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Ariel Heryanto:

Per-uangan Mereka akan
Ber- as pada Lapisan Bawah
Sebagai kalangan yang cenderung
diuntungkan sistem politik yang berlaku,
kalangan menengah
di Indonesia seringkali disangsikan perannya
dalam demokratisasi. Namun Ariel
Heryanto, pengajar pasca-sarjana UKSW,
Salatiga, nienolak pesimisme itu. Menurut
salah satu ilmuwan yang melakukan studi
serius atas kelas menengah ini, kalaupun
kelas tersebut cenderung memperjuangkan
kepentingan mereka sendiri, imbas dari
perjuangan itu akan menjangkau
segenap lapisan. Di bawah ini, disajikan hasil
wawancara Republika dengannya .
Bagaimana and a memandang
pernyataan Feisal Tanjung, tentang
kelas menengah sebagai artikulator
dan agregator kepentingan kelas
bawah?
Saya menilai ucapan Feisal Tanjung
itu sangat intelektual. Sebagai suatu
pemyataan politik, ia mencerminkan
bobot intelektualitas cukup tinggi. Te~ tapi, di pihak lain, itu bukan statemen
untuk kalangan "akademik, sehingga
mestinya tidak juga perJu dianalisis
lebih jauh secara akademik. Forumnya
sendiri (Tanwir I Muhammadiyah di
Denpasar - Red), saya kira bukan forum iImiah yang memang dimaksudkan untuk menganalisis pemyataan
Pangab tersebut. Tetapi kalau dicoba
analisis, state men terse but sebetulnya
mengandung suatu kontradiksi. Apalagi kalau kita melihatnya dari kacamata sosiologi.
Di mana letak kontradiksinya?
Pertama, jika lapisan atas memang
kuat, mestinya ia tidak perJu lagi
mengharapkan peran lapisan menengah sebagai agregator atau artikulator
kepentingan kelas bawah. Ini membuktikan bahwa lapisan atas memang
kuat, tapi tidak dalam segala hal.
Kedua, tersirat dalam pemyataan
Pangab tersebut bahwa dengan perannya sebagai agregator dan artikulator
lapisan bawah, lapisan menengah ini
hams menyesuaikan dengan lapisan
atas. Misalnya, kalangan menengah

lapisan ini dapat memberikan luberan
pada lapisan yang lain, dalam hal ini
terutama pada lapisan bawah.
Sebagai contoh, apa yang dilakukan
para wartawan .yang merupakan
salahsatu lapisan menengah. Mereka
ini kan berjuang untuk menegakkan
kebebasan pers; atau gampangnya,
mereka menentang pencabutan
SIUPP. Imbas dari perjuangan para
wartawan itu, juga akan berdampak
kepada nasib para petani, pedagang
kecil, buruh, dan sebagainya.
Begitu pula upaya yang dilakukan
oleh kalangan intelektual, misalnya
melalui sikap kritisnya terhadap persoalan-persoalan bangsa. Saya yakin
hal demikian akan berimbas kepada
lapisan yang lain.
Kita bisa berharap pada lapisan
menengah, karena lapisan ini sangat
plural. Karena sifat majemuknya ini,
maka tidak bisa dikatakan semua lapisan menengah itu baik atau jelek.
Adakalnya sebagian dari mereka men-

Tidak satu pun faksi dalam lapisan menengah, yang
inheren lebih progresif dari yang lain, misalnya untuk
demokratisasi. Apakah faksi mahasiswa lebih menjanjikan
untuk proses demokratisasi? Saya berpendapat tidak.
Tidak juga faksi-faksi yang lain secara tunggal. Masingmasing memiliki peluang yang sarna, bergantung pada
keadaan. Gerakan mahasiswa itu kan bersifat sangat
temporal, dan atas dasar volunterisme, kesukarelaan.
dikatakan harus mampu "menga c
gregasikan dan mengartikulasikan aspirasi kalangan bawah secara sistematis dan terarah, dikemas sedemikian
rupa menjadi suatu usulan kepada
lapisan atas."
Kalau begitu, kasihan sekali kan
nasib lapisan atau kelas menengah?
Mereka seolah-olahhanya dijadikan
alat bagi kelas atas. Di situ. saya melihat adanya kontradiksi dari pemyataan Pangab tadi.
Tapi, bisakah sebenarnya kita
berharap pada lapisan menengah?
Bisa saja. Meskipun lapisan menengah punya kepentingan sendiri dan itu pula yang mereka peIjuangkan
pertama-tama - namun perjuangan

jadi opportunistik, tetapi pada saat
yang sarna sebagian yang lain mungkin bisa menjadi sangat radikai.
Ketika keadaan mendesaknya kebac
wah, peJaku kelas menengah akan
menjadi radikai. SebaIiknya, ketika
melambung ke atas, ia akan cenderung
opportunistik.
Kalangan mana yang paling bisa
dilabelkan sebagai lapisan menengah di Indonesia?
Lapisan menengah adalah kategori
yang relatif baru. Dalam aliI-an We,berian maupun aliran kelas oleh Marx,
lapisan menengah tidak masuk dalam
kedua-duanya. Weber membagi kelaskelas dalam masyarakat berdasarkan
perbedaan status wibawa. Sedangkan

Marx lebih melihatnya dalam konteks
pertentangan kelas. Menurut Marx
hanya ada 2 kelas dalam masyarakat:
yang kuat dan lemah, yang menindas
dan tertindas, yang menghisap dan
dihisap. Jadi, tidak ada konsep kelas
menengah dalam literatur klasik sosiologi.
Saya cenderung mengatakan,
Japisan menengah itu adalah mereka
yang bukan pemilik modal, tetapi bukan buruh atau pekerja kasar. Contohnya, intelektual, seniman, ulama,
wartawan, manajer, dan mahasiswa.
Karena berada di antara dua lapisan,
maka lapisan menengah ini acapkaJi
menjadi korban.
Lapisan menengah juga menjadi
medan Jaga pertentangan dari kelas
atas dan kelas bawah. Tetapi, kelas
menengah ini memiliki kepentingannya sendiri. Kalau terus menerus ia
cuma dijadikan alat, dalam posisi
teIjepit diantara 2 kelas, maka lapisan
menengah dapat meledak juga. Dan
ini akan sangat membahayakan kita
semua sebagai bangsa.

me. Lagi pula. kapitalisme pun
mengandung demokrasi dengan
caranya sendiri. Masyarakat Amerika
sangat kapitalistik, tetapi siapa menyangkal bahwa demokrasi juga
bedangsung disana. Kita sering bicara
demokrasi, tetapi lebih pada dogmanya bukan prakteknya.
Ada kritik. bahwa kalang-an
menengah hanya berjuang untuk
kepentingan sendirl. Misalnya, rilereka hanya ribut soal kenaikan
pulsa telepon, bukan upah burul).
Bagaimana pandangan Anda?
Sudah saya katakan, lapisan menengah itu memiliki kepentingannya
sendiri yang mereka perjuangk~n.
Tetapi mereka bukan hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Di samping itu, perjuangan lapi$afl
menengah pasti akanberimbas kepada
lapisan yang lain, atas maupun bawafl.
Saya kurang sepakat dengan pendapat
semacam diatas. Lapisan menengah
itu sangat majemuk: Suatu saat mungkin sebagian pelaku lapisan menengah'
lebih berperan sebagaipembawa aspirasi lapisan atas, sehingga mereka
terkesan opportunistik. Tapi pada saat
yang sarna, sebagian lagi lebih membawakan aspirasi Japisan bawah,
sehingga tampak sangat radikal. Jadi,
sulit untuk dilakukan generalisasi
terhadap lapisan ini.

Siapa yang paling bisa diharapkan untuk demokratisasi? Intelekc
tual, borjuasi, mahasiswa, profesional, atau"manajer?
Tidak satu pun faksi dalam lapisan
menengah, yang inheren lebih progresit' dari yang lain, misalnya untuk
demokratisasi. Apakah faksi mahaApakah pengaruh politik intrin- .
siswa !chih mcnjanjikan untuk proses
demokratisasi? Saya berpendapat sik dalam kelas menengah?
tidak. Tidak juga faksi-faksi yang lain
Kalau yang Anda maksudkan,
secara tunggal. Masing-masing me- apakah ada watak-watak politik yang
miliki peluang yang sama, bergantung khas lapisan menengah, saya jawab
pada keadaan. Gerakan mahasiswa.itu tidak ada. Corak atau watakpolitik
kan bersifat sangat temporal, dan atas lapisan menengah, lebih merupakan
hasil interaksi dengan konteksnya.
dasar volunterisme, kesukarelaan.
Saya kira kalangan pengusaha dan Jadi, tidak ada sesuatu yang intrinsik
profesional, justru lebih bisa diharap- atau inheren daIam kelas menengah.
kan peranannya dalam lapisan menengah. Sebab, mereka punya kepenDukungan kalangan muda bortingan yang sifatnya lebih memaksa _ juis kepada PDI - sebagaimana
dan berjangka panjang, ketimbang tercermin dalam dukungannya
para mahasiswa.
pada Pemilu - tidakkan mencerminkan tingginya aspirasi demoDengan posisi sosial ekonomi krasi kalangan ini?
mereka, apakah lapisan menengah
Iya. Tetapi aspirasi politik kan tidak
akan mendukung demokrasi yang cuma lewat partai politik. Banyak mecenderung kapitalistik, atau yang dium yang lain, untuk saluran aspirasi
mendukung keadilan sosial?
politik. Bubarnya SDSB, apa itu
Dalam konteks sekarang, kapitalis- bukan lantaran aspirasi politik rna·
me musti harus dilewati sebagai masa syarakat. Lewat mana? Kan tidak
transisi. Persoalannya, sampai berapa lewat partai politiI\. Justru sebagian
lama kita melewati masa itu, dan apa besar orang bergerak lewat pers .•
Fewawancara: ahmad syaify
altematif setelah itu di luar kapitalis-

