

rapi, yang secara brutal dijalankan oleh Orde Baru (lihat

Bourchier 1990). Dengan Undang-Undang ini negara me-

miliki kekuasaan yang sah untuk menahan siapapun tanpa

proses pengadilan. Undang-Undang kolonial yang telah diper-

halus oleh rezim pasca-kolonial ini telah dipakai dalam

sejumlah krisis antar-elite politik guna mengendalikan para
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intelektual pembangkang, seniman, aktivis, serta anggota-

anggota partai oposisi. Salah satu pelaksanaan ISA dengan

skala cukup luas terjadi pada 1987, di mana 106 orang ditahan

tanpa proses pengadilan. Apa yang disebut Operasi Lallang

itu dicatat dalam sejumlah bab dalam buku ini sebagai titik-

balik penting yang berdampak luas dan penting dalam kon-

teks Malaysia, walau belum seberapa bila dibandingkan

dengan kekerasan represif Orde Baru yang militeristik. Dalam

Bab 5 Othman menyebut ketergantungan negara pada UU ini

untuk menindas kebebasan berbicara sebagai ‘mentalitas ISA’.

Politik «Reformasi»

Mirip dengan situasi di Korea Selatan dan Thailand setelah

1997, krisis ekonomi di Indonesia dengan cepat berkembang

menjadi krisis politik dan kewibawaan kepemimpinan, yang

diikuti dengan perubahan dalam pemerintahan. Aksi-aksi

protes ekstra-parlementer yang sudah muncul sejak awal

1990-an memperoleh momentum dan semakin kuat men-

desak diakhirinya Orde Baru, rezim otoriter kapitalis blok

Barat yang paling lama bertahan. Presiden Soeharto akhirnya

turun (sejumlah pengamat mengatakan bahwa ia sekadar

menepi) pada 21 Mei 1998. Istilah Reformasi menjadi slogan

yang paling santer diucapkan oleh jutaan orang Indonesia

tanpa organisasi rapi, yang menuntut pergantian peme-

rintahan dan perbaikan berbagai kondisi sosial yang mem-

buruk. Berbagai kejahatan masa itu dirumuskan dalam akro-

nim KKN, yang merupakan kependekan  Korupsi, Kolusi,

Nepotisme.

Perlu dicatat bahwa sejak semula istilah Reformasi me-

miliki makna yang berbeda bagi orang/kelompok yang ber-
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lainan. Dalam Bab 2 Heryanto menduga bahwa istilah ini

mungkin berasal dari pembicaraan diplomatik para pejabat

Orde Baru dengan IMF dan Bank Dunia. Pada masa itu, istilah

ini mengacu pada kewajiban Soeharto untuk memenuhi

syarat-syarat yang diajukan oleh lembaga-lembaga donor

dalam memberikan paket bantuan. Syarat tersebut antara lain

adalah diakhirinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang

semuanya lebih radikal daripada Reformasi dalam pengertian

umum. Ketika liputan media massa memopulerkan istilah ini,

para tokoh oposisi (termasuk mereka yang lebih menyukai

istilah Revolusi daripada Reformasi) sulit menghindari peng-

gunaan istilah ini. Di Malaysia istilah ini pertama kali diper-

kenalkan oleh kelompok politik Anwar Ibrahim sekitar perte-

ngahan 1998—ketika gejolak politik di Indonesia mendekati

puncaknya—sebagai seruan agar pemerintahan lebih trans-

paran. Sebagai balasan, Mahathir kemudian menyerang

Anwar dan para pendukungnya pada tahun itu juga. Di kedua

negara, Reformasi kemudian menjadi slogan mereka yang

berdemonstrasi di jalan-jalan serta kelompok-kelompok lain,

termasuk para elite politik dan bisnis. Dalam Bab 6 Budianta

menilai bahwa istilah ini berguna bukan sebagai kerangka

analitik tetapi sebagai julukan untuk “respons-respons politik,

ekonomi, sosial terhadap suatu krisis multidimensional yang

menjadi saluran bagi tuntutan-tuntutan perubahan struktural

yang sebelumnya ditindas.” Pendapat Budianta itu meru-

pakan definisi kerja yang baik bagi beragam bentuk dan

substansi aktivisme Reformasi. Sifat terbuka istilah ‘Refor-

masi’ telah menjadi sumber kesuksesannya, yang memung-

kinkan beragam kelompok oposisi menggunakannya untuk

kepentingan masing-masing dan menggairahkan gerakan

mereka (Noor 1999).
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Dalam serangkaian peristiwa yang bergerak cepat, yang

tak terbayangkan beberapa tahun sebelumnya, baik slogan

‘Reformasi’ maupun ‘KKN’ menyebar hingga ke seberang

Selat Malaka dan menjadi seruan ribuan warga Malaysia,

terutama, tetapi bukan hanya, di ibukota negara Kuala Lum-

pur. Mereka menuntut diakhirinya kepemimpinan Mahathir

yang telah berkuasa begitu lama. Yang berdiri di depan para

demonstran—yang kurang terorganisir, dan secara moril me-

rupakan warganegara yang sakit hati seperti halnya di Indone-

sia—adalah Anwar Ibrahim. Ironisnya, sampai dengan saat itu

Anwar adalah calon pewaris kepemimpinan Sang Perdana

Menteri.

Ada banyak kemiripan, kaitan, dan kontras lainnya an-

tara bagaimana peristiwa-peristiwa di Indonesia dan Malaysia

terjadi. Misalnya, penyingkiran Soeharto yang dramatis pada

Mei 1998 secara tak terelakkan mempengaruhi tuntutan

pengunduran diri Mahathir segera setelah Mahathir memecat

Anwar. Dengan berubah menjadi martir, Anwar kemudian

menjadi ikon pemersatu dan secara politis pemimpin yang

mampu menggalang massa yang marah dan tak terorganisir.

Di samping seruan politis ‘Reformasi’ dan ‘KKN’,  citra spekta-

kuler dan narasi dramatis tentang para aktivis mahasiswa

Indonesia yang secara heroik militan dan berani berkonfron-

tasi dengan aparat keamanan, diimpor masuk ke Malaysia.

Demikian juga, kekerasan anti-Cina yang direkayasa (salah

satu kekerasan rasial terburuk dalam beberapa dasawarsa

terakhir) di Jakarta, Solo, dan beberapa kota lain di Indonesia

berdampak besar terhadap imajinasi  orang Malaysia. Etnis

Cina di Malaysia terpaksa memikirkan implikasi menakutkan

terhadap Malaysia akibat kekerasan yang dirasialisasikan di

Indonesia terhadap Malaysia (lihat Heryanto 1999a); hal yang
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menggerakkan kaum aktivis perempuan (Bab 6) dan meng-

galang kerja solidaritas di kalangan komunitas seni (Bab 7).

Sebagaimana diketahui, lalu-lintas citra, narasi, kasak-

kusuk, acuan langsung, sindiran halus, dan khayalan dalam

era internet jauh lebih kompleks. Individu dan kelompok

menafsirkan dan salah-menafsirkan berbagai unsur peristiwa

dalam beragam cara, untuk tujuan dan alasan yang berbeda-

beda. Walaupun demikian, perlu dibahas sejumlah contoh

praktik ‘othering’ yang memberi wawasan tentang saling-

hubungan yang telah direka dan dikembangkan antara Indo-

nesia dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Othering: Pembentukan «Yang Lain» Demi
«Jatidiri Sendiri»

Pustaka post-strukturalis dan post-kolonial telah membantu

memopulerkan konsep ‘others’ dan turunannya othering

dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora mutakhir. Di sini tidak

mungkin dan tidak perlu dipaparkan uraian tentang berbagai

cara istilah-istilah ini digunakan. Cukup dicatat relevansi

konsep ini pada masalah yang sedang kita bahas. Othering,

memperlainkan, sebagaimana digunakan di sini, mengacu

pada tindak komunikasi, di mana sosok pihak ketiga (entah

nyata atau khayali) dibentuk dalam pikiran sebagai sekadar

pembeda bagi ‘Jatidiri Sendiri’ sebagai subyek yang bertutur.

Dalam othering semacam itu, pihak yang menjadi acuan

biasanya dibungkam, diabaikan, atau ditiadakan. Keberadaan

‘Yang Lain’ diakui dan diperlakukan secara serius, tetapi

identitas mereka dibentuk-ulang terutama (tidak selalu de-

ngan sadar) untuk mempermudah penegasan identitas dan

kepentingan si pemilik Jatidiri yang menikmati hak istimewa,
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menjadi pusat, atau yang normal. Walaupun jelas istilah

othering mengandung konotasi negatif, masih diperdebatkan

apakah semua praktik wacana bersalah melakukan othering.8

 Tidaklah aneh, othering telah menjadi praktik yang

menonjol di sejumlah negara Asia tertentu semenjak mun-

culnya apa yang disebut ‘bonanza ekonomi’ 1980-an, seiring

dengan dicetuskan dan dipropagandakannya nilai-nilai Asia

(Asian values). Sebagaimana diamati oleh Pinches, othering

di negara-negara Asia bukan hanya tertuju pada ‘Barat’, tetapi

juga mengacu pada sesama bangsa Asia. Ia mencatat bahwa

“para pejabat, elite nasional, dan kelas-menengah yang se-

dang bangkit telah memanfaatkan konsumsi yang sangat

meningkat dan dengan bentuk-bentuk yang berbau nasio-

nalistis sebagai penegasan harga-diri sebagai bangsa terhadap

negara dan bangsa-bangsa lain di kawasan ini” (Pinches 1999:

31). Pengamatan ini berlaku untuk kasus Malaysia dan Indo-

nesia di mana kegiatan saling ‘memperlainkan’ telah berperan

penting dalam politik dalam-negeri maupun regional.

Orang Indonesia telah dipengaruhi oleh othering yang

romantis di bidang pengelolaan ketegangan etnis dan ke-

adilan politik serta ekonomi. Di Indonesia, ada kaum pemuja

keaslian etnis yang memandang NEP Malaysia sebagai korek-

si yang perlu untuk mengatasi kesenjangan ekonomi Indone-

sia, yang dianggap sebagai akibat kekuasaan ekonomi ‘peng-

usaha etnis Cina’. Menurut pandangan ini, pemerintah Indo-

nesia seharusnya menerapkan pembatasan yang lebih jauh

terhadap partisipasi etnis Cina dalam ekonomi Indonesia.

Tidaklah mengherankan, pandangan semacam ini memper-

oleh pendukung di kalangan kelompok bisnis pribumi yang

baru tumbuh dan lebih mandiri, yang mengklaim bahwa

mereka dirugikan oleh ‘politik perkoncoan’ dan diskriminasi
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rasial rezim Orde Baru. Pada saat yang sama, sejumlah etnis

Cina beranggapan bahwa Malaysia merupakan contoh yang

baik di mana hak-hak kewarganegaraan dan representasi

politik etnis minoritas dijamin oleh institusi-institusi negara.

Namun, mereka mengabaikan konteks—politik kepartaian

yang secara rasial hierarkis, misalnya—dan kondisi keseja-

rahan yang berbeda yang memungkinkan terlaksananya NEP

di Malaysia.

Tidak sedikit orang Melayu Malaysia berpandangan bah-

wa etnis Cina di Indonesia lebih menyenangkan, karena

mereka tampak kurang eksklusif dan lebih patriotis, suatu

kondisi yang dianggap sebagai keberhasilan kebijakan asi-

milasi. Di mata banyak warga Malaysia, etnis Cina di Indone-

sia—terutama kaum mudanya, yang tumbuh di bawah Orde

Baru—berpenampilan, bercakap, dan berperilaku hampir-

hampir tanpa beda dengan apa yang disebut penduduk

pribumi. Etnis Cina di Malaysia, di lain pihak, tetap memper-

tahankan sejumlah tradisi dan praktik-praktik kultural ke-

cinaan, walaupun sudah diadaptasi ke dalam bentuk-bentuk

lokal. Orang Malaysia yang terpukau dengan penampilan

etnis Cina di Indonesia gagal memahami kebijakan yang

menindas dan Orde Baru yang memaksakan ‘asimilasi’ di

Indonesia.

‘Kecinaan’ menjadi titik argumentasi penting di kalangan

kekuatan-kekuatan anti-otoriter. Di satu sisi, para aktivis

Reformasi Malaysia menyesalkan bahwa warganegara ke-

turunan Cina tidak seaktif etnis Cina di Indonesia dalam

menggugat otoriterisme dengan turut serta berdemonstrasi di

jalan-jalan. Namun, sebagaimana telah kita singgung, per-

sepsi tentang Indonesia di kalangan para aktivis Malaysia ini

tidak sesuai dengan realitas sosial dan politik yang ada.
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Etnisitas bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan

keikutsertaan atau derajat keterlibatan warganegara dalam

gerakan Reformasi entah di Indonesia atau Malaysia. Publi-

kasi kelompok-kelompok oposisi di Malaysia telah memi-

toskan perjuangan di Indonesia dengan cara-cara yang dalam

bab berikut akan dipersoalkan oleh Heryanto. Ramalan opti-

mistis semacam itu dibuat untuk memprediksi bahwa UMNO

akan jatuh seperti jatuhnya mesin politik Soeharto (Harakah

1999).

Di lain pihak, para pendukung Mahathir menggam-

barkan kekerasan anti-Cina di Indonesia sebagai ancaman

terhadap keberhasilan negara Malaysia memelihara tatanan

sosial dan politik. Citra dan laporan-laporan yang ditampilkan

di media massa cenderung menakut-nakuti khalayak dengan

mengisyaratkan bahwa kekacauan yang diakibatkan oleh

gerakan Reformasi akan menjalar ke Malaysia bila rakyat

Malaysia ikut-ikutan rakyat Indonesia berdemonstrasi di

jalan-jalan. Pada bulan-bulan sebelum pemilihan umum

1999, stasiun-stasiun televisi yang dikuasai pemerintah me-

nyiarkan “tayangan multi-bahasa dan dengan cerdik dibuat

berdurasi panjang, yang menjadikan nyata beda antara peme-

rintahan Malaysia yang stabil dan kondisi sosial di Indonesia

yang diwarnai kekacauan, kekerasan politik dengan korban

jiwa, dan penghancuran harta-benda” (Wong 2000:  129).

Narasi semacam ini dimaksudkan untuk mengontraskan

antara kaum “perusuh” Indonesia yang barbar dan sosok

bangsa Melayu Malaysia yang beradab (terutama partai yang

sedang berkuasa UMNO), dan sasaran utama narasi ini adalah

etnis Cina di Malaysia.

Bertolak belakang dengan konservatisme politik ASEAN,

sebagaimana ditunjukkan dengan prinsip ‘non-intervensi’
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dalam urusan dalam negeri para anggotanya, gelombang

politik melintasi batas dan meluas di seluruh kawasan. Hal ini

memuncak dalam euforia Reformasi pada 1998-1999. Berita

tentang dukungan Indonesia kepada Anwar menjangkau

khalayak Malaysia melalui jaringan kawat, media massa

oposisi, dan internet. Adnan Buyung Nasution, pengacara

Jakarta yang sangat berpengaruh dan sahabat Anwar meng-

kritik Mahathir melalui media massa internasional selain

bertindak selaku pengamat atas proses pengadilan saha-

batnya (AFP 1999). Foto spanduk bertuliskan “Mahathir =

Soeharto” yang dibawa para demonstran di depan kedutaan

Malaysia di Jakarta disebarluaskan oleh satu kantor berita

internasional (The Straits Times 1998). Satu penerbit di

Jakarta yang berorientasi pada karya-karya keislaman mener-

bitkan terjemahan karya Anwar Ibrahim, Asian Renaissance,

beberapa bulan setelah ia ditangkap, dan dalam karya terje-

mahan itu disertakan pula pernyataan Anwar setelah  didepak

dari jabatannya (Anwar 1998). Guncangan politik terbukti

telah meluas secara regional ketika para pendukung berat

Anwar menjadi pelarian politik di Jakarta, walau diburu

aparat keamanan Malaysia. Selama dalam pengasingan di

Jakarta, mereka menyusun siasat untuk kembali melakukan

perlawanan sepulang ke tanahair (Lopez 1998).

Secara umum elite politik di Malaysia mungkin ketakutan

dengan cerita-cerita tentang Indonesia yang mereka besar-

besarkan dan edarkan sendiri. Di kalangan elite yang ber-

kuasa, ketakutan bahwa “kekacauan Indonesia” akan menja-

lar ke Malaysia tampak semakin menjadi-jadi ketika ribuan

orang berdemonstrasi di jalan-jalan di Kuala Lumpur pada 20

September 1998 memenuhi himbauan Anwar untuk melan-

carkan aksi damai. Di Malaysia tak pernah terjadi aksi protes
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dengan massa sebesar itu semenjak demonstrasi mahasiswa

pada akhir 1974, hampir seperempat abad sebelumnya. Tiada-

nya demonstrasi massa dalam kurun waktu yang begitu lama

cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk bersikap khawa-

tir. Bagaimanapun juga, menurut laporan para pejabat tinggi,

yang paling ditakutkan pemerintah adalah kemungkinan

terulangnya apa yang disebut “kerusuhan Jakarta” pada Mei

dan Juni 1998 di Kuala Lumpur (selanjutnya lihat Heryanto

1999a). Inspektur Jenderal Polisi Rahim Noor, yang tampak-

nya percaya akan adanya hubungan kausal antara apa yang

terjadi di Jakarta dan apa yang mungkin terjadi di Kuala

Lumpur, menyampaikan pengamatannya sebagai berikut:

“Yang paling penting dalam pikiran saya adalah, dengan cara

dan biaya apapun, menolak kerusuhan di Jakarta ke KL, dan

penjarahan yang terjadi di Jakarta berulang di KL” (Koshy

1999).

Ketelitian atau ketepatan isi pengakuan kepala kepolisian

Malaysia itu tidak sepenting praktik othering terhadap Indo-

nesia yang digalakkan oleh media massa yang beraliansi

dengan pemerintah dan yang bergabung dengan kelompok

oposisi. Akan tetapi, konsekuensi praktik othering tidak selalu

bisa diramalkan atau segaris dengan tujuan pemerintah

ataupun kelompok-kelompok oposisi. Misalnya, sekalipun

suatu media pro-pemerintah berupaya menanamkan keta-

kutan akan Indonesia sebagai ‘the other’, upaya ini malah

memperlihatkan kemungkinan adanya ruang transnasional.9

Akibatnya, suatu ruang telah dibuka bagi individu-individu

dan kelompok-kelompok sosial itu sendiri untuk memaknai

hubungan dan kontras antara gejolak politik di kedua negara.

Sebagaimana diungkapkan dalam bab-bab lain buku ini, aksi-

aksi protes jalanan di Malaysia pada 1998, yang memang
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merupakan momentum Reformasi secara keseluruhan, de-

ngan berbagai cara dan derajat yang beragam dikaitkan

dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia.

Mengkaji Indonesia-Malaysia

Meskipun ada pertautan yang niscaya dan telah berlangsung

lama, di samping kemiripan serta kontras yang mencolok,

antara Indonesia dan Malaysia sebagaimana dipaparkan di

atas, belum banyak pengamat yang mengangkat masalah itu

secara publik. Kajian komparatif antara kedua negara masih

sangat langka dan biasanya hanya merupakan bagian tema

umum kajian Asia Tenggara. Memang ketika buku ini mulai

digagas pada 1997, sebelum terjadinya krisis ekonomi yang

ternyata kemudian menjadi semacam garis pemisah sejarah,

tidaklah mudah mengajukan usulan penelitian untuk meya-

kinkan orang lain mengapa kajian perbandingan antara Indo-

nesia dan Malaysia sangat perlu. Begitu proyek ini mulai

dikerjakan pada paruh kedua 1997, serangkaian peristiwa

dramatis yang terjadi di kedua negara–yang tidak terbayang-

kan oleh banyak pihak—membuat kajian perbandingan se-

perti ini seakan-akan sudah sejak awal diperlukan. Kajian

semacam ini kini merupakan keharusan.

Begitu proyek buku ini dimulai, kajian lain yang setema

dengan buku ini terbit, yakni karya Syed Farid Alatas,  Democ-

racy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia

(Alatas 1997). Alatas mengajukan klaim yang penting, jujur,

dan tepat bahwa “belum ada kajian perbandingan tentang

negara di Malaysia dan Indonesia” (Alatas 1997: 150). Karena

mengisi kekosongan ini, karya Alatas layak mendapat per-

hatian. Akan tetapi, pendekatannya cukup berbeda, baik dari
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segi jenis maupun gaya dari yang dipakai dalam buku ini.

Dengan membeberkan perbedaan-perbedaan ini akan sema-

kin jelas apa yang hendak dicapai oleh buku ini dan mengapa

demikian.

Buku Alatas jelas merupakan hasil penelitian dan analisis

serius. Dalam kerangka yang ia terapkan, buku itu benar-

benar merupakan karya ilmiah yang ketat. Buku itu mena-

warkan analisis mendasar, pandangan mendalam, dan infor-

masi penting. Sayangnya, sejarah tidak berpihak pada buku

itu. Kurang daripada setahun setelah buku itu terbit, masya-

rakat yang dibahasnya berubah secara radikal, dan dengan

sendirinya melemahkan argumentasi-argumentasi utama bu-

ku itu. Pada dasarnya, buku Alatas itu merupakan kajian

perbandingan tentang faktor-faktor historis yang membuat

Malaysia menjadi negara “demokratis” sedangkan Indonesia

menjadi negara “otoriter” (1997: 2). Menurut Alatas ada tiga

faktor penyebab terbentuknya dua tipe rezim yang berbeda

ini, yakni (a) adanya (di Indonesia) dan tidak adanya (di

Malaysia) perjuangan bersenjata melawan negara; (b) ke-

kuatan internal negara (di Malaysia) dan kelemahan internal

negara (di Indonesia); dan (c) tingkat kekompakan elite (di

Malaysia) dan perpecahan elite (di Indonesia).

Alatas menyajikan tinjauan pustaka, membahas berbagai

definisi apa yang disebut negara “demokratis”, dan menggam-

barkannya dalam pengertian-pengertian formalistik yang

mencerminkan analisis sosial dan politik konvensional (Alatas

1997: 1). Tercakup di dalam pengertian-pengertian ini adalah

keberadaan pemilihan umum yang jujur dan kompetitif,

partai-partai politik yang independen, masyarakat madani,

dan pemisahan kekuasaan. Meskipun mengakui perlunya

penjelasan tambahan dan adanya masalah untuk menyebut
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Malaysia negara demokratis, Alatas (1997: 5) berpendapat

bahwa “di Malaysia demokrasi tidak bisa diremehkan sekadar

sebagai penampilan di permukaan”.

Orang boleh saja mengangkat isu dengan konseptualisasi

‘demokrasi’ dan kategori-kategori kunci lainnya sebagaimana

dipakai Alatas, begitu pula dengan kategori-kategori diko-

tomis antara demokrasi dan otoriterisme yang sesuai dengan

Malaysia dan Indonesia. Argumentasi utama Alatas tentang

faktor-faktor penyebab yang menentukan karakter suatu

negara dengan mengacu pada poros demokratis–otoriter

memang disajikan dengan bagus, tetapi tetap terbuka untuk

diperdebatkan. Namun, kritik atau sanggahan pada tingkat

konseptual dan abstrak mungkin tidak perlu. Kelemahan

argumentasi Alatas menjadi jelas bila kita mempertimbang-

kan perubahan-perubahan yang terjadi di Malaysia dan Indo-

nesia hanya beberapa bulan setelah buku itu terbit pada 1997,

lebih-lebih setelah 1998. Satu hal mendasar dalam karya

Alatas adalah argumentasinya yang sangat menggeneralisir

dan konsekuensinya yang reduksionistik, dengan menggam-

barkan kedua negara yang diperbandingkan itu secara kasar,

tanpa memperhitungkan kontradiksi internal dan aspek kese-

jarahannya. Bahkan sekalipun kita bersedia menerima pan-

dangan bahwa Malaysia dulu demokratis dan Indonesia

otoriter karena sejumlah faktor historis sebagaimana ditawar-

kan Alatas, orang boleh saja bertanya mengapa faktor-faktor

historis yang sama telah menggerakkan bukan hanya perbe-

daan, bahkan dalam batas tertentu, pembalikan politis di

kedua negara sejak 1998.

Dalam beberapa kasus di Indonesia, pembalikan yang

penting terjadi setelah berakhirnya tiga dasawarsa otoriter-

isme Soeharto, dan hal ini menjadikan kategori-kategori
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‘otoriter-versus-demokrasi’ jauh lebih bermasalah. Salah satu

dari sedikit contohnya adalah pemilihan umum pada 1999,

upaya pertama yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

memilih anggota parlemen semenjak pemilihan umum 1955.

Undang-undang pemilihan yang baru sudah disahkan, yang

memungkinkan empatpuluh delapan partai politik bertarung,

alih-alih tiga partai yang secara resmi diakui sepanjang

duapuluh lima tahun Orde Baru. Untuk pertamakalinya

berbagai kelompok independen dan relawan dari berbagai

lapisan masyarakat di seluruh negeri ambil bagian dalam

upaya-upaya bersama untuk memantau proses, serta men-

dorong batas tertinggi tingkat kejujuran dan pertanggung-

jawaban, pemilihan umum (lebih jauh dibahas dalam Bab 2).

Banyak pihak tidak menyangka bahwa pemilihan umum

berakhir dengan tingkat kekerasan yang sangat rendah diban-

dingkan dengan pemilihan-pemilihan yang dikontrol secara

ketat oleh negara pada masa Orde Baru.

Peran dan martabat angkatan bersenjata telah merosot

drastis pada tingkat yang tak bisa dibayangkan beberapa

tahun sebelumnya (lihat Bourchier 1999). Karena tiadanya

suara mayoritas dan dominasi partai tunggal dalam peme-

rintahan baru, militer dan partai politik Orde Baru, Golkar,

tidak bisa secara total lenyap. Militer masih menikmati jatah

kursi di parlemen, tapi jumlahnya telah dikurangi dari 75

menjadi 38. Desakan publik agar hak istimewa militer ini

sepenuhnya dicabut terus terdengar hingga 2002. Dengan

hilangnya kekuasaan dan pamor militer di Timor Timur, dan

munculnya gelombang ancaman akan adanya penyidikan dan

pengadilan terhadap kejahatan dan pelanggaran hak-hak

asasi manusia di masa lampau, demoralisasi terjadi semakin

parah di kalangan prajurit. Yang lebih memperburuk ke-
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adaan, para demonstran di jalanan sering melakukan pele-

cehan dan kekerasan terhadap para prajurit dan harta-benda

militer (misalnya kendaraan, gedung, dan perlengkapan lain)

dalam tahun-tahun penuh ketegangan pada 1998-2000.

Dalam kurun waktu yang sama, di daerah pedesaan—

yang jaraknya ratusan kilometer dari Ibukota negara, jaringan

telekomunikasi, dan pergumulan elite—sering dilaporkan

adanya kekerasan terhadap kepala desa atau anggota par-

lemen lokal dalam gaya dan skala yang tak terlihat selama

beberapa dasawarsa (Cohen 1999). Berbagai pengusaha swas-

ta, kaum profesional, dan asosiasi kewargaan bermunculan

selama dua tahun pertama euforia pasca-Soeharto. Peme-

rintah menghapuskan Departemen Penerangan yang selama

tiga dasawarsa lebih berfungsi sebagai mesin propaganda dan

sensor Orde Baru. Jumlah media cetak resmi meningkat dari

sekitar 289 sebelum 1998 menjadi 1.687  pada 2000

(Heryanto dan Adi 2002). Hanya beberapa ratus saja yang

mampu bertahan lebih daripada satu tahun. Tidak sedikit di

antara media yang terbit belakangan menjadi organ entah

partai-partai politik baru ataupun kelompok-kelompok ke-

wargaan, atau pengecer gosip, klenik, dan media sensasi yang

menyajikan berita-berita kekerasan dan seksual.

Catatan di atas sekadar untuk memperkenalkan adanya

berbagai perkembangan baru dan menampilkan isu utama

dalam analisis mutakhir tentang kedua negara. Pelajaran

terbaik, sekalipun tersirat, yang bisa kita petik dari buku

Alatas adalah apa yang ia tulis menjelang kalimat penutup

bukunya: “Demokratisasi di Indonesia dan Malaysia pasti

selalu dalam kondisi yang terus berubah dan serba tak pasti”

(Alatas 1997: 164). Dengan kata lain, kajian tentang per-

ubahan sosial di kedua negara ini, begitu pula di negara lain,
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termasuk kajian tentang apa yang disebut ‘demokratisasi’

pasti menghadapi kekarut-marutan realitas yang diamati.

Kajian semacam ini memerlukan kelenturan dan dialektika

dalam lingkup yang lebih besar daripada yang lazim dikerja-

kan dalam tradisi ilmu politik dan sosiologi positivistis. Dia-

gram, tabel, definisi konseptual, kategori taksonomis, dan

jargon-jargon (akademis)—yang semuanya tampak gagah

atau memang dibutuhkan—yang menjadi kecenderungan da-

lam pendekatan kajian tentang kekuasaan dan hubungan so-

sial, sering lebih banyak mempersolek penampilan dunia

akademis yang telah mapan, dan keasyikan berteori dalam

disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan daripada untuk pe-

ngembangan kajian intelektual yang kritis (lihat juga Bab 6).

Bagian berikut akan beralih ke refleksi kritis berbagai

upaya dan kesulitan yang kami hadapi sendiri. Alatas menu-

tup karya rintisannya dengan catatan berikut ini: “Tetapi, jika

perkembangan yang pesat meningkatkan taruhan pemerin-

tah, maka hal ini juga akan memperkuat tekad kelompok-

kelompok di luar birokrasi untuk meningkatkan tekanan akan

berbagai pembaruan demokratis” (Alatas 1997: 164). Ia ber-

henti pada titik di mana kami beranjak. 

Menuju Masyarakat Pasca-Otoriter

Bertolak belakang dengan kajian Alatas yang berfokus pada

apa yang disebut ‘negara’, dan tipologi formal tentang tipe-

tipe rezim yang bersandar pada pembagian antara ‘otori-

terisme’ dan ‘demokrasi’, semua penulis dalam buku ini

memusatkan penelitian mereka pada hal-hal yang kompleks

dan sering kontradiktif menyangkut aktor-aktor non-negara,

struktur, tindakan, dan sejarah. Aktor-aktor yang menjadi
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fokus perhatian meliputi kaum profesional perkotaan, orga-

nisasi non-pemerintah (Ornop) dan aktivis buruh, komunitas

dan tokoh-tokoh agamawan, kelompok-kelompok perem-

puan, dan para seniman yang menaruh perhatian luas pada

masalah-masalah sosial. Pertanyaan utama yang diajukan

semua bab menyangkut pembentukan dan sejarah para aktor

ini, dinamika keunggulan dan kelemahan mereka, serta hu-

bungan struktural mereka dengan lingkaran terdekat di luar

mereka.

Masalah kenegaraan tidak sepenuhnya diabaikan, tetapi

tidak menjadi fokus utama. Yang mendasari pertanyaan-

pertanyaan utama dan kerangka kerja kami adalah suatu

keyakinan bahwa kekuasaan dan hubungan-hubungan politik

tidak berada, terhimpun, dan terpusat hanya di dalam lem-

baga-lembaga resmi negara atau para pejabat. Dengan kata

lain, studi kami tidak menghindari politik guna memasuki

wilayah kajian yang apolitis atau disiplin akademis alternatif

semacam antropologi budaya dan psikologi. Namun, kami

mencoba membuka wawasan seluas mungkin dalam mengkaji

wilayah dan bekerjanya hubungan-hubungan kekuasaan.

Dalam arti yang luas, otoriterisme, seperti halnya demo-

krasi, bukanlah suatu keadaan atau ‘sistem’ yang bekerja di

dalam wilayah, ruang, atau institusi dengan batas-batasnya

yang jelas. Di sini otoriterisme dipahami sebagai seperangkat

hubungan yang menyebar, baik dalam ruang publik maupun

privat, di mana kekuasaan tidak sepenuhnya terpusat pada

satu atau sekelompok orang—sebagaimana yang terkadang

dipahami orang—dan tanpa pertanggungjawaban hukum atau

moral kepada publik. Hal ini samasekali bukan gejala khas

Asia dan bukan juga suatu penyimpangan. Walau mungkin

memiliki validitas untuk hal-hal yang lebih luas, gejala ini
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terutama relevan dalam kajian masyarakat pasca-kolonial,

termasuk di dalamnya Indonesia dan Malaysia, di mana

negara-bangsa modern relatif masih baru dan secara tidak

merata terlembagakan dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Konsekuensinya, penelitian kami menyajikan serangkai-

an narasi yang mendalam, sarat nuansa, dan bersuara jamak

tentang isu dan wilayah spesifik daripada sekadar analisis

komparatif inter-regional yang umum. Bertolak belakang

dengan analisis politik dan ekonomi-politik yang sudah lazim

di mana demokrasi, pembangunan, dan otoriterisme dibahas

secara mendalam, dan di mana konsep-konsep itu dimengerti

secara dogmatis, kajian ini berupaya membedah dimensi-

dimensi gejala sosial yang lebih kualitatif dan kurang kasat

mata. Alih-alih berangkat dari definisi yang lazim dan kotak-

kotak taksonomi yang baku tentang ‘otoriterisme’ dan ‘demo-

krasi’, atau mencari alternatif di antara kedua bentuk kekua-

saan serta memberi embel-embel kata sifat (misalnya ‘oto-

riterisme lunak’ atau ‘semi-demokrasi’), bab-bab di dalam

buku ini mengamati watak sosok otoriter, relasi-relasi sosial,

tindakan dan struktur, serta sesama aktivis demokratisasi di

Malaysia dan Indonesia dewasa ini. Hal-hal semacam ini,

sebagaimana juga dikatakan Alatas, “terus berubah dan tak

pasti” (Alatas 1997:164).

Buku ini tidak menawarkan suatu jawaban tunggal atas

suatu pertanyaan tunggal. Buku ini mengajukan sejumlah

pertanyaan yang saling terkait tentang kondisi, kemungkinan,

dan praktik-praktik menggugat otoriterisme di Indonesia dan

Malaysia pada akhir 1990-an. Pertanyaan-pertanyaan ini

ditempatkan pada sejumlah sudut pandang, sementara kon-

tras dan hubungan antar-sudut pandang itu tidak dianggap

remeh. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam buku ini
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tidak secara langsung berasal dari wacana yang dominan

tentang perubahan sosial dalam ilmu-ilmu sosial dan huma-

niora yang telah mapan di Barat. Walaupun semua penulis

dalam kumpulan karangan ini dididik di Barat, dan terus

berinteraksi dengan percaturan intelektual global, hampir

semuanya tumbuh dewasa di dalam konteks transformasi

sosial yang mereka analisis. Hampir semuanya mempunyai

pengalaman beberapa tahun dan terlibat langsung dalam

organisasi dan kegiatan-kegiatan yang mereka paparkan da-

lam bab masing-masing.

Karena itulah buku ini tergolong langka. Pertanyaan-

pertanyaan utama yang diajukan dan jawaban-jawaban yang

ditawarkan tidak muncul semata-mata dari penalaran eks-

ternal serta tuntutan kaidah produksi pengetahuan dari luar

masyarakat yang dikajinya. Bab-bab di dalam buku ini muncul

dari tahun-tahun pergulatan praktis pribadi, refleksi analitis

yang membumi, kesangsian yang serius, serta serangkaian

dialog intelektual dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora

yang berbasis masyarakat Barat. Buku ini merupakan upaya

induktif dengan komitmen untuk melakukan penjelajahan

terbuka yang penuh ketidakpastian. Walau setiap bab mela-

kukan kompromi yang kurang enak tetapi perlu dalam ana-

lisis dan penulisan agar tercapai komunikasi yang lancar

dengan pembaca, masing-masing bab menolak reduksionisme

atau melayang dalam tingkat abstraksi tinggi yang menjadi

ciri khas praktik-praktik akademis global hegemonis.

Sesuai dengan kiblat wawasan dalam buku ini, Mary

Louise Pratt menawarkan hikmah lewat kritiknya atas teori

Barat. Ia menentang kecenderungan berbicara pada tingkat

yang sangat umum dan luas karena hal ini dapat mereduksi

kemajemukan. Lazimnya teori yang baik “dimengerti sebagai
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yang mampu menjelaskan sebanyak mungkin kasus dengan

sesedikit mungkin aksioma” (Pratt 1998: 430). Sebagai ganti

teorisasi semacam ini, ia menawarkan pendekatan yang

digunakan para sarjana yang mengkaji gerakan-gerakan sosial

baru di Amerika Latin “yang telah tertantang untuk mema-

hami formasi sosial sebagaimana dibentuk oleh (bukannya

kendatipun) adanya kemajemukan, dan memahami ulang

ikatan sosial yang dibentuk oleh (bukannya kendatipun)

adanya perbedaan” (Pratt 1998: 431). Dalam ulasannya, ia

mengaitkan perspektif teoretis alternatif dengan keberaneka-

ragaman ilmu pengetahuan akademis itu sendiri.

Pratt menyarankan tugas utama seorang sarjana adalah

memperluas dan memperdalam gagasan demokrasi ketika

“wacana neoliberal telah dengan paksa menguras habis mak-

nanya, hingga pemilihan umum menjadi satu-satunya penger-

tian bagi demokrasi itu sendiri” (Pratt 1998: 434). Perspektif

yang diajukan di sini bergema dalam bab Budianta yang

mengatakan—dengan mengutip Chantal Mouffe—bahwa de-

mokrasi sebagai wacana itu bersifat subversif, dan juga

muncul dalam tulisan Mandal yang membahas klaim para

aktor sosial kelas pekerja tentang karya seni sebagai ruang

sosial egaliter. Dalam buku ini semua bab mempermasa-

lahkan demokrasi sebagai proses sosial dalam terminologi

yang jamak dan majemuk melalui kajian tentang beragam

aktor sosial dalam konteks sejarah dan sosial yang tertentu

dan rinci. 

Melampaui Dualisme Otoriterisme/Demokrasi

Sebagaimana disebutkan di depan, sebagian besar peng-

amatan komparatif tentang Indonesia dan Malaysia dilakukan
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secara parsial, dan merupakan bagian kajian Asia Tenggara

sebagai suatu kawasan, atau dalam bentuk kumpulan esai

dengan fokus perhatian pada negara per negara di kawasan

ini. Hingga kini contoh terbaik kajian semacam ini adalah

karya rintisan Harold Crouch (1985),10  suatu analisis struk-

turalis tentang hubungan antara perkembangan ekonomi dan

struktur politik di Asia Tenggara. Ini merupakan karya pen-

ting yang mengikuti wawasan Barrington Moore (1966), suatu

model klasik bagi sebagian besar studi pembangunan dan

demokrasi di negara-negara ‘Dunia Ketiga’, ‘berkembang’,

‘pasca-kolonial’, atau ‘Selatan’.11  Karya-karya serupa atau

yang perspektifnya berkaitan yang terbit kemudian antara lain

adalah koleksi esai yang tergolong langka, yang diedit ber-

sama oleh Hewison, Robinson, dan Rodan (1993). Karya ini

dengan kritis dan mendalam telah ditelaah oleh Jacques

Bertrand (1998). Seperti karya rintisan Alatas (1997), esai

Bertrand menjadi korban transformasi historis yang terjadi di

Indonesia dan Malaysia sejak 1998, yang membuatnya men-

jadi kadaluwarsa terlalu cepat.

Ditinjau dari perspektif yang diambil buku ini, ada yang

hilang dalam analisis ekonomi-politik konvensional, yakni

pertimbangan tentang kompleksitas dan dinamika bekerjanya

kekuasaan di luar kelembagaan formal—khususnya aparatus

negara. Sebagian besar kajian yang ada terfokus pada elite

politik dan pranata formal. Di antara kajian yang paling

mutakhir ada yang berupaya dan berhasil menjauhi negara

serta institusi resmi guna menguji sejumlah gugatan yang

terpisah terhadap otoriterisme di Asia. Contoh kumpulan esai

yang sebagian besar bernada pesimis disunting oleh Garry

Rodan (1996), sedangkan tiga karya yang bernada lebih

optimistis adalah kajian Anders Uhlin tentang demokratisasi
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di Indonesia (1997), Robert Hefner (2000), serta Krishna Sen

dan David Hill (2000). Karya yang lebih relevan dan secara

intelektual menantang adalah analisis pasca-Reformasi oleh

Vincent Boudreau (1999) tentang demokratisasi Indonesia,

yang agak diremehkan dalam perbandingan dengan gerakan

rakyat di Filipina yang mengakhiri pemerintahan otoriter

Presiden Ferdinand Marcos pada Februari 1986.

Dengan sedikit perkecualian semacam karya Boudreau

(1999), masyarakat yang dianalisa dalam banyak pustaka yang

menganut analisis ekonomi-politik digambarkan sebagai ke-

pingan-kepingan bangunan yang bisa direduksikan ke dalam

sejumlah definisi dan kerangka konseptual. Masyarakat dibe-

dah seakan-akan mereka harus dan akan mengalami per-

ubahan linier dari keadaan terbelakang menjadi maju, dari

tradisi ke modernitas, dari feodalisme ke kapitalisme, dan dari

otoriterisme ke demokrasi. Berbagai analisa semacam itu

memang berbeda dalam mengukur tingkat kegagalan dan

keberhasilan suatu masyarakat mendemokratisasikan diri

berikut alasan-alasannya. Ujung-ujungnya analisis ini men-

dorong para pengamat untuk menawarkan sejumlah tipologi.

Secara mendasar demokrasi hampir selalu diasumsikan tidak

bermasalah. Juga diasumsikan bahwa demokrasi yang sudah

tercapai di Barat tidak lagi menimbulkan masalah serius, dan

juga dianggap sebagai model paling ideal bagi seluruh umat

manusia. Rincian empiris dan data kuantitatif sering disajikan

secara berlimpah dan ditulis dengan gaya obyektivistik, sesuai

tuntutan kerangka teoretis yang telah dipilih, dan disajikan

untuk mempertahankan argumentasi-argumentasi abstrak

dengan jangkauan klaim yang luarbiasa luas tetapi terlalu

sempit untuk menampung kompleksitas gejala yang dibahas-

nya. Contoh kajian komparatif semacam itu tentang demo-
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kratisasi di negara-negara yang dikaji buku ini adalah karya

Clark D. Neher dan Ross Marlay (1995).

Dalam beberapa kajian itu terdapat kecanggihan. Sayang-

nya, tidak jarang kecanggihan itu berupa abstraksi konseptual

dan analisa yang tercermin mirip dalam ilmu matematika,

teknik, atau kimia—seakan-akan kenyataan dan relasi-relasi

sosial bisa disetarakan dengan angka-angka atau rumus-

rumus kimia, disertai dengan reduksionisme dan penye-

derhanaan aspek-aspek sosial yang dianggap mutlak, tidak

bermasalah, atau sepele dari posisi teoretis yang telah di-

pilih.12  Satu sasaran reduksionisme dan simplifikasi semacam

itu adalah ‘kebudayaan’, selain ‘identitas’ sosial. Untuk me-

nyebut satu saja hasil yang mengecewakan akibat reduksio-

nisme semacam itu, kita hanya perlu menengok parahnya

pembahasan tentang istilah-istilah semacam ‘ras’ dalam pers-

pektif yang dominan di Malaysia. Secara khas, pengertian kata

‘ras’ terlanjur dipakai dalam politik kepartaian dan masya-

rakat yang dianggap sebagai cerminan nyata kenyataan sosial

dan kultural di Malaysia (Mandal, 2003).

Jelas bahwa masalah ini bukanlah kegagalan para aka-

demikus secara individual, tapi mengindikasikan adanya

sesuatu yang lebih sistematis. Paradigma ‘dominan’ dalam

Kajian Asia Tenggara selama ini menolak perubahan (McVey

1995) dan sebagian besar terpusat pada upaya mendukung

modernisasi dan pembangunan bangsa. Selain itu, juga perlu

dipertimbangkan pengamatan awal dan penting seorang sar-

jana ilmu politik Amerika Donald Emmerson (1984) bahwa

Asia Tenggara adalah entitas politik yang terbentuk oleh

faktor eksternal yang baru muncul sekitar Perang Dunia II

(seiring dengan kehadiran militer Amerika secara besar-

besaran serta menjamurnya berbagai analisis para ilmuwan
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politik Amerika Utara). Kajian akademis dari masa-masa awal

ini umumnya menempatkan negara-bangsa dan hubungan

antar-bangsa sebagai satuan analisa utama mereka. Kajian

antropologis yang telah lebih dahulu menggeluti wilayah ini,

dan lebih peka dengan hal-hal yang spesifik, lokal, baik  intra-

maupun antar-batas nasional, tersisihkan.

Tugas kita jelas bukan sekadar mengembalikan kajian

antropologis masa lalu seperti disarankan oleh Emmerson,

sebab ‘kebudayaan’ sebagaimana dimengerti dan dipraktik-

kan dalam perspektif antropologis yang dominan juga ber-

masalah (lihat Kahn 1993: 6-21). Kasarnya, kategori-kategori

formal seperti ‘ekonomi’, ‘politik’, dan ‘budaya’ terlanjur

terlalu sering dikhayalkan seakan-akan menggambarkan hu-

bungan-hubungan sosial yang terpilah-pilah. Bilamana dima-

sukkan ke dalam analisis politik semacam itu, kebudayaan

sering dianggap sebagai bentuk atau benda statis, bahkan

esensialis, yang semata-mata menjadi ciri khas komunitas

yang sedang dibahas. Dengan kata lain, konsepsi budaya yang

dipakai itu bukan pengertian yang dikenal dalam sebagian

besar kajian mutakhir di mana budaya menjadi tema sentral

dan problematis (misalnya dalam kajian budaya mutakhir,

post-strukturalisme serta kajian media dan politik identitas,

untuk sekadar menyebut beberapa contoh). Lisa Lowe dan

David Lloyd menekankan budaya sebagai situs yang me-

nawarkan kemungkinan-kemungkinan politis “manakala for-

masi budaya bertentangan dengan logika ekonomi atau politik

yang mencoba berperan kembali untuk tujuan eksploitasi atau

dominasi” (Lowe dan Lloyd 1997: 1). Kedua penulis ini me-

nempatkan pengertian ‘sosial’ sebagai wilayah di mana poli-

tik, budaya, dan ekonomi saling berkaitan. Pemahaman

semacam ini membantu membingkai upaya dalam bab-bab di
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buku ini untuk mengartikulasikan ‘produktivitas’ politik non-

tradisional para aktor beserta aksi-aksi mereka. Baik di Ma-

laysia maupun Indonesia negara telah menempatkan budaya

resmi di mana ekonomi, politik, dan budaya dianggap sebagai

wilayah yang benar-benar saling terpisah. Berbagai gugatan

terhadap otoriterisme yang dibahas dalam buku ini muncul

dari persinggungan antar-wilayah yang seolah-olah saling

terpisah, yang secara signifikan terjadi dalam persinggungan

budaya dan politik. Persis titik temu inilah yang mendorong

sejumlah sarjana Amerika Latin “memalingkan perhatian

pada bagaimana gerakan-gerakan sosial beroperasi pada titik

singgung antara budaya dan politik” (Alvarez, Dagnino, dan

Escobar 1998: xi). Selanjutnya, para sarjana ini “membantah

klaim bahwa makna ‘politik’ gerakan-gerakan sosial telah

surut dengan kembalinya demokrasi formal dan elektoral di

banyak negara Amerika Latin”. Seiring dengan Lowe dan

Lloyd, mereka mengartikulasikan “bagaimana perjuangan

‘kultural’ gerakan-gerakan sosial atas makna dan representasi

sangat terkait dengan perjuangan mereka akan hak-hak dan

kuasa ekonomi serta institusional-politik”.

Bagaimanapun juga, penggunaan budaya dalam karya-

karya bertajuk studi pembangunan dan modernisasi, dan

belakangan ‘keajaiban Asia’ telah menandai apa yang disebut

‘pendekatan kulturalis’ dalam kajian tentang perubahan poli-

tik (misalnya, Vatikiotis 1996; Antlöv dan Ngo 2000). Pada

gilirannya, pendekatan ini menjadi sasaran kritik yang ter-

lampau empuk buat mereka yang lebih condong ke posi-

tivisme (misalnya Alatas 1997: 20-1). Sementara itu, ‘budaya’

dan ‘kekuasaan’ sebagaimana dikembangkan dalam ‘kajian

budaya’ tampak tak banyak berdialog, seandainya pernah ada,

dengan para sarjana yang menggeluti masalah demokratisasi
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dan otoriterisme di Indonesia dan Malaysia. Buku ini ber-

usaha memberikan sumbangan untuk mengisi kesenjangan

ini.13

Antara lain sebagai reaksi terhadap tesis kontroversial

Samuel Huntington tentang “gelombang ketiga demokra-

tisasi” (1991), banyak pengamat demokratisasi pada dekade

1990-an secara keras menolak godaan untuk berasumsi ada

korelasi sederhana antara pertumbuhan ekonomi dan demo-

kratisasi. Mereka juga menolak pandangan bahwa mero-

sotnya rezim otoriter dengan sendirinya akan mendorong

demokratisasi yang langgeng. Sekalipun terjadi kecende-

rungan umum semacam ini, kajian tentang demokratisasi di

Asia Tenggara tampak kurang bernas dan miskin perspektif

komparatif dibanding kajian serupa di Amerika Latin dan

Eropa Timur pasca-Komunis. Tidak seperti sebagian besar

karya tentang Asia Tenggara yang bergerak dalam kerangka

dualisme otoriterisme versus demokrasi, dan sibuk dengan

berbagai tipe rezim, studi-studi utama tentang Amerika Latin

mengkaji persoalan yang lebih jauh dan menantang tentang

kondisi dan kualitas beragam proses menuju demokrasi yang

terkonsolidasi (lihat Martz 1997).

Buku ini dipersiapkan dengan satu pandangan umum

bahwa persoalan perubahan sosial pada umumnya dan lebih

khusus lagi di Asia Tenggara tidak selayaknya direduksi pada

masalah tipe-tipe otoriterisme atau demokratisasi. Begitu

pula kita tidak bisa semata-mata mengonsentrasikan diri pada

persoalan ‘saran konkret’ dan ‘ramalan’ tentang bagaimana

kecenderungan dan kebiasaan otoriter di Indonesia dan Ma-

laysia dapat memberi peluang bagi tumbuhnya struktur,

aktor, dan tindakan yang lebih demokratis. Pertanyaan se-

macam itu memang penting dan bernilai. Akan tetapi, kajian
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kritis tentang perubahan politik di Indonesia dan Malaysia

yang masih langka menyarankan perlunya sejumlah hal lain.

Kami percaya ada banyak persoalan lain tentang sosok dan

tindakan sosial yang sama pentingnya dalam kondisi yang

sangat otoriter yang berada di luar wilayah institusi politik

formal dan kinerja ekonomi.

Apa yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa

ada dua wilayah kajian utama yang berbeda menuntut per-

hatian yang lebih serius. Pertama, pengkajian kembali secara

kritis terhadap konsep ‘demokratisasi’ yang telah terlanjur

hegemonis. Yang lain adalah etnografi yang meluas dan

mendalam tentang aktor, tindakan, dan institusi-institusi

politik di luar dominasi historis kajian ‘transisi dari oto-

riterisme ke demokrasi’. Rodan mengingatkan akan bahaya

“bahwa bentuk-bentuk baru organisasi politik dan penataan

kembali hubungan negara-masyarakat yang tidak cocok de-

ngan model demokrasi liberal akan luput dari analisis dan

identifikasi yang memadai” (Rodan 1996: 5). Mengakui pen-

tingnya efektivitas, inovasi, dan seluk-beluk aktor-aktor sosial

yang menjadi subyek pembahasan buku ini berarti memerlu-

kan perhatian yang sungguh-sungguh pada wacana dan tin-

dakan yang sarat nuansa, untuk menangkap nilai politiknya.

Buku ini berupaya melakukan langkah-langkah eksploratif ke

arah itu. 

Susunan Bab

Keenam bab berikut ini bertolak pada sejumlah perspektif

yang sama. Semuanya membahas gugatan dan tanggapan

terhadap otoriterisme secara beragam. Negara dan modal

menjadi sasaran maupun medan perlawanan perjuangan
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demokratis, sehingga merupakan kontradiksi dan masalah

yang tak terelakkan. Semua bab mendiskusikan kekuatan-

kekuatan sosial tertentu. Namun, aktivisme mereka hampir

selalu berkaitan dengan individu dan kelompok yang lebih

luas cakupannya. Bab-bab dalam buku ini juga menunjukkan

bahwa menyingkirnya kekuasaan otokrat—dalam konteks ini

Soeharto—tidak dengan sendirinya mengakhiri otoriterisme

karena mungkin kediktatoran bukanlah satu-satunya penye-

bab otoriterisme itu sendiri. Otoriterisme tetap bertahan

dalam berbagai cara sekalipun terjadi peningkatan kebebasan

yang lebih besar pada sejumlah bidang seperti kebebasan pers

di Indonesia sesudah 1998. Beberapa bentuk liberalisasi

muncul sebagai gejala umum mengikuti jatuhnya rezim-rezim

otoriter, tetapi hal itu tidak dengan sendirinya mendorong

demokratisasi yang berjangka panjang. Bab-bab dalam buku

ini secara mendalam mendiskusikan bagaimana intelektual

kelas-menengah, aktor-aktor non-pemerintah, pekerja, akti-

vis Islam, kaum perempuan, dan pekerja seni menanggapi

momen-momen politik peralihan, serta bagaimana mereka

ternyata terjerat dan terlepas dari sejumlah permasalahan

lama maupun baru. Deskripsi singkat tentang masing-masing

bab akan membantu memperjelas pesan utama buku ini

secara keseluruhan.

Dalam bab berikut Heryanto menunjukkan bahwa kelas-

menengah sebagai kekuatan oposisi tidak bisa diremehkan

begitu saja—seperti dilakukan oleh banyak sarjana. Dalam

kondisi historis tertentu, yang dibentuk oleh tahap-tahap awal

ekspansi industrialisasi yang pesat dan berskala besar, ber-

bagai unsur kelas-menengah Indonesia dapat dan telah me-

mainkan peran penting dalam demokratisasi politik dan

masyarakat. Akan tetapi, sebagaimana ditekankan oleh
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Heryanto, tidak semua tindakan dan nilai-nilai tersebut hadir

secara inheren pada kelas. Tindakan dan nilai-nilai mereka ini

bukan hanya produk ketulusan tanpa pamrih dan welas-asih

sebagaimana sering dimitoskan pada sosok jurnalis dan

akademikus, tetapi merupakan konsekuensi logis pengalaman

historis mereka. Ide pokok dalam bab Heryanto juga dapat

dijumpai dalam bab-bab selanjutnya, yakni bahwa indus-

trialisasi di bawah pemerintah Indonesia dan Malaysia yang

otoriter telah membawa kondisi-kondisi historis tertentu di

mana hambatan maupun peluang yang ditawarkannya harus

dipahami secara baru dengan menguji aktor-aktor sosialnya.

Kajian Kelly tentang zona-zona industri yang jauh dari

pusat negara menunjukkan seberapa jauh sejarah, institusi-

institusi sosial, dan orientasi kultural suatu kawasan yang

mengalami industrialisasi membentuk jenis masyarakat ma-

dani yang ada. Kelly membandingkan Ornop di dua konteks

yang sangat berbeda dari segi perkembangan infrastuktur,

komposisi sosial, pengaruh sejarah, dan kaitan timbal-balik

mereka dengan dunia—Pulau Pinang di Malaysia dan Batam

di Indonesia. Namun kedua wilayah yang secara geografis

jauh dari Ibukota negara ini telah menjadi daerah pertum-

buhan industri yang pesat, memikat angkatan kerja muda dari

seluruh penjuru negara, bertumbuh berkat penanaman modal

asing, dan yang lebih penting, maju secara ekonomis akibat

campur-tangan negara dalam mempermudah masuknya mo-

dal global. Akan tetapi, jenis intervensi negara otoriter dalam

setiap kasus agak berbeda. Kelly menggambarkan Pulau

Pinang sebagai wilayah yang dikelola oleh suatu otoriterisme

birokratik dengan lokalisasi kekuasaan politik terbatas. Di

lain pihak, Batam hingga akhir 1990-an berada di bawah

otoriterisme Orde Baru yang militeristik dan sentralistik.
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Menurut Kelly hanya ada sedikit keseragaman dalam pem-

bentukan masyarakat madani sebagai konsekuensi indus-

trialisasi. Dari sini ia menyimpulkan bahwa tidak ada ‘pena-

laran umum’ dalam perumusan sosok masyarakat madani

serta kaitannya dengan ‘demokrasi’ atau ‘pembangunan’.

Jika Kelly mengamati Ornop, Vedi R. Hadiz melihat gerak

sejarah aktivisme buruh sebagai sesuatu yang tidak dapat

disederhanakan atau mudah diramalkan. Hadiz berpendapat

bahwa tersisihnya buruh dari kehidupan politik—melalui

kekuatan militer di Indonesia dan secara institusional di

Malaysia—telah mempersulit usaha buruh membentuk ke-

kuatan tandingan yang padu dan mandiri terhadap negara di

kedua negara ini. Akibatnya, menurut Hadiz, buruh tidak

berada dalam posisi strategis untuk membentuk “agenda

gerakan reformasi yang didominasi oleh para aktor politik

yang secara organis tidak ada hubungannya dengan gerakan

buruh”. Yang penting dicatat di sini, argumentasinya tidak

semata-mata bertumpu pada cara-cara eksklusif yang dilaku-

kan suatu rezim otoriter dalam suatu negara belaka, tetapi

sebagai bagian proses globalisasi. Walaupun konsekuensi-

konsekuensi globalisasi itu bersifat kontradiktif, berbagai

perusahaan multi-nasional telah mampu menekan berbagai

pembatasan pada kegiatan keorganisasian buruh. Walau

demikian, solidaritas buruh transnasional sangat lambat

pembentukannya. Hadiz, misalnya, mencatat tiadanya upaya

serikat buruh Malaysia untuk mempertahankan hak-hak

pekerja migran Indonesia. Di masa lalu, kendaraan organisasi

tidak-resmi tanpa-struktur bermanfaat dalam menghadapi

represi negara. Tetapi Hadiz tidak yakin bahwa hal ini bisa

berkembang menjadi institusi yang efektif pada masa pasca-

Soeharto. Ia menyimpulkan dengan menekankan perlunya
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buruh mengembangkan “kemampuan berswa-organisasi” agar

mampu mempengaruhi masyarakat, politik, dan ekonomi.

Dengan menempatkan analisisnya di dalam kendala-

kendala struktural dan politik yang kompleks, Norani Othman

berpendapat bahwa demokratisasi politik dan masyarakat

Islam telah menjadi agenda utama para aktivis Muslim di

Malaysia dan Indonesia, seiring dengan kecenderungan di

negara-negara Islam di seluruh dunia. Argumentasinya cukup

peka pada perkembangan global dalam politik Islam yang

memaksa kedua negara untuk mengakui dan memberi tang-

gapan. Dalam konteks ini Islamisasi merupakan bagian proses

perubahan sosial yang kompleks dan bukan adopsi suatu

orientasi ideologis itu sendiri. Othman berpendapat bahwa

tanggapan negara terhadap gejala Islamisasi yang kompleks

ini sangat berwawasan sempit. Misalnya, Mahathir meng-

undang Anwar untuk bergabung ke dalam kabinet peme-

rintahannya guna menjinakkan kepentingan-kepentingan or-

ganisasional Islam dan membentuk sejumlah kebijakan yang

mendorong Islamisasi hukum dan praktik-praktik sosial.

Dengan adanya berbagai upaya proses Islamisasi yang dipim-

pin oleh kelompok elite, pada saat yang bersamaan demo-

kratisasi politik dan masyarakat Islam jatuh ke tangan orang-

orang yang sama. Sementara ia yakin bahwa tahun-tahun

Reformasi telah mendorong perspektif keislaman pada alter-

natif demokrasi, tetap saja tidak jelas baginya apakah perkem-

bangan ini juga akan mendorong gerakan-gerakan Islam yang

ada di kawasan ini secara mendasar dan berjangka panjang.

Berlawanan dengan kasus Malaysia sebagaimana dikaji

oleh Othman, Budianta melihat kaum perempuan sebagai

aktor sosial di Indonesia yang memberi sumbangan vital

dalam menggugat sifat bias jender dalam relasi-relasi sosial
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serta kecenderungannya dalam pemilahan etnis dan agama.

Ia berpendapat bahwa berbagai upaya para aktivis perempuan

untuk memperluas basis partisipasi sosial dan kelas dalam

kehidupan politik—yang dimengerti secara baru dan luas,

memiliki konsekuensi yang jauh lebih bermakna daripada

munculnya pemimpin perempuan semacam Megawati

Soekarnoputri dalam politik elite. Bila pasang naik aktivisme

kaum perempuan selama periode Reformasi mungkin telah

terhambat masalah ikatan organisatoris, demokratisasi politik

telah mengalami kemajuan yang berarti. Fokus perhatian

Budianta adalah organisasi-organisasi kaum perempuan yang

kurang tertata, yang mengerahkan berbagai lapisan sosial

berbeda dengan tanggapan yang semakin tajam terhadap

krisis ekonomi kawasan dan dalam menggugat otoriterisme.

Yang mendorong individu-individu dan kelompok-kelompok

perempuan di Malaysia maupun Indonesia bergerak adalah

kepedulian kemanusiaan mereka terhadap dampak krisis

yang semakin memburuk, serta masih adanya kekerasan

negara, khususnya yang langsung mengena pada tubuh pe-

rempuan. Tulisan Budianta dengan demikian merombak

bangunan politik, dan memperlihatkan bagaimana kaum

perempuan dari berbagai lapisan terpolitisir secara sungguh-

sungguh melalui cara seperti ‘politik susu’ sementara mereka

takut atau skeptis terhadap kelompok-kelompok aktivis pe-

rempuan dan ‘politik’. Dalam konteks ini, Budianta melihat

aktivisme kaum perempuan bukan sebagai feminis itu sendiri

tetapi sebagai gerakan demokratis di dalam dirinya sendiri,

karena itu preferensinya lebih pada terminologi sinkretis,

yakni aktivisme ‘demokratis feminis’.

Mandal memilih pendekatan berbasis luas dalam meng-

ungkapkan bentuk dan substansi kepedulian para pekerja seni
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yang aktivis. Ia berpendapat bahwa pekerja seni aktivis

melintasi berbagai batas sosial—termasuk di antaranya kelas,

agama, etnis, dan jender—dan secara kolektif, walaupun tidak

selalu secara kooperatif, memproduksi kepedulian estetis

yang sangat penting terhadap otoriterisme. Trampil dalam

memainkan simbol, mereka bekerja dengan aktor-aktor sosial

lainnya dalam mengekspresikan ketidakadilan dan penin-

dasan di bawah otoriterisme. Menilai sumbangan para pe-

kerja seni dengan ukuran produktivitas oposisi ‘langsung’

jelas suatu kekeliruan. Tindakan para pekerja seni tampak

melalui kasus-kasus tertentu yang penting dalam mengem-

bangkan wawasan kritis dari bawah dalam menghadapi oto-

riterisme. Yang lebih langsung berkait dengan gerakan Refor-

masi, aneka kerja kesenian mereka menjadi penting dalam

menguak krisis, transisi, dan kondisi pasca-perubahan politik

melalui tindakan-tindakan merebut kembali ruang publik—

suatu tindakan simbolis yang sangat penting sebagaimana

dibahas dalam bab itu.

Secara keseluruhan, bab-bab di dalam buku ini men-

dukung gagasan bahwa analisis sosial perlu lebih diperluas,

kritis terhadap dirinya sendiri, peka pada tindakan, dan

mampu menyatakan perbedaan agar relevan. Sesuai dengan

kemajemukan wilayah sosial dan politik yang teranyam dan

beraneka-ragam, bab-bab dalam buku ini saling bersing-

gungan dan saling menguji dengan harapan bahwa secara

keseluruhan bab-bab itu menawarkan perspektif tentang

dinamika dan prospek gugatan terhadap otoriterisme yang

telah dan sedang terjadi. Dengan kata lain, bab-bab ini juga

menjelajahi batas-batas paling jauh yang harus dihadapi

prospek semacam itu dalam jangka panjang. 
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Catatan

1 Di antara sejumlah pengamat mutakhir, seorang sarjana terkemuka
menulis “Indonesia masih jauh dari demokrasi dalam arti yang sesung-
guhnya, … Namun di lubuk hati yang terdalam, saya tetap berkeyakinan,
terutama karena sebagian besar orang yang saya temui di Indonesia
[merasa] melihat peluang-peluang,…bahwa masa depan demokrasi di
Indonesia lebih banyak tergantung pada seberapa efektif dan memikat
demokrasi baru yang lebih partisipatoris terhadap bangsa itu–terutama
kaum elite-nya—daripada terhadap apa yang diyakini sebagai nilai-nilai
‘Asia’” (Antlöv 2000:221).

2 Sebagai contoh tinjauan pustaka, lihat serangkaian artikel di bawah tema
“Debating the Transition Paradigm” dalam Journal of Democracy, 13 (2),
Juli 2002.

3 Untuk situasi di Burma, yang sedikit berbeda tapi layak diperbandingkan,
lihat Alamgir (1997); untuk kasus Cina dan Taiwan, lihat Shi (2000).

4 Hal ini samasekali tak dimaksudkan sebagai tinjauan pustaka. Penye-
butan beberapa acuan di sini dimaksudkan hanya sebagai ilustrasi.
Bahkan hanya karya-karya yang terbit setelah serangkaian gejolak politik
1998 dan langsung relevan dengan isu-isu utama buku ini yang ditam-
pilkan di sini.

5 Tentang sejarah Indonesia yang mencakup banyak hal tapi serba ringkas,
mulai dari 5000 tahun yang lalu hingga masa pasca-Soeharto, lihat Cribb
(1999). Mengenai sejarah Indonesia yang lebih komprehensif, lihat
Ricklefs (1981). Tentang sejarah Malaysia, lihat Crouch (1996) serta
Milner dan Mauzy (1999).

6 Malaysia sebagaimana dikenal sekarang baru terbentuk pada 1965
dengan masuknya Sabah dan Sarawak dan keluarnya Singapura.

7 Di bawah Presiden Soeharto, negara Orde Baru secara bertahap meng-
gunakan Undang-Undang Anti-Subversi dan hukum pidana Pencemaran
Nama Baik untuk menahan dan mengadili tokoh-tokoh oposisi (lihat
Heryanto 1993a). Yang membedakan antara penerapan hukum ini dan ISA
di Malaysia adalah tidak adanya upaya para pejabat Orde Baru untuk
menunjukkan kasus-kasus mereka dengan kredibilitas hukum. Meskipun
ada perbedaan gaya, efek represi negara semacam itu di kedua negara
mungkin tidak jauh berbeda terutama dalam hal menyebarkan ketakutan
di kalangan penduduk. Dalam menanggapi protes masyarakat terhadap
Undang-Undang Anti-Subversi para pejabat Orde Baru mencoba untuk
merevisinya dan memodifikasinya mirip dengan ISA-nya Malaysia (dan
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Singapura). Pada 1999, sebagai bagian upaya mengonsolidasikan
kekuasaan dan legitimasinya, Presiden Habibie mencabut UU Anti-
Subversi. Namun, yang mengecewakan orang-orang Indonesia yang
sedang bersemangat Reformasi, dalam tahun yang sama pemerintah
mengusulkan seperangkat undang-undang baru yang memberikan kekua-
saan yang besar kepada Presiden dan militer untuk menekan ancaman
internal maupun eksternal terhadap keamanan negara.

8 Sebagai contoh diskusi yang menonjol tentang ini, lihat R. Young (1990:1-
20). “Harus ada ‘the other’—tak ada majikan tanpa budak, tidak ada
kekuasaan ekonomi-politik tanpa eksploitasi, tidak ada kelas yang
dominan tanpa ada kelas tertindas, tidak ada ‘bangsa Prancis’ tanpa orang
berkulit warna gelap, tidak ada Nazi tanpa ada bangsa Yahudi…” (Cixous,
dikutip R. Young 1990:2-3).

9 Sekurang-kurangnya dua artikel yang sangat inovatif dan orisinal telah
mengeksplorasi masalah-masalah politik identitas dengan perantaraan
internet yang mengglobal dalam menanggapi kekerasan 1998 di Indone-
sia, lihat Lochore (2000) dan Tay (2000).

10 Ketika buku ini hendak naik cetak, kami mendapat berita tentang publikasi
karya Case (2002). Karena keterbatasan waktu, relevansi buku itu tidak
sempat dikaji di sini.

11 Menurut perspektif semacam itu, perubahan sosial, ekonomi, dan politik
dalam satu atau dua ratus tahun terakhir ini ditentukan oleh “reaksi para
elite penguasa tanah terhadap prospek komersialisasi pertanian” (Crouch
1985: 3) dan industrialisasi. Lebih jauh, lihat Moore (1969).

12 Tentu saja, sebagian besar tulisan dan karya akademis tidak bebas dari
tindak kekerasan simbolis serupa. Tetapi, perbedaannya terletak pada
derajat pengakuan terbuka dan tahu-diri yang tercakup dalam aktivitas
keilmuan ini.

13 Para sarjana tentang demokratisasi Thailand telah banyak berdialog
dengan post-modernisme, lihat misalnya Kasian Tejapira (1996) dan
William Callahan (1998).


