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Memerinlah negara besar seperti menggoreng ikan kecil 
Kalau sering dibolak·balik akan hancur menjadi bubuk 

~ Lao Tzu, 500 SM 

t 
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Salam Sejahtera bagi kita semua 

Perkenankanlah saya pada hari yang berbahagia ini pertama-tama me
manjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan seru sekalian alam, yang hingga hari ini 
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mu Politik Universitas Airlangga, di hadapan Sidang Universitas Airlangga, 
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2 PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

o Hadirin yang saya hormati, 

Gerakan sosial politik sarat interpretasi sebagai gerakan yang menentang 
kekuasaan dominan. Pemaknaan ini berangkat darikenyataan, dalam banyak 
hal gerakan sosial dan politik berwujud perlawanan, bersifat kontra-hegemonik .'Jo 

dalam berbagai manifestasinya. Tak dapat disangkal, gerakan sosial politik 
umumnya digerakkan oleh ideologi perlawanan yang dibutuhkan sebagai pem
benaran, dan dirumuskan dalam tujuan gerakan dengan maksud agar gerakan 
tersebut mempunyai landasan dan motivasi yang kuat, serta aspirasi yang tang
guh, supaya mampu melawan kekuatan lebih besar yang dihadapi. Dengan kata 
lain, gerakan sosial politik umumnya menganut ideologi anti-ekstorsi atau ideo
logi anti-pemerasan, dan menekankan penolakan terhadap sistem yang diang
gap tidak adil dan menindas. 

Gerakan sosial politik sering pula diidentikkan dengan radikalisme yang 
bennakna sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial 
yang sedang berlaku, dan ditandai kejengkelan moral yang kuat untuk menen
tang dan bennusuhan dengan kaum yang punya hak-hak istimewa dan berkuasa. 

Lt,:, 

mereka dengan sungguh-stJ 
dengan para pemimpin 
membentuk partai 

Dalam sejarah 
sosial petani yang radikal, 
berupa kerusuhan. Domiruu 
monetisasi faktor-faktor 
dan pengenalan pajak 
menjadi sangat tergantunft 
koloniaL Perluasan agroind 
turnl yang menciptakan 
buahkan hubungan tidak 
an. Perluasan administrasi 
kerajaan di bawah ke~ 
Dominasi kultural Barat 
syarakat kehilangan . 
hidup yang menuntun ke 

Karena itu, salah satu aspek paling menarik dari gerakan-gerakan sosial adalah pat dengan menggali 
dimensi politiknya, di mana pada dasarnya semua gerakan tersebut merupakan kan jalan yang ditempuh 
ekspresi protes terhadap keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai kekacau lama yang aman. Beber<>n!ll 
an, tennasuk pemerasan dan penindasan oleh mereka yang menggunakan ke petani dalam masa itu 
kuasaan (Sartono, 1984:83). pergerakan sosial 

Dalam gerakan sosial politik, kita temukan kombinasi spontanitas yang Perbanditan ..........,....,l 
diturunkan dari identifikasi emosional yang membeludak, kadang didukung se Perbanditan ini bisa 
penuh hati oleh rakyat meski hanya dalam waktu yang pendek dengan gambar dit sosial (social bandit). 
an masa depan yang lebih baik, dan pemimpin-pemimpin utama. Gerakan itu 
banyak pula yang diinspirasi oleh motif-motif ras, etnis, dan juga yang bersifat 
lokal dan tradisional. Karakteristik pokok dari gerakan ini, apa pun bentuknya, 
bersifat spontan dan populis, hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat 
pengikut, derajat imbauan emosional yang tinggi dari program, dan kesederha
naan tujuannya. Bentuk gerakan di sekitar tujuan umum sangat terdifusi, dan 
pencapaian tujuan ini dipercaya bisa memecahkan semua masalah besar. 

Dalam sejarah kita mengenal berbagai istilah pergerakan yang pada da
samya merupakan suatu proses penerjemahan dan pencomotan yang kompleks 
dan dinamis, di mana gerakan menggunakan berbagai sarana sebagai alat eks

!. 

presi politiknya, apakah surat kabar, rapat umum, pemogokan, bahkan partai, 
sehingga rakyat dapat mengatakan apa yang tidak mereka katakan selama ini. 
Derigan berbagai sarana tersebut, gerakan memobilisasi segmen-segmen pendu
duk yang lebih luas lagi, dan sering melepaskan gelombang radikalisme rakyat. 
Gelombang radikalisme inilah yang membuat gerakan benar-benar mumi milik 
rakyat, sekaligus menguji kemumian tujuan para pemimpin gerakan, memaksa 

ketidakadilan, penekanan ~ 
hadap kemiskinan, tekanan 
sarkan kesadaran politiknYI 
menjadi gerakan yang belu 
tengah sadar politik (resistc 
sadar politik). Gerakan ata\: 
oleh tindakan kejahatan sel 
sejenisnya. Resistensi sete) 
kelompok yang diwujudkru 
sistensi yang sadar politik ! 
berontakan, dan sejenisnya 

o Hadirin yang terhormat, 

Banyak gerakan sosi 
sifikasikan sebagai gerakaJ:l 
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. gerakan yang menentang 

kenyataan, dalam banyak 

bersifat kontra-hegemonik 


r
gerakan sosial politik 


dibutuhkan sebagai pem

dengan rnaksud agar gerakan 

kuat, serta aspirasi yang tang


yang dihadapi. Dengan kata 

anti-ekstorsi atau ideo


terhadap sistern yang diang

dengan radikalisme yang 
menyeluruh tertib sosial 
yang kuat untuk menen

istimewa dan berkuasa. 
Igel:alam-~~era.kan sosial adalab 

gerakan tersebut merupakan 
adit atau berbagai kekacau

yang rnenggunakan ke

kornbinasi spontanitas yang 
IU\;oIIUU<JIJ\.. kadang didukung se
yang pendek dengan gambar

bernirrlPin utama. Gerakan itu 
etnis, dan juga yang bersifat 

ini, apa pun bentuknya, 
antara pemimpin dan rakyat 

dari program, dan kesederha

umum sangat terdifusi, dan 

semua masalah besar. 


pergerakan yang pada da
pencomotan yang kompleks 

sarana sebagai alat eks
pemogokan, bahkan partai, 
mereka katakan selarna ini. 

segmen-segmen pendu
lelc)mb,ang radikalisme rakyat. 

benar-benar murni milik 
_1.11111'"IJ111 gerakan, rnemaksa 
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mereka dengan sungguh-sungguh memikirkan gerakan, menghadapkan mereka 
dengan para pemimpin negara, bahkan mendorong beberapa dari mereka untuk 
membentuk partai (Shiraishi, 1997). 

Dalam sejarah pedesaan Jawa, kita temukan berbagai fenomena gerakan 
sosial petani yang radikal, berupa gerakan sosial bersifat keagamaan, dan juga 
berupa kerusuhan. Dominasi ekonomi penjajaban di pedesaan berupa perluasan 
monetisasi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, komoditas ekspor, 
dan pengenalan pajak baru, makin memperberat beban petani. Kehidupan petani 
menjadi sangat tergantung pada perusahaan perkebunan maupun pengusaha 
kolonial. Perluasan agroindustri dan birokrasi menimbulkan diferensiasi struk
tural yang menciptakan peran baru dalam masyarakat. Dominasi politik mem
buahkan hubungan tidak wajar, sehingga terjadi ketegangan dan ketidakserasi
an. Perluasan administrasi kolonial yang legal-rasional menempatkan penguasa 
kerajaan di bawah kekuasaannya, dan mendesak lembaga-Iembaga tradisional. 
Dominasi kultural Barat jelas menolak norma-norma yang ada, sehingga rna
syarakat kehilangan orientasi. Dalam keadaan seperti itu diperlukan pegangan 
hidup yang menuntun ke arab orientasi barn yang menenteramkan. Hal ini dida
pat dengan menggali nilai-nilai tradisional. Protes sosial dan kerusuhan merupa
kan jalan yang ditempuh oleh pemimpin gerakan untuk mengembalikan situasi 
lama yang aman. Beberapa bentuk kerusuhan dan berbagai bentuk protes sosial 
petani dalam masa itu adalah perkecuan, termasuk perbanditan sosial dalam 
pergerakan sosial (Suhartono, 1991). 

Perbanditan merupakan fenomena gerakan sosial petani yang radikal. 
Perbanditan ini bisa dibedakan menjadi bandit biasa (ordinary bandit) dan ban
dit sosial (social bandit). Gerakan perbanditan dilakukan untuk menghilangkan 
ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi. Perbanditan merupakan resistensi ter
hadap kemiskinan, tekanan pajak, kerja wajib, dan tekanan sosio-politik. Berda
sarkan kesadaran politiknya, resistensi berupa perbanditan itu dapat dibedakan 
menjadi- gerakan yang belum sadar politik (resistensi pra-politik); resistensi se
tengah sadar politik (resistensi quasi-politik); dan sadar sepenuhnya (resistensi 
sadar politik). Gerakan atau resistensi yang tidaksadar politik lebih didominasi 
oleh tindakan kejahatan semata yang diwujudkan dalam pencurian, begal, dan 
sejenisnya. Resistensi setengab sadar politik dilakukan oleh individu maupun 
kelompok yang diwujudkan dalam perampokan dan perkecuan, sedangkan re
sistensi yang sadar politik sepenubnya diwujudkan dalam bentuk gerilya, pem
berontakan, dan sejenisnya (Suhartono, 1995:130-31). 

o Hadirin yang terhormat, 

Banyak gerakan sosial termasuk kerusuhan, pemberontakan, dapat dikla
sifikasikan sebagai gerakan keagamaan karena gejala-gejala tersebut umumnya 
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cenderung berhubungan dengan gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama, a an dan menghadapi rintangaI1l 
taumenggunakan 'cara-cara agama untuk mewujudkan tujuan-iujuan gaib mere yang teratur, tampaknya 
ka. Meski gerakan-gerakan sosial di Jawa merupakan perwujudan protes rakyat ting. Sebuah pergulatan 
terhadap ketidakadilan penguasa, namun ideologi mereka diliputi oleh lembaga berusaha menghisap tenaga 
keagamaan, karena pandangan dunia rakyat pedesaan masih terlampau dipenga tingan mereka. Senjata-seni 
ruhi agama. Para pemimpin memiliki karisma keagamaan yang mampu meng relatif tanpa kekuatan itu 
gerakkan aksi politik kaum tani dengan propaganda utopis, senantiasa merupa rut, mencopet, pura-pura 
kan bahaya terpendam bagipara pemegang kekuasaan birokratis. Di bawah ke bagainya. Semua itu hanya 
kuasaan Belanda yang sering melakukan penindasan, oposisi dan agitasi politik dikit atau tidak sarna sekali, 
di dalam masyarakat dapat bertahan dan menyebar hanya jika disertai hal-hal di, serta secara tipikal mengllli 

. yang bersifat keagamaan. Dalam pesan keagamaan millenaristis, kaum tani me penguasa atau norma-norma 
lihat kuncipenyelamatan dari penindasan penjajah (Suhartono, 1995). Berbagai Perlawanan (resistensil 
jenis gerakan sosial yang bercorak keagainaan dalam sejarah radikalisme petani lah tiap (semua) tindakan 
di Jawa adalah gerakan juru selatnat (messianisme); "Ratu Adit" (millenarian nakkan atau menolak tuntuta1 
isme), pribumi (nativisme), gerakan kenabian (prophetisme), dan penghidupan yang dikenakan pada kelas 
kembali (revitalisasi), atau menghidupkan kembali (revivalisme) (Sartono, negara, pemilik mesin, 
1984:10). annya sendiri (misalnya, 

Unsur pokok gerakan keagamaan adalah seorang pemimpin keagamaan dap kelas-kelas atasan ini. 
yang merupakan seorang prophet, atau guru, atau dukun, atau tukang sihir, atau petani bukan sekadar 
utusan mesias. Pemimpin-pemimpin ini diilhami oleh wahyu. Sudah diketahui untuk sebagian juga dirakit 
secara umum dalam Kebudayaan Jawa, harapan-harapan millenarian yang ter ga-lembaga itu menunaikan 
sembunyi sangat mendorong ke arah munculnya tokoh-tokohprophetic. Mereka saja kecuali menghalangi . 
itu kebanyakan adalah orang-orang terkenal sebagi guru ilmu, kiai, atau orang tidak bersifat perorangan, 
orang suci yang umumnya memiliki daya karisma. Elite keagamaan ini dapat 302). 
mengutarakan harapan-harapan rakyat biasa dengan kata-kata, karena mereka 
kebanyakan merupakan pewaris dari tradisi lisan atau tertulis (millenarian). De o Hadirin yang saya horman 
ngan meningkatnya dampak kekuasaan asing dalam zaman kolonial ada kecen
derungan, gerakan-gerakan keagamaan digunakan sebagai jubah bagi oposisi Gerakan sosial politik 
politik. Kecenderungan mendasar lainnya dari gerakan keagamaan ini adalah ada, di mana struktur sosial 
mendorong gerakan-gerakan itu mengembangkan orientasi politik yang lebih kuasaan, kekayaan dan 
ekstrem, dan muncul sebagai gerakan politik yang radikal (Sartono, 1984: 13-4). antara kelompok-kelompok 

Gerakan sosial berupa resistensi petani dengan nuansa lain dalam kon menguasai sarana pemaksa 
teks penindasan dikemukakan oleh James C. Scott (1985) sebagai weapons of untuk menguasai mereka 
the weak, berupa "bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari" (everyday forms of 

~ 
ik idea maupun penguasaan 

peasant resistance) yang bisa merupakan kontra-hegemonik. Menurut Scott, orang-orang miskin memberri 

konsep hegemoni dan dalam hubungannya dengan konsep kesadaran palsu, dasarnya dilahirkan untuk 
mistiftkasi, dan ideologisasi aparatur negara, tidak hanyagagal metnahami hu terbatasnya berbagai sarana 
bungan-hubungan kelas, tapi juga menyesatkan kita secara serius dalam upaya dan tekanan mereka terhadaI1 
memahami konflik kelas padabanyak situasi. Meski para elite bisa saja me Keresahan atau 
nguasai perilaku yang tampak dari orang-orang miskin, tetapi mereka tak dapat sosial. Keresahan serta 
menguasai pikirannya. Bagi kaum tani y~ng terpencar di seluruh daerah pedesa bagi pertumbuhan gerakan 
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IVf.lJ:lI;iLl·;~UI"), dan penghidupan 

yang diilhami oleh agama, a
tujuan-tujuan gaib mere

perwujudan protes rakyat 
mereka diliputi oleh lembaga 

masih terlampau dipenga
ta~,aJlI,11(I..I1 yang mampu meng

utopis, senantiasa merupa
birokratis. Di bawah ke

oposisi dan agHasi politik 
hanya jika disertai hal-hal 

millenaristis, kaum tani me
(Suhartono, 1995). Berbagai 

.sejarah radikalisme petani 
"Ratu Adil" (millenarian

(revivalisme) (Sartono, 

pemimpin keagamaan 
IUW~UU. atau tukang sihir, atau 

wahyu. Sudah diketahui 
millenarian yang ter

. 

1}1{()h-tol(()h prophetic. Mereka 
guru ilmu, kiai, atau orang
Elite keagamaan ini dapat 
kata-kata, karena mereka 
tertulis (millenarian). De

zaman kolonial ada kecen
sebagai jubah bagi oposisi 

keagamaan ini adalah 
orientasi politik yang lebih 

radikal (Sartono, 1984:13-4). 
nuansa lain dalam kon

(1985) sebagai weapons of 
(everyday forms of i 

J-n1ege:mOlllK. Menurut Scott, r 
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.hanya gagal memahami hu

secara serius dalam upaya 
. para elite bisa saja me

tetapi mereka tak dapat 
di seluruh daerah pedesa-
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an dan menghadapi rintangan-rintangan yang lebih berat dari tindakan kolektif 
yang.teratur, tampaknya "bentuk perlawanan sehari-hari" menjadi sangat pen
ting. Sebuah pergulatan prosais namun tetap, antara kaum tani dan mereka yang 
berusaha menghisap tenaga kerja, pangan, pajak-pajak, sewa-sewa dan kepen
tingan mereka. Senjata-senjata "biasa" yang dimiliki kelompok-kelompok yang 
relatif tanpa kekuatan itu adalah menghambat, berpura-pura, pura-pura menu
rut, mencopet, pura-pura tidak tahu, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan se
bagainya. Semua itu hanya membutuhkan koordinasi atau perencanaan yang se
dikit atau tidak sarna sekali, dan sering merupakan bentuk menQlong diri priba
di, serta secara tipikal menghindari tiap konfrontasi yang bagaimanapun dengan 
penguasa atau norma-norma elite. 

Perlawanan (resistensi) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah ada
lah tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud melu
nakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, penghormatan) 
yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas lebih atas (misalnya, tuan tanah, 
negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntut
annya sendiri (misalnya, pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terha
dap kelas-kelas atasan ini. Kita pun tidak boleh lupa, bentuk-bentuk perlawanan 
petani bukan sekadar produk ekologi sosial kaum tani. Parameter perlawanan 
untuk sebagian juga dirakit oleh lembaga-Iembaga penindasan. Sejauh lemba
ga-Iembaga itu menunaikan tugasnya dengan efektif, mereka boleh berbuat apa 
saja kecuali menghalangi bentuk-bentuk perlawanan yang bagaimanapun, asal 
tidak bersifat perorangan,informal, dan klandestin (Scott, 1985:289-90; 1993: 
302). 

o Hadirin yang saya hormati, 

Gerakan sosial politik tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural yang 
ada, di mana struktur sosial merupakan konsekuensi ketimpangan distribusi ke
kuasaan, kekayaan dan prestise, yang menimbulkan perbedaan kepentingan di 
antara keJompok-kelompok masyarakat yang berbeda jenjang.Mereka yang 
menguasai sarana pemaksa fisik dan produksi kekayaan memiliki kekuasaan 
untuk menguasai mereka yang tidak memilikinya. Kekuasaan itu mencakup ba
ik idea maupun penguasaan atas sumber daya material. Apabila kaum buruh dan 
orang-orang miskin memberontak, itu tidak berarti mereka secara intrinsik pada 
dasamya dilahirkan untuk membuat kerusuhan. Mereka memberontak karena 
terbatasnya berbagai sarana altematif yang mampu menyuarakan pandangan 
dan tekanan mereka terhadap perubahan (Eckstein, 1989:3). 

Keresahan atau keluhan dan kekecewaan adalah endemis pada struktur 
sosial. Keresahan serta keluhan kekecewaan itu tak dapat mereka perhitungkan 
bagi pertumbuhan gerakan sosial. Potensi terpenting munculnya gerakan sosial 
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6 PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

adalah juga akibat dari bentuk organisasi dan sumber daya organisasi politik 

yang ada. Organisasi politik, terutama setelah lewat waktu, mengalami kemero

sotan peluang membawa perubahan bagi lapisan bawah. Akibatnya, rakyat mis

kin lebih suka mengadakan perubahan melalui kelompok-kelompok yang terpi

sah, dan pemisahan ini dapat dimobilisasi tanpa organisasi formal. Organisasi .~ 


sangat rentan terjadinya oligarki internal, kooptasi eksternal, dan organisasi 

cenderung tumpul untuk memelihara sumber pengaruh gerakan dan militansi. 

Kebanyakan organisasi di mana pun cenderung konservatif, meski organisasi 

dapat juga membawa orang bersama-sama dan mengemudikan nilai-nilai perla

wanan mereka secara intensif atau tidak (Eckstein, 1989:6-7). 


Sekalipun rakyat tampaknya pasif, sungkan, dan diam, mereka dapat saja 
menolak kondisi-kondisi yang tidak mereka sukai melalui tindakan mengurangi 
produksi, atau tidak mengindahkan informasi-informasi penting dari para pe
nindasnya. Bentuk perlawanan secara diam-diam atau terselubung dad eksploi
tasi adalah lebih umum dilakukan daripada melawan secara terang-terangan. 
Rakyat biasanya bersedia mengambil risiko dengan mengadakan konfrontasi 
langsung bila mereka menganggap ketidakadilan tidak dapat ditoleransi lagi, 
dan jika tuntutan kebutuhan mereka melonjak tiba-tiba sementara institusi lokal 
dan nasional, serta kondisi kultural cenderung meminta mereka menggunakan 
jubah kolektif (Eckstein, 1989: 15). 

Gerakan sosial politik yang radikal cenderung bernujud kerusuhan dan 
kekerasan. Penjelasan tentang ini dapat dimengerti melalui beberapa pendekat
an yang dapat digunakan memahami fenomena kekerasan di masyarakat, khu
susnya yang menyangkut kekerasan politik, salah satu di antaranya adalah yang 
dikemukakan Ted Robert Gurr dalam bukunya Why Men Rebel (1970:3-4) yang 
mendefmisikan kekerasan politik sebagai: 

Semua serangan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap 

rezim politik, para aktor politiknya termasuk kelompok-kelompok poli

tik yang bersaing, maupun para pejabat atau kebijakan-kebijakannya. 

Konsep sedemikian ini menggambarkan adanya seperangkat peristiwa, 

penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan secara bersama, yang 

meliputi revolusi, termasuk juga perang gerilya, kudeta, pemberontak

an, dan kerusuhan. 


GUIT (1970:334-47) menawarkan model khusus untuk menjelaskan ber

l 
~bagai bentuk kekerasan politik. Ia membedakan antara kekacauan (turmoil), 

persekongkolan (conspiracy), dan perang saudara (internal war), sebagai ben
tuk-bentuk utama. Revolusi termasuk kategori internal war, bersama dengan 
"terorisme kelas kakap", perang, serta perang sipil. Satu hal yang menyebabkan 

Iinternal war dibedakan dad bentuk lain, karena ia lebih terorganisasi dibanding 
turmoil, dan lebih berbasis massa rakyat dibanding bentuk conspiracy. Karena 
itu, logis jika revolusi harns diterangkan dari adanya deprivasi relatif yang he-

GERAKAN SOSIAl 

bat, meluas, dan 
nyentuh para calon elite 

Kekerasan politik 
na terdapat kesenjangan 
capabilities (nilai kern"""''''''' 
deprivation (deprivasi 
dan kesempatan atau kemaml 
patkan barang-barang 
jika kondisi praktis dan 
sasaran-sasaran politik. 
tara barang-barang berharga 
nya yang sebenamya. 
terjadi, makin menyangkut 
memungkinkan terjadinya 
kata lain, penyebab utama 
kernbangnya ketidakpuaSaII,1 
nya dalam aksi kekerasan 
la deprivasi relatif, pertama, 
lai pengharapan di dalam 
rasakan makin menurun. 
mampuan relatif statis, tapi 
intensif. Dan ketiga, 
simultan, nilai pengharapanl 
(GUIT, 1970). 

o Hadirin yang mulia, 

Sementara itu UlaIu;;:S1 

lution (1978) maupun 
(2003) menggambarkan, 
kan, bagaimanapun ketidruwl 
dalam aksi politik 
dari suatu kelompok yang 
ya. Bahkan sekalipun 
ing mungkin berhasil 
dengan eara mempertinggi 
kakan Tilly (1978:436): 
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satu di antaranya adalah yang 


Men Rebel (1970:3-4) yang 


tmlIDltas politik terhadap 
lelclmpiDk-lcelomOi:>k poli
kebijakan-kebIJakannya. 

• .,t,' ....."I1 

seperangkat peristiwa, 
secara bersama, yang 
kudeta, pemberontak

untuk menjelaskan ber

antara kekacauan (turmoil), 

(internal war), sebagai ben


war, bersama dengan 

Satu hal yang menyebabkan 


lebih terorganisasi dibanding 

bentuk conspiracy. Karena 


deprivasi relatifyang he-


GERAKAN SOSIAl POLITIK RAKYAT, ONTRAN-ONTRAN DEMOKRASI 

bat, meluas, dan menyangkut berbagai segi kehidupan (multifaceted) yang me
nyentuh para calon elite maupun massa rakyat. 

Kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota masyarakat marah kare
na terdapat kesenjangan antara value expectations (nilai pengharapan) dan value 
capabilities (nilai kemampuan) yang menimbulkan apa yang disebut relative 
deprivation (deprivasi relatif). Ada kesenjangan antara barang-barang berharga 
dan kesempatan atau kemampuan yang dianggap menjadi haknya untuk menda
patkan barang-barang berharga tersebut. Masyarakat menjadi marah, khususnya 
jika kondisi praktis dan budaya yang ada merangsang terjadinya.agresi terhadap 
sasaran-sasaran politik. Orang menjadi marah bila terdapat jurang pemisah an
tara barang-barang berharga dan kesempatan yang mereka anggap sebagai hak
nya yang sebenamya. Makin besar kecenderungan fenomena deprivasi relatif 
terjadi, makin menyangkut berbagai segi kehidupan masyarakat, maka makin 
memungkinkan terjadinya fenomena kekerasan politik dan kolektif. Dengan 
kata lain, penyebab utama terjadinya kekerasan politik dan kolektif adalah ber
kembangnya ketidakpuasan, politisasi dari ketidakpuasan itu, dan aktuahsasi
nya dalam aksi kekerasan terhadap sasaran dan aktor-aktor politik. Ada tiga po
la deprivasi relatif, pertama, decremental deprivation, yang terjadi manakala ni
lai pengharapan di dalam masyarakat relatif konstan, tapi nilai kemampuan di
rasakan makin menurun. Kedua, aspirational deprivation, manakala nilai ke
mampuan relatif statis, tapi nilai pengharapan di dalam masyarakat bertumbuh 
intensif. Dan ketiga, progressive deprivation, manakala secara substansial dan 
simultan, nilai pengharapan naik berbarengan menurunnya nilai kemampuan 
(Gurr, 1970). 

o Hadirin yang mu/ia, 

Sementara itu Charles Tilly dalam karyanya, From Mobilization to Revo
lution (1978) maupun dalam bukunya, The Politics oj Collective Violence 
(2003) menggambarkan, bagaimana para pakar teori konflik-politik mengata
kan, bagaimanapun ketidakpuasan rakyat, mereka tak dapat ikut campur tangan 
dalam aksi politik (termasuk aksi kekerasan), kecuali mereka menjadi bagian 
dari suatu kelompok yang terorganisasi yang mempunyai beberapa sumber da
ya. Bahkan sekalipun kemudian mereka atau kelompok-kelompok yang bersa
ing mungkin berhasil menekan kemauan untuk ikut campur dalam aksi kolektif 
dengan cara mempertinggi risiko yang harns ditanggung, sebagaimana dikemu
kakan Tilly (1978:436): 

Revolusi dan kekerasan kolektif itu lebih cenderung muncul secara 
langsung dari pusat proses-proses politik dalam suatu masyarakat, ke
timbang mencerminkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam masyara
kat. .. bahwa klaim-klaim dan klaim-klaim balasan tertentu terhadap pe
merintah yang ada yang dilakukan oleh berbagai kelompok yang termo
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SIS1 melaksanakan KClIt:lIU, 

menghiraukan landasan 
wenang/otoritas (authnyitv) 

suatu kerelaan khusus 
daan antara kekuasaan dan 
samya berhubungan deng&ul 
berhubungan dengan posisi 
untuk membedakannya, 
Weber- kekuasaan adalah 
hubungan dominasi dan 
192; Martin, 1990:71-2). 

Sementara itu, 
cara lebih sederhana 
penjelasannya dengan 
fty, but it is intimately 
sini ia membangun tiga 
Kedua, force adalah 
kuasaan yang terinstitusional 
dan kedua menunjuk pada 
proposisi itu dikatakan . 
makna independen untuk 
lainnya akan terdefmisikan 

Untuk itu, Bierstedt 

PIDATO PENGUKUHA~ GURU BESAR 

bilisir adalah lebih penting dibanding dengan ketidakpuasan umum atau 

kekecewaan dari kelompok-kelompok itu dan bahwa tuntutan (klaim) 

untuk mendapat tempat yang mapan dalam struktur keku~saan adalah 

sangat menentukan. 


Namun Tilly (1978) menolak memakai kekerasan sebagai objek analisis .~ 

nya, karena ia berpendapat, insiden kekerasan kolektif sesungguhnya hanya me
rupakan akibat proses normal persaingan kelompok memperebutkan kekuasaan 
dan tujuan tertentu. Objek analisisnya adalah aksi kolektif yang diartikan seba L 

gai aksi sekelompok orang secara bersama dalam mencapai kepentingan bersa
ma. Dalam menganalisis aksi kolektif ini, Tilly menggunakan dua model umum, 
yakni model masyarakat politik dan model mobilisasi. Unsur pokok model ma
syarakat politik adalah pemerintah (organisasi yang mengendalikan sarana-sa
rana kekerasan utama dalam masyarakat) dan kelompok-kelompok yang mem
perebutkan kekuasaan, termasuk anggota pesaing yang mempunyai akses rutin 
terhadap surnber daya pemerintah, dan penentang (semua pesaing lainnya). Mo
del mobilisasi termasuk variabel yang dirancang untuk memperjelas pola aksi 
kolektif yang dilakukan pesaing tertentu. Variabel ini mengacu pada kepenting
an kelompok, tingkat pengorganisasian, besamya sumber daya yang ada di ba
wah kendali kolektif, serta kesempatan dan ancaman yang dipakai oleh pesaing
pesaing tertentu dalam hubungannya dengan pemerintah dan kelompok pesaing 
lainnya. 

Dalam argumen Gurr (1970) mengenai deprivasi relatif, dijumpai versi 
gagasan tentang negara dan masyarakat. Dia menganggap kekuasaan dan stabi
litas pemerintahan tergantung langsung pada kecenderungan kemasyarakatan secara sosiologis bermakna 
dan dukungan rakyat. Ia tidak yakin organisasi-organisasi kekerasan negara da tas, atau ketertutupan, 
pat secara efektif menekan (untuk jangka waktu lama) sebagian besar rakyat seorang atau kelompok 
yang kecewa, atau yang tidak mendukung pemerintah. Negara dalam teori Gur 
adalah suatu aspek konsensus yang bermanfaat (utilitarian consensus) dalam 
masyarakat. Negara dapat menggunakan paksaan atas nama konsensus dan legi
timasi umum, tapi hal seperti ini tak dapat ditemukan dalam paksaan yang dior
ganisasi. Sebaliknya, dalam beberapa hal teori konflik politik Tilly (1978) juga 
memandang negara pada dasamya sebagai paksaan yang diorganisasi. Bagian 
penting dari model masyarakat politik Tilly adalah definisinya tentang pemerin
tah sebagai suatu organisasi yang mengendalikan sarana-sarana pemaksaan uta
ma dalam masyarakat. Negara menjadi alat (pada dasarnya memaksa) yang di ~ 

I 
kendalikan kelompok-kelompok "anggota" dari pemerintahan, kelompok-ke I 
lompok yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan. 

o Hadirin yang terhormat, 

Pengertian kekuasaan dalam hal ini merujuk pada definisi Max Weber, 
yaitu kemungkinan seorang aktor dalam antar-hubungan sosial berada pada po

"barang atau nyawa", mene 
(nakedforce) yang mereduks 
dalam peperangan pun mengl 
rah atau mati". Semua ini, k3 
an manifes. Sedangkan keku 
harus ada sebelumnya yang j 

pok yang memiliki kekuasaaJ 
an itu sendiri merupakan ke~ 
kan force, bukan secara aktl 
secara aktual. Kekuasaan mel 
lam suatu situasi sosial. Kek 
dental, kekuasaan selalu sulc 
di- kekuasaan. Kekuasaan 
lam setiap situasi sosial, dan 
bukan force dan otoritas, tap 
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i:etiidak:umlSan umum atau 
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J\.\illa..:KUJ sebagai objek analisis
sesungguhnya hanya me
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kolektifyang diartikan seba
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1"'1l,~J'.~'lla'~u.ll dua model umum, 
Unsur pokok model ma


mengendalikan sarana-sa

yang mem


yang mempunyai akses rutin 

(semua pesaing lainnya). Mo

untuk memperjelas pola aksi 

ini mengaeu pada kepenting

sumber daya yang ada di ba


yang dipakai oleh pesaing

dan kelompok pesaing 


relatif, dijumpai versi 
~gaJlgg(lp kekuasaan dan stabi

kemasyarakatan 

IUUll~'UI sosial berada pada po-

.~aHl"OL"l kekerasan negara da
lama) sebagian besar rakyat 

Negara dalam teori Gur 
(utilitarian consensus) dalam 

nama konsensus dan legi
dalrun paksaan yang dior
politik Tilly (1978) juga 

yang diorganisasi. Bagian 
definisinya tentang pemerin

sarana-sarana pemaksaan uta
dasamya memaksa) yang di
pemerintahan, kelompok-ke

yang bersangkutan. 

pada definisi Max Weber, 

SISl melaksanakan kehendaknya sendiri, meski terdapat perlawanan, tanpa 
menghiraukan landasan tempat meletakkan kemungkinan itu. Sedangkan we
wenang/otoritas (authority) adalah kemungkinan untuk memerintah dengan 
suatu kerelaan khusus tertentu dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu. Perbe
daan antara kekuasaan dan otoritas terletak pada kenyataan, kekuasaan pada da
samya berhubungan dengan kepribadian individual, sedangkan otoritas selalu 
berhubungan dengan posisi atau peran sosial seseorang. Satu-satunya eara lain 
untuk membedakannya, kata Dahrendorf (1986) -seperti yang juga dilakukan 
Weber- kekuasaan adalah hubungan faktual semata, sedangkan otoritas adalah 
hubungan dominasi dan penundukan (subjugation) yang sah (Giddens, 1985: 
192; Martin, 1990:71-2). 

Sementara itu, Bierstedt (1976) membedakan kekuasaan dan otoritas se
eara lebih sederhana dengan memasukkan unsur force (kekuatan). Ia memulai 
penjelasannya dengan mengatakan, power is not force andpower is not author
ity, but it is intimately related to both and may be define in terms ofthem. Dari 
sini ia membangun tiga proposisi. Pertama, kekuasaan adalah force yang laten. 
Kedua, force adalah kekuasaan yang manifes. Dan ketiga, otoritas adalah ke
kuasaan yang terinstitusionalisasi. Ia mengakui, sebenarnya proposisi pertama 
dan kedua menunjuk pada hal yang sarna. Ia tak menolak bila definisi kedua 
proposisi itu dikatakan sirkuler. Tapi ia menegaskan, jika kita dapat menemukan 
makna independen untuk salah satu dari ketiga konsep tersebut, maka konsep 
lainnya akan terdefinisikan dalam term tersebut, dan sirkularitas lenyap. 

Untuk itu, Bierstedt mengajukan definisi independen konsep force, yang 
seeara sosiologis bermakna penerapan sanksi. Force merupakan reduksi atas ba
tas, atau ketertutupan, bahkan eliminasi total atas semua altematif aksi sosial se
seorang atau kelompok oleh orang atau kelompok lain. Aneaman penodong: 
"barang atau nyawa", meneermink&n situasi penggunaan kekuatan telanjang 
(nakedforce) yang mereduksi altematifmenjadi dua, misalnya. Seorang tentara 
dalam peperangan pun menghadapi reduksi altematifdari pihak lawan: "menye
rah atau mati". Semua ini, kata Bierstedt, merupakan situasiforce atau kekuasa
an manifes. Sedangkan kekuasaan merupakan predisposisi atau kapasitas yang 
harus ada sebelumnya yang memungkinkanforce diaplikasikan. Hanya kelom
pok yang memiliki kekuasaan dapat menganeam penggunaanforce, d~ aneam
an itu sendiri merupakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan menjalan
kanforce, bukan seeara aktual; dan kemampuan menjatuhkan sanksi, tapitak 
seeara aktual. Kekuasaan merupakan kemampuan memperkenalkan force ke da
lam suatu situasi sosial. Kekuasaan terepresentasikan dalamforce. Secara insi
dental, kekuasaan selalu sukses; tapi ketika ia gagal, ia bukan -belum menja
di- kekuasaan. Kekuasaan tereermin melalui force yang dapat diterapkan da
lam setiap situasi sosial, dan mendukung otoritas. Dengan demikian, kekuasaan 
bukanforce dan otoritas, tapi sintesis dari ketiganya. 
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o Hadirin yang saya honnati, 

Kita dapat menyimak kuatnya campur tangan negara by force melalui 
statisasi yang tunduk pada politik kekuasaan yang represif di masa rezim Orde 
Baru, di mana negara muncul dengan berbagai organisasi kekerasan yang secara 
efektifmenekan sebagian besar rakyat yang kecewa atau yang tidak mendukung 
pemerintah. Negara Orde Baru menggunakan kekuasaan berupa kemampuan 
menciptakan kekerasan secara masif, teratur, dan memonopoli hak untuk men
cipta kekerasan dalam berbagai macam wujudnya. Sekaligus ini menunjukkan 
bagaimana negara yang sangat berkuasa bila dibandingkan kekuasaan yang di
miliki rakyat, yang tidak saja berupa sarana koersif dan represi, tapi juga sarana 
ekonomi, tidak sekadar berupa kewenangan birokratik, tetapi juga keahlian tek
nokratik, tak hanya berupa korporatisme organisasi politik dan kemasyarakatan, 
tapi juga ideologi, dan tidak saja berupa aturan berdasarkan hukum, tapi juga 
melalui praktik-praktik "premanisme". 

Kenyataan sedemikian itulah yang digambarkan Louis Althusser (Cahya
di, 1992) dengan menguraikan betapa proses dominasi dan penaklukan oleh ke heda tapi memiliki fungsi 
kuasaan negara tak hanya berlangsung melalui kekerasan fisik -dalam istilah produksi masyarakat. 
Althusser, repressive state apparatus- tapi juga lewat produksi dan reproduk mankan kondisi politik 
si kuasa dalam ruang kultural (tempat wawasan dan makna hidup dirajut dalam syarakat secara intelektual, 
bermacam teks dan wacana yang saling berkompetisi) -Althusser menyebut dian diberi arti ideologis 
nya, ideological state apparatus. *Marxisme-ortodoks melihat kekuasaan terpu mengabsahkan tindakan 
sat pada negara, dan negara merupakan instrumen kelas penguasa, sekaligus alat rasan itu. 
represi oleh satu kelas terhadap kelas lain. Bagi Althusser, 

Negara memonopoli hak menggunakan kekerasan (koersi). Hak penggu mata berdiri sebagai 
naan kekerasan itu adalah sah karena merupakan delegasi kekuasaan dari ma ini memungkinan RSA 
syarakat, yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik dan memecahkan ma
salah (yang hanya dapat diatasi dengan kekerasan fisik). Tapi persoalannya, ke
kuasaan pada umumnya sebagai cara cara paksaan kolektif selalu digunakan 
oleh kelas dominan untuk menjamin eksploitasinya terhadap kelas kelas di ba
wahnya, termasuk menggunakan kekerasan fisik untuk masalah-masalah yang 
seharusnya tak memerlukan koersi. Akibatnya, kekuasaan politik bukan lagi un
tuk memberantas kekerasan, tapi merupakan monopolisasi kekerasan demi ke
pentingan sendiri. 

Negara tak dapat hanya mengandalkan kekuasaan dan kekerasan untuk 
memperoleh ketundukan dan kepatuhan para warganya, sebab ia segera berubah 
menjadi lembaga otoriter, bahkan totaliter jika kekerasan fisik digunakan untuk 

* Althusser dalam pembahasannya tentang negara sebagai mesin represi --seperti kelompok Mands
me-ortodoks- selalu mengacu pada kesatuan perangkat kenegaraan (state apparatus) --yang harus 
dibedakan dengan kekuasaan negara (state power). Negara adalah idenlik dengan represive state 
apparatus. 

fat politik. Contoh RSA ada 
dangkan gerak hidup ISA se 
jadi represif juga, karena mj 
daran). Althusser menginga 
lam lingkup kekuasaan tapi; 
oleh kelompok di luar state, 
termasuk media massa. Ke~ 
but hegemoni (Cahyadi, 19 

I 
sebagaimana ISA, pada hal" I 

I 
nya, represi itu hereiri lunll 
mimpinan moral dan intelelL 
fat aktif Hegemoni tak dica 
(bahasa), terarah dan herkc 
(public consent) secara sm 
1992:66-88; Patria dan Arie 
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GERAKAN SOSIAL POLITIK RAKYAT, ONTRAN-ONTRAN DEMOKRASI 

memaksakan kehendaknya dalam segala bidang. Untuk itu diperlukan legitima
si -)'akni adanya alasan yang dapat diterima dan dipercayai para warga tentang 
perlunya mereka tunduk dan patuh pada kewenangan negara- misalnya, peme
rintah yang sedang memerintah mereka atas nama negara adalah pemerintah 
yang mereka pilih sendiri melalui pemililian umum, atau suatu pemerintahan 
peralihan yang tak dipilih lewat pemilu temyata membela kepentingan mereka 
dan mewujudkan aspirasi mereka. Kalau legitimasi ini juga tak bisa diperoleh, 
negara dapat menggunakan sarana lain, yakni mengupayakan ketundukan warga 
melalui bentuk paksaan lebih halus, tanpa kekerasan fisik, melalui manipulasi 
simbolik, moral atau intelektual. Karena tanpa kekerasan fisik, para warga se
ring diyakinkan, ketundukan yang mereka berikan itu sukarela dan bukan hasil 
pemaksaan (Kleden, 1999). 

Paralel dengan Marxisme-ortodoks, Althusser mengatakan, ada dua di
mensi hakikat negara, yakni represif dan ideologis -yang satu masuk dengan 
memaksa, sedang yang lain masuk dengan mempengaruhi. Repressive state ap
paratus (RSA) dan ideological state apparatus (lSA) adalah dua perangkat ber
beda tapi memiliki fungsi sarna, yakni melanggengkan penindasan dalam relasi 
produksi masyarakat. Kerja RSA menindas secara fisik (violence) untuk menga
mankan kondisi politik yang diciptakan ISA (melalui manipulasi kesadaran ma
syarakat secara intelektual, kultural dan simbolik). Penindasan RSA ini kemu
dian diberi arti ideologis oleh ISA dengan menyusun kerangka legitimasi yang 
mengabsahkan tindakan RSA, sehingga rakyat mau menerima tindakan keke
rasan itu. 

Bagi Althusser, RSA identik dengan sistem dan struktur negara yang se
mata berdiri sebagai penyangga kekuasaan yang sah dan eksplisit. Keabsahan 
ini memungkinan RSA menjangkau publik lebih luas, dan gerak hidupnya bersi
fat politik. Contoh RSA adalah militer, lembaga pengadilan, atau birokrasi. Se
dangkan gerak hidup ISA selalu ideologis. Tapi, yang ideologis kelak akan men
jadi represif juga, karena memang dimaksudkan demikian (memanipulasi kesa
daran). Althusser mengingatkan, berbeda dengan RSA, ISA tak hanya ada da
lam lingkup kekuasaan tapi juga bisa dimiliki sebagai sarana menuju kekuasaan 
oleh kelompok di luar state, yakni institusi agama, pendidikan, dan sebagainya, 
termasuk media massa. Kerja ISA inilah dalam konsep Antonio Gramsci dise
but hegemoni (Cahyadi, 1992:51-65; Simon, 1999; Glucksmann, 1980) yang 
sebagaimana ISA, pada hakikatnya juga merupakan represi kekuasaan. Beda
nya, represi itu berciri lunak atau halus (subtle) dengan mengandalkan kepe
mimpinan moral dan intelektual (intellectual and moral leadership) dan bersi.. 
fat aktif Hegemoni tak dicapai melalui coercive power, tapi diskursus sistemik 
(bahasa), terarah dan berkelanjutan untuk memenangkan penerimaan publik 
(public consent) secara sukarela akan sebuah gagasan atau rezim (Hendarto, 
1992:66-88; Patria dan Arief, 1999:112-23). Politik wacana memainkan peran 
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penting dalam meletakkan dasar-dasar hegemoni. 
Bagi Gramsci, upaya menciptakan kepatuhan para warga melalui hege

a Hadirin yang mu/ia,moni tak hanya dengan cara pihak yang dikuasai harus mempunyai dan mengin
temalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, tapi jauh lebih dari itu, mereka juga 

Dalam upaya memistharus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud 
Gramsci dengan hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan in

It 	
pil, Gramsci memulai 
hegemoni, yakni ekonom~telektual secara konsensual (aktif) (Sugiono, 1999:31). Ini sekaligus yang mem

~. mua itu menunjuk padabedakan dengan konsep ISA Althusser. Usaha menguasai isi pikiran, bahkan ca
bentuk garis dasar konseptutra berpikir melalui monopoli makna yang manipulatif, dicapai dengan memben
sunggubnya menjadi cirituk perluasan struktur kognitif dan afektif, di mana individu merasakan dan me
Marxis lainnya. Ekonomingevaluasi realitas sosial yang problematis. 
mode ofproduction yangGramsci menggunakan istilah common sense untuk menunjukkan cara 
meliputi teknik produksiorang awam yang tidak kritis dan tak sadar dalam memahami dunia. Namun ia 
munculnya perbedaantak melihat common sense dalam pengertian negatif semata, karena di dalamnya 
negara merupakan batasjuga mengandung unsur positif. Sebab ia yakin, "semua orang adalah filosof'. 
lisi dan aparat koersiAlasannya, semua manusia memiliki konsepsi tentang dunia atau pandangan 
ini, Gramsci mengidentitilddunia. Konsepsi sadar mereka tentang dunia, agama, dan ideologi bisa jadi ber
jahteraan dan institusibeda dengan aktivitas politik praktis dan perlawanan mereka terhadap penindas
juk pada organisasi lain dian, karena seseorang bisa memiliki dua kesadaran teoretik. Pertama, kesadaran 
gian sistem produksiimplisit dalam aktivitasnya, dan yang dalam realitas menyatu dengan orang
oleh orang atau komponenorang lain dalam dunia nyata yang bersifat praktis. Dan kedua, bersifat eksplisit 
nen utama masyarakat sipilatau verbal yang diwarisi manusia dari masa lampau tanpa sikap kritis. Menurut 
miliki demarkasi jelas,Gramsci, common sense merupakan tempat dibangunnya ideologi, sekaligus 
ring terjadi beberapamenjadi tempat perlawanan terhadap ideologi itu (Simon, 1999). 
buah batas, dua atauKonsep hegemoni Gramsci berdiri di atas asas, kelas mana pun yang 

mampu menguasai alat-alat produksi secara material (material means ofpro
duction) sanggup dan harus pula menguasai alat-alat produksi secara mental 
(mental means ofproduction). Dengan cara ini, ia telah membalikkan pemikir
an Marxis-ortodoks yang memberikan peran besar pada infrastruktur ekonomi 
menjadi superstruktur dalam dunia gagasan (Kleden, 1999). Gramsci sesung
gubnya mencoba keluar dari tradisi Marxis-ortodoks, di mana ekonomi menen
tukan ideologi superstrukturyang dibatasi komponen negara dan masyarakat si
pi!. Ia yakin, elemen ekonomi dapat dilaksanakan dalam beberapa penentuan 
dan cara spesifIk untuk mempengaruhi aktivitas negara dan masyarakat sipil. 
Dan sebaliknya, ekonomi juga dapat ditentukan oleh permainan terakhir yang 'r 
lahir dari tingkatan otonomi relatif negara dan masyarakat sipil atas ekonomi
nya. Bagi Gramsci, negara tak bisa dipahami tanpa pemahaman menyeluruh 
akan masyarakat sipil. Ia meyakini masyarakat sipil sebagai superstruktur yang 
mewakili faktor aktif dan positif perkembangan sejarah -yang merupakan hu
bungan budaya dan ideologi yang kompleks, kehidupan intelektual dan spiritu
al- serta ekspresi politik dari hubungan itu menjadi fokus analisis melebihi 

Arief, 1999). 
Masyarakat sipil yan! 

ta (private), yakni gereja, III 
kebudayaan, dan lembaga s~ 
kelompok sosial dominan nl 
bagi kelompok-kelompok sc 
reka dan membangun hegeI1 
sial yang membentuk masya 
dengan aparat yang membel 
dipisahkan dari organisasi r 
bersifat koersif. Masyarakat 
kerakyatan. Di dalam masya 
dominan. 

Dalam beberapa par 
(1971), Gramsci mengatakaJ 
ral, karena dalam masyara 

....I..-.
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tanpa sikap kritis. Menurut 

ideologi, sekaligus 
(Simon, 1999). 

asas, k:elas mana pun yang 
. (material means ofpro

produksi secara mental 
telah membalikkan pemikir
pada infrastruktur ekonomi 

1999). Gramsci sesung
di mana ekonomi menen
negara dan masyarakat si

dalam beberapa penentuan 
dan masyarakat sipil. 

permainan terakhir yang 
las~var,lkat sipil atas ekonomi

pemahaman menyeluruh 
sebagai superstruktur yang 

-yang merupakan hu
intelektual dan spiritu
fokus analisis melebihi 
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struktur (Patria dan Arief, 1999). 
. 

o Hadirin yang mulia, 

Dalam upaya memisahkan negara (political society) dan masyarakat si
pil, Gramsci memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan 
hegemoni, yakni ekonomi, negara (political society) dan masyarakat sipil. Se
mua itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar-fonnasi sosial yang mem
bentuk garis dasar konseptuaiisasi hegemoni. Penekanan pada tiga hal inilah se
sungguhnya menjadi ciri khas yang membedakan Gramsci dengan pemikir 
Marxis lainnya. Ekonomi sebagai batas pertama digunakan untuk mengartikan 
mode ofproduction yang paling dominan dalam masyarakat. Cara produksi itu 
meliputi teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan atas 
munculnya perbedaan kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi. Sedangkan 
negara merupakan batas yang berarti tempat muncuJnya praktik kekerasan (po
lisi dan aparat koersi Iainnya), dan terjadinya birokrasi negara. Dalam konteks 
ini, Gramsci mengidentifikasi birokrasi negara sebagai pelayanan sipil, kese
jahteraan dan institusi pendidikan. Batasan ketiga, masyarakat sipil itu menun
juk pada organisasi lain di luar negara daJam sebuah fonnasi sosial di luar ba
gian sistem produksi material dan ekonomi yang didukung dan dilaksanakan 
oleh orang atau komponen di luar batasan pertama dan kedua. Contoh kompo
nen utama masyarakat sipil adalah institusi religius. Ketiga batas itu harns me
miliki demarkasi jelas, meski kata Gramsci, di tingkat analisis dan empiris se
ring terjadi beberapa bagian organisasi dan institusi mungkin berada dalam se
buah batas, dua atau bahkan muncul dalam ketiga batas tersebut (Patria dan 
Arief, 1999). 

Masyarakat sipil yang dimaksud Gramsci adalah semua organisasi swas
ta (private), yakni gereja, media massa, partai politik, serikat dagang, lembaga 
kebudayaan, dan lembaga sukarela lainnya. Masyarakat sipil merupakan wadah 
kelompok sosial dominan mengatur konsensus dan hegemoni, sekaligus wadah 
bagi kelompok-kelompok sosial yang tersubordinasi menyusun perlawanan me
reka dan membangun hegemoni tandingan (counter hegemony). Hubungan so
sial yang membentuk masyarakat sipil berbeda dengan hubungan produksi, juga 
dengan aparat yang membentuk negara. Aparat yang membentuk negara harns 

'r 	 dipisahkan dari organisasi masyarakat sipil karena mereka memiliki monopoli 
bersifat koersif. Masyarakat sipil adalah wadah perjuangan kelas dan demokrasi 
kerakyatan. Di dalam masyarakat sipil terjadi persaingan hegemoni antara keJas 
dominan. 

Dalam beberapa paragraf pada Selection from the Prison Notebooks 
(1971), Gramsci mengatakan, masyarakat sipil adalah masyarakat etika dan mo
ral, karena dalam masyarakat sipillah hegemoni kelas dominan itu dibangun 
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melalui mekanisme peIjuangan dan ideologis. Sedangkan istilah masyarakat po
litik (political society) digunakan Gramsci untuk hubungan koersifyang terwu
jud dalam berbagai lembaga negara, yakni militer, polisi, lembaga hukum, dan 
penjara bersama semua departemen administrasi yang mengurusi pajak, keu
angan, perdagangan industri, keamanan sosial, dan sebagainya, yang tergantung 

,pada upaya akhir dari efektivitas monopoli negara dalam melakukan tindakan 
koersif. Gramsci menyadari aktivitas aparat negara lebih dari sekadar tindakan 

~koersif, dan aparat negara memainkan peran penting dalam membangun kesepa
katan yang disebut peran edukatif dan formatif negara. 

Sebenarnya istilah masyarakat politik bukan pengganti istilah negara, na
mun hanya menunjuk pada hubungan koersif yang terdapat pada aparat negara. 
Gramsci menyatakan, negara sebagaimana halnya aparat pemerintah harus di
pahami sebagai instrumen hegemoni yang bersifat private. Negara merupakan 
suatu kompleks dari aktivitas praktis dan teoretis di mana kelas penguasa tak ha
nya mempertahankan dominasinya, tapi juga memperoleh persetujuan dari ke
lompok lain di bawah kekuasaannya. Pandangan ini ia ringkas dalam pernyata
an: "negara adalah masyarakat politik ditambah masyarakat sipil". Dengan kata 
lain, hegemoni yang dilindungi tameng koersif. Ia menyebutnya sebagai negara 
integral. Tumpang tindih antara kedudukan state dan civil society diselesaikan 
Gramsci lewat konsep negara integral ini (Simon, 1999). 

Negara integral merupakan hasil perpaduan antara sumber koersi dalam 
masyarakat dan tempat kepemimpinan hegemonik. Negara integral merupakan 
hegemoni yang dilapisi selubung kekuasaan koersi. Hegemoni sekalipun beker
ja di tingkat kesadaran namun selalu didampingi langkah koersi. Dengan demi
kian negara integral memiliki dua aspek. Pertama, alat-alat kekerasan (means of 
coercion). Dan kedua, alat penegakan kepemimpinan hegemonik (means of 
establishing hegemonic leadership), seperti pendidikan, media massa, agama, 
penerbitan, dan lainnya. Alat kekerasan terdiri alat-alat paksa dan represi ne
gara, sedangkan alat pendirian kepemimpinan hegemoni merujuk pada institusi 
dalam formasi sosial yang bukan bagian dalam proses produksi ekonomi mate
rial, juga bukan organisasi negara, seperti organisasi komunikasi, olahraga, per
kumpulan pemuda, dan sebagainya. Meski antara hegemoni dan koersi terus 
berjalan berdampingan, namun negara integral berbeda dengan totaliter. Sebab 
dalam negara totaliter tak ada unsur sukarela, hanya paksaan. Sedangkan negara 

\.integral masih menyediakan peluang menghasilkan consent sukarela tanpa pak
saan (Patria dan Arief, 1999). 

Dalam proses hegemoni, semua bentuk wacana yang tak sesuai diskursus ~ 
resmi (menurut perspektif kelas dominan) selalu ditempatkan sebagai others. 
Pembentukan citra otherness sekaligus dipakai sebagai mekanisme mencipta
kan potret diri yang cenderung eksklusif karena dibangun dengan melibatkan 
proses kompleks: inklusi-eksklusi (inclusion-exclusion). Proses inklusi-eksklusi 

-;; 

"-: 

mikian, dominasi kebenar~ 
lakkan. 

Proses dominasi 
yang dijalankan kelas 
historical block -tempat 
syarakat yang dicita-ci 
arena diskursus (discursiv~ 
kan hegemoni dan cmIHto .. 1 

moni dilakukan oleh 
(within the dominant 
oleh kelompok yang 
(without or outside the 
lakukan dekonstruksi dan 
versi terhadap diskursus 
kata Gramsci, jika mampu 
kepentingan kelas dan 
menjadi representasi 
bangsa (Simon, 1999). 

Meski hegemoni 
pun memiliki sifat repn 
lak menjadi represif juga, 
daran. Sebab ketika dunia 
maka lahirlah pandangan 
nar-salah terhadap setiap 
sebut imperialisme bahasa 
takan imperialisme 
kognitif-yakni ketika 
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(memasukkan-mengeluarkan) ini dilakukan (meialui diskursus) dengan cara: 
mendevaluasikan (devalue), memarginalisasikan (marginalize), atau kalau perlu 
membungkam (silencing). Proses ini juga menempuh cara yang khas, yakni 
penggunaan oposisi biner (binary opposition). Konsekuensinya, tak ada kebe
naran di luar diskursus yang dikembangkan kelas dominan. Dalam kondisi de
mikian, dominasi kebenaran (melalui penundukan sukarela) menjadi tak tere" 
lakkan. 

Proses dominasi kebenaran lewat kepemimpinan moral dan intelektual 
yang dijalankan kelas dominan guna mempersatukan berbagai kelompok dalam 
historical block -tempat di mana dibangun konsensus yang luas mengenai ma
syarakat yang dicita-citakan dan diterima bersama- melahirkan persaingan dua 
arena diskursus (discursive field), yakni antara kelompok yang mengembang
kan hegemoni dan counter hegemony (tennasuk discursive alternative). Hege
moni dilakukan oleh kelompok yang cenderung bekerja dalam bingkai resmi 
(within the dominant discourse), sedangkan counter hegemony dikembangkan 
oleh kelompok yang selalu memproduksi realitas baru di luar bingkai resmi 
(without or outside the dominant discourse). Kelompok itu secara konsisten me
Iakukan dekonstruksi dan pengembangan gagasan altematif melalui upaya sub
versi terhadap diskursus dominan. Sebuah kelas berhasil menjadi hegemonik, 
kata Gramsci, jika mampu melalui fase korporasinya, dan berhasil menyatukan 
kepentingan kelas dan kekuatan sosiallain dengan kepentingannya sendiri, serta 
menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial utama dalam membangun 
bangsa (Simon, 1999). 

Meski hegemoni berlangsung secara lunak dan sukarela, pada akhimya 
pun memiliki sifat represif. Althusser sudah mengingatkan, yang ideologis ke
lak menjadi represif juga, karena memang dimaksudkan memanipulasi kesa
daran. Sebab ketika dunia makna dikangkangi oleh legitimasi negara semata, 
maka lahirlah pandangan kebudayaan yang mudah mencap hitam-putih, dan be
nar-salah terhadap setiap potensi kritis di luar wacana dominan. Inilah yang di
sebut imperialisme bahasa yang secara praksis, menurut istilah Gellner, mencip
takan imperialisme doktrinal, atau yang disebut Berger sebagai imperialisme 
kognitif-yakni ketika kekuatan dominan memaksakan cara-cara penghayatan, 
penilaian, dan tindakan khas mereka kepada siapa yang sebelumnya telah me
nyusun hubungan dengan realitas secara berbeda-beda. Dominasi terhadap du
nia simbolik ini merupakan penaklukan dunia orang dalam artj sedalam-dalam
nya dan seluas-Iuasnya, sebab manusia hidup dalam dunia citra. Ia tak hanya 
berpikir dan memahami dunia dengan bahasa, tapi juga "membentuk" realitas. 
Penguasaan dan'manipulasi dunia simbolik sangat efektifmengendalikan agen
da dan definisi publik tentang realitas (Latif dan Ibrahim, 1996). 

Penolakan dan pembangkangan terhadap diskursus dominan yang dita
namkan melalui hegemoni akan mengundang negara melakukan tindakan repre
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sif. Sebab pada dasarnya, sebuah kelas sosial bisa memperoleh supremasi me
lalui dua eara, pertama, dominasi atau paksaan. Dan kedua, kepemimpinan inte
lektual dan moral. Keduanya bisa berlangsung simultan, dan saling melengkapi. 
Karenanya, dalam dinamika hubungan antara negara dengan masyarakat warga 
(state and civil society), aspek kekuasaan muncul dalam wujudnya berupa ke
mampuan memberikan "dampak negara" terhadap masyarakat warga (civil so
ciety), kekuasaan dengan kemampuan menjalankan tindakan represif demi f
mempertahankan kepentingan negara bahkan dengan bentuk mengatur dan me
ngorganisasikan kekerasan. Dampak negara dalam proses statisasi itu adalah 
kondisi di mana negara menundukkan dan menguasai organisasi-organisasi civil 
society, termasuk melakukan statisasi organisasi politik dan profesi serta orga
nisasi kelas bawah, seperti serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
dan lainnya, sehingga berbagai gerakan sosial yang dilakukan organisasi kema
syarakatan itu lebih diinterpretasi sebagai kekuatan subversif daripada sebagai 
upaya memberdayakan rakyat. 

Hasilnya, sekali lagi, adalah kekuasaan negara yang tidak saja bersifat re
presif, tapi juga produktif dengan kemampuan memberikan dukungan atau ban
tuan kepada seseorang, atau sekelompok orang yang dipilihnya melalui kepu
tusan-keputusannya. Kekuasaan dalam konteks ini lebih berartj kemampuan 
memaksakan kehendak untuk diikuti oleh orang lain sekalipun ada perlawanan, 
namun pemaksaan kehendak ini tidak tergantung pada dasar apa kemampuan i tu 
berpijak. Kondisi sedemikian itu menjadi kendala bagi pemberdayaan rakyat, 
bahkan rakyat mengalami deprivasi relatif dan proses alienasi dari kekuasaan, 
yang pada akhimya membuka peluang terciptanya proses gerakan sosial politik 
yang berkembang menjadi budaya kekerasan kolektif di dalam masyarakat. 

o Hadirin yang saya hormati, 

Bagaimana memahami hubungan antara tindakan kekuasaan dan keke
rasan, seorang ahli perdamaian, Johan Galtung, menguraikan hal itu. Kekerasan 
personal (langsung) terjadi akibat penggunaan kekuasaan sumber, sedangkan 
kekerasan stniktural berdasarkan kekuasaan struktural. Di samping itu, Galtung 
(2003 :429) juga menyebut kekerasan kultural, yakni: 

Istilah kekerasan kultural di sini yang kita maksud adalah aspek
aspek budaya, ranah simbolik eksistensi kita -ditunjukkan oleh agama ~-
dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan yang bersifat empirik 
dan ilmu pengetahuan yang bersifat formal (logika, matematika}- yang t 
dapat digunakan menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung 
atau struktural. 

Dalam pengertian sempit, kekerasan dimaknai serangan atau penyalah
gunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, 

~ 
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pendefinisian secara sempit.. 
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perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu 
yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Namun Galtung menolak 
pendefinisian secara sempit, yang hanya berarti penghancuran kemampuan so
matis atau menghilangkan kesehatan belaka dengan pembunuhan sebagai ben
tuk ekstrernnya oleh seorang pelaku yang memang sengaja melakukannya. 
Alasannya,jika hanya itu yang diseb~t kekerasan -dan perdamaian sebagai an
titesisnya- maka terlalu sedikit yang ditolak dalam usaha menganut perdamai.f 
an sebagai sesuatu yang ideal (Windu, 1992). 

Galtung lebih menekankan pada segi akibat suatu tindakan terhadap ma
nusia. Sebab, dari sudut korban, kekerasan tak banyak bedanya apakah mati ke
laparan akibat serangan militer yang berlarut-larut atau akibat ketidakadilan, ke
tidakmerataan, danlatau struktur vertikal dan asimetris. Juga tak ada bedanya 
seseorang dibunuh secara cepat dengan peluru atau mati p~lan-pelan karena ke
kurangan makan. Bahkan ia tak membedakan antara violent acts (tindakan yang 
keras. Keras sebagai kata sifat) dan acts ofviolence (tindakan kekerasan) -se
bagaimana dirumuskan John Harris dalam bukunya Violence and Responsibility 
(1980). Galtung menyamakan antara kata "keras" sebagai sifat dan "keras" yang 
dikaitkan kategori nilai jahat, baik ataupun salah (Windu, 1992). 

Pengertian kekerasan yang dibangun Galtungjauh lebih luas dengan ber
pijak pada hak asasi manusia, yakni setiap individu atau pribadi memiliki hak 
merealisasikan diri (self-realization) dan hak memperkembangkan diri (perso
nal growth). Kedua hak tersebut tak dapat dicabut ataupun dihilangkan oleh sia
pa pun. Kekerasan, kata Galtung, terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian 
rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi 
potensialnya. Dengan kata lain, jika yang potensial lebih tinggi daripada yang 
aktual, maka terjadi kekerasan. Tingkat realisasi potensial adalah apa yang me
mang mungkin direalisasikan sesuai tingkat wawasan, sumber daya dan kema
juan yang sudah dicapai pada zamannya. Manusia pada dasarnya di satu pihak 
memiliki potensi yang masih ada di-"dalam", dan di lain pihak potensi menun
tut untuk diaktualkan, yakni dengan merealisasikan dan memperkembangkan 
diri dan dunianya berpegang pada nilai-nilai yang dianutnya. Pertumbuhan pri
badi merupakan suatu integritas antara tubuh dan diri (self), soma, dan psiche 
manusia. Pengertian actus di sini mencakup kegiatan yang tak tampak, seperti 
berpikir, bermenung, dan kegiatan mental (psikologis) lainnya, serta kegiatan 
tindakanlaktivitas yang dapat diamati (tampak). 

Galtung mengambil contoh kasus orang meninggal akibat penyakit TBC 
dan bencana alam untukmenunjukkankapan terjadi tindak kekerasan. Penderita 
TBC yang meninggal dunia pada abad XVIII tidak dikategorikan sebagai keke
rasan. Tapi bila orang itu meninggal pada masa sekarang -di mana peralatan 
sudah canggih dan obat-obatan telah banyak ditemukan- karena tak diberi pe
ngobatan, di situ ada unsur kekerasan, apalagi bila orang itu dibiarkan dan dite
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lantarkan hingga mati, ini adalah tindakan kekerasan. Orang yang meninggal 
akibat gempa bruni, dilanda Tsunami seperti di Aeeh dan Nias bam-baru ini, 
banjir, angin topan, atau meletusnya gunung berapi tak dikaitkan dengan keke
rasan. Tapi Galtung akan melihatnya sebagai kekerasan bila di masa mendatang 
peristiwa-peristiwa itu bisa diatasi atau disingkirkan, namun tetap dibiarkan 
(Windu, 1992). 

Dengan memberikan pengertian jauh lebih luas itu, ia ingin menegaskan, 
kekerasan tak hanya berdimensi fisik, tapi juga psiko\ogis. Maksudnya, keke
rasan bukan hanya perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan, ataupun sega
la bentuk yang menyakiti tubuh manusia, melainkanjuga kebohongan, indoktri
nasi, ancaman, tekanan, dan sejenisnya -untuk menghasilkan akibat terhalang
nya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang. Galtung 
menggunakan kata hurt dan hit untuk mengungkapkan maksud ganda kekerasan 
fisik dan psikologis (Windu, 1992). Rekayasa bahasa melalui penggunaan kali
mat pasif oleh pejabat penyelenggara politik, misalnya, juga merupakan keke
rasan (psikologis), yakni pencanggihan rekayasa politis-ideologis oleh negara 
untuk makin mengukuhkan monopoli interpretasi atas semua hal (Nasikun, 
1997). Bahkan kalau dikaitkan konsep the hyperreality ofmedia (hiper-realitas 
media) yang dikembangkan Baudrillard (Piliang, 1999), maka hiper-reaiitas 
media tergolong kekerasan psikologis. Bahkan Baudrillard mengingatkan, the 
real monopoly is never that of technical means, but ofspeech (Latif dan Ibra
him, 1999). 

o Hadirin yang mulia, 

Kekerasan fisik maupun psikologis dapat berdimensi personal maupun 
struktural. Kekerasan berdimensi personal (langsung) jika ada subjekJpelakunya 
(manusia konkret). Sebaliknya, bila tak ada pelakunya disebut struktural-ber
arti kekerasan sudah menjadi bagian dari struktur tanpa bisa dikenali lagi pelaku 
manusia konkretnya. Pembedaan paling penting dalam tipologi kekerasan, me
nurut Galtung (2003), adalah kekerasan personal-struktural. Untuk menunjuk 
kondisi kekerasan struktural, ia menggunakan sebutan ketidakadilan sosial aki
bat ketimpangan distribusi kekuasaan. Kekerasan personal memiliki hubungan 
subjek-objek, dan menyangkut pribadi karena subjek maupun objeknya adalah 
manusia konkret. Perbedaan antara kekerasan personal dan struktural tak terlalu 
tajam. Meski satujenis kekerasan tidak mengandaikan kehadiran nyata kekeras
an lainnya, namun keduanya bisa memiliki hubungan kausal dan mungkin pula 
hubungan dialektis. Sebab dalam kekerasan struktural (nyata) dimungkinkan 
terdapat kekerasan personal tersembunyi. Sebaliknya dalam kekerasan personal 
(nyata) pada akhimya dapat pula melahirkan kekerasan struktural. Narnun yang 
jeias, kekerasan personal maupun struktural bisa membahayakanjasmani (fisik) 
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maupun psikologis, tapi kekerasan struktural lebih sering dilihat sebagai keke
rasan psikologis. Galtung menegaskan, perbedaan kekerasan personal dan 
struktural hanya dalam cara tapi akibat yang dihasilkannya serupa. 

Strukturalisme identik dengan hilangnya subjektivitas, atau lebih tepat, 
kebebasan manusia. Menurut paham ini, kehidupan manusia dianggap tergan
tung pada kemampuannya terlibat dalam struktur yang melingkupinya. Dengan 
kata lain, bukan kebebasan yang menentukan kehidupan manusia, melainkan 
struktur. Dan, struktur yang ada identik dengan kepentingan kelas dominan 
(yang menciptakannya). Kehidupan manusia sebagai subjek identik dengan su
bjek bagi struktur (bukan bagi dirinya = konkret), di mana struktur tersebut bu
kan ciptaannya melainkan ciptaan kelompok atau kelas tertentu. Karena struk
tur itu diciptakan, dan identik dengan kepentingan kelompoklkelas penciptanya, 
maka individu-individu -yang dikatakan sebagai subjek bagi struktur (subjek 
yang diciptakan untuk sebuah struktur)- hanya sebagai pelayan kepentingan 
kelas pencipta struktur tersebut. Kendati kadang mereka merasa diri sebagai 
subjek yang bebas, itu hanya merupakan interpelasi dan diciptakan oleh struk
tur ataupun aparatus negara melalui cara-cara represif 9an manipulatif.** 

Galtung membangun konsep kekuasaan bertolak dari dua prinsip dasar 
dalam hidup manusia, yakni ada (being) dan memiliki (having). Kekuasaan 
yang terjadi dalam relasi tak seimbang adalah akibat perbedaan segi being, dan 
having, serta kedudukan (position) dalam struktur sosial. Kekuasaan yang di
peroleh karena pembawaan sejak lahir yang berhubungan dengan dimensi "ada" 
disebut being power. Kekuasaan yang berasal dari "memiliki" sumber-sumber 
kemakmuran disebut having power. Sedangkan kekuasaan karena "kedudukan" 
dalam suatu struktur disebut structure power. Ia menggabungkan dimensi "ada" 
dan "memiliki" dengan sebutan resource power (kekuasaan sumber) yang me
miliki perspektif orientasi pelaku. Sedangkan dimensi "kedudukan" disebut ke
kuasaan struktural, karena didekati dari orientasi struktur. Galtungjuga menga
kui keterlibatan unsur pribadi, misalnya karisma, dapat turut membentuk kekua
saan struktural. Kekuasaan sumber dan struktural terkait erat dan saling menen
tukan. Semakin besar kekuasaan sumber, semakin besar pula kemungkinannya 
memiliki kekuasaan struktural, sebab kekuasaan sumber bisa mengantarkan ke 
posisi kekuasaan struktural. Sebaliknya, kekuasaan struktural memungkinkan 
akumulasi sumber-sumber, sehingga memperbesar kekuasaan sumber. 

Penggunaan istilah resource power dan kekuasaan struktural ini bisa di
pahami, karena Galtung menggunakan dua perspektif dasar untuk mendekati 
masyarakat dan perrnasalahannya, yakni perspektif orientasi pelaku (actor-ori

** Strukturalisme sebagai aliran filsafat yang melanda Perancis pada tahun sesudah masa eksistensi
alisme (1970-an) dapat dikatakan sebagai pukulan terhadap eksistensialisme Perancis yang meng
agungkan kebebasan individu. Keprihatinan atas munculnya aliran ini mengilhami Satre menulis bu
ku kecil Un/uk Manusia (Pour I'homme) (Cahyadi, 1992: 62-3). 
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ented) dan orientasi struktur (structure-oriented). Bertitik tolak dari konsep ter
sebut, ia membedakan kekuasaan menjadi kekuasaan atas diri sendiri (power 
over oneself) dan atas orang lain (power over others). Kekuasaan atas diri sen
did disebut juga otonomi -yakni kemampuan menentukan dan mengejar tuju
an bagi dirinya- merupakan tandingan (countervailing power) terhadap kekua
saan atas orang lain -yang berusaha memaksakan kepentingan dan pengaruh
nya atas orang lain. Galtung membagi kekuasaan atas orang lain menjadi tiga 
macam, yakni kekuasaan ideologis, renumeratif dan punitif. Ketiga kategori ke
kuasaan tersebut juga digunakan membedakan kekuasaan sumber (resource po
wer) dengan istilah yang sarna, yakni kekuasaan ideologis disebut ideological 
power; kekuasaan renumeratif (renumerative power), kecuali kekuasaan punitif 
yang menghancurkan ia menyebutnya: destructive power (Windu, 1992). 

o Hadirin yang saya muliakan, 

Kekuasaan ideologis (kekuasaan normatif) diperoleh melalui ide atau ga
gasan. Dasar untuk memperolehnya adalah persuasi. Orang yang memiliki ke
pribadian menarik atau berkarisma besar mempunyai daya persuasi besar mena
namkan pengaruh ideologis. Kekuasaan ini datang dari kebudayaan. Unsur-un
sur pembentuk kekuasaan ideologis adalah ideologi, kebudayaan dan bahasa 
(Presiden Soekarno di era Orde Lama, misalnya). Kekuasaan renumeratif kare
na mempunyai barang-barang untuk ditawarkan (renumeratif artinya memberi 
hasil banyak atau menguntungkan). Dasarnya adalah kemampuan tawar mena
war. Kekuasaan ini khususnya dalam bidang ekonomi. Galtung menyebut tiga 
faktor produksi klasik sebagai unsur kekuasaan renumeratif, yakni penduduk, 
tanah, dan modal. Sedangkan kekuasaan punitif (menghukum) karena memiliki 
"kejahatan" yang dapat menghancurkan. Dasar kekuasaan punitif adalah keku
atan (jorce) dan kekerasan (violence). Kekuasaan ini merupakan kekuatan pro
fesional di bidang militer dengan unsur investasi di sektor militer, dan kesiaga
an militer (personel dan persenjataan). Koordinasi ketiga macam kekuasaan ter
sebut terjadi 9.alam bidang politik -juga komunikasi dan transportasi agar ga
gasan, barang dan "kejahatan" dapat dikomunikasikan (Presiden Soeharto di era 
Orde Baru, misalnya). 

Orang berkuasa secara ideologis, menurut Galtung, karena ia sebagai 
pemberi kekuasaan (power-sender) ide atau gagasan mampu menyusup dan 
membentuk kehendak orang lain yang menerimanya (power recipient). Kekua
saan renumeratif teIjadi karena ia memiliki pemikat untuk ditawarkan sebagai 
"ganjaran" berupa barang-barang, jabatan dan bentuk kemaslahatan !ainnya. 
Kekuasaan punitif karena ia memiliki sarana untuk menghancurkan orang lain 
ataupun barang milik orang lain jika orang itu tak menaati kehendak power-sen
der. Legitimasi dan reproduksi kekuasaan ideologis mensyaratkan, power-reci-
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pient harns memiliki kepatuhan (submissiveness). Jika tidak, ide atau gagasan 
power-sender akan kehilangan pengarnhnya. Kekuasaan renumeratif mengan
daikan adanya faktor ketergantungan (dependency) power-recipient terhadap 
barang-barang dari power-sender. Kekuasaan punitif mengandaikan adanya ke
takutan (fear) terhadap "kejahatan" power-sender, yang dapat membuat power
recipient kehilangan yang ia miliki, bahkan segi "ada"-nya. 

Akhimya, Galtung sampai pada kesimpulan, tanpa ancaman kekerasan 
atau tindakan kekerasan, pemaksaan tak akan efektif. Kekuasaan hanya dapat 
dilakukan melalui medium kepatuhan, ketergantungan dan ketakutan. Jika ke
kerasan harns dilakukan untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaan, maka 
kekuasaan ideologis akan cendernng mengungkapkannya dalam bentuk keke
rasan psikologis melalui indoktrinasi dan berbagai bentuk rekayasa pikiran. Ke
kuasaan renumeratif melalui bentuk kekerasan fisik dan psikologis dengan 
pemberian jabatanlkedudukan, korupsi, kolusi, dan berbagai bentuk ganjaran 
lainnya. Dan kekuasaan punitif dalam bentuk kekerasan fisik dan psikologis 
melalui penyiksaan, penganiayaan, ancaman, tekanan, dan sejenisnya. 

Kekerasan simbolik adalah kekerasan wacana (discourse) yang lebih me
rnpakan aktivitas intelektual untuk mengkondisikan olah pikir pihak lain se
hingga berbagai bentuk kekerasan menjadi sah, dan bahkan diperlukan. Hampir 
semua kekerasan jenis ini mernpakan kekerasan struktural. Karena bekerja pada 
level olah pikir, korban tak merasa sedang diterpa kekerasan, sehingga kekeras
an (fisik dan psikologis) menjadi sab dan diterima sukarela, bahkan korban me
lakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri secara suka rela sekaligus merepro
duksinya. Target kekerasan simbolik adalah definisi dan konsep pengaturan in
teraksi antar-manusia, seperti demokrasi, hak asasi manusia, pembangunan eko
nomi, dan sebagainya. Dalam perspektif wacana, words don't mean people me
an. Satu kata bisa mempunyai seribumakna tergantung "siapa" yang memak
nainya. Setiap "siapa" berkreasi sendiri-sendiri tergantung pada gagasan, cita
cita dan segala kepentingannya demi kemanjaan dirinya. Dan setiap "siapa" se
lalu berpacu mengalahkan "siapa-siapa" lainnya dalam mengendalikan makna 
kata. Inilah yang disebut politik wacana. Dengan mekanisme semacam itu, ke
kerasan wacana hampir pasti dilakukan kelompok intelektual di dalam negara 
(pejabat, birokrasi, militer dan politisi) maupun di luar negara (akademisi, akti
vis politik, partai politik, elite sosial, dan lainnya). 

o Hadirin yang saya muliakan, 

Dengan semua paparan konseptual itu, baik karakteristik gerakan sosial 
politik rakyat, hegemoni kekuasaan, kekerasan, baik yang dilakukan negara 
maupun yang berkembang di masyarakat, apakah yang dapat kita simak untuk 
memahami perubahan di dalam masyarakat Indonesia dewasa ini? Ketika rezim 
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Orde Baru berganti Orde Refonnasi, adakah sosok negara mengalami perubah
an baik di ranah kekerasan, bentuk penggunaan kekuasaan, maupun hegemoni
nya? Apakah kekerasan, yang kultural maupun struktural, hilang atau setidak
nya dapat direduksi, atau masih fenomenal menandai kehidupan bangsa ini? Ba
gaimana pula sosok masyarakat sipil (civil society) di era refonnasi ini? Adakah 
pemberdayaan civil society sudah bisa kita temukan, atau pada dasamya masya
rakat warga (sipil) kita ini masih mengalami kegamangan dari perubahan para
digma hegemoni negara ke arah paradigma pemberdayaan kebudayaan masya
rakat madani (warga) sebagaimana yang diharapkan, ataukah pada dasamya 
masyarakat kita saat ini masih berada dalam situasi anomali? Paradigma adalah 
suatu kesadaran yang timbul dari adanya suatu anomali, suatu penyimpangan 
dari keadaan nonnal yang dibangun oleh adanya paradigma lama sebagaimana 
dikemukakan Thomas S. Kuhn (1970) dalam bukunya The Structure a/Scienti
fic Revolutions. 

lstilah paradigma digunakan Kuhn dalam dua arti yang berbeda. Di satu 
pihak, ia berarti keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik, dan sebagai
nya yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Di pihak 
lain, ia menunjukkan sejenis unsur dalam konstelasi itu, pemecahan teka-teki 
yang konkret, yangjika digunakan sebagai model atau contoh dapat mengganti
kan kaidah-kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi pemecahan teka-teki sains 
yang nonnal yang masih tertinggal. Paradigma ialah apa yang dimiliki bersama 
oleh anggota-anggota suatu masyarakat sains, dan sebaliknya, masyarakat sains 
terdiri atas orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama. Konsep para
digma yang dikemukakan Kuhn ini menimbulkan perbincangan besar dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan, bukan saja perdebatan tentang makna para
digma itu sendiri yang bahkan dalam bukunya, Kuhn menyebutkannya dengan 
tidak kurang dari 21 cara yang berbeda, tapi juga tentang bagaimana hams me
mahami perubahan dari paradigma lama ke paradigma barn. Bagi Kuhn, per
tumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi melalui suatu revolusi, 
bukan melalui akumulasi. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

GERAKAN SOSIAl 

yang terjadi (anomalies), 
penjelasan secara memadai 
pangan memuncak, suatu 
kan validitasnya. Bila krisis 
volusi, dan paradigma barn 
persoalan yang dihadapi 
jadi suatu pernbahan besar 
lai menurnn pengarnhnya, 
zer, 1985:3-5). 

o Hadirin yang terhormat, 

Boleh jadi sesungguhI1 
sis multidimensional, 
geri ini. Bagaimanapun, era 
paradigmatik sosial politik, 
tern politik demokrasi. 
rah, Otonomi Khusus, 
anggota legislatif ataupun 
sung oleh rakyat pada 
paradigma barn di negeri 
presidenan, yang relatif 
bibie, Abdurrahman Wahid, 
Yudhoyono, hanya 
ding kurun masa Soekarno 
1998). Adakah fenomena ini 
tran-ontran (disturbance 
vitalisasi dalam defmisi 
sebagai ikhtiar yang diseU15Qlt 
syarakat untuk membentuk 
"baru" dalam konteks . 
partisipan dalam gerakan 
saat itu tidak lagi mampu 
an, yang mempengaruhi 
penciptaan budaya barn. 
rakan sosial termasuk apa 
tik, nostalgik, sektarian, dan 

Dalam konteks ini 
nandai gerakan sosial rakyat, 
rapan akan datangnya 
sional, millenium biasanya 

-

Kuhn percaya, ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi suatu 
paradigma tertentu, yakni suatu pandangan mendasar tentang apa yang menjadi 
pokok persoalan (subject matter) dari suatu cabang ilmu. Normal science adalah 
suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan, di mana para ilmuwan bekerja dan 
mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh. Namun para ilmuwan 
tidak dapat mengelakkan pertentangan dengan penyimpangan-penyimpangan 

-
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k negara mengalami perubah
ekuasaan, maupun hegemoni
trukturaJ, hUang atau setidak
dai kehidupan bangsa ini? Ba
) di era reformasi ini? Adakah 
an, atau pada dasamya masya
amangan dad pernbahan para
berdayaan kebudayaan masya
. ataukah pada dasamya 

anomali? Paradigma adalah 
lan£ImOI/. suatu penyimpangan 
paradigma lama sebagaimana 

The Structure ofScienti

arti yang berbeda. Di satu 
nilai, teknik, dan sebagai

masyarakat tertentu. Di pihak 
. itu, pemecahan teka-teki 

atau contoh dapat mengganti
. pemecahan teka-teki sains 
apa yang dimiliki bersama 

sebaliknya, masyarakat sains 
bersama. Konsep para

perbincangan besar dalam 
p-<1eOaUUl tentang makna para

menyebutkannya dengan 
tentang bagaimana harus me

baru. Bagi Kuhn, per
melalui suatu revolusi, 

tigamb:arktUl sebagai berikut: 

tertentu didominasi suatu 
tentang apa yang menjadi 

ilmu. Normal science adalah 
para ilmuwan bekerja dan 

Namun para ilmuwan 

yang terjadi (anomalies), karena ketidakmampuan paradigma lama memberi 
penjel.asan secara memadai terhadap persoaian yang timbul. Ketika penyim
pangan memuncak, suatu krisis akan timbul, dan paradigma itu mulai disangsi
kan validitasnya. Bila krisis sudah sedemikian seriusnya, maka terjadi suatu re
volusi, dan paradigma barn akan muncul sebagai yang mampu menyelesaikan 
persoalan yang dihadapi paradigma sebelumnya. Dalam periode revolusi itu ter
jadi suatu perubahan besar dalam ilmu pengetahuan. Paradigma yang lama mu
lai menurun pengaruhnya, digantikan paradigma baru yang lebih dominan (Rit
zer, 1985:3-5). 

o Hadirin yang terhormat, 

Boleh jadi sesungguhnya kita belum keluar dad situasi anomali dan kri
sis multidimensional, sehingga kegamangan masih melingkupi wajah anak ne
geri ini. Bagaimanapun, era refonnasi telah menghasilkan banyak perubahan 
paradigmatik sosial politik, apakah pada sistem kenegaraan maupun dalam sis
tern politik demokrasi. Amandemen UUD 1945, Undang-undang Otonomi Dae
rah, Otonomi Khusus, sampai Undang-undang Pemilihan Umum, pemilihan 
anggota legislatif ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden secara lang
sung oleh rakyat pada Pemilu 2004, adalah fenomena proses demokrasi dalam 
paradigma barn di negeri ini. Pergantian kepemimpinan nasional, lembaga ke
presidenan, yang relatif cepat juga menandai era reformasi, mulai dari B.J. Ha
bibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekamoputri hingga Susilo Bambang 
Yudhoyono, hanya berlangsung dalam kurun enam tahun (1998-2004), diban
ding kurun masa Soekarno sebagai Presiden (1945-1966), atau Soeharto (1966
1998). Adakah fenomena ini sebagai anomali, ataukah tersirat di dalamnya on
tran-ontran (disturbance atau opstootje) demokrasi yang dilandasi semangat re
vitalisasi dalam definisi yang dikemukakan Anthony Wallace (Adas, 1988:xii) 
sebagai ikhtiar yang disengaja, diorganisasi dan disadari oleh para anggota ma
syarakat untuk membentuk budaya yang lebih menjanjikan (mencari presiden 
"baru" dalam konteks pencarian satria piningit)? Proses ini menganggap para 
partisipan dalam gerakan terse but merasa aspek utama dalam budaya mereka 
saat itu tidak lagi mampu bertahan. Revitalisasi tidak saja melibatkan pernbah
an, yang mempengarnhi hal-hal yang hampir punah, tapi juga mengarah pada 
penciptaan budaya barn. Konsep revitalisasi Wallace menjangkau cakupan ge
rakan sosial termasuk apa yang disebut dengan nativistik, millenial, messianis
tik, nostalgik, sektadan, dan revivalis .. 

Dalam konteks ini sesungguhnya kita membicarakan ideologi yang me
nandai gerakan sosial rakyat, yaitu penolakan terhadap situasi yang ada, dan ha
rapan akan datangnya millenium. Di samping hidupnya kembali nilai-nilai tradi
sional, millenium biasanya mengidarnkan suatu masyarakat yang ideal dan me
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romantiskan zaman yang akan datang sebagai zaman keemasan. Dunia yang di
idamkan itu digambarkan sebagai (Sartono, 1984:14-5): 

Jika zamannya nanti, tak akan.ada lagi pertentangan, ketidakadilan 
dan penderitaan; rakyat akan bebas dari pembayaran pajak yang mem
beratkan, dari wajib menjalankan kerja bakti. Tak akan ada penyakit dan 
pencuri; sandang pangan akan melimpah; setiap orang memiliki rumah, 
orang akan hidup tenteram dan damai. 

Pandangan millenarian itu membangkitkan rasa dorongan yang mende
sak di dalam gerakan. Pandangan itu menceburkan gerakan ke dalam demam 
kegiatan memberontak. Selama berlangsungnya kegiatan ini, sebagaimana ka
dang terjadi, orang mencari perlindungan fisik dari kejadian-kejadian yang me
rupakan bencana besar yang dianggap mendahului terjadinya millenium (Sar
tono, 1984). Situasi yang mendahului terjadinya millenium itulah yang dalam 
Kebudayaan Jawa sering disebut zaman edan, sebagaimana pertama kali dike
mukakan Raden Ngabei Ronggowarsito (1802-1873) dalam karyanya yang ter
kenai, Serat Kalathida. Kala berarti waktu, thida berarti ragu, bimbang, tidak 
menentu. Kalathida bisa dipahami sebagai semacam time of troubles atau time 
oftribulation seperti yang diutarakan Arnold Toynbee, yang juga menyebutnya 
dengan senuisse iam saeculum (zaman yang menjadi lanjut usia). Zaman yang 
menua itu tak lagi mempunyai stamina untuk bertahan, bersemangat, dan ke
kuatannya pun memudar. Kemerosotan dan kemunduran terlihat di mana-mana 
(Sindhunata, 2003). 

Ditilik dari analisis Toynbee, situasi zaman edan memang bicara soal kri
sis sosial, tepatnya tentang kebangkrutan suatu kultur yang dapat disingkat da
lam tiga pokok. Pertama, minoritas yang mempunyai kekuatan kreatifkehilang
an kreativitas, dan tak lagi dapat menjalankan fungsinya. Kedua, mayoritas ma
syarakat tak mau lagi bermimesis, meniru minoritas, dan karena itu juga mena
rik dukungannya. Dan ketiga, kedua hal tersebut membuat kendurnya kesatuan 
sosial dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam time oftroubles atau zaman 
edan terjadilah krisis keteladanan. Serar Kalathida menyebutkan: . ..rurah 
pangrehing akara, karana tanpa palupi -rusak peraturan negara, karena tanpa 
teladan. Ciri manusia zaman edan adalah tiadanya kesediaan mengambil tang
gung jawab di atas bahu pribadL Mereka yang bertanggung jawab, dengan mu
dah menyalahkan hal atau orang luar sebagai penyebab terjadinya krisis sosial 
(Sindhunata, 2003). 

Kecuali krisis keteladanan dan tanggungjawab, di zaman edan juga terja
. di krisis pendirian. Semua anggota masyarakat hanya saling ikut-ikutan. ltu pun 
hanya supaya mereka tidak ketinggalan dalam berebut harta dan materi, Tiada
nya pendirian membuat manusia tidak lagi jujur terhadap dirinya. Manusia jadi 
mudah bohong, mudah mengatakan yang tidak benar. Atau karena tidak jujur, 
dia mengatakan kebenaran, padahaJ dia tahu itu tidak benar. Kebohongan dan 
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ketidakjujuran menjadi ikli 
pun terpaksa berbohong. Le 
munikasi. Hanya dalam ke 
satu sarna lain dalam kebob 
kebohongan. Kalau mereka 
dalam kebohongan, dan m 
dan tidak mendapat apa-apa 

Itukah paradigma b 
anggota legislatif maupun p 
sung, adakah semua itu ber 
millenium, perubahan zam 
ditandai oleh rendahnyapoli 
legislatif (caleg), termasuk c 
panye politikus busuk), sertal 
rakat (konflik horizontal mull 
Bagaimana pula dengan situ: 
langsung dalam waktu deka1 
Jawa Timur akan berlangsu 
akan millenium-kah itu, atau 
kali Pemilu dalam tahun 2 
dan seterusnya. 

Pemilihan Kepala Dal 

pa faktor. Pertama, political 
sil pemilihan itu sendiri, ap 
baik ataukah tidak. Political 
komponen-komponen sistem 
kelompok yang terlibat dalan 
rangnya kepercayaan terhad 
yudikatif, partai politik, Ko: 
bupatilwalikota, maupun kell 
yat akan mendorong lahimya 
ra ahli teori politik disebut s~ 
bahwa rakyat (pemilih) akar. 
nyangkut kemampuan rakya 
komponen sistem politik. M 
politik akan potensial berpar 
subjective dissatisfaction, y81 
mukakan GUIT, yaitu adanya 
perlakukan tidak adil. Makin 
ketidakpercayaan rakyat terh 
pula gerakan sosial politik fa 

-
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man keemasan. Dunia yang di
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ketidakjujuran menjadi iklim, sehingga orang yang tidak bermaksud bohong 
pun terpaksa berbohong. Lebih gawat lagi, kebohongan menjadi sarana berko
munikasi. Hanya dalam kebohongan, komunikasi bisa dijalankan. Orang tahu 
satu sama lain dalam kebohongan. Maka bahasa yang mereka pakai juga bahasa 
kebohongan. Kalau mereka tidak hidup dari kebohongan, tidak berkomunikasi 
dalam kebohongan, dan memakai bahasa kebohongan, mereka akan ketinggalan 
dan tidak mendapat apa-apa (Sindhunata, 2003). 

ltukah paradigma baru demokrasi kita? Ketika Pemilu 2004, pemilihan 
anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden secara lang
sung, adakah semua itu berlangsung dalam optimisme rakyat akan datangnya 
millenium, perubahan zaman yang lebih baik? Atau sesungguhnya, Pemilu itu 
ditandai oleh rendahnya political trust terhadap partai politik atau calon anggota 
legislatif (caleg), termasuk calon presiden dan calon wakil presiden (ingat kam
panye politikus busuk), serta ditandai hancumya social trust di kalangan masya
rakat (konflik horizontal mulai dad Papua, Maluku, Kalimantan, hingga Aceh)? 
Bagaimana pula dengan situasi pemilu kepala daerah (pilkada) yang akan ber
langsung dalam waktu dekat di seantero negeri ini (Pada 2005 ini, di Propinsi 
Jawa Timur akan berlangsung Pilkada di 16 daerah kota/kabupaten)? Harapan 
akan millenium-kah itu, atau akan menimbulkan ontran-ontran demokrasi? Tiga 
kali Pemilu dalam tahun 2004, kini rakyat diharubiru lagi dengan Pilkada 2005, 
dan seterusnya. 

Pemilihan KepaJa Daerah yang akan berlangsung ini dipengaruhi bebera
pa faktor. Pertama, political trust, yaitu tingkat kepercayaan rakyat terhadap ha
sil pemilihan itu sendiri, apakah akan memberikan harapan masa depan lebih 
baik ataukah tidak. Political trust diartikan sebagai kepercayaan rakyat terhadap 
komponen-komponen sistem politik yang berlaku saat ini. Identifikasi terhadap 
kelompok yang terlibat dalam gerakan sosial politik merupakan indikasi berku
rangnya kepercayaan terhadap sistem yang ada, apakah eksekutif, legislatif, 
yudikatif, partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), rekruitmen calon 
bupatilwalikota, maupun kelompok kepentingan. Rendahnya kepercayaan rak
yat akan mendorong lahimya gerakan-gerakan sosial. Kedua, apa yang oleh pa
ra ahli teori politik disebut sebagai political efficacy, yaitu tingkat kepercayaan 
bahwa rakyat (pemilih) akan dapat mempengaruhi sistem politik. Hal ini me
nyangkut kemampuan rakyat untuk berperan atau mempengaruhi komponen
komponen sistem politik. Mereka yang merasa mampu mempengaruhi sistem 
politik akan potensial berpartisipasi dalam gerakan sosial politik. Dan ketiga, 
subjective dissatisfaction, yang mirip gejala deprivasi relatif sebagaimana dike
mukakan Gurr, yaitu adanya perasaan dimarjinalkan, disingkirkan, merasa di
perlakukan tidak adil. Makin tinggi ketidakpuasan subjektif, makin tinggi pula 
ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem yang ada itu, maka makin potensial 
pula gerakan sosial politik rakyat akan meruyak. 
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Faktor social trust akan berimplikasi pada konflik horizontal berskala 
nasional, regional, maupun lokal. ldentitas dan kontinuitas masyarakat yang 
memasuki proses perubahan di era reformasi ini sesungguhnya membutuhkan 
pemisahan sisiem politik sebagai perwakilan kepentingan sosial, budaya, dan 
ekonomi, dengan negara sebagai agen sentral transformasi sejarah di tengah ma
syarakat. Kegagalan peran negara akan memicu terjadinya konflik neo-komu
nitaTianisme, yaitu konflik yang berupaya menolak transformasi sejarah yang 
datang daTi luar dan merusak nilai-nilai tradisional, serta bentuk-bentuk organi
sasi sosial. Konflik neo-komunitarianisme merujuk pada tuntutan dan ideologi 
ke-"pribumi"-an, serta kerap menjurus pada semacam fundamentalisme patolo
gis dari gerakan sosial politik. Berbagai konflik horizontal yang terjadi di negeri 
ini dekade terakhir, misalnya konflik Sanggauledo, Sampit, Ambon, Poso, atau 
di berbagai tempat di seantero negeri, dapat dipahami dalam konsep sedemikian 
ini. Konflik sejarah pada tingkatannya yang tertinggi adalah konflik nasionai, 
atau sebagaimana kata Touraine (1985 :758): "Di semua negara, konflik di sepu
tar kontrol perubahan adalah konflik tentang negara". Bukankah ini seperti ka
ta Lao Tzu, "ibarat menggoreng ikan kecil, terlampau sering mengaduk-aduk 
akan hancur menjadi bubuk"? 

o Hadir;n yang saya muliakan, 

Kalaupun disebut demokrasi, yang dimaksudkan di sini lebih ditekankan 
pada nilai-nilainya daripada mengenai sistem pemerintahan. Demokrasi lebih 
dilihat sebagai seperangkat gagasan dan prinsip kebebasan, serta pelembagaan 
kebebasan daripada sekadar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional 
yang menentukan bagaimana suatu pemerintah berfungsi. Demokratisasi meru
pakan proses menuju ke arah demokrasi. 

Demokratisasi -suatu proses (bermula dari suatu upaya) merealisasi 
danlatau menyempumakan kehidupan demokrasi- muncul sebagai kebutuhan 
dan masalah bila kehidupan bemegara demokratis yang dicita-citakan temyata 
belum terwujud sebagaimana diharapkan. Demokratisasi pada dasamya meru
pakan proses meniadakan kesenjangan, yakni antara mereka yang terlalu berke
kuasaan dan berprerogasi (dengan tuntutan untuk selalu dipertuan dan diakui se
bagai gusti) dan mereka yang terlalu kurang berkedayaan (dengan beban-beban 
askriptifuntuk didudukkan sebagai kawula yang mesti rela diperhamba). Semua 
bentuk emansipasi sebenarnya berhakikat sebagai proses demokratisasi, misal
nya emansipasi wanita (dari kungkungan para patriarkh), emansipasi masyara
kat awam (dari alam kebodohan akibat kekurangan informasi dan pengetahuan 
yang benar), dan lainnya (Wignjosoebroto, 1997). 

George Soreson mengemukakan elemen-elemen mendasar demokrasi 
politik kontemporer, termasuk struktur mekanis formal dan prasyarat indikator 

"-: 

beberapa prinsip yang 
sif dan bermakna di antara 
utama partai politik) untuk 
ngan interval reguler, tanpa 
yang sangat inklusifdalam 
pemilihan yang fair dan 
Dan ketiga, kebebasan sipil 
bebasan membentuk dan 
jamin integritas kompetisi 

Partisipasi aktif warga 
demokrasi akan layu dan 
ganisasi terpilih. Namun 
sip dan prosedumya disislJ.lltlll 
kan komitmen warganya 
leransi diperlukan. Banyak 
antara pihak yang jelas~elas 
yang berbeda atas hak-hak 

Pada dasamya demorull 
konflik. Pada waktu yang 
tentu dan menghasilkan 
mua pihak sebagai sah. 
bangan akan mengancam 
dang demokrasi sebagai tak 
desakkan tuntutan mereka, 
jika pemerintah menjalankan 
ngan membungkam suara 
budaya demokrasi menjadi 
rus bersedia menerima 
nyai hak yang sah dan sudut 
debatan dengan demikian 
mencari penyelesaian damai 
hak minoritas (Alamudi, 1 

Semua demokrasi 
putusan melalui kekuasaan 
an mayoritas harus digandengJ 
melindungi hak-hak 
minoritas tak tergantung pa~ 
oleh suara mayoritas. Hak-hak: 
lembagaan hukum. Lembaga ~ 
krasi bukan hanya seperangkaj 
mencakup seperangkat prakt 
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konflik horizontal berskala 
kontinuitas masyarakat yang 
sesungguhnya membutuhkan 

l'elrltm·Igan sosial, budaya, dan 
I"'V'HJ1'"'' sejarah di tengah ma
terjadinya konflik neo-komu

transformasi sejarah yang 
serta bentuk-bentuk organi
pada tuntutan dan ideologi 

fundamentalisme patolo
l>mwnt:al yang terjadi di negeri 

Sampit, Ambon, Poso, atau 
. dalam konsep sedemikian 
. adalah konflik nasional, 

negara, konflik di sepu
Bukankah ini seperti ka

sering mengaduk-aduk 

tme:nnt.ahan. Demokrasi lebih 
~"l'''U,,,.,a.ll, serta pelembagaan 

dan prosedur konstitusional 
.....,""fY"•. Demokratisasi meru

. suatu upaya) merealisasi 
muneul sebagai kebutuhan 

yang dieita-eitakan temyata 
.... r ..ft,·O'l',,· pada dasamya meru

mereka yang terlalu berke
dipertuan dan diakui se

(dengan beban-beban 
rela diperhamba). Semua 

proses demokratisasi, misal

."""U"'" mendasar demokrasi 
dan prasyarat indikator 
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beberapa prinsip yang melandasinya, yakni terdapat, pertama, kompetisi eksten
sif dan. bermakna di antara individu dan kelompok-kelompok terorganisasi (ter
utama partai politik) untuk semua posisi kekuasaan pemerintah yang efektif de
ngan interval reguler, tanpa penggunaan kekerasan. Kedua, partisipasi politik 
yang sangat inklusif dalam seleksi pemimpin dan kebijakan, setidaknya melalui 
pemilihan yangfair dan reguler, sehingga tak ada kelompok yang dikeeualikan. 
Dan ketiga, kebebasan sipil dan politik -kebebasan berekspresi, pers, serta ke
bebasan membentuk dan menjadi anggota organisasi- yang eukup untuk men
jamin integritas kompetisi politik dan partisipasi (Robinson, 1996: 114-5). 

Partisipasi aktif warga merupakan inti tindakan demokratis. Tanpa itu, 
demokrasi akan layu dan menjadi eagar bagi sejumlah keeil kelompok atau or
ganisasi terpilih. Namun demokrasi bukan mesin otomatis begitu prinsip-prin
sip dan prosedumya disisipkan. Suatu masyarakat demokratis juga membutuh
kan komitmen warganya yang menerima, konflik tak dapat dihindarkan dan to
leransi diperlukan. Banyak konflik dalam suatu masyarakat demokratis bukan 
antara pihak yang jelas-jelas salah atau benar, tapi antara berbagai penafsiran 
yang berbeda atas hak-hak demokratis dan prioritas sosial. 

Pada dasarnya demokrasi merupakan perangkat aturan untuk mengelola 
konflik. Pada waktu yang sarna, konflik ini harus dikelola dalam batas-batas ter
tentu dan menghasilkan konsensus ataupun pengaturan lain yang diterima se
mua pihak sebagai sah. Suatu tekanan berlebihan pada salah satu sisi keseim
bangan akan menganeam upaya keseluruhan. Jika kelompok-kelompok meman
dang demokrasi sebagai tak lebih dari suatu forum di mana mereka dapat men
desakkan tuntutan mereka, masyarakat dapat haneur dari dalam. Sebaliknya, 
jika pemerintah menjalankan tekanan berlebihan untuk meneapai konsensus de
ngan membungkam suara rakyat, masyarakat akan haneur dari atas. Untuk itu 
budaya demokrasi menjadi penting dikembangkan. Individu dan kelompok ha
rus bersedia menerima perbedaan satu sarna lain, mengakui pihak lain mempu
nyai hak yang sah dan sudut pandang sah pula. Berbagai pihak dalam suatu per
debatan dengan demikian dapat bertemu dalam suatu semangat mufakat, dan 
meneari penyelesaian damai di atas prinsip umum pemerintahan mayoritas dan 
hak minoritas (Alamudi, 1991). 

Semua demokrasi adalah sistem di mana warganya bebas mengambil ke
putusan melalui kekuasaan mayoritas. Dalam masyarakat demokratis, kekuasa
an mayoritas harus digandengkan denganjaminan atas hak asasi manusia, yakni 
melindungi hak-hak minoritas -baik etnis, agama maupun politik. Hak-hak 
minoritas tak tergantung pada iktikad. baik mayoritas, dan tak dapat dihapus 
oleh suara mayoritas. Hak-hak minoritas dilindungi oleh hukum dan melalui pe
lembagaan hukum. Lembaga demokratis melindungi hak semua warga. Demo
krasi bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga 
meneakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah 
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Bagaimanapun, rakyat 
struktural dalam kehidupan 
menjadi wakil rakyat menjadi 
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panjang dan berliku. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan kebe
basan, karena itu hak asasi dan persamaan di depan hukum harus dimiliki seti
ap masyarakat untuk bisa seeara pantas disebut demokratis. Di lain pihak, de
mokrasi juga lebih dari sekadar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional tik nepotisme, kolusi, ataupunl 
yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan berfungsi. Dalam demokrasi, tuhkan sebagian besar konstini 
pemerintah hanya salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struk orang kaya baru" itu sebagai 
tur sosial dari berbagai lembaga, partai politik, organisasi dan asosiasi. Keane yang merupakan golongan the 
karagaman ini disebut pluralisme, yang berasumsi, kelompok terorganisasi dan keduanya mengidap penyakit 
lembaga dalam masyarakat demokratis tak tergantung pada legitimasi dan ke dakstabilan atau destabilizing 
kuasaan pemerintah (Alamudi, 1991). rang". Bagi "orang-orang 

Pemerintah demokratis diciptakan untuk melindungi kebebasan individu rasi-aspirasi sosial, politik, 
berdasarkan eksistensi individu. Ada hak-hak alamiah yang tak dapat dieabut an eepat sehubungan meni 
siapa pun, yakni kebebasan berbieara dan berpendapat, kebebasan beragama sulit melayani pertumbuhan 
dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak mendapatkan perlindungan kin baru", mereka menjadi 
yang sarna di depan hukum. Hak-hak inti ini harus dijunjung tinggi setiap peme nyatanya sistem yang ada 
rintah demokratis. Kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan darah hi kehilangan, tersingkirkan, 
dup setiap demokrasi. Demokrasi pada dasarnya adalah komunikasi. Orang ber tington, 1983:77-8). GolongaJI 
bieara satu sarna lain tentang masalah bersama dan membentuk suatu nasib ber radika1, anomik, ter-alienasi, 
sarna. Warga suatu masyarakat demokratis hidup dengan keyakinan, melalui dangan yang siap dimobilisasi 
pertukaran gagasan dan pendapat yang terbuka, kebenaran akhirnya akan me tik (Roxborough, 1986). 
nang atas kepalsuan, nilai-nilai orang lain akan lebih dipahami, bidang-bidang Apabila fenomena 
mufakat akan dirinei lebih jelas, dan ja1an ke arah kemajuan pun terbuka (A1a euat akibat mengentalnya 
mudi, 1991). ngendali saraoa kekerasan 

Dilihat dari makin bertumbuhnya tuntutan demokratisasi itu, apakah ma al maupun non-material atau 
syarakat kita dewasa ini tidak lagi menga1ami kekerasan, baik kekerasan poli ri ini masih menga1ami 
tik, ekonomi, sosial, ataupun budaya? Apakah ketika makin membiaknya kesa pengaruh untuk 
daran rakyat akan nilai-nilai pengharapan tentang demokratisasi, keterbukaan, an kolektif di dalam 
kebebasan berpendapat dan berorganisasi, maka kekerasan makin berkurang? Nilai-nilai pengharapanl 
Ataukah terbukti teorema Galtung (2003), bahwa: "makin demokratis negara, an demokratisasi, perlindung~ 
makin demokratis pembuatan keputusan, maka makin kurang suka berperang layak, pemberantasan 
negara itu"? . yang baik dan bersih, s,enyataIll 

itu tidak dibarengi kemampurui 
o Hadirin yang saya hormati, rintah, sibuknya para wakil 

mahnya partai politik, dan 
Bukan mustahil bahkan rakyat negeri ini masih mengalami kekerasan fenomena progressive den..i"lJ~ 

kultural maupun struktural ketika ideologi millenium menginginkan terwujud ka gerakan sosial politik 
nya clean governance dan good government, namun temyata seeara substansio 'an politik dan kolektif: 
nal dan simultan berbarengan makin menurunnya kemampuan pemerintah gara besar seperti menggorengl 
memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menegakkan hukum dan cur menjadi bubuk.... " 
hak asasi manusia (HAM), sebagaimana janji tenggat waktu 100 hari pemerin
tahan Presiden baru kita hasil pilihan langsung rakyat itu dilampaui. 

-
.. 
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merupakan pelembagaan kebe
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dan prosedur konstitusional 
berfungsi. Dalam demokrasi, 

Irdampmg,ln dalam suatu struk

mAII ....-fl .... ",· kebebasan individu 
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Bagaimanapun, rakyat masih mengalami kekerasan kultural maupun 
struktural dalam kehidupan politik manakala menyaksikan para politisi yang 
menjadi wakil rakyat menjadi "orang-orang kaya baru" -apakah melalui prak
tik nepotisme, kolusi, ataupun korupsi- berbarengan dengan itu telah merun
tuhkan sebagian besar konstituen menjadi "orang-orang miskin baru". "Orang
orang kaya baru" itu sebagai the new have maupun "orang-orang miskin baru" 
yang merupakan golongan the fosser itu -meminjam istilah Mancur Olson Jr.
keduanya mengidap penyakit yang sama yaitu potensial menjadi pencipta keti
dakstabilan atau destabilizing forces, karena keduanya menjadi ~'kelas pembe
rang". Bagi "orang-orang kaya baru", mereka menjadi pemberang karena aspi
rasi-aspirasi sosial, politik, dan budaya mereka terus menerus meningkat deng
an cepat sehubungan meningkatnya kemampuan ekonomi, tapi sistem yang ada 
sulit melayani pertumbuhan aspirasi tersebut. Bagi golongan "orang-orang mis
kin baru", mereka menjadi pemberang, mudah marah, karena menganggap se
nyatanya sistem yang ada tidak adil, koruptif, yang membuat mereka menjadi 
kehilangan, tersingkirkan, dan mengalami marjinalisasi (Nasikun, 1984; Hun
tington, 1983:77-8). Golongan ini senyatanya mengidap perubahan-perubahan 
radikal, anomik, ter-alienasi, bahkan mereka ini dipandang sebagai massa ea
dangan yang siap dimobilisasi secara politik oleh pemimpin-pemimpin karisma
tik (Roxborough, 1986). 

Apabila fenomena deprivasi relatif dengan semua variasinya masih men
euat akibat mengentalnya alienasi, serta kuatnya hegemoni negara sebagai pe
ngendali sarana kekerasan utama dalam masyarakat, baik yang bersifat materi
al maupun non-material atau ideologis, maka itu menjadi pertanda rakyat nege
ri ini masih mengalami kekerasan, dan itu pula antara lain faktor yang kuat ber
pengaruh untuk berkembangnya gerakan sosial politik dengan budaya kekeras
an kolektif di dalam masyarakat. 

Nilai-nilai pengharapan rakyat akan perubahan, apakah nilai pengharap
an demokratisasi, perlindungan hak asasi, peningkatan taraf hidup yang lebih 
layak, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun pemerintahan 
yang baik dan bersih, senyatanya akan meningkat. Namun apabila pengharapan 
itu tidak dibarengi kemampuan untuk mendapatkannya karena lemahnya peme
rintah, sibuknya para wakil rakyat di parlemen mengurusi dirinya sendiri, le
mahnya partai politik, dan tidak berdayanya civil society, maka bukan mustahil 
fenomena progressive deprivation terjadi di negeri ini. Jika itu yang terjadi, ma
ka gerakan sosial politik rakyat eenderung berkembang ke arah budaya kekeras
an politik dan kolektif. Sungguh, sebagaimana kata Lao Tzu: "memerintah ne
gara besar seperti menggoreng ikan kecil. Terlampau sering dibolak-balik, han
cur menjadi bubuk.... " 
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o Hadirin yang saya hormati dan muliakan, Kepada para shohib, Dr. TI 
Mas'oed, Arman Tucunan, S 

Izinkan saya sekarang menutup ,Pidato ini dengan mengucapkan terima ruddin Hutasuhut, dan AIm 
kasih kepada semua yang telah ikut bertanggungjawab menghantar diri saya se raan per-konco-annya. 
karang berdiri di hadapan majelis yang sangat terhormat ini. Kepada Pemerin Kepada para kolega 
tab, saya mengucapkan terima kasih karena kepercayaannya mengangkat saya niel Sparringa, Ph.D., Dr. 
sebagai Guru Besar. Suatu kedudukan yang sampai detik ini masih membuat sa Sumbodo Singgih, dan sege 
ya gamang, sehingga setelah tiga tahun Surat Keputusan Pemerintah mengang ah Ayu yang sehari-hari me 
kat saya sebagai Guru Besar, baru hari ini saya berdiri di hadapan majelis ter turkan terima kasih. 
hormat ini untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan. Kepada Rektor, Prof. Dr. Kepada Inang Simatu, 
Med. Puruhito, dr., Sp.BT, yang telah berkenan menoleransi "kekerasan" saya atas segala pengertiannya k, 
selama tiga tahun barn bersedia menyampaikan Pidato ini, dan Senat Guru Be dua, Ibu N. br. Siturnorang 
sar Universitas Airlangga, para Pembantu Rektor, para Dekan, yang telah berse Untuk Daamang Par. 
dia menerima saya sebagai anggota majelis yang sangat terhormat ini, saya nang Pangintubu, Ibunda T. 
mengucapkan terima kasih. rungi kehidupan tanpa ba 

Kepada para guru saya, khususnya Almarhum Prof. Dr. Umar Kayam, muskil, sungguh saya samp 
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, Dr. Nasikun, Prof. Dr. Sartono Karto pangalambohi, di tondi do 
dirdjo, Almarhum Prof. Dr. Loekman Soetrisno, Almarhum Prof. Dr. Kuntowi Anggia, para Ito saya, dari k, 
joyo, dan Prof. Soedjito Sosrodihardjo, S.H., M.A., yang telah memberi penge rat, juga kepada Abanganda 
tahuan dan pengertian tentang berbagai gejala dan kehidupan, saya mengucap Akhirnya, sungguh k, 
kan terima kasih. Mereka bukan saja sebagai guru, tapi juga sahabat yang men didampingi empat orang peri 
cerahkan pikiran akademik saya. Kepada Tjahjo Purnomo Wijadi, kritikus tulen kepada mereka jualah muara 
saya, secara khusus saya sampaikan terima kasih atas segala pengertian dan pe ni Raja I, istri saya tercinta, 
mahamannya terhadap diri saya selama bertahun-tabun. berkah keberuntungan saya. 

Kepada Bapak Imam Detomo, yang dalam tahun-tahun terakhir ini mem tri saya, Deang Parujar born 
berikan pengalaman kepada saya untuk berdialog dengan kekuasaan di tengah Sondang Ranggapuri born S 
keriuhan demokrasi di negeri ini, saya sampaikan terima kasih. Juga terima ka ngatkan dan meneguhkan ji 
sih kepada saudara saya, sahabat birokrat saya, Dr. Soekarwo, S.H., M.Hum. Inilah Ulos Ragi Idup, tu D, 

Keduanya, Sang Gubemur maupun Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, te bertiga demi merengkuh ci 
lah memberi pelajaran amat berharga kepadasaya bagaimana ramahnya kekua Akhirulkalam, kepada 
saan negara ketika dia dikelola demi kepentingan rakyat. Bapak, lbu dan Saudara sel 

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Almarhumah Ibu Toety Azis, Majelis yang terhormat ini. 
yang dari padanya saya belajar memahami bagaimana kekayaan sosial jauh le berkahi Bapak, Ibu dan Sau 
bib berharga dibanding kekayaan ekonomi untuk hidup lebih bermartabat dan 
bermakna. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Almarhurn Pamudji, S.H., Horas! 
Almarhurn Krishna Mustadjab, yang keduanya bersama dengan Bapak Soetan
dyo Wignjosoebroto dan Ibu Asminingsih Soetandyo, menjadi wali dan ikut 
mengantar saya ke pintu Gereja untuk pemberkatan pemikahan saya. 

Terima kasih kepada para sahabat, Ashadi Siregar, Dr. Daniel Dhakidae, 
Masmimar Mangiang, Saur Hutabarat, Slamet Riyadi Sabrawi, Rondang Pasa
ribu, Amir Effendi Siregar, dan Prof. Dr. Musa Asyarie di LP3Y Yogyakarta. 

--
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Kepada para shohib, Dr. Todung Mulya Lubis, Dr. Syahrir, Prof. Dr. Mochtar 
Mas'oed, Arman Tucunan, Samekto Hartojo, Soebagjo, Djoko W. Cahyo, Basa
ruddin Hutasuhut, dan Almarhum Amirzah, terima kasih atas segala kegembi
raan per-konco-annya. 

Kepada para kolega di FISIP-Unair, Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D., Da
niel Sparringa, Ph.D., Dr. 1. Dyson, Herwanto A.M., Kris Nugroho, Doddy 
Sumbodo Singgih, dan segenap dosen, serta karyawan, khususnya Lely dan Di
ah Ayu yang sehari-hari mengurusi kantor saya, dan para mahasiswa, saya ha
turkan terima kasih. 

Kepada Inang Simatua, Ibu Weny Rorimpandey Sumaesih, terima kasih 
atas segala pengertiannya kepada saya selama ini. Juga kepada Dainang Pai
dua, Ibu N. br. Situmorang 1. Tobing, terima kasih atas segala tuntunannya. 

Untuk Daamang Parsinuan, Almarhum Ayahanda L. Siahaan, dan Dai
nang Pangintubu, Ibunda T. boru Pardede, yang telah merelakan saya menga
rungi kehidupan tanpa batas ke mana pun tujuan saya justru di keadaan yang 
muskil, sungguh saya sampaikan, "On ma gabe gundur pangalumi, ansimun 
pangalambohi, di tondi dohot tua ni sahala muna n. Juga kepada Dahahang, 
Anggia, para Ito saya, dari keluarga besar Ompu Parulian Siahaan Lumban Go
rat, juga kepada Abanganda Fajar O. Siahaan, terima kasih atas semuanya. 

Akhimya, sungguh keberuntungan saya yang mahabesar dalam hidup ini 
didampingi empat orang perempuan yang sangat berarti dalam hidup saya, dan 
kepada mereka jualah muara terima kasih ini saya persembahkan. Kepada Boru 
ni Raja 1, istri saya tercinta, Ora. Joyce Cecilia Rorimpandey, pusat dari seluruh 
berkah keberuntungan saya. Terima kasih, Jo. Kepada ketiga Dainang Boru, pu
tri saya, Deang Parujar born Siahaan; Gredha Sonti Rea born Siahaan; dan Isara 
Sondang Ranggapuri boru Siahaan, tiga Dalihan, tungku yang selalu mengha
ngatkan dan meneguhkan jiwa saya di tengah kegalauan dan kebekuan batin. 
Inilah Ulos Ragi Idup, tu Dainang Boru hasian, persembahan Ayah untukmu 
bertiga demi merengkuh cita-cita dan masa depan. 

Akhirulkalam, kepada para hadirin yang saya muliakan. Tanpa kehadiran 
Bapak, Ibu dan Saudara sekalian tidaklah saya akan berdiri di mimbar Sidang 
Majelis yang terhormat ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa mem
berkahi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih. 

Horas! 
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