
ur. Ariel Heryanto (dosen UKSW Salatiga)': 

Karena slogan .Luberdan Jurdil 
berbedadengal1. kenyataan .... 
PPPdan PDlbabak·belur . 

" . 
Oi Indonesianuasanpolitik tak hanya terjadidalam Pemilu, atau 

, dalam sidang-sidang OPR/MPR. Gerakpolitik jug~. terjadi dalam 
, :- diskusi-diskusi, seminar-seminar, ataudalam rapat-rapat RT.' 

. Munculnya ormas-ormaS baru belakangan ini, PCPP (Persatuari 
Cendekiawan Pembangunan Panca5ila) dan PNI (Persatuan Nasional 
Indonesia) rriisalnya, kata Dr~Ariel Heryanto, dosen UKSW (Univer-
sitas Kristen Satya Wacana) Salatiga, adalah bagian dari gerak politik. 

Bagaimana pendapatnya mengenai OTB, peran sospol ABRI, dan 
Pemilu'mendatang? Oalam percakapan dengan SWADESI di kedia-
, mannya, di komplek perumahan dosen UKSW Salatiga, Ariel 

mengemukakan pokok-pokok pikirannya. ,Berikut petikaimya: , 

Secara tersamarn~p~knya or~ng , 
, ° semakin mempertanyakail peran sospol 
, ABRI. Pendapat Anda? ", 

Oalam Pemilu-pernilu yang lalu ABRI dan 
Golkar merupakan· ke~uatan bersama Oan 
orang tidak memperdebatkannya. Kalau se
karang gandengan ABRI-Golkar itu "digugat" 
orang, 'mesti kita pertanyakan, ada apa. 
Rupanya kini sedang terjadi pemikiran ulang 
mengemii peran sespol ABR!. 

Oalam masyarakat, di banyak level dan 
sektor terjadi plLtralitaS aspirasi politik. Oulu, 
semuanya bisa diSeragamkan. Kini, dalam' 
satu kelompok yang berbendera sarna tidak ' 
seragain aspirasinya. ' 

Dalam tubuh ABRI sendiri? ' , 
Kita lihat, dalam tubuh ABRI sendiri terjacli 

semacam kebin~ngan. Di sana adajawaban 
lebih dari satu, terhadap satu pertanyaan:Ten- . 
tu saja tidak mudah untuk membeberkan 
perbedaan tersebut karena tidak ingin menim
bulkan kesan seakan-akan ada perpecahan 
dalarn tubuh ABRI. Tapi perbedaan itu jelas 
terlihat masyarakat. ' . , 

Menurut hemat saya,dalarn kehidupan 
bermasyarakatsega!a sesuatu mem'ang pantas 
dipertanyakan ulang. Filsafat saya begitu. Oa- ' 
lam pengertian perlu terus disegarkan kem
bali. Sebab jawaban-jawaban terhadap per
so alan masa larnpau tidak bisa dikatakan ab
solut, sempurna. Kehidupan itu pada hake
katnya selalu dinarnis: berkernbang ke depan. 

Saya kira masalahnya bukan apakah 
ABRI harus berdiri di atas semua kekuatan 
atau di atas semua kepentingan pada per
saingan kekuatan sosial politik. Peran ABRI 
terletakpada keseluruhan kehidupan sesial 
masyarakat., . 

. , terlalu ketat, terlalu formalistis, sehingga nggak , 
bisa luwes. Oi Indonesia nuansa politik tak 
hanya teIjadi di lembaga-lembaga formal se
pertiPemilu atau sidang-sidang OPR. Praktek 

,politik terjadi juga dalam sEmlinar-seminar, 
diskusi-diskusi, atau di rapat-rapat RT. 

Oilihat dari aspek demokratisasi, muncul- ' 
nya ormas~ormas tersebut tidak perlu dicuri
gai. Oi sana-sini ada aspirasi 'yangberbeda. 
Ada perbedaan-perbedaan. ltu balk-balk saja 
asal ada mekanisme untuk mengelolanya 
sebaQai suatu kekuatan unfuk meinbangun, 
Bukan menjadi faktor disintegratif, melainkan. 
menjadi, fa!dor J?€ngkayaan aspirasi. 

Kita tidak bisa mengisolir peranan sospol 
ABRI dalam konteks Pemilu dan kekuatan 
sesial poiitik dari peran' ABRI dalarn konteks 
seluruh pranata, kehidupan masyarakat. 
Oengan kata lain Dwi Ftingsi ABRI. Dr. Ariel Heryanto 

Bukankah ABRI berasal dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat? Oalam masyarakat 
kepentingan tidak selalu sarna. Maka dia akan 
memilih, di antaranya dalam politik kepartai
an, di bidang keagamaan, kebudayaan, aan 
bidang ekonomi. Saya kirasecara lebih makro. 

.. pengembangannya harus demikian. 
Apa konsekuensi mayoritas tunggal 

bagi kehidupan bermasyarakat, ber- , 
,0 bangsa ~an bernegara? 

Saya sangat percaya pada suasana kese
imbangan. Kalau ada yang mayoritas tunggal~ 
saya khawatir itu nggak sehat, baik dalam ke
hidupan alam maupun kehidupan bermasya
rakat. Oalam kondisi krisis, 'kepemimpinan 
dari pusat itu memang diperlukan: entah itu 
ABRI,partai atau agama. Tapi sifatnya da
rurat, untuk menanggulangi kekrisisan. Tapi 
kalau itu mau diabadikan, mau disistemkan, 
itu nggak akan sehat.. ' 

Banyak pemerintahan dengan sistem 
seperti itu ternyata menimbulkan keterasingan 
bagi mayoritas masyarakat kecil. Oi hampir 
semua negara sosialis komunis begitu. Oi be
berapa negara kapitalis juga demikian. Oisana 
ada semacam apatisme dari masyarakat. 

Oi Amen"ka Serikat dan Australia, misal
nya Oi sana bukan hanya satu partai yang 
dominan, tapi dua partai. MaSing-masing Par
tai Oernokrat dan Republik, dan Partai Buruh ' 
dan Republik. Masyarakat di negara itu me
rasa tidak ada perubahan yang berarti. Kedua 
partai itu memang memegang pucuk perne
rintahan secara bergilir, tapi policy~nya tak 
banyak berubah: Lama-lama kedua partai itu 
semakin tidak jelas bedanya. Sarna saja. 
Sehingga kemudian orang berpikir mengenai 
perlunya ada banyak partai. . 

Munculnya onnas-omlas belakangan 
ini menurut Anda merupakan gejala 
politik yang bagaimana? 

Saya menduga ini merupakan bukti bah
wa energi masyarakat begitu membludak, se- . 
hingga tak tertarnpung oleh badan-badan 
yang ada. Mereka merasa perlu membuat ru
tnah-rumah baru. Kelahiran ormas-ormas ter
sebut bukan tidak mungkin diSebabkan karena 
lunturnya rasa nasionalisme. Narnun yang 
jelas kehadiran mereka disemangati oleh 
semangat keagarnaan, seinangat untuk men
dapatkan keadilan ekonomi. 

Bisa juga karena badan-badan yang ada 

Pemilu masih Cukup lama, tapi soal 
azas Jurdil. Luber, dan sistem kampanye 
sudah disinggung dalam Rapim Golkar. 
Pendapat Anda? ~ . 

Yang utama adalah pengejawantahan 
sekonkret-konkretnya azas Jurdil {Jujur dan 
adil)dan Luber (Langsung, Umum; Bebas dan 
Rahasia). ltu harus diwujudkan sarnpai pada 
tingkat teknis UU Pemilu. Jangan hanya ber
henti pada slogan. 

Selama inijarak antara slogan dengan pe
laksanaan sangat jauh. Oi situ babak-belurnya 
PPP dan POI. Saya sebagai warga negara 
yang tidak menjadi anggota salahsatu partai 
menginginkan agar prinsip sebuah republik, 
prinsip kedaulatan rakyat ditegai<kan. Bukan 
kekuatan sosial politiknya yang harus menang, 
tapi aturan mainnya yang harus menang agar 
semua orang mendapat hak yang sarna untuk 
ikut bermain. Target kita dalam Pemilu adalah ' 
memenangkan sebuah prinsip, sebuah aturan 
main. Berjuang lewat partai, boleh. Tapi yang 
kita perjuangkan bukan kemenangan partai, 
melainkan sistemnya. Karena itu untuk men
jadi seorang republiken, untuk menjadi se
orang negarawan tidal< harus menjadi pemir?-

pin partai. Menurut saya, yang prinsip begitu . 
Di lingkungan UKSW Salatiga di

sinyalir ada oknum yang diindikasikan 
sebagai' berbau om. Bagaimana se-
benarnya? " 

Sebenarnya yang ngomong seal om itu 
hanya sebagian dari elemen pemerintah. ltu . 
pun dipersoalkan oleh ~bagian dari unsurpe-

. merintah. Menteri Keh'akiman Oetojo Oes
man saya lihat sangat kritis dalarn men~i 
isu OTB. Juga ucapan-ucapan dari Komnas 
HAM. Saya tetap menganggap, Komnas HAM 
masih merupcoom bagian dari aparatur ne
gara. Kita salut terhadap sikapnya yang kritis. 

OJ masyarakat tak semua bersikap kritis. 
Justru ada yang mernbesar-besarkan isu ter
sebut Misalnya, saya punya hutang, karena 
belum bisa membayar saya dibilang OTB. OJ 
Satya Wacana ini. ada seal-seal sengketa ari-

. tara satu unsur universitas dengan unsur lain 
juga pakai OTB-OTB-an.Nggak ada hubung

, annya dengan pemerintah. ltu biarlah I)la5ya-
rakat yang menilai " 

Yang mail saya katakan, sekarang ini ter
jadi pluralitas aspirasi. Dalam tubuh peme
rintahan sendiri ada lebih daii satu suara Ten- . 
tui dengan kepentingan yang berbeda Oalam 
masyarakat juga begitu. 

Maksud Anda? 
. SaYa melihat, kini sedang terja9i kekalutan 

yang lu~ biasa dalam perdebatan seal OTB. 
Kalau dibilang orang suruh waspada, itu nggak 

- jelek~ Tapi yang menjadi masaIah kata was
pada itu dari mulut ke mulut ditambah-tam
bahi. Mungkin ada juga yang menulisnya de
n900 hurup besar. Kalau sudah demikian per
soalannya l1?enjadi runyarn dan kacau. Kalau 
sudah kacau lantas siapa yang bertanggung 
jawab? . 

Tapi menurut pendapat saya inijuga me
(Upakan suatu ujian buat kita Apakah rakyat 
bisa mencerna isU tersebut secaradewasa atau 

,tidak. Saya perhatikan, rakyat kini jauh lebih 
dewasa. Saya bangga sekali. Mendengar isu 
begitu rakyat tidak emosi, tidak gegabah. 
8erbeda dengan kondisi masyarakat di tahun 
1970-198O-an: mendengar isu begitu bulu ku-
duk kita berdiri. ' 

Masyarakat kita, sePerti halnya masyara
kat yang lain, adalah masyarakat yang ber
adab, modem, tidakbodoh, cerdas, dan cu
kup tahu diri. Tapi juga tidak serripurna, di 
sana-sini kadang-kadang ada sikap ketidak-
sabaran, ada ernesi. ' 

Masyarakat yakin, PKI sudah mati. Oan 
saya kira di dunia ini komunis sudah habis. 

. Kalausatu dila orang masih mau bern~, 
silakan. Tapi generasi muda tahunya apa? 
paling-paling tahu dari buku, bukan dari 

. praktik politik. ' 
Lalu? 
Menurut pendapat saya, lepas cIari seal 

komunis nggak komunis. masyarakat justru 
lebih mernpersoalkan rasionalitas dan krede- -
bilitas. Nggak penting itu seal OTB, suksesi, 
atau soal Pemilu. Masyarakat lebih menguta
makan kerangka berpikir dan bicaranya Or- , 
ang sekarang tidak mau cUsodori isu semba
rangan. Orang ingin lebih melihat buktinya 
Ini menurut saya sangat memgesarkan hati. 
Akhirnya, pemerintah yang sering kita kritik 
pun, sengaja atau tidak berhasil mendewasa
kan oposisinya, mendeWasakan rakyat Sekali 
lagi, rakyat lebih mempersoalkan rasionalitas, 
kredebilitas dan legalitas. Tidak gegabah. Ini; 
mungkin', karena kesempatan menikmati 
pembangunan dengan penuh stabilitas se1ama 
jangka wakfu yang panjang. 8erbeda dengan 
tahun 1967 di mana orang berada dalaI'n ke
ragu-raguan dan ketidak-pastian. Sekarang 
orang makin yakin bahwa pertumbuhan eke
nomi kita cukup mantap. Sehiogga orang bisa 
ngomong seal yang lain: soal kebenaran, ke
adilan dansebagainya.' 0 MHS 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




