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Tulisan ini tnemperlihatkan bahwa pluralistne "kritis" bisa dijadikan alat 
untu.k tnet11alia111i politik Indonesia kontemporer, selain 111etiau;arkan pro
gra111 riset progresif yang 111endorong atialisis tnengenai kekayaan tnaterial 
dan kekuasaan politik lebih dari sekadar penelitian tetztang oligarki. Dialog 
terbuka antara analisis pluralis dan oligarkis bisa t11etnbantu petnerhati 
111en1bedakan klaim deskriptif dengan klai111 kausal 111enyangkut kekayaan 
niaterial, kekuasaan politik, dan hasil politik; serta tnenawarkan argu111en 
yang saling melengkapi tentang efek ketimpangan distribusi su111ber daya 
niaterial, dan; me111beberkan praktik produksi pet1getahuan sarja11a 
Indonesia yang 111endala111i da111pak kekayaan 111aterial terliadap politik. 

P 
olitik Indonesia konten1porer ditandai 
oleh ketidaksetaraan. Beberapa pakar 
oligarki banyak memberikan analisis 

tajan1 niengenai ketimpangan distribusi keka
yaan material di Indonesia sebagai ciri utama 
politik Indonesia. Mereka juga men1ajukan 
analisis komparatif tentang sistem politik na
sional dengan menggunakan konsep oligarki 
dalam kasus Indonesia sebagai sebuah kategori 
analisis politik. 1 Analisis ini 111engupas wujud 

• Penulis berterima kasih kepada Michele Ford 
dan Matt Winters untuk ulasan mereka pada 
naskah awal artikel ini. Dialihbahasakan Ahn1ad 
Zain1 Rofiqi dari "Pluralism and Political Conflict 
in Indonesia", dalam Indonesia, Edisi khusus 
"Wealth, Power, and Contemporary Indonesian 
Politics", No. 96, Oktober 2013, hal. 81-100. 

1 Lihat, Richard Robison dan Vedi R Hadiz, 
Reorganising Power in Indonesia: T11e Politics of 
Oligarchy in an Age of Markets (London: 
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kelemahan demokrasi Indonesia dan menyoroti 
pelbagai perbedaan di antara aturan dan prose
dur formal demokrasi serta penggunaan kekua
saan di bawah pemerintahan demokratis. 

Pluralisn1e adalah sebuah kerangka pende
katan alternatif yang bisa digunakan untuk 
menelaah politik Indonesia. Pluralisme bersa
ma analisis Mantis dan analisis politik materialis 
lainnya adalah konsepsi politik "determinis 
secara sosial" (socially deter111inist) .2 Pende
katan alternatif itu pada dasarnya menolak 
posisi bahwa kepentingan material berbeda dari 
kepentingan lain dengan konsekuensi tindakan 

RoutledgeCurzon, 2004); Jeffrey A Winters, 
Oligarchy (New York: Cambridge University 
Press, 2011). 

2 Theda Skocpol dan Kenneth Finegold, "State 
Capacity and Economic Intervention in the Early 
New Deal", dalan1 Political Science Quarterly 97, 
2 (1982)' ha!. 259. 
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politik yang secara fundamental juga berbeda. 
Kele1nahan analisis kaun1 pluralis awal sudah 
dikenal: mereka menawarkan kerangka pen
dekatan teoretis, bukan teori tentang apa pun; 
pluralisn1e sebagai sebuali konsep paling ber
manfaat diterapkan pada analisis statis menge
nai perpecahan yang ada alih-alih analisis 
dinamis mengenai asal perpecahan itu dan 
mengapa bisa bertahan atau berubali; dan bal 
paling penting, konsepsi kekuasaan (dan kepen
tingannya sendiri) biasanya ditegaskan oleb 
analisis pluralis berwajah satu dimensi dan 
reduktit 3 Karena alasan itulah banyak analisis 
terbaru mengenai politik Indonesia kontem
porer yang berkerja di luar tradisi oligarkis 
mengabaikan atau bahkan mere1nehkan wa
risan pluralis mereka. 

Esai ini mengeksplorasi komplementaritas 
dan ketegangan antara analisis pluralisme dan 
analisis oligarkis di Indonesia konte1nporer. 
Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bah
wa pluralis1ne "kritis" menawarkan sebuah alat 
yang bisa digunakan untuk me1naharni politik 
Indonesia serta progran1 riset progresif yang 
dapat mendorong analisis kekayaan material 
dan kekuasaan politik lebih jauh daripada pe
nelitian tentang oligarki yang ada selama ini. 
Dialog terbuka antara analisis pluralis dan 
oligarkis memberi kontribusi pada kajian ten
tang kekayaan 1naterial dan kekuasaan politik 
(di Indonesia dan negeri lain) setidaknya dalrun 
tiga aspek. Secara konseptual, membantu para 
analis 1nembedakan klaim deskriptif dengan 
klaim kausal 111enyangkut kekayaan material, 
kekuasaan politik, dan basil politik (political 
outro111es). Secara teoretis, menantang analisis 
oligarki dengan 1nenawarkan argu1nen kausal 
sating n1elengkapi dan bersaing akibat distribusi 
sun1ber daya niaterial yang tidak merata. Secara 
metodologis, menjabarkan praktik produksi 
pengetahuan sarjana Indonesia yang 1nenda
larni pengaruh kekayaan material terhadap 

' Lihat, Steven Lukes, Power: A Radical View, Zo• 
edition. (New York, NY: Palgrave Macmillan, 
2005). 

politik Indonesia kontemporer seraya menarik 
perbandingan terstruktur dengan konteks 
nasional atau periode historis lainnya dan 
menjelaskan peran fakta dalam memutuskan 
perkara pendekatan yang sating bersaing. 

Saya sengaja menggunakan istilah "kritis" di 
sini tidak dalrun kualifikasi baku.4 Alih-alih ber
laku sebagai teori politik struktural atau 111a
terialis istilali tersebut justru 1nerupakan tan
tangan internal bagi teori pluralis1ne, salah satu 
kelemalirui teori itu sebagainlana telali diuraikan 
drui berusaha diselesaikan dengru1 memperta
nyakan nJengapa muncul perpecaban dan nle
ngapa kepentingan bisa atau tidak bisa terar
tikulasi; hal ini memungkinkan para sarjana 
berruijak 111elrunpaui ruialisis kekuasaan dan 
kepentingan bersifat satu atau dua diinensi serta 

niemperti1nbruigkan sejarali drui struktur sosial 
dengan sungguh-sungguh.5 Tak satu pun otcr 
kritik pluralis nJumi berasal dari esai ini, namun 
belum semua otokritik itu terartikulasi dalam 
perbincangan berkelruijutan dengrui kasus e1n
piris Indonesia konten1porer selruna dua dasa
warsa.6 Dalam pemahruurui saya, istilah "kritis" 

' Saya meminjam istilah "pluralisme kritis" dari 
Gregor McLennan, Mamsttt, Pluralism, and 
Beyond: Classic Debates and New Departures 
(Cambridge: Polity Press, 1989), hal. 43-56. 
McLennan merujuk kritik Robert Dahl dan 
Charles Lindblon1 terhadap analisis pluralis 
konvensional ekonomi politik An1erika Serikat. 
McLennan juga merupakan sumber istilah 
"pluralisme konvensional", sebagain1ana dibahas 
dalam esai ini. 

• Gabriel Almond mengutarakan bahwa literatur 
pluralis awal secara konseptual jauh lebih maju 
ketimbang pengkritiknya, menyiratkan bahwa 
sebagian besar kritik itu benar-benar dipahami 
sejak awal tahun 1950-an. Untuk ulasan ini; libat 
artikel Gabriel A Aln1ond, "Corporatism, Plu
ralism, and Professional Memory", dalam Gabriel 
A Almond (ed.), A Discipline Divided: Schools 
and Sects in Political Science (Newbury Park, 
CA; Sage Publications, 1990), hal. 173-188. 

• Stefan Eklof mengamati mengendurnya perde
batan teoretis model-model politik Indonesia 
di pengujung periode 0 rde Baru; lihat, Stefan 
Eklof, Power and Political Culture in Suham's 
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juga menolak mencari narasi induk tunggal 
dalain potitik Indonesia dan 1nereko111endasikan 
praktik studi politik Indonesia yang pertama dan 
terutama berkaitan dengan teori rentang 1ne
nengab dalam melakukan penjelasan sosial.7 

Pluralisn1e, seperti pendekatan analisis sosial 
lainnya, adalah y311g terkuat bila mau nlengakui 
keterbatasan daya ekspl311atorisnya. 

Karena pluralisn1e bukan sebuah teori y311g 
memprediksi akibat atau basil tertentu, maka ia 
tidak dapat difalsifikasi atau diuji. Nainun, plu
ralisrne kritis mengliasilkan hipotesis di bidaJlg 
studi kekayaan material dalaJ11 politik Indonesia 
y311g dapat difalsifikasi 111elalui aJlalisis empiris. 
Konflik politik sen1asa Indonesia diterjaJlg krisis 
keuaJlgaJl dan tata kelola ekonomi lokal di era 
desentralisasi menawarkan dua studi topikal 
y311g dapat digunakaJl untuk membandingkan 
pluralis1ne dan oligarki sebagai kerangka pen
jelas bagi isu-isu penting dalaJll politik Indonesia 
kontemporer dengan kesenjangaJl besar keka
Y= tampil ainat SaJlgat 1nencolok 

Esai ini 111elaJ1jutkan bahaSaJl sebagai beri
kut Pertan1a, menelusuri sejarah singkat teori 
pluralis daJ3111 aJlalisis perbaJldingan politik daJl 
ken1udian menyoroti aplikasi pluralis1ue dalam 
311aJisis ekonomi politik Indonesia masa Orde 
Baru. Dari tinjauaJl ini akaJ1 terlihat jelas bahwa, 
sebagaimana kesinlpulan baJlyak sarjana politik 
Amerika Serikat tahun 1960-311, analisis pluralis 

lndottesia: The lndottesian Democratic Party 
(PD[) and the Decline oftlte Neto Order (1986-
98) (Copenhagen: NIAS Press, 2003), bal. 11. 
Hal demikian mungkin mencern1inkan titik
jenuh perdebatan atau pergeseran umum dari 
fokus pada tipologi teori perbandingan politik 
ke pengukuran J...."Uantitatif; libat, David Collier, 
Jody LaPorte, dan Jason Seawright, "Putting 
Typologies to Work: Concept Formation, 
Measurement, and Analytic Rigor", dalam 
Political Research Quarterly 65, 1 (2012), hal. 
217-232. 

7 Daniel Ziblatt, "Of Course Generalize, But How? 
Returning to Middle Range Theory in Compa
rative Politics", dalan1 Anierican Political Science 
Association-Comparative Politics Newsletter 17, 2 
(2006), hal. S.11. 
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terhadap apa pun yang menyoal "liberalisn1e 
kelompok-kepentingan" di Indonesia tidaklah 
tepat.8 Dari ulaSaJl itu, saya beraJljak ke konsep 
oligarki sebagaimaJla dikemukakan Vedi Hacliz 
dan Richard Robison serta Jeffrey Winters 
dengaJl menguraikaJl titik ketegangan Mtara 
aJlalisis oligarki daJl analisis pluralis. Berda
sarkaJl bahasan tersebut, saya n1enyajikan dua 
studi kasus yang saling 1uengait. Di dalam 
masing-n1asing studi kasus, saya men1ulai 
deng311 apa yang saya interpretasikan n1enjadi 
kekuatan berguna dari pendekataJl berbasis 
oligarki terhadap masalah kontemporer dalaiu 
politik Indonesia dan setelah itu menyodorkaJl 
seju1ulah persoalaJl yMg tak petal{ dibadapi 
kritik pluralis beserta solusi yang ditawar
kaJlnya. Esai ini menarik kesitupulM dengan 
mendiskusikaJl bagaimana lndonesianis harus 
membangun prograni riset progresif kumulatif 
dengM mempelajari politik Indonesia tMpa 
mengabaikan ketimpang311 distribusi kekay= 
yang luar biasa besar atau efek korosifnya 
terbadap jalaJ10ya demokrasi Indonesia. 

Pluralisme dalam Politik 
Indonesia 

Esensi pluralisn1e adalah konsepsi me
ngenai politik sebagai ajang kompetisi di 
antara kelompok penekan yang mewakili 
berbagai kepentingan dalam masyarakat.10 

8 Pernyataan klasik kritik ini dalan1 konteks 
Ainerika Serikat; lihat, Theodore M l.owi, Th.e 
End of Liberalism, edisi revisi (New York: Nonon, 
1979). 

• "Progresif' di sini dalam arti Lakatosian; libat, 
Imre Lakatos, "Falsification and the Methodology 
of Scientific Researc.h Programs", dalam In1re 
Lakatos dan Alan Musgrave (eds.), Criticism and 
the Growth of Knowledge (New York, NY: 
Cainb1idge University Press, 1970), ha!. 91-196. 

10 Meskipun pluralisme merupakan aliran dominao 
dalan1 ilmu politik tnainstreani hainpir sepanjang 
abad ke-20, ia tidak pemah diartikulasi secara 
definitif oleh para sarjana yang terkait dengan
nya sebagai teori politik. Bahkan, jauh sebelum 
perdebatan konseptual tentang pluralisme dao 
altematifoya 111engendur pada tahun 1990-ao, 
sebagian kritikus melihat pluralisme tidak 
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Dalam esai ini saya hanya meringkas perkem
bangan pluralisn1e yang telah berubah secara 
signifikan selan1a enam dasawarsa terakhir. 11 

Pada awalnya, pluralisme me1niliki ambisi 
nonnatif maupun deskriptif dan tidak hanya 
digunakan untuk mengarakterisasi sifat-dasar 
konflik politik, tetapi juga untuk melegitimasi 
praktik kehidupan demokratis. 12 Analisis plu
ralisme berikutnya yang dipelopori Robet 
Dahl (tokoh penting dalrun perdebatan plu
ralis awal) mulai n1emisahkan komponen 
deskriptif dari analisis politik pluralis yang 
normatif. Sementara para sarjana ini tetap 
sangat berkomitn1en pada analisis normatif 
terkait politik demokratis di negara-negara 
kapitalis, 13 analisis pluralisme kritis mereka 
sebagai kerangka deskriptif justru semakin 

memiliki kaidah pokok yang disepakati bersan1a 
oleh semua penganutnya; lihat Grant Jordan, 
"'The Pluralism of Pluralism: An Anti-theory?", 
dalam Political Studies 38, 2 (1990), hal. 286-301; 
McLennan, Marxism, Pluralism, and . . . , hal. 35. 
Mengomentari analisis Arend Lijphart tentang 
demokrasi konsosiasional (consociationalistn), 
Gary King, Robert Keohane, dan Sidney Verba, 
menyatakan bahwa "diakui secara luas bahwa 
konsep pluralisme sering digunakan sal ing 
bertentangan, tidak jelas atau cukup konkret 
untuk disebut sebagai sebuah teori. Deskripsi 
Ronald Rogowski mengenai pluralisme sebagai 
'teori yang kuat, deduh-tif, dan konsisten' ... teotu 
merupakan penghormatan pertama yang 
diterima." Lihat, Gary King, Robert 0 Keohane, 
dan Sidney Verba, "'The Importance of Research 
Design in Political Science", dalam American 
Political Science Review 89, 2 (1995): 475-81, hal. 
480, Catatan Kaki 3. 

11 Ulasan terbaru tradisi pluralis dan para 
peoerusoya deogan gaya buku ajar dapat 
ditemukan dalam John S Dryzek dan Patrick 
Dunleavy, Theories of the Democratic State (New 
York Palgrave Macn1illao, 2009), hal. 35- 56, 
131-203. 

"Rujukan standar adalah David B Trun1an, The 
Govenit1tet1tal Process (New York: Alfred A Knopf, 
1951). 

u Lihat, Robert A Dahl, A Preface to Econoniic 
Democracy (Berkeley: University of California 
Press, 1985). 

terfokus pada poros inti yang menandai kon
flik politik di berbagai negara.14 

Walaupun merupakan koreksi yang berguna 
bagi analisis pluralis yang paling dangkal dan 
idealistis, pendekatan kritis Dahl terhadap 
pluralisme tidak n1ampu menyelamatkan tradisi 
ioi dari kehilangan daya tarik intelektual ketika 
para ilmuwan politik rnulai menjauh dari debat 
paradigmatis dalam perbandingan politik. Kritik 
Theodore Lowi terhadap "liberaliSJne kelon1pok 
kepentingan" di An1erika Serikat juga mem
bantu menguburkan pluralistne konvensional.15 

Natnun demikian, iinpuls kau111 pluralis menga
rakterisasi politik dan proses penyusunan kebi
jakan sebagai ajang kompetisi di antara berbagai 
kelompok dengan kepentingan berbeda terha
dap basil kebijakan tetap lestari. Hal ioi terlihat 
sangat jelas dalam The Rise and Decline of 
Nations Mancur Olson yang menggunakan 
karya-karya awal Olson tentang tindakan kolektif 
dan perilaku kelompok yang menggali bagai-
111ana koalisi distribusi bisa n1ei11bentuk serta 
memengaruhi proses politik dan pembuatan 
kebijakan.16 Di smi, pemisahan dari aspirasi 
normatif pluralisme awal telah selesai, karena 
telaah Olson n1eragukan bahwa "kelon1pok 
penekan" rnewakili sesuatu yang rnenyerupai 
kepentingan publik dan persaingan di antara 
111ereka akan berakibat baik bagi politik nasional 
atau kinerja ekononli.17 Karya-karya kon1paratif 

14 Lihat, misalnya, Robert A Dahl, "Pluralism 
Revisited", dalam Comparative Politics 10, 2 
(1978), ha!. 191-203. 

15 l.owi, The End of . .. Andrew McFarlane meojulu
ki teori alternatif l.owi sebagai "plural-elitis." Poli
tik distributif dan redistributif n1erupakao bagian 
penting bagi konsepsi politik dan penyusunan 
kebijakan; lihat, Andrew S McFarland, "Interest 
Groups and Theories of Power in America", dalam 
British Journal of Political Science 17, 2 (1987), 
ha!. 129-147. 

16 Li.hat, Mancur Olson, The Rise and Dedine of 
Nations: Econoniic Growth, Stagflation, and 
Social Rigidities (New Haven: Yale University 
Press, 1984). 

17 Harmon Zeigler, "Interest Groups", dalam Mary 
Hawkesworth dao Maurice Kogan (eds.), 
Encyclopedia of Government and Politics (New 
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penting (cukup menonjol) berikutnya dalam 
tradisi teoretis itu yang berkaitan dengan politik 
distribusional- kepentingan kelas dan ke
pentingan sektoral n1embentuk serta memenga
ruhi politik dan kebijakan- antara lain Peter 
Gourevitch tentang politik setelab krisis eko
nomi, Ronald Rogowski tentang perdagangan 
dan penyelarasan politik, serta Jeffry Frieden 
tentang ekonon1i politik Amerika Latin.18 Politik 
distribusional juga tampil mencolok dalam ana
lisis seputar peinbangunan ekonomi, perbaikan 
ekono1ni, dan kebijakan publik, meski kepen
tingan sektoral atau faktor bisnis hanya ber
pengaruh sebagian saja terhadap basilnya 19 

York: Routledge, 1992) , hal. 377-392. Teori 
pilihan publik merujuk pada pengertian serupa, 
nan1un keinudian berken1bang mencakup kiitik 
umu1n terhadap pemerintahan intervensionis 
yang ditawan oleh kepentingan tertentu; rujukan 
standarnya ialah James M Buchanan dan 
Gordon Tullock, The Calculus of Consent: Logical 
Fouttdations of Constitutional Democracy (Ann 
Arbor. University of Michigan Press, 1962) . Kritik 
teori pilihan publik "mazhab Virginia" terhadap 
aktivis atau regulasi pemerintah itu t idak 
mengikuti secara logis ontologi pluralis tentang 
perseteruan politik. Olson sendiri "n1engeluhkan 
'nilai kontribusi ilmiah Gordon Tullock dan 
sejawatnya dalan1 mazhab Virginia dikaburkan 
ketika diperlakukan sebagai bagian dari atau 
pembenaran terhadap ideologi sayap-kanan;'" 
lihat , Iain McLean, "The Divided Legacy of 
Mancur Olson", dalan1 Britisl1fournal of Political 
Science 30, 4 (2000), ha!. 657. 

18 Li.hat, Jefliy A Frieden, Debt, Developniettt, and 
DemJJcracy: Modern Political Econon1y and Latin 
America, 1965-1985 (Princeton: Princeton 
University Press, 1991); Peter Gourevitch, Politics 
in Hard Tintes: Cotnparative Responses to 
International Economic Crises (Itl1aca: Cornell 
University Press, 1986); dan Ronald Rogowski, 
Com1nerce and Coalitions (Princeton: Princeton 
University Press, 1989). 

" Li.hat, misalnya, Richard F Doner, "Linuts of State 
Strength: Toward an Institutionalist View of 
Economic Development", dalam World Politics 
44, 3 (1992), hal. 398-431; Stephan Haggard, 
Sylvia Maxfield, dan Ben Ross Schneider, 
"Theories of Business and Business-State 
Relations", dalam Sylvia Maxfield dan Ben Ross 
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Kesi1npulan penting adalah bahwa plu
ralisn1e yang berawal dari ilmu politik Atlan
tik Utara pertengahan abad ke-20 hampir se
luruhnya dicampakkan dan dianggap usang, 
baik oleh kritik internal (Dahl) niaupun kritik 
eksternal yang moderat (Lowi) dan radikal 
(Lukes). Nan1un de1nikian, warisan intelek
tual pluralisme tetap lestari dalam analisis 
politik distribusional. Pe1naliaman saya ten
tang pluralisme yang diterapkan dalan1 kon
teks politik Indonesia konten1porer cfunulai 
dari perspektif baliwa para aktor politik yang 
terlibat dalam dunia politik memproduksi 
sejumlah kebijakan yang 1nenguntungkan 
mereka. Perseteruan politik nlerupakan basil 
dari perbedaan kepentingan di antara pelbagai 
aktor, baik individu 1naupun kelompok. Dan1-
pak atau basil politik dibentuk oleh sun1ber 
daya yang tersedia bagi kelompok-kelompok 
yang berseteru dan institusi yang mengu111-
pulkan atau nienyalurkan preferensi individu 
atau kolektif. Institusi itu sendiri justru tunduk 
pada manipulasi para aktor dan kelompok 
yang sernula bendak dikendalikannya. De
ngan kata lain, perseteruan menyangkut ins
titusi politik mencerminkan konflik lebih 
mendasar atas distribusi, redistribusi, dan 
rekognisi. Tiada alasan untuk nienyangka 
bahwa perseteruan tersebut akan selalu 
men1bua1Jkan basil kebijakan yang seinlbang 
atau optimal secara sosial, atau baliwa kelorn
pok kepentingan yang ada me1nang benar
benar mewakili kepentingan sebagaimana 
klain1 1nereka. 

Pluralisme yang Dimoclifikasi 
dan Ekonomi Politik Orde Bartt 

Pluralisn1e konvensional tidak pernah 1nen
jadi kerangka analitis yang serius bagi telaah 
mengenai politik Indonesia Nan1un, pluralisn1e 

Schneider (eds.), Business and the State in 
Developing Countries (Ithaca: Cornell University 
Press, 1997), ha!. 36-60; dan Hector E Schamis, 
"Distributional Coalitions and the Politics of 
Economic Reform i.n Latin America", dalam 
World Politics 51, 2 (1999), ha!. 236-268. 
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memang membentuk agenda penelitian tentang 
Orde Baru. Persoalannya adalah bagaimana 
mencocokkan observasi bahwa rezim Soeharto 
tidak 1nenghadapi anc:unan serius dari kelon1-
pok oposisi terorganisasi dengan observasi 
bahwa adalall mungkin 1nengungkap bukti yang 
jelas dari politik clistribusional yang berdrunpak 
pada hasil kebijakan; di bidang deregulasi ke
uangan hingga kebijakan harga beras dan gula, 
kepentingan dan kelompok relatif le1nall yang 
mampu 1nemengaruhi basil kebijakan yang 
menguntungkan 1nereka, dan preferensi lem
baga eksekutif sendiri jarang ditentukan oleh 
basil kebijakannya. 20 Penelusuran pluralistne 
dalrun politik Orde Baru cliperkuat oleh arus 
serupa dalam studi negara-negara ko1nunis 
Eropa yang berupaya keras 1nenunjukkan ke
gu naan kerangka konseptual pluralis untuk 
men1pertajam atialisis politik di bawah rezin1 
koniunis.21 Dengan demikian, muncul istilah 
"pluralisme yatig dimodifikasi" dalam studi 
ekono1ni politik Orde Baru. 

Pluralisn1e yang cliJnodi1ikasi menggabung
kan konsep persaingan kelompok dengan 
beberapa ciri khas sistem politik Orde Baru
traclisional, baik jenjang birokrasi yang sangat 
Juas ataupun saluran politik dari atas ke bawah 
(top-dow11)- untuk mengga1nbarkan siste1n 
politik cangkokan. Contohnya, antara lain, bu
reaucratic pluralis111 sebagaimana cligunakan 
Dwight Y King dan Donald Enlffierson,22 tna-

' 0 1ihat, R Wtl.lian1 Liddle, "The Politics of Shared 
Growth: Some Indonesian Cases", dalam Compa
rative Politics 19, 2 (1987), ha!. 127-146; M Hadi 
Soesastro, "The Political Economy of Dere
gulation in Indonesia", dalam Asian Survey 29, 9 
(1989), hal. 85~9. 

21 Untuk ulasan lebih lanjut; lihat, Gabriel A 
Almond dan Laura Roselle, "Model Fitting in 
Communist Studies", dalam Ahnond (ed.) , A 
Discipline Divided ... , hal. f» 116. 

22 Donald K Emmerson, "Understanding the New 
Order: Bureaucratic Pluralism in Indonesia", da
lan1 Asian Survey 23, ll (1983), hal. 1220-1241; dan 
Dwight Y King, "Bureaucracy and Implementation 
of Complex Tasks in Rapidly Developing States", 
dalam Studies iti Comparative and Intetnational 
Devel.otmient 30, 4 (1995/ 1996), ha!. 78-92. 

11aged pluralism John Bresnan,23 serta cons
trained pluralistn Hadi Soesastro dan Peter 
Drysdale. 24 Pluralis111e birokrasi (bureaucratic 
pluralisrn) secara teoretis 1nungkin merupakan 
pluralisme paling 1naju di antara pluralisme yang 
dimoclifikasi, yang menggambarkan garis teo
retis Satlgat patijang dan clitelusuri Emn1erson 
hingga ke tulisan-tulisan awal Juan linz.25 Dalam 
hal ini, pluralisme yang cliJnodifikasi membawa 
seju1nlah 1nodel teoretis yatig pertruna kali 
diuraikan untuk mengkaji dan memahruni rezim 
otoriter di Eropa Selatan dati Amerika Latin 
pasca-Perang Dunia II. 

Analisis ini juga membeberkati hal men
dasar menyangkut kebijakan sebagai pusat 
perseteruan politik. Fokus analitis pada hasil 
kebijakan tentu clido1ninasi persoalan ekonomi, 
nrunun sumber daya material dan kepentingan 
ekononli tidak menempati posisi isti111ewa 
dalam analisis pluralis yang climodifikasi untuk 
konteks Indonesia atau dalam khazanah lite
ratur pluralis yang berkembang saat itu.26 Pen
dek kata, hubungati antara pluralis1ne yatig 
cliJnodifikasi dengan konsep pluralis111e yang 
lebih luas (umpati1anya, otoritarianisme-biro
kratis27) tidak pernah diuraikan secara sek
sama. 28 Tidak begitu jelas apakall pluralisme 

2s Lihat, John Bresnan, Managing Indonesia: The 
i\fodern Political Economy (New York: Columbia 
University Press, 1993). 

" M Hadi Soesastro dan Peter Drysdale, "Survey of 
Recent Developments", dalam Bulletin of 
Indonesian Economic Studies 26, 3 (1990), ha!. 3-
44. 

2 ; Emmerson, "Understanding the New Order .. .", 
hal. 1222; Juan J Linz, Totalitarian atid Autho
ritariati Regimes (Boulder: 1.¥nne Rienner, 2000). 

26 D hi "Pl ra1i R .. ed " a , u sm evistt .... 
27 Lihat, Guillermo A O'Donnell, Bureaucratic 

Authoritarianism: Argentina, 1966-1973, iti 
Cotnparative Perspective (Berkeley: University of 
California Press, 1988). 

28 Ini sejajar dengan masalah umum pengklasifika
sian rezim Orde Baru; lihat, Dwight YKing, "Indo
nesia's New Order as a Bureaucratic Polity, a 
Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Auth<r 
ritarian Regime: What Difference Does It Make?", 
dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin 
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yang dimodifikasi merupakan su btipe plurali&
me yang timpang (semacam pluralisme 1ninus 
demokrasi elektoral) atau subtipe otoritariani&
me yang tepat (pemerintahan otoriter plus 
perseteruan kelompok yang dapat diidenti
fikasi). 29 Secara un1um, 1nasalah yang 1neng
hambat analisis pluralis komparatif reziin Orde 
Baru adalah kesulitan dalam 1nenjelaskan fitur 
konseptual pluralis1ne yang dihilangkan para 
sarjana saat n1ereka menggunakan istilah 
"birokratis" dan pengubah lainnya. Masalah ini 
mengingatkan kernbali pada kritik pluralisme 
awal sebagai sebuah kerangka teoretis tanpa 
seperangkat prinsip dasar koheren yang disepa
kati oleh sernua penganut atau pe11dukungnya. 

Menyelamatkan pluralisme sebagai alat 
untuk memahanli politik Indonesia dari keka
caubalauan definisi yang tergelincir pada sub
tipe funpang/tepat men1erlukan strategi sama 
sekali berbeda daripada yang dite111ukan dalam 
pendekatan pluralis yang cfuuodifikasi. Alih-alih 
n1enjelaskan politik Indonesia de11gan pluralis, 
pluralis yang dimodifikasi, atau istilah lain
de11gan derrukian 111enguraikan keseluruhan per 
sisi politik Indonesia dalam ruang tipologis
tugas pluralis1ne dalan1 ekonon1i politik 
modern adalah menyediakan alat yang dapat 
digunakan untuk me11ganalisis masalah terte11tu 
dalam politik Indonesia. Alat yang dimaksud 
adalah analisis kepe11fulgan dan artikulasinya di 
bidang politik. Kegunaan pe11dekatan pluralis 
dalam satu domain konseptual atau empiris 
tidak perlu isyarat kegunaan globalnya untuk 
sen1ua persoalan dalruu politik Indonesia. Para 
pendukung pe11dekatan ini seharusnya me11jadi 
skeptis terhadap kemampuan mereka 1nem
baca kepentingatl perilaku yatlg teranlati atau 
profil eko1101ni dan sosial beberapa aktor atau 
kelompok, dan secara eksplisit akan berteori 
tentang hubungan antara kepentingan dan 
struktur kele111bagaan tertentu saat 111enega&-

(eds.), Interpreting InMnesian Politics: Thirteen 
Contributions to the Debate (Ithaca: Cornell 
Southeast Asia Progr.un, 1982), hal. 104-116. 

29 Tentang subtipe timpaog (diminished) versus 
subtipe pantas (proper); lihat, David Collier dao 
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kan pengaruh kepenfulgan pada kebijakan atau 
basil kebijakan lainnya. Sebagai1nana kritik 
Lukes terhadap kekuasaatl, pluralisme kritis 
juga harus peka terhadap "pengakuan 
dominasi" ('recogniticnal 1k11nination) de11gan 
kepenfulgan individu atau kelompok dinisbah
kan kepada mereka oleh aktor eksternal, struk
tur sosial, atau institusi negara. 30 

Karena itu, pluralisrne seharusnya tidal{ 
dianggap teori atau deskripsi tentatlg politik 
Indonesia sebagairnana ditegaskatl oleh plu
ralisrne yang dinlodifikasi. ltu adalah salah satu 
kerangka yang dapat digunakan untuk me11gor
ganisasi pengamatatl mengenai perseteruan 
politik di Indonesia dan 111e11yusun teori tentang 
asal-usul serta konsekue11si dari konfiik terse
but Ada dua kontribusinya bagi studi su1uber 
daya material datl kekuasaatl politik. Pertama, 
nlencirikan tujuatl para aktor yatlg berkelin1-
pahat1 materi. Kedua, 1neletakkan kepenfulgan 
material bersama kepentingan non-111aterial 
untuk 1nemallruni bagaimana keduanya saling 
memengaruhi untuk n1embentuk tindakatl 
politik. 

Y atlg penfulg, ha! itu tidak selalu merupa
kan ilnbauan w1tuk membahas politik Indonesia 
secara lebih komprehensif atau inklusif. Bagi 
sarjana politik Indonesia yatlg menolak oligarki 
sebagai keratlgka konseptual, salall satu strategi 
yatlg dapat ditempuh untuk nlenunjukkan ke
unggulan beberapa konsepsi altematif 111enge
nai politik Indonesia adalah dengatl 111enycr 
dorkan aspek terte11tu politik Indonesia yang tak 
dapat dijelaskan oleh konsep oligarki. Hal itu 
pasti sangat batlyak, sebagain1atla ditegaskan 
oleh teoritikus oligarki bahwa batlyak hal yang 
tidak mereka jelaskan- pada dasamya, setiap 
su111ber kekuasaan bukan berarti sumber keka-

Steven Levitsky, "Democracy with Adjectives: 
Conceptual Innovation in Comparative Research", 
dalam World Politics 49, 3 (1997), hal. 430451. 

•• Lukes, Power ... , hal. 120. Lukes menggambarkan 
"pengakuan dominasi" dengan merujuk analisis 
Martha Nussbaum mengenai identitas perem
puan di India yang didefinisikan hanya dalam 
hubungannya dengan kepentingan laki-laki; 
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men1ang men1bentuk agenda penelitian tentang 
Orde Baru. Persoalannya adalah bagaimana 
mencocokkan obseivasi bahwa rezim Soeharto 
tidak 111enghadapi anca111an serius dari kelom
pok oposisi terorganisasi dengan obseivasi 
bahwa adalalJ mungkin n1engungkap bukti yang 
jelas dari politik distribusional yang berdan1pak 
pada hasil kebijakan; di bidang deregulasi ke
uangan hingga kebijakan harga beras dan gula, 
kepentingan dan kelompok relatif le1nah yang 
mampu n1emengaruhi hasil kebijakan yang 
menguntungkan n1ereka, dan preferensi Jem
baga eksekutif sendiri jarang ditentukan oleh 
hasil kebijakannya. 20 Penelusuran pluralisn1e 
dalam politik Orde Baru diperkuat oleh arus 
serupa dalan1 studi negara-oegara ko1nunis 
Eropa yang berupaya keras n1enunjukkan ke
gu naan kerangka konseptual pluralis untuk 
me1npertajru11 analisis politik di bawah rezio1 
kon1unis. 21 Dengan demikian, muncul istilah 
"pluralisn1e yang dimodifikasi" dalan1 studi 
ekono1ni politik Orde Baru. 

Pluralisme yang diinodifikasi menggabung
kan konsep persaingan kelompok dengan 
beberapa ciri khas sistem politik Orde Baru
tradisional, baik jenjang birokrasi yang sangat 
luas ataupun saluran politik dari atas ke bawah 
(top-down)- untuk menggambarkan siste1n 
politik CatJgkokan. Contohnya, antara lain, bu
reaucratic pturalist11 sebagaimana digunakan 
Dwight Y King dan Donald E1nn1erson,22 tna-

'0 Lihat, R Willian1 Liddle, "The Politics of Shared 
Growth: Some Indonesian Cases", dalam Compa
rative Politics 19, 2 (1987), ha!. 127-146; M Hadi 
Soesastro, "The Political Economy of Dere
gulation in Indonesia", dalam A~an Survey 29, 9 
(1989), hal. 85~9. 

" Untuk ulasan lebih lanjut; lihat, Gabriel A 
Almond dan I.aura Roselle, "Model Fitting in 
Communist Studies", dalam Aln1ond (ed.), A 
Discipline Divided ... , ha!. 66-116. 

22 Donald K Emmerson, "Understanding the New 
Order: Bureaucratic Pluralism in Indonesia", da
lan1 Asian Survey 23, 11 (1983), hal.1220-1241; dan 
Dwight Y King, "Bureaucracy and lmplen1entation 
of Complex Tasks in Rapidly Developing States", 
dalain Stuk in Comparative and International 
Development 30, 4 (1995/1996), ha!. 78-92. 

naged pluralism John Bresnan,23 serta cons
trained pluralistn Hadi Soesastro dan Peter 
Drysdale. 24 Pluralis1ne birokrasi (bureaucratic 
pluralistn) secara teoretis 1nungkin merupakan 
pluralisme paling maju di antara pluralisme yang 
dimodifikasi, yang menggambarkan garis teo
retis sangat panjang dan ditelusuri Em1nerson 
hingga ke tulisan-tulisan awal Juan linz.25 Dalrun 
hal ini, pluralisme yang diinodifikasi men1bawa 
seju111lah 1nodel teoretis yang pertruua kali 
diuraikan untuk mengkaji dan meinahami rezinJ 
otoriter di Eropa Selatan dan Amerika Latin 
pasca-Perang Dunia II. 

Analisis ini juga men1beberkan hal men
dasar 1nenyangkut kebijakan sebagai pusat 
perseteruan politik. Fokus analitis pada basil 
kebijakan tentu didoulinasi persoalan ekonomi, 
orunun sumber daya material dan kepentingan 
ekononli tidak menempati posisi istimewa 
dalam analisis pluralis yang dimodifikasi untuk 
konteks Indonesia atau dalam khazanah lite
ratur pluralis yang berkembang saat itu.26 Pen
dek kata, hubungan antara pluralis111e yang 
din1odifikasi dengan konsep pluralisn1e yang 
lebih luas (umprunanya, otoritarianisme-biro
kratis27) tidak pernalJ diuraikan secara sek
sama.28 Tidak begitu jelas apakah pluralisme 

,. Lihat, John Bresnan, Managing Indonesia: The 
Modern Political Economy (New York: Columbia 
University Press, 1993). 

'" M Hadi Soesastro dan Peter Drysdale, "Survey of 
Recent Developments", dalam Bulletin of 
Indonesian Ecotiotnic Studies 26, 3 (1990), ha!. 3-
44. 

25 Emmerson, "Understanding the New Order .. .", 
ha!. 1222; Juan J Linz, Totalitarian and Autlio
ritarian Regimes (Boulder. 1.¥nne Rienner, 2000). 

" D hl "Pl rali R .. ed " a , u sm evistt .... 
27 Lihat, Guillermo A O'Donnell, Bureaucratic 

Authoritarianism: Argentina, 1966-1973, in 
Cotnparative Perspective (Berkeley: University of 
California Press, 1988). 

" Ini sejajar dengan masalah umum pengklasifika
sian rezim Orde Baru; lihat, Dwight Y King, "Indo
nesia's New Order as a Bureaucratic Polity, a 
Neopatrin1onial Regime or a Bureaucratic Autho
ritarian Regin1e: What Difference Does It Make?", 
dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin 
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yang dimodifikasi merupakan subtipe pluralis
n1e yang timpang (semacam pluralisme tninus 
demokrasi elektoral) atau subtipe otoritarianis
me yang tepat (pemerintahan otoriter plus 
perseteruan kelompok yang dapat diidenti
fikasi).29 Secara un1um, masalah yang n1eng
han1bat analisis pluralis komparatif rezi1n Orde 
Baro adalah kesulitan dalam 1nenjelaskan fitur 
konseptual pluralis1ne yang dihilangkan para 
sarjana saat mereka n1enggunakan istilah 
"birokratis" dan pengubah lainnya. Masalah ini 
mengingatkan keiubali pada kritik pluralisme 
awal sebagai sebuah kerangka teoretis tanpa 
seperangkat prinsip dasar koheren yang disepa
kati oleh seiuua pe11ganut atau pendukungnya 

Menyelamatkan pluralisme sebagai alat 
untuk memahaiui politik Indonesia dari keka
caubalauan definisi yang tergelincir pada sub
tipe ti1npang/ tepat memerlukan strategi Sallla 
sekali berbeda daripada yang diteiuukan dalam 
pendekatan pluralis yang di1nodifikasi. Alih-alih 
n1enjelaskan politik Indonesia dengan pluralis. 
pluralis yang dimodifikasi, atau istilah lain
dengan de111ikian me11guraikan keseluruhan po
sisi politik Indonesia dalam ruang tipologis
tugas pluralis111e dala1n ekonomi politik 
modern adalah me11yediakan alat yang dapat 
digunakan untuk me11ganalisis masalah tertentu 
dalam politik Indonesia. Alat yang dimaksud 
adalah analisis kepe11tingan dan artikulasinya di 
bidang politik. Kegunaan pe11dekatan pluralis 
dalam satu domain konseptual atau empiris 
tidak perlu isyarat kegunaan globalnya untuk 
semua persoalan dalain politik Indonesia. Para 
pendukung pe11dekatan ini seharusnya me11jadi 
skeptis terhadap kemampuan mereka niem
baca kepentingan perilaku yang teramati atau 
pro:fil ekono111i dan sosial beberapa aktor atau 
kelompok, dan secara eksplisit akan berteori 
tentang hubungan antara kepentingan dan 
struktur keleinbagaan tertentu saat 1nenegas-

(eds.) , ltttetPreting Indonesian Politics: 171irleen 
Cotttribution.s to the Debate {Ithaca: CorneU 
Southeast Asia Program, 1982), ha!. 104-116. 

29 Tentang subtipe timpang (diminished) versus 
subtipe pantas (,proper) ; lihat, David Collier dan 
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kan pengaruh kepe11tingan pada kebijakan atau 
hasiJ kebijakan lainnya. Sebagaiiuana kritik 
Lukes terhadap kekuasaan, pluralisme kritis 
juga harus peka terhadap "pengakuan 
donlinasi" (recogniticnal domination) dengan 
kepentingan individu atau kelompok dinisbah
kan kepada mereka oleh alrtor ekstemal, struk
tur sosial, atau institusi negara.30 

Karena itu, pluralisme seharusnya tidak 
dianggap teori atau deskripsi te11tang politik 
Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh plu
ralisme yang dimodifikasi. Itu adalah salah satu 
kerangka yang dapat digunakan untuk me11gor
ganisasi pengamatan mengenai perseteruan 
politik di Indonesia dan 111e11yusun teori tentang 
asal-usuJ serta konsekue11si dari konflik terse
but Ada dua kontribusinya bagi studi sumber 
daya material dan kekuasaan politik. Pertama, 
me11cirikan tujuan para aktor yang berkefuu
pahan materi. Kedtia, 111eletakkan kepentingan 
material bersanla kepentingan non-1nateriaJ 
untuk 1nemahami bagaimana keduanya sating 
memengaruhi untuk membentuk tindakan 
politik. 

Yang penting, hal itu tidak selaJu merupa
kan uubauan untuk men1bahas politik Indonesia 
secara lebih komprehe11sif atau inkJusif. Bagi 
sarjana politik Indonesia yang menolak oligarki 
sebagai kerangka konseptual, saJah satu strategi 
yang dapat ditempull untuk 1nenunjukkan ke
unggulan beberapa konsepsi alternatif menge
nai politik Indonesia adalah dengan menyo
dorkan aspek tertentu politik Indonesia yang tak 
dapat dijelaskan oleh konsep oligarki. Hal itu 
pasti sangat banyak, sebagain1ana ditegaskan 
oleh teoritikus oligarki bahwa banyak hal yang 
tidak mereka jelaskan- pada dasarnya, setiap 
sumber kekuasaan bukan berarti sumber keka-

Steven Levitsky, "Democracy with Adjectives: 
Conceptual Innovation in Comparative Research", 
dalam World Politics 49, 3 (1997) , ha!. 430451. 

•• Lukes, Power ... , ha!. 120. Lukes menggambarkan 
"pengab.-uan dominasi" dengan merujuk analisis 
Martha Nussbaum mengenai identitas perem
puan di India yang didefinisikan hanya daJan1 
hubungannya dengan kepentingan laki-laki; 
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yaan 1uaterial. Pendekatan "bal lain juga pen
ting" seperti itu bukan strategi yang digunakan 
di sini, karena pendekatan tersebut tidak me
nyentuh pendekatan oligarki secara langsung 
dan juga tidak menjelaskan kondisi di 1nana 
sumber daya 1uaterial metniliki daya penjelas. 
Pada bagian berikutnya saya berusaha me
nyelami gagasan sangat meyakinkan bahwa 
sumber daya material niscaya berperan di 
segala aspek ekonon1i politik Indonesia, nlulai 
dari kebijakan makro ekonomi nasional hingga 
konfiik su1nber daya lokal. 

Oligarki dan Pluralisme: 
Ket.egangan 

Dipallanu sebagai pendekatan konflik po
litik ketimbang sejenis tatanan politik atau 
siste1n relasi kekuasaan, pluralisme bukannya 
tidak sesuai dengan oligarki sebagaimana dide
finisikan Winters sebagai "politik pertallanan 
kekayaan para aktor yang berkelimpahan 
materi".31 Kaum oligark mungkin tidak terlalu 
peduli dengan kebijakan atau peristiwa politik 
yang tidak me111engaruhi jaininan kekayaan 
material mereka; di sini, lensa pluralis dapat 111e
nerangkan jenis politik apa yang mengikutinya. 
Pendekatan pluralis bisa menjelaskan apa se
benarnya pertarunga11 yang terjadi di antara 
kaum oligark adalall saat mereka berbaris di sisi 
berseberangan dalam sebuall debat kebijakan. 
Terakhir, analisis pluralis pada dasarnya dapat 
melihat oligark sebagai sebuall kelo1npok yang 
terlibat konflik dengan kelon1pok lainnya, 
khususnya dalam beberapa kasus seperti yang 
disebut Winters sebagai "oligarki sipil", tempat 

lihat, Martha C Nussbaun1, Wottten and Human 
Development: The Capabilities Approach (New 
York: Cambridge University Press, 2000). 

" Winters, Oligarchy, hal. 7. Dalam tulisan lain, 
Jeffrey W 10ters dan Ben jam.in Page melihat bahwa 
oligarki bisa hadir dalam lanskap politik yang 
secara umum dianggap pluralis, seperti di Ame
rika Serikat; lihat, Jeffrey A W10ters dan Benjamin 
I Page, "Oligarchy in the United States?", dalan1 
Perspectives on Politics 7, 4 (2009), hal. 731-751. 
Setiap penilaian mengenai politik Indonesia 

kawn oligark 1nenyerallkan persenjataan clan 
dibatasi oleh huku111 perUlldang-undangan.32 

Richard Robison dan Vedi Hadiz menggu
nakan definisi oligarki yang berbeda untuk 
1nengarakterisasi kasus Indonesia. Oligarki 
dalaiu analisis n1ereka adalall, 

sistem pemerintahan tempat haiupir semua 
kekuasaan politik dipegang oleh segelintir 
orang kaya ... orang-orang yang membentuk 
dan memengaruhi kebijakan publik agar 
menguntungkan mereka secara finansial me
lalui subsid i langsung kepada perusahaan 
perkebunan besar atau perusahaan dagang, 
kontrak-kontrak pemerintah yang mengun
tungkan, serta langkah proteksionis yang ber
tujuw merugikan pesaing ekonomi mereka
sambil menampilkan sedikit perhatian terha
dap kepentingw warga ywg lebih luas. "Oli
garki" juga digunakan sebagai istilah kolek
tif merujuk pada semua anggota kelompok 
kecil penguasa korup dalw1 sistem tersebut. 
Istilah itu selalu mengandung konotasi nega
tif atau menghina, baik ketika digunakan di 
masa klasik maupun kontemporer.33 

Definisi itu tidak selaras dengan takrif 
pluralisme konvensional karena dalam penger
tia11 konvensional kelompok kepentingan clan 
aktor-aktor kolektif lain yang tidak ditentukan 
oleh kekayaan mereka tetap memiliki clan 
menjalaJ1ka11 kekuasaan. Namun, definisi itu 
sepenuhnya kompatibel denga11 pluralisme 
kritis sebagaiinana dipaparkan di atas, lia11ya 

dengan pendekatan pluralis atau pendekatan lain 
yang menyangkal keberadaan politik tertentu 
(riel ataupun potensial) yang sen1ata-mata 
mengikuti pertahanan kekayaw tentu tidak akan 
sesuai dengan pendekatan oligarki Winters. 

» Meski pada prinsipnya benar, saya sulit men1ba
yangkan seperti apa analisis itu dalam prab.'tik. 
W mters dan Page pun skeptis men1perlakukan 
oligark sebagai sebuah kelompok kepentingan; 
Winters dan Page, "Oligarchy? .. ", ha!. 738. 

" Lihat, Robison dw Hadiz, Reorganising Power ... , 
hal. 16-17, Catatan 6. Sumber asli ialah Paul M 
Johnson, "Oligarchy", A Glossary of Political 
Economy Terms, http: //www.auburn .edu/ 
-johnspm/ gloss/ oligarchy (diakses 13 Februari 
2013) . 
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selama ada konflik distribusional yang dapat 
diidentifikasi di antara "orang-orang ... kaya" 
yang me111bentuk dasar bagi tindakan politik. 
Tanpa konflik tersebut, tidak ada yang bisa 
dijelaskan oleh pendekatan pluralis. Bahkan, 
analisis pluralis kritis bisa menyiinpulkan bahwa 
kelo1npok-kelompok kepentingan saling ber
tentangan yang dirunati seorang pluralis naif 
sesungguhnya 1nerupakan manifestasi perta
rungan di antara oligark dan elite yang secara 
strategis telah "dieksternalisasi" ke dalam 
masyarakat (sebuah fenon1ena cukup akrab 
bagi pengamat unjuk rasa bayaran di Indonesia 
pasca-Soeharto). 

Menjelaskan konsekuensi politik berbagai 
konfigurasi kekuasaan dan kepentingan adalah 
hal sangat penting dalain tradisi pluralis. Na
mun, oligarkis 111aupun pluralisme konvensional 
tidak mrunpu membuat klaim kausal sendiri. 
Dalrun hal ini, tipologi oligarki seperti dike
mukakan Wmters- ragam oligarki menurut 
tingkat fragmentasi, sumber koersi, dan apakah 
oligarki liar atau jinak- runat sangat berguna. 
Ttdak ada klaim yang muncul dari tipologi 
oligarki ini tentang apa yang menyebabka11 satu 
jenis oligarki berbeda dengan Jainnya. Yang ada 
hanyalah pernyataan konstitutif tentang apa 
yang mela11dasi satu tipe oligarki berdasarkan 
klaim teoretis yang 1nendahului soal bagaimana 
kaun1 oligark bisa saling mengait dalrun mela
kukan kekerasan. Ada seju.1nlah observasi 
tentang apa yang dilakuka11 oligark sesuai 
dengaii tipe oligarki. Naiuun, k1aim sebab-akibat 
dari konsekuensi oligarki terhadap kebijakan 
dan hasil politik tidak hanya dapat ditarik ber
dasarkan tipologi itu saja. Kele1nahan itu tentu 
juga dimiliki pluralisme konvensional. 

Pengertian oligarki Richard Robison dan 
Vedi Hadiz juga tidak memberi penjelasan 
kausal 1nengenai hasil politik. Nrunun, itu bu.kan 
penjabaran konsep oligarki sebagai kategori 
teoretis, 1nelainkan praktik oligarki {sebagai
mana didefinisikan oleh kedua penulis) di 
Indonesia. Gainbaran tentang kasus Indonesia 
itu memang tidak kalah teoretis dibanding 
Jeffrey Winters, nan1un deskripsinya lebih 
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menekankan sejarah perkembangan struktur 
kekuasaan politik dan perubahaJ10ya dari waktu 
kewaktu. 

Bagaimanapun juga, n1eski ada kesesuaian 
di atltara konsepsi oligarki dengatl apa yang 
saya gambarkan sebagai pluralisme kritis, tidak 
benar jika dikatakan bahwa oligarki dan plu
ralisme adalah proyek teoretis persegi e1npat. 
lni 1ne1nbuat hubungan atltara oligarki datl 
pluralis111e berbeda dari hubungan antara oli
garki dan demokrasi yang, 1nenurut V edi Hadiz 
dan Richard Robison maupun Jeffrey Wmters, 
dianggap kompatibel.34 Pluralisn1e kritis me
nuntut adanya analisis 111endalan1 terhadap 
oligarki, kekuasaan politik, dan kesenjatlgan 
n1aterial di Indonesia. Bagi sarjana yang bekerja 
dalrun tradisi pluralis, setiap upaya mengkaji 
politik tanpa 1nerujuk pada kebijakan datl 
drunpaknya tidaklal1 lengkap. Di sini, kebijakan 
dipahami sebagai "prinsip atau serangkaiatl 
tindakan yang ditetapkan atau diajukan sebagai 
hal yang memang diinginkan, menguntungkan, 
atau diperlukan".35 Kebijakan adalah sentral bagi 
tradisi pluralis karena senantiasa menjadi ajatlg 
kontestasi politik. Kebijakan itu bisa seluas dan 
berisi platform partai sosial demokrat atau 
sedangkal dan sekorup mengarahkan regulator 

" Dalam pemahaman konvensional , hubungan 
antara pluralisme dan demokrasi tak dapat 
dipisahkan. Dahl menegaskan bahwa: "semua 
negara demokratis adalah demokrasi pluralis"; 
Robert A Dahl, Dilemmas of Pluralist Dettiocracy: 
Autownny vs. Control (New Haven: Yale Uni
versity Press, 1982), hal. 5. Walaupun penting 
secara teoretis bagi tradisi pluralis, hal ini sedikit 
memiliki konsekuensi saat djgunakan untuk 
mengartikulasi politik di negeri-negeri yang 
ditandai oleh ketimpangan besar di bidang 
sumber daya material. Seorang materialis tentu 
bersikukuh bahwa hubungan relatif otonom di 
negeri-negeri den1okrasi pluralis seperti Indo
nesia berada di luar kepentingan oligark atau 
elite ekonomi 

•• Ini adalah lema standar dalam kamus. "Policy, 
n.1," OED Online (Oxford University Press, 
December 2012), http://www.oed.com/view/ 
Entry /146842?rskey= u MAZca&resu lt=l&is 
Advanced=false (diakses 10 Februari 2013). 
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untuk mengganggu pesaing bisnis.36 Kebijakan 
berdarnpak langsung (n1isalnya, mengganggu 
bisnis pesaing) dan tidak langsung (umpa
manya, pengarnbilan keputusar1 investasi para 
pendatang pasar potensial untuk menghiadari 
gangguan). Dalarn tradisi pluralis, program riset 
progresif dalam stucli politik Indonesia akan 
menjacli salah satu program yang menghasilkan 
teori-teori basil politik dan pilihan kebijakan 
yang dapat menjelaskan mengapa kebijakan 
dan hasilaya berbeda-beda melintasi ruang dan 
waktu melalui hipotesis yang difalsifikasi dari 
teori-teori tersebut 

Stucli korupsi di Indonesia pasca-Soeharto 
menunjukkan perbedaan antara teori tipologi 
dengan penjelasan kausal dan karenanya juga 
perbedaaa di antara pendekatan yang berakar 
pada traclisi oligarki versus pluralis. Teoretikus 
oligarki mencatat bahwa kekuasaan orang-orang 
super-kaya di Indonesia telali "disusun kembali" 
ketimbang berkurang sejak era transisi 1nenuju 
demokrasi. 37 Dalam tipologi Winters, oligarki 
Indonesia mengalami transformasi dari oligarki 
sultanistik menjadi "oligarki penguasa liar".38 

Pengarnatan Jain terkait struktur elite politik dan 
relasi bisnis politik (istilah "oligarki" tidak 
digunakan) pada awal periode pasca-Orde Baru 
dibuat terpisah oleh Andrew Macintyre dan 
Ross H McLeod, kedua pakar ini bekerja di 
dalain traclisi teoretis yang berbeda dari sarjana 
oligarki.39 Dengan memfokuskan penelitian 

•• Perlu diperhatikan bahwa kebijakan bisa 
koheren atau tidak selaras; bahwa kebijakan 
bisa diteinpuh oleh politikus, para pendukung 
mereka, atau lapisan masyarakat yang telah 
kehilangan hak sama sekali; dan kebijakan itu 
bahkan mungkin saja ilegal. 

"Demikian judul buku Robison dan Hadiz, 
Reorgani..<ing Power .... 

,. Winters, Oligarchy, ha!. 181. 
•• Andrew Macintyre, "Institutions and the Political 

Economy of Corruption in Developing Countries", 
Makalah dipresentasikan pada "Workshop on 
Corruption", Stanford University, 31 Januari-1 
Februari 2003; dan Ross H Mcleod, "Soeharto's 
Indonesia: A Better Class of Corruption", dalan1 
Age11da 7, 2 (2000), hal. 99-112. Saya tidak menya-

n1asing-masing pada kasus korupsi, keduanya 
menyatakan ballwa logika dasar politik uang 
telall berubah setelali Orde Baru tu1nbang. 
Namun, Macintyre dan McLeod mengajukan 
hipotesis yang n1enjelaskan bagainlana orga
nisasi elite politik atau relasi bisnis politik yatlg 
berbeda dapat memengaruhi seluruh tingkatan 
dan struktur korupsi. Mereka pun menyiratkan 
bahwa, 1uengikuti 1nodel kanonik organisasi 
industri korupsi,40 tanpa adanya 1nekarlisme 
yang dapat mengikat dan menangkap tangan 
ribuan politikus dan pejabat rendallan, besaran 
uang suap di Indonesia pasca-Soeharto lebih 
kecil, namun jumlahnya lebih sering dibancling 
suap masa Orde Baru. Akibatnya, korupsi di 
Indonesia pasca-Soeharto 1nengancam investasi 
ketimbang korupsi yatlg berlatlgsung di bawall 
pen1erintahan Orde Baru, setidaknya pada saat 
Macintyre datl McLeod tengab menyusun 
tuli 41 

Satl. 
Sepengetahuan saya, hipotesis itu belum 

teruji da11 bukti pendukung yang ada bersifat 
unpresionis dan tidak lengkap serta clitunjatlg 
a11ekdot bersefunut pe1nakluma11 "sen1ua orang 
tahu." Bagaima11apun juga, argumen-argumen 
Macintyre da11 McLeod selaras denga11 pro
gram penelitia11 yatlg beralih dari pembahaSatl 
deskriptif 1nengenai perubaban orgatlisasi 
"politik ua11g" ke pembahasan kausal tentang 
dampaknya terhadap investasi di Indonesia 
pasca-Soeharto. Ini adalall sebuall argun1en 
yatlg bisa difalsifikasi atau clibuktikan salah, 
n1eski hingga saat ini belum ada upaya sis
tematis untuk melakukan ha! itu. 

takan keduanya akan merasa nyaman disebut 
kaum pluralis (kritis) atau sarjana yang bergumul 
dalan1 tradisi atau kerangka pluralis. Bagainla
napun juga, seluruh peinikiran dan wawasan me
reka sesuai dengan pendekatan saya dalam 
menyusun analisis pluralis tentang korupsi di 
Indonesia. 

•• Andrei Shleifer dan Robert W Vishny, "Corrupt
ion", dalan1 Quarterly Journal of Eco11ot11ics 108, 3 
(1993), hal. 599-617. 

" Kedua penulis menilai sistem hukum di Indo
nesia sama sekali tidak efeb.--tif. 
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Singkat kata, titik ketegangan antara pen
dekatan analitis berdasarkan oligarki dan plu
ralisme kritis bukan terletak pada konseptuali
sasi oligarki atau fokus analitis mengenai fon
dasi sosial konflik politik, melainkan dalam 
fokus kebijakan sebagai objek kontestasi politik 
dan pengembangan penjelasan kausal terhadap 
hasil-hasil politik. Ketegangan tersebut sangat 
penting bagi studi politik Indonesia. Bagian 
berikutnya menyelami persoalan tersebut de
ngan menyajikan dua studi terkait perseteruan 
politik di Indonesia dalam konteks ketidak
setaraan atau ketimpangan masif kekayaan 
material dan kekuasaan politik. 

Oligarki dan Plt1ralisme 
Untuk menunjukkan bahwa tetfokus pada 

oligarki saja menyumbat persoalan mendasar 
terkait politik dan penyusunan kebijakan, saya 
memeriksa dua isu politik penting dalam dua 
puluh tahun terakhir sejarah Indonesia: krisis 
ekonomi 1997-1998 dan ekononli politik daerah 
pada era desentralisasi. Dalam kasus krisis 
ekonomi saya mengemukakan bahwa meski 
mengabaikan seluruh kepentingan non-ma
terial, pendekatan pluralis merupakan satu
satunya kerangka teoretis yang dapat menang
kap aneka konflik seputar penyesuaian kebi
jakan di dalam koalisi Orde Baru yang me
ngatur gerak keruntuhan perekonomian Indo
nesia dan akhimya rezitn Orde Baru sendiri. 
Dalam kasus desentralisasi, saya menunjukkan 
bahwa pengaruh sumber daya rnaterial dalam 
perseteruan politik senantiasa bergantung pada 
faktor-faktor non-material, sehingga mustahil 
memahami dampak ketidaksetaraan atau ke
timpangan material terpisah dari kondisi tempat 
tersebamya sumber daya tersebut 

Ke1>entingan Material, 
Penyesuaian Kel>ijakan, 
dan Pert1bahan Rezim 

Sebagian besar pe1nerhati Orde Baru awal 
tahun 199(}.an mengalrui bahwa Soeharto seba
gai pribadi memegang kekuasaan politik amat 
sangat besar. Para sarjana oligarki mengaral{-
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terisasi sistem pemerintahan di bawah pimpinan 
Soeharto dengan merujuk segelintir konglo
merat (han1pi.r sen1uanya laki-laki) dengan 
posisi ekonomi sangat bergantung pada kede
katan hubungan pribadi dengan Soeharto dan 
para pengusaha yang mengeruk keuntungan 
serta n1emupuk kekayaan sangat besar. Para 
sarjana tersebut, layalmya sarjana dari tradisi 
pemikiran lain, 111engakui orang-orang super
kaya itu sebagai penggerak sekaligus pengaduk 
perekonomian Indonesia semasa Orde Baru. 
Kehidupan pribadi dan kerajaan bisnis sejumlali 
tokoh bisnis seperti William Soeryadjaya dan 
Lie1n Sioe Liong sebenarnya bisa digunakan 
untuk memetakan seluruh perke1nbangan 
ekonomi politik Indonesia 42 Argu111en utama 
Richard Robison dan V edi Hadiz adalali banyak 
di antara sosok berpengaruh itu sangat berhasil 
dalam menjaga tidak hanya harta kekayaan 
saja, tetapi juga posisi politik mereka pada masa 
transisi den1okrasi di Indonesia, sesuatu yang 
mungkin sruua sekali tidak diduga oleh para 
analis transisi den1okrasi Indonesia yang paling 
optimistis. Sementara itu, sebagaimana telah 
disebutkan, Jeffrey Winters mengemukakan 
bahwa politik pertahanan kekayaan (wealth 
defense) di Indonesia sedang dalam proses 
bergerak dari oligarki sultanistik ke "oligarki 
penguasa liar'"3 yang nienjadi!{an uang sebagai 
inti politik, tetapi dengan cara berbeda diban
ding rezim Orde Baru.44 Pendekatan-pende-

"Marleen Dieleman dan Wladimir M. Sachs, 
"Coevolution of Institutions and Corporations in 
Emerging Econon1ies: How the Salim Group 
Morphed into an Institution of Suharto's Crony 
Regime", dalam Journal of Managetnent Studies 
45, 7 (2008), ha!. 1274-1300; Yuri Sato, "The Astra 
Group: A Pioneer of Management Modernization 
in Indonesia", dalam The Developing &ononties 
:>4, 3 (1996), hal. 247-280. 

" Winters, Oligarchy, hal. 181. 
" "Permainan bagi-bagi hasil kurang terpuji" ini 

setara dengan analisis Aspinall mengenai 
"proyek"; lihat, Edward Aspinall, "A Nation in 
Fragments: Patronage and Neoliberalism in 
Contemporary Indonesia", dalam Critical Asian 
Studies 45, 1 (2013), hal. 27-54. 
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katan tersebut mengakui bahwa oligarki di 
Indonesia telah berubah, namun tidak dilenyair 
kan melalui demokratisasi. 

Jika kelon1pok kepentingan, asosiasi pengu
saha, serikat buruh, dan kelompok Jainnya tidak 
efektif melobi atau mengampanyekan isu-isu 
yang berkesinambungan atau platform terpadu, 
maka kerangka pluralis konvensional 1uengenai 
persaingan kelompok kepentingan tidak cocok 
dalan1 n1encirikan politik Indonesia, setidaknya 
di tingkat nasional. Namun demikian, seandainya 
para analis tetap fokus di tingkat nasional, 
analisis politik distribusional yang cermat dalruu 
tradisi pluralis ini diperlukan untuk 1ue111ahruui 
peristiwa paling penting dalam sejarah Indo
nesia modern sejak konsolidasi Orde Baru pada 
1971: ruubruknya perekono1uian Indonesia pada 
1997 dan twnbangnya Orde Baru pada 1998. 

Sebagaimana telah saya paparkan di bagian 
lain, krisis keuangan Asia tidak men1bangkitkan 
pertarungan bebas di antara mereka yang ke
mudian disebut kaum oligark, atau penolakan 
terpadu kaun1 oligark bersama elite bisnis dan 
elite politik terbadap rezinl Soeharto,'5 atau 
juga mengganggu 1uodel politik-ekonomi yang 
pada dasarnya sudah cacat.46 Krisis keuangan 
tersebut justru n1engbasilkan konflik distri
busional yang spesifik antara dua fraksi pemilik 
modal: modal tetap dan 111odal bergerak.'7 Akar 
konflik tersebut adalah perselisihan meuyang-

•• Hal ini tersirat dalam tulisan Winters yang me
ngutip Rizal Ramli, "Setiap orang menyanjungnya 
sampai sekarang dan menendangnya karena tahu 
dia sudah jatuh"; Winters, Oligarchy, hal. 178. 

' 6 Bagi Robison dan Hadir. "Kan1i men1perhatikan 
krisis telah mengikis perekat politik dan 
keuangan yang merekat sistem sangat lemah 
dan rapuh itu yang bergantung sepenuhnya 
pada perlindungan sistem kekuasaan negara 
otoriter yang kornp serta keterlibatan dengan 
modal global yang tak mudah diatur dan kerap 
bergejolak .. .". Robison dan Hadiz, Reorganising 
Power, hal. 149. 

"Thomas B Pepinslqr, "Capital Mobility and 
Coalitional Politics: Authoritarian Regimes and 
Econon1ic Adjustment in Southeast Asia", dalan1 
World Politics 60, 3 (2008), hal. 438-474. 

kut bagaimana menyesuaikan diri dengan krisis 
yang kemudian 1nemunculkan dua paket kebi
jakan penyesuaian yang secara teknis bertolak 
belakang dengan iluplikasi distribusional juga 
berbeda. Kelo111pok individu yang kemudian 
disebut kaum oligark adalah sekumpulan aktor 
yang terbelah menjadi dua fraksi dengan ma
sing-masing fraksi mencakup kepentingan 
bisnis yang Jebih sederbana. Karena itu, konflik 
distribusional 1nembelah kaun1 oligark serta 
menciptakan kepentingan bersama di antara 
oligark dan dengan aktor lain yang n1emiliki 
kekayaan lumayan besar. 

Perspektif ini memperlihatkan bahwa res
pons kebijakan yang temyata tidak efektif pada 
1nasa akbir berkuasanya Orde Baru sangat jauh 
dari irasional atau ideologis.'8 Sebaliknya, res
pons tersebut saugat politis- politik rendah 
yang dihasilkan kaum oligark dan pengusaha 
kecil yang sama-sama berusaha n1enghindari 

" Menariknya, dalam tulisan lain, Richard Robison 
dan Andrew Rossner kelirn menjelaskan hakikat 
konflik kebijakan semasa krisis; lihat, Richard 
Robison dan Andrew Rosser, "Contesting Re
form: Indonesia's New Order and t he IMF", 
dalam World Development 26, 8 (1998), ha!. 1593-
1609. Alih-alih konflik ideologis mendasar antara 
IMF dan "Soeharto, sekelompokpolitico-business, 
dan para konglomerat" (ha!. 1599-1603), ini ada
lah sebuah konflik distribusional di dalam kubu 
kedua tentang bagaintana menghilldari krisis 
tanpa menghancurkan sumber daya ekonomi 
sebagian fraksi pem.ilik modal. Robison dan 
Hadiz juga mengenyampingkan konflik menda
sar di dalam koalisi pemerintahan Soeharto ke
tika menggambarkan program-program yang 
disodorkan IMF "dihambat oleh resistansi seba
gian besar keluarga politico-business terpan-
dang . . . "; Robison dan Hadiz, Reorganising 
Power ... , ha!. 157. Mengelola mata uang kembar 
dan krisis perbankan d.i setiap perekonomian 
sedang berkembang merupakan pilihan yang 
sulit karena berkait kelindan dengan kebijakru1 
nilai tukar dan neraca modal. Kenyataan bahwa 
IMF menerapkan paket kebijakan "neoliberal" 
tidak lantas membuat konflik kebijakan ini ber
tan1bah parah ketimbang tidak ada IMF, seba
gaimana diperlibatkan dalan1 kasus Malaysia; 
lihat, Pepinsb."Y, "Capital Mobility . .. ." 
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kebangkrutan. Persoalan muncul akibat ulah 
mereka sendiri dengan beban perusahaan kian 
bertambah berat dan debitor 1nengabaikan 
risiko nilai tukar ketika 1nemperoleh pinjaman 
dalam mata uang asing. Konflik yang terjadi 
juga sederhana: menerapkan kontrol modal 
secara langsung bertentangan dengan kepen
tingan modal berxerak, tetapi patokan nilai tukar 
dan kebijakan makro ekonomi ekspansifyang 
sangat diinginkan perusahaan lokal yang telanjur 
mengakar kuat di Indonesia hanya mungkin 
terwujud jika dengan akun modal tertutup.49 

Pengamatan bahwa kaum super-kaya di 
Indonesia berusaha 1nelindungi harta kekayaan 
masing-111asing sebanyak mungkin se111asa 
krisis justru tidak rnein berikan informasi apa 
pun tentang hakikat pertarungan kebijakan di 
atas. Koalisi distribusional yang dipicu oleh 
krisis mata uang pada 1997 jelas bukan ke
lompok kepentingan sebagaimana dipahami 
dalam pengertian konvensional, dan mereka 
tidak bertindak sebagai aktor utuh yang ber
tujuan rnewakili sejumlah kepentingan sosial 
atau ekonomi. Namun, perseteruan politik di 
pengujung masa Orde Baru secara fundamental 
merupakan konflik tentang bagaimana rueiuba
gi beban penyesuaian krisis ekononli di antara 
sekutu-sekutu rezim. Menurut saya, konflik 
tersebut tidak hanya berbentuk penyesuaian 
kebijakan di akhir rezim Orde Baru, tetapi juga 
menjelaskan bagaimana pemerintahan Soe
harto tumbang dan cara jatuh rezin1 ini.50 Na
mun, seandainya berakhirnya Orde Baru tidak 
bisa dipastikan- jika penyebab "sejatin tum
bangnya rezinl itu adalah karena kepikunan 
Soeharto, 1nobilisasi oposisi masyarakat sipil 
dan keberanian para pengunjuk rasa, resistansi 
elite oposisi, pembangkangan di tubuh militer, 

" Kasus Malaysia pada 1998 dan Cile serta Meksiko 
pada 1982 menunjukkan bekerjanya solusi ioi 
serta politik distribusional dalam merespons 
kebijakan. 

•• Lihat, Thomas B Pepiosky, Ect>nomic Crises and 
the Breakdown of Autltoritarian Regimes: Indonesia 
and Malaysia in Comparative Perspective (New 
York: Cambridge University Press, 2009). 
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gabungan semua itu, atau faktor lain- kepen
tingan distribusional tetap penting dalam rne
ngarakterisasi konflik kebijakan seruasa krisis. 
Tidak ada pei1jelasan lain yang koheren tentang 
mengapa rezinl Orde Baru seolal1~lali bersedia 
melaksakan paket penyesuaian yang disodor
kan IMF, mengapa oligark dan pengusaha 
menengah-bawah berkeberatan (dan menolak 
dengan alasan tertentu), bagaimana koalisi 
distribusional muncul untuk nienentang IMF 
maupun rezun Soeharto, dan mengapa Soe
harto atau kroni terdekatnya peduli dengan hal 
itu. 

Menurut para sarjana yang bekerja dalam 
tradisi oligarki, krisis ekonorui membuat elite 
dan oligark saling bertarung dan akhirnya 
nieninggalkan Soeharto, suatu analisis yang 
keliru menangkap konflik mendasar di dalam 
koalisi rezm1 itu. Analisis berbasis tradisi oli
garki juga mengenyan1pmgkan- karena tidak 
punya perangkat untuk mengamati- penga
matan mendasar bahwa kediktatoran paling 
brutal pun bisa sementara waktu ruenutup diri 
dari pasar keuangan global saat menghadapi 
krisis perbankan dan krisis mata uang yang tak 
terduga serta nienggunakan kesempatan itu 
untuk menggenjot perekonomian dan rnengga
nyang para penentang. 51 Pendekatan yang ber
akar pada tradisi pluralis umunmya memper
soalkan, pertama, apa sebenarnya konsekuensi 
distri busional dari berbagai langkah penye
suaian ekononli dan, kedua, koalisi politik mana 
yang perlu diberdayakan dan diperkuat (karena 
alasannya dapat ditemukan dari perkeinbangan 
sejarah rezirn tertentu). Kedua ha! tersebut 
nienjelaskan bagaiinana pertarungan kebijakan 
penyesuaian berlangsung di Indonesia, dan 
menyediakan contoh baku (te111plate) bagi 
analisis ko111paratif dari kasus Indonesia yang 
memfasilitasi perbandingan langsung dengan 

•• Kasus Malaysia setelah 1 September 1998 adalah 
sebuah cootoh. Malaysia memberangus oposisi 
dalan1 negeri persis satu hari setelah pemerintah 
menerbitkan peraturan tentang kootrol modal 
dan mematok nilai tukar mata uang. 
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kasus Malaysia sen1asa krisis keuangan Asia 
maupun dengan pemerintahan diktator bebe
rapa negara di Amerika Latin semasa krisis 
utangtahun 198Ckm.52 

Kasus seputar konflik kebijakan penye
suaian dan ambruknya Orde Baru tersebut 
menggambarkan kuasa politik distribusional 
sebagai sebuah kerangka bisa digunakan untuk 
memahami tindakan para pelaku ekonomi yang 
men1iliki harta kekayaan dan paling berpe
ngaruh di Indonesia. Saya tidak menyimpulkan 
dari paparan ini bahwa pendekatan pluralis 
terhadap konflik kebijakan di pengujung reziln 
Orde Baru me111erlukan pemikiran ulang men
dasar teori oligarki sebagaimana dituangkan 
Richard Robison maupun Vedi Hadiz atau 
Jeffrey Winters. Sebaliknya, pergulatan sangat 
politis seputar kebijakan pemulihan ekonomi 
semasa krisis keuangan di Indonesia mem
perlihatkan keterbatasan analisis yang terfokus 
pada oligarki dalam memahami perseteruan 
politik di antara warga negara Indonesia yang 
memiliki harta berli1npali dan sangat berkuasa. 

Kepentingan Material, 
Desentralisasi, dan 
Politik I..okal 

Desentralisasi adalah perubahan mendasar 
kedua dalrun ekonomi politik Orde Baru se
telah den1okratisasi yang berlangsung usai 
krisis keuangan Asia. Desentral isasi telah 
memperkuat aktor politik di daerah dengan 
cara baru dan juga meletakkan tekanan baru di 
pundak politikus lokal agar senantiasa me
menuhi tuntutan konstituen mereka. Nrunun, 
hasil desentralisasi di sejumlah bidang me
ngecewakan banyak pihak: korupsi dan politik 
uang tetap merajalela, reformasi di daerah 
berjalan di tempat, pen1ermtah kabupaten tetap 
mandul, dan berlimpah penyakit lainnya. Vedi 
Hadiz 1nenelusuri semua patologi tersebut 
hingga pada pengan1atan dasar bahwa kepen
tingan kelompok "predator" di tingkat lokal 
tidak dilumpuhkan seiring runtuhnya Orde 

52 lihat, Pepinsky, Economic Crises .. .. 

Baru beserta demokratisasi dan desentralisasi 
yang rnengikutinya.53 Justru sebaliknya: peru
bahan rezim di Jakarta 1nenghasilkan tekanan 
baru bagi elite lokal untuk rnemanfaatkan seba
nyak n1ungkin kekuasaan yang didelegasikan 
kepada mereka demi melindungi kepentingan 
ekonon1i dan politik mereka sendiri. Bahkan, 
orang luar yaJJg mengaku diri refonnis pun 
harus mematuhi aturan rnain "bagi-bagi hasil" 
sebagai111ana komentar Hadiz, Robison, dan 
Wtnters ketika membahas munculnya salah 
satu tokoh pembaru populis,Joko Widodo.54 

Para sarjana yaJJg bekerja dalrun berbagai 
tradisi teoretis telah menyimpulkan baliwa 
desentralisasi tidak me111buahkaJJ hasil seba
gaimana yang dijru1jikan oleh sebagian besar 
pendukungnya, beberapa di antaranya bahkan 
n1embeberkan sejumlali kasus empiris yang 
bisa diterangkan oleh analisis teoretis berbasis 
oligarki.55 Hal demikian diangkat dalam tinjauan 

53 lihat, Vedi R Hadiz, Localising Power in Post
Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian 
Perspective (Stanford: Stanford University Press, 
2010). 

" Lihat, Vedi R Hadiz dan Richard Robison, 
"Political Economy and Oligarchy" dan Jeffrey 
Wmters, "Oligarchic Power in Indonesia", dalain 
edisi ini. 

ss Literatur yang me1nbahas topik ini telah tun1buh 
berkembang. Beberapa yang memberi kontri
busi cukup besar adalah Iwan Jaya Azis dan 
Maria Monica Wihardja, "'Theory of Endogenous 
Institutions and Evidence from an In-depth Field 
Study in Indonesia", dalam Economics attd 
Fittance in Indonesia 58, 3 (2010), hal. 330-334; 
Michael Buehler, "Decentralisation and Local 
Democracy in Indonesia: The Marginalisation of 
the Public Sphere", dalain Edward Aspinall dan 
Marcus Mietzner (eds.), Problems of Democrati
sation in Indonesia: Elections, Institutiotis and 
Society (Singapore: ISEAS, 2010), hal. 267-285; 
Blane Lewis, "Tax and Charge Creation by 
Regional Governments under Fiscal Decentrali
zation: Estimates and Explanations", dalan1 Bul
letin of Indonesian Economic Studies 39, 2 (2003), 
ha!. 177-192; Michael S Malley, "New Rules, Old 
Structures and the Limits of Democratic Decen
tralisation", dalam Edward Aspinall dan Greg 
Fealy (ed.~.), Local Power and Politics in !ttdonesia: 
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sejun1Jah karya utama tentang politik lokal dan 
denlokratisasi Indonesia yang mencatat bahwa 
kesein1bangan pendapat ilmiah yang ada dalam 
persoalan demokratisasi dan desentralisasi 
selalu berhati-hati dalam n1enyatakan bahwa 
keduanya akan menibuahkan basil positif dari 
segi keterwakilan atau kesejahteraan rakyat, 
baik di Indonesia ataupun teiupat Jain.56 Karena 
itu, pendekatan ekonomi politik kritis tidak 
banyak 1nembantu mengarakterisasi basil dE7 
sentralisasi Indonesia yang mengecewakan 
banyak pihak. Sebaliknya, pemikiran mendalam 
ditawarkan oleh analisis kritis mengenai per
tahanan kekayaan dan elite predator bahwa 
reforma kelembagaan dapat mengubah ka
rakter politik lokal tanpa mencerabut elite lokal 
yang menduduki posisi kekuasaan sebelun1 era 
refonnasi. Elite Jokal tersebut "n1enlililci saham 
besar dalaru Jokalisasi kekuasaan, de111ikian 
pula dalrun demokratisasi dan desentralisasi, ,,57 

namun tidak dalam representasi populer atau 
akuntabilitas. Saya yakin bahwa para analis 
desentralisasi Indonesia paling skeptis se
kalipun gagal n1engantisipasi pentingnya ar
gumen tersebut untuk Indonesia dewasa ini. 

Analisis pluralis konvensional yang men!7 
laah politik lokal sebagai ajang kompetisi ber
bagai kelo111pok kepentingan me1nang belum 
banyak ruenawarkan daya tarik e1npiris dalam 
menganalisis beberapa topik penting politik 
lokal di Indonesia. Nan1un deiuilcian, mengingat 
pluralisme kritis harus men1pertanyakan n117 

Decetitralisation attd Democratisation (Singapo
re: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 
ha!. 102-116; Thon1as B Pepinsh.'Y dan Maria M 
Wihardja, "Decentralization and Economic 
Performance in Indonesia" dalan1Journal of East 
Asian Studies 11, 3 (2011), hal. 337-371. 

5 6 Michael Buehler, "Review of Nankyung Choi, 
I.beat Politics iti Indonesia: Pathways to Power", 
dalam Publius: T11e Journal of Federalism 42, 4 
(2012), ha!. e9; Marcus Mietzner, "Review ofVedi 
R Hadiz, Lbcalising Power in Post-Authoritarian 
Indonesia: A Southeast Asia Perspective", dalam 
South East Asia Research 19, 3 (2011), ha!. 669-
672. 

57 Hadiz, Lbcalising Power ... , ha!. 88. 
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ngapa kepentingan bisa atau tidak dapat diar
tikulasi, mesti bergerak melampaui analisis satu 
dan dua dimensi kekuasaan dan kepentingan 
serta 1nen1perhatikan sejarah dan struktur 
sosial dengan sungguh-sungguh, maka plu
ralisme bisa 1uemberi kerangka dasar yang 
dapat digunakan untuk menjelaskan bagainlana 
politik Jokal meragam di seluruh Indonesia dan 
mengapa masalah ini penting. 

Pertaiua mengenai soal artikulasi kepen
tingan. Analisis pluralis konvensional di Indo
nesia gaga! karena politik Jokal di neegri ini 
umumnya tidak n1enyediakan forum bagi arti
kulasi kelompok kepentingan atau apa pun yang 
menyerupai kepentingan publik (dengan 
asumsi hal seinacrun itu ada). Nrunun, sejumlall 
kepentingan dapat diartikulasi-dan meniang 
terwakili-<lalrun konteks tertentu. Mengapa? 
Salall satu ke111ungkinan kepentingan tersebut 
bisa terwakili ketika elite ekonomi dan politik 
Jokal telall rnemiliki struktur tertentu, seperti 
dikatakan Christian von Lubke sebagai "oligarlci 
yang diperebutkan" (contested oligarchy), tein
pat elite lokal sating bersaing dan men1ung
kinkan beberapa kepentingan pribadi mencari 
keterwakilan. 58 Penjelasan lain yang men1ung
kinkan adalall elite Jokal dapat memilib untuk 
mencari dukungan politik dari berbagai lapis 
masyarakat, ballkan terkadang menjangkau 
kau1n miskin dan n1elayani mereka secara 
efektif sebagai wakil rakyat 59 Keniungkinan 
lain, sebagainiana diken1ukakan Ryan Tans di 
tengall maraknya politik uang dalrun pemilihan 

••Christian von Lubke, "Striking the Right 
Balance. Economic Concentration and Local 
Government Performance in Indonesia and the 
Philippines", dalan1 European Journal of East 
Asian Studies 11, 1 (2012), ha!. 17-44. Von Lubke 
menggunakan "oligarki" sebagai basis bagi 
sebuah kerangka analitis berbeda dengan istilah 
oligarki yang digunakan Winters, Robison, 
maupun Hadiz. 

5 9 Andrew Rosser, Ian Wilson, dan Priyambudi 
Sulistiyanto, "Leaders, Elites, and Coalitions: The 
Politics of Free Public Services in Decentralised 
Indonesia", Developmental Leadership Program 
Research Paper 16, 2011. 
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kepala daerah, adalah mengidentifikasi berbagai 
jenis koalisi politik dalam konteks lokal: mafia, 
mesin, dan n1e1nobilisasi koalisi.eci Me1nobilisasi 
koalisi adalah paling kondusif bagi representasi 
kelompok kepentingan dala1n corak pende
katan pluralis, dan 1nesin lebih tnungkin menye
diakan barang publik ketin1bang mafia. Tans 
menunjukkan bahwa berbagai koalisi muncul 
dalam lingkungan berbeda sangat bergantung 
pada tersedianya sumber daya material maupun 
non-material bagi politikus lokal. Mengikuti 
pendekatan ini, setiap analisis terhadap politik 
uang yang niengabaikan sumber daya non
moneter yang melayani politikus lokal, atau 
tujuan digunakannya sun1ber daya moneter, 
bakal gagal menerangkan variasi itu. 61 

l.angkah berikutnya dalam 1nengembang
kan program riset progresif berdasarkan 
analisis Ryan Tans adalah dengan menguraikan 
konsekuensi dari jenis koalisi itu terhadap 
penyusunan kebijakan dan hasil politik. Mi
salnya, 1nemobilisasi koalisi kemungkinan besar 
bisa mengamankan barang publik lebih banyak 
ketimbang mengerahkan mafia atau mesin, dan 
arus sumber daya keuangan untuk konstituen 
digabungkan dengan upaya mobilisasi yang 
menghargai dan/atau memperkuat identitas 
dan kepentingan kelon1pok. Analisis semacrun 
itu dalam tradisi pluralis akan menekankan 
bahwa faktor penentu artikulasi kepentingan 
dalam politik lokal di Indonesia hanya terlihat 
dengan memperhatikan interaksi sumber daya 
material dan su1nber daya non-material yang 
tersedia bagi politikus lokal. Karena itu, konsep 
interaksi sangat penting: rnenolak anggapan 
yang dipertaliankan sarjana rnaterialis bahwa 
sumber daya non-material berada di luar ruang 
lingkup teorinya. Sebaliknya, arti penting sum
ber daya material selalu bergantung pada faktor 
non-1naterial. Selain itu, dengan 1nenetapkan ex 
ante faktor-faktor penentu jenis koalisi dan 

•• Lihat, Ryan Tans, Mobilizing Resqurces, Building 
CoalitilJns: Local Power iti Indonesia (Honolulu: 
East West Center, 2012). 

61 Tans, Mobilizing Resources, Building Coa
liticms . .. , hal. ~7. 

konsekuensi politik koalisi terhadap kebijakan 
dan hasil politik, penjelasan tersebut dapat 
dengan n1udah difalsifikasi dan sekaligus rnen
jadi subjek analisis kon1paratif kritis. 

Semua analisis pluralis memperhatikan 
sejarah dan struktur sosial dengan serius, 
namun pluralisme kritis harus nienggunakan 
sejarah dan struktur sosial itu untuk membantu 
memaha1ni mengapa kepentingan gaga! diar
tikulasi. Dalan1 konteks desentralisasi di Indo
nesia, ha! tersebut berarti menelisik warisan 
pernerintahan otoriter dan bagairnana se1nua itu 
membentuk sekaligus men1engaruhi sumber 
daya dan strategi yang tersedia bagi para aktor 
politik lokal. Michael Bueliler mengamati bah
wa reformasi dan akuntabilitas telah dilun1-
puhkan oleh fakta sederhana bahwa elite lama 
tetap mendominasi politik lokal di era desen
tralisasi. 62 Kenyataan ini selaras dengan pen
dekatan oligarki terhadap ekono1ni politik lo
kal, namun tidak menunjukkan teori apa pun. 
Hal ini justru mencerminkan kelangsungan 
negara Indonesia yang tiada terputus,63 nie
n1injam langgam bahasa Benedict Anderson, 
"1nengeluarkan ... orang per orang dalam se
buah proses berkelanjutan, sering dalrun jangka 
waktu lama".64 Hal lain yang n1empersulit 
analisis ini adalah heterogenitas di kalangan 
elite Orde Baru, kategori yang secara deskriptif 
cukup sederhana namun secara konseptual luas 
dan sulit dipakai justru karena reziin Orde Baru 
terlalu merasuk ruang publik dan kehidupan 

62 Tentang latar belakang politik dan adnllnistratif 
calon anggota legislatif untuk pemilu di tingkat 
provinsi; lihat, Buehler, "Decentralisation and 
Local .. ."; Marcus Mietzner, "Local Democracy: 
Old Elites are Still in Power, but Direct Elections 
Now Give Voters a Choice", dalam Inside 
ltuiotiesia 17(2006), ha!. 17-18. Berdasarkan data 
mentah, pola tersebut tainpak serupa dengan 
pemilu di tingkat kabupaten; Michael Buehler, 
percakapan pribadi, Januari 2013. 

"Buehler, "Decentralisation and Local ... ." 
"Benedict R O'G Anderson, "Old State, New 

Society: Indonesia's New Order in Comparative 
Historical Perspective", dalan1 Journal of Asiati 
Studies 42, 3 (1983), ha!. 478. 
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berasosiasi. Hal ini membuat hampir semua 
elite pasca-Orde Baru tercemar akibat selalu 
dikaitkan dengan rezim Orde Baru, terlepas 
dari latar belakang, kepentingan, sumber daya 
atau ti.ndakan mereka di era pemerintahan 
pasca-Soeharto.65 

Pendekatan pluralis mengakui bahwa keha
diran orang-orang peninggalan Orde Baru di 
setiap pemilu daerah tidak banyak me1nberi 
informasi tentang apa yang dilakukan atau ba
gaimana kehadiran mereka me1nengaruhi ke
bijakan atau politik lokal. Mungkin saja elite 
warisan Orde Baru itu tidak tanggap dengan 
gagasan artikulasi kepentingan karena telah 
terbiasa dengan model manajemen kepen
tingan korporatis. Mungkin juga elite warisan 
Orde Baru 1nemiliki akses berbeda-beda atas 
su1nber daya material yang membuat mereka 
bebas dan merasa tidak perlu n1ewalcili kepen
tingan dalain rangka n1enjamin kelangsungan 
hidup politik mereka. Mungkin saja beberapa 
orang peninggalan Orde Baru tidak bertindak 
dengan cara yang sama: politikus seumur hidup 
barangkali berbeda dengan birokrat yang ber
alih rupa menjadi politikus. Argumen-argun1en 
tersebut jelas n1emiliki implikasi yang berbeda 
bagi variasi tata kelola pen1erintahan lokal di 
seluruh Nusantara dan juga memiliki i1nplikasi 
yang berbeda terhadap prospek refonnasi. 
Setiap ken1ungkinan tersebut n1engakui warisan 
sejarah Orde Baru sebagai dasar untuk me
mahami politik lokal kontemporer. Tidak satu 
pun kemungkinan tersebut mengikuti pen
dekatan oligarki atau berasal dari pengan1atan 
bahwa pembaruan desentralisasi tidak serta
merta menyingkirkan elite Orde Baru dari 
panggung politik Jokal. 

Pengarah terakhir bagi analisis pluralis 
kritis terhadap politik lokal d i Indonesia era 
desentralisasi adalah mengatasi konsepsi ke
kuasaan bersifat satu dan dua ditnensi. Dimensi 
ketiga dari kekuasaan yang ditawarkan Lukes 
adalah kekuasaan untuk membentuk bagai-

65 Lihat juga Tans, Mobilizing Resources, Building 
Coalitiotl-S ... , hal. 56-57. 
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mana orang lain men1ahami kepentingan sendiri 
yang penting bagi analisis pluralis, karena 
menolak asumsi bahwa kepentingan itu 111e
maJJg "nyata", meski diyakini demikian oleh 
pihak tertentu yang mengklaim bertindak ber
dasarkan kepentingan itu. Argun1en ini me
ngandung konsekuensi 1netodologis bagi setiap 
analisis konflik politik dan kekuasaan yang 
diterapkan sama bagi pluralisme serta pende
katan materialis apa pun dalain analisis sosial, 
tennasuk oligarki. 66 Bagi analisis pluralis, tan
tangaJJ terbesar adalah mekaJJisme artikulasi 
kepentingan bisa saja dirusak oleh tindakaJJ 
disengaja kaum oligark dan elite yaJJg 1nungkin 
tidak bertindak langsung dengan menghan
curkan serikat buruh atau memenjarakaJJ para 
aktivis dan pelopor gerakan lainnya, tetapi 

66 Kritik Lukes mengungkap adanya perbedaan tipis 
mengenai pemahan1an kekuasaan dan kepen
tingan di antara Jeffrey Winters dengan Vedi 
Hadiz dan Richard Robison. Winters secara gam
blang memabanu keb.'Uasaan dari sisi pendekatan 
"sumber daya kekuasaan"; lihat, Winters, Oli
garchy, hal. 6. Pendekatan ini bermaksud 1nenga
tasi perdebatan seputar sifat-dasar kekuasaan 
yang berakar pada tradisi behavioralis, sehingga 
dimensi ketiga kekuasaan tak lain sekadar, 
"strategi tak langsung penyebaran sumber daya 
kekuasaan rasional"; Walter Korpi, "Power 
Resources Approach vs. Action and Conflict: On 
Causal and Intentional Explanations in the Study 
of Power", dalam &ci-Ological Theory 3, 2 (1985), 
hal. 41. Namun denukian, pendekatan sun1ber 
daya kekuasaan membuat klain1 kausal semakin 
jelas dan Jangsung menyentuh hubungan antara 
kekuatan golongan kiri dan hasil kepentingan 
seperti perken1bangan negara kesejahteraan; 
lihat Walter Korpi, 'The Power Resources Ap
proach", dalam Christopher Pierson dan Francis 
G Castles (eds.) , The Welfare State Reader 
(Cambridge: Polity Press, 2006), hal. 76-88. Bah
kan, implikasi Jogis pendekatan sumber daya 
kekuasaan adalah tidak mungkin mengkaji 
kekuasaan saJah satu jenis aktor dalam ranah 
keterpencilan, karena hasilnya akan bergantung 
pada distriJJusi kekuasaan relatif di antara para 
aktor (bagi Korpi: antarkelas) . Vedi Hadiz dan 
Richard Robison tidak seperti Jeffery Wmters. 
Mereka tidak begitu tertarik dengan teori sumber 
daya kekuasaan. 
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secara tidak langsung 111enciptakan kondisi 
dominasi (ideologis atau struktural) yang me
mastikan bahwa kelompok-kelompok yang 
berpotensi membentuk asosiasi kepentingan 
bersama meragukan hal semaca1n itu patut 
diperjuangkan. 67 

Fenomena tersebut telah sekian lama di
perhatikan pakar ekonomi politik kritis-ini 
adalah inti dari perdebatan panjang tentang 
dominasi ideologis dan konflik kelas dalan1 
den1okrasi kapitalis68- dan pendekatan plu
ralisme kritis harus "menangan.inya" secara 
serius. Namun, pluralisn1e kritis adalah sebuah 
kerangka penjelasan sosial yang, tatkala dite
rapkan di Indonesia, berusaha keras 1neneo
retisasi penerapan kekuasaan (dengan seluruh 
dimensinya) sedemikian rupa, sehingga bisa 
menjelaskan variasi artiku lasi kepentingan 
melintas ruang dan waktu. Tugas demikian 
dapat diilustrasikan dalam konteks ekstraksi 
sumber daya alam di Indonesia era desen
tralisasi. Eksploitasi sun1ber daya alam oleh 
oligark adalah kelazin1an di seluruh Nusantara 
Akan tetapi, meski kepentingan bersanJa kaun1 
oligark bisa mematal1kan (atau nienindas bah
kan menyingkirkan) perlawanan masyarakat 
lokal terhadap eksploitasi sumber daya, variasi 
politik perlawanan lokal tan1pak jelas dan cukup 
kental. Resistansi terhadap perusakan hutan 
dan pengembangan industri perkebunan di 
Papua mencakup "penggunaan" ballasa pendu
dukan kolonial dan perjuangan bersenjata yang 
tidak ada di Kali111antan.69 Bagi para pemeras 

67 Tentu saja, seluruh poin kritik Lukes bahwa ke
pentingan terpendam itu tidak pernah dapat 
diamati membuat tugas mempertalikan kepen
tingan (sebagaimana konsep kekuasaan) men
jad i "niscaya selalu diperebutkan"; Lukes, 
Power ... , ha!. 124, 144-151. 

68 Llhat, Antonio Gramsci, Selections front the Prison 
Notebooks, diterjemahkan oleh Quintin Hoare 
dan Geoffrey Nowell Snuth (New York: Inter
national Publishers, 1971). 

69 Bandingkan dengan Longgena Ginting dan 
Oliver Pye, "Resisting Agribusiness Develop
ment: The Merauke Integrated Food and Energy 
Estate in West Papua, Indonesia", dalam 

sumber daya alam di Papua, bal tersebut me
merlukan beberapa praktik sangat berbeda
sekalipun kekerasan, pe1naksaan, penyuapan, 
dan dominasi senantiasa badir dalam berbagai 
bentuk di kedua konteks itu. Dalain hal ini, 
alasan "perlakuan" berbeda atas Papua daJJ 
KalimaJJtaJl amat jelas. Poin teoretis di sini 
adalah bahwa setiap analisis kritis menyangkut 
ekstraksi sumber daya di Indonesia dewasa ini 
tidak bisa semata-mata dibatasi pada kepen
tingaJJ elite ekonomi atau oligark. Para pelaku 
ekonomi dengan sumber daya kekayaan daJJ 
n1aterial nyaris tak tertandingi itu akan selalu 
berusaha 1neinbentuk dan memengaruhi pola 
pikir masyarakat lokal agar sesuai dengaJJ 
kepentingan mereka, namun strategi yang 
harus diikuti untuk n1elakukannya tentu sangat 
beragam. Penyelidikan tersebut tepat berada di 
dalam lingkup tradisi pluralis. 

Tak satu pun sarjana yang bekerja dalam 
tradisi pemikiran oligarki menyangkal bahwa 
terdapat variasi penting di seluruh konteks poli
tik daJJ proses pembuatan kebijakan lokal di 
Indonesia. V edi Hadiz sendiri menganalisis ba
gaimana politik lokal telal1 berkembang jauh 
merasuk di pelbagai kabupaten. Namun, baik 
analisis maupun perkakas teori oligarki, tidak 
memberi kerangka cukup memadai untuk 
111einbangun penjelasan mengapa atau bagai
mana politik bisa beragam. Pengamatan historis 
baliwa politik yang beragam merupakan basil 
dari kondisi lokal tentunya tidak dapat difalsi
Jikasi saat diartikulasi seperti itu. Hal ini juga tidak 
tepat Faktor yang mana, dalan1 kondisi apa, 
menjelaskan keragainan politik Jokal seperti apa, 
dan dengan konsekuensi seperti apa?m Analisis 

ASEAS34Austrian Journal of South-East Asian 
Studies 6,1 (2013), hal.160-182; dan Leslie Potter, 
"Dayak Resistance to Oil Palm Plantations in 
West Kalimantan, Indonesia", dipresentasikan 
pada the 17th Biennial Conference of the Asian 
Studies Association of Australia, Melbourne, 1-3 
Juli 2008; lihat, http://artsonlioe.monash.edu.au/ 
mai/files/2012/07 /lesleypotter.pdi 

70 Salah satu kootras menarik yang digambarkan 
dengao saogat baik, tetapi secara eksplisit tidak 
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yang mengikuti tradisi pluralis tentu saja tidak 
harus mengekor sosiologi pluralis konvensional 
yang secara sederhana mendefinisikan politik 
Jokal sebagai persaingan di antara kelo1npok 
kepentingan, nainun sebaiknya analisis tersebut 
diinanfaatkan untuk 111einbangun perhitungan 
yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di 
atas. 

Kesimpulan 
Tulisan ini menelusuri perkembangan plu

ralisme sebagai sebuah kerangka analisis per
bandingan konflik politik di Indonesia. Ba
nyaknya kritik taja111 terhadap pendekatan 
pluralisme konvensional dala1n iln1u politik 
Atlantik Utara sejak pertengalian abad ke-20 
menunjukkan bahwa sebagian besar tradisi 
pluralis telah ditinggalkan sebagai paradig111a 
atau projek teoretis akbar dalan1 perbandingan 
politik, n3J11un tradisi itu tetap bertahan dal3J11 
analisis politik distribusional. Lebih lanjut 
dikemukakan bahwa pluralisme kritis menye
diakaii sebuah kerangka sangat berguna untuk 
men1ah3J11i politik Indonesia, juga mengakui 
adanya ketin1pangan ekstrein n1enyangkut 
kekayaan n1aterial dan kekuasaan politik yang 
mewarnai Indonesia pasca-Soeharto. Argu1nen 
ini menolak tipologi teori yang saya sebut 

berteori, adalah perbedaan keberhasilan politik 
kelompok-kelompok preman dan bajingan di 
Jawa Tunur dan Sumatera yang berkuasa sejak 
1nasa Orde Baro. Di Jawa Timur, "bekas penegak 
Orde Baro itu khususnya kurang berhasil terjun 
ke dalain politik Jokal ketimbang rekan sejawat 
mereka di Sumatera Utara"; Hadiz, Lbcalising 
Power .. . , hal. 116. Beberapa penjelasan atas 
kegagalan dan keberhasilan relatif sejumlah 
kandidat dalain bahasan ini mencalrup kekuatan 
organisasi tradisional Nahdlatul Ulaina di Jawa 
Timur (yang mainpu mengatasi persaingan di 
kalangan preman lokal dengan mengubah 
keseimbangan kekuasaan kelompok-kelompok 
paramiliter), perbedaaan sejarah lahimya geng
geng pemuda di Medan versus Surabaya, serta 
berbagai keterlibatan militer dalam dunia 
kejahatan; Ii hat, Hadiz, Lbcalising Power ... , hal. 
133-142 khususnya hal. 139-140. 
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"pluralisme yang dimodifikasi" terhadap ek<r 
non1i politik Orde Baru dengan meletakkan 
tekanan khusus pada penjelasan kausal sebagai 
tugas utaina kajian politik Indonesia. 

Argurnen ini adalah sebuah tantangan bagi 
pendekatan politik Indonesia yang menekankan 
oligarki sebagai kerangka analitis utama. Me
ngulang ke1nbali titik ketegangan sebagaimana 
diuraikan di atas, tantangannya bukan pada de
finisi oligarki W mters sebagai politik pertahanan 
kekayaan dan konseptualisasinya tentang ba
gai111ana beragaiu oligarki melintas ruang dan 
waktu, dan juga bukan pada pokok pemikiran 
Hadiz dan Robison bahwa elite penguasa bisa 
bertahan dal3J11 era demokratisasi dan desen
tralisasi di Indonesia dengan meinanfaatkan tata 
kelembagaan baru yang dapat melindungi 
kepentingan 111ereka. Sebaliknya, pluralisme 
kritis justru 1nenggugat kapasitas eksplanatoris 
kerangka itu. Ketika menelaah beberapa isu 
utaina yang dihadapi para sarjana yang 111eneliti 
kekayaan material dan perseteruan politik di 
Indonesia konten1porer- krisis keuangan 1997-
1998 diikuti tun1bangnya Orde Baru, mere
baknya politik uang dan kontinuitas elite di 
setiap pemilu lokal, eksploitasi sumber daya 
al3J11, dan sebagainya-saya menunjukkan be
berapa keterbatasan pendekatan oligarki se
bagai kerangka analisis dan kegunaan pende
katan pluralis kritis. Topik-topik tersebutjustru 
merupakaii lahan garapan pendekatan berbasis 
oligarki yang bertaut erat dengan efek keka
yaan material (dan ketin1pangan distribusi k~ 
yaan sangat ekstrem) terhadap politik Ind<r 
nesia seharusnya paling bergu na. Pendekatan 
oligarki tidak menyediakaii sebuah kerangka 
analitis untuk 1nenjelaskan bahwa persoalan 
tersebut seharusnya dilihat sebagai tantang3Jl 
bagi mereka yang selan1a ini mengandalkan 
oligarki sebagai lensa utan1a untuk me1na!J3Jlli 
kasus Indonesia. Ini juga membawa implikasi 
pada manfuat komparatif tesis oligarki. 

Pluralis1ne kritis tidak hanya "menantang" 
oligarki dengan memberi penjelasan tan
dingan- berasal dari perhatian penuh atas 
kebijakail sebagai objek pokok kontestasi-
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terkait isu-isu mendasar dalan1 politik Indo
nesia. Pluralisme kritis juga mengejawantahkan 
praktik produksi pengetahuan tandingan di 
mana tugas penjelasan kausal 1nenjadi pe
lengkap bagi deskripsi teoretis dan pengem
bangan konseptual. Penjelasan kausal niembu
tuhkan seju1nlah teori yang menghubungkan 
variabel kausal dengan hasil kepentingan dalam 
ruang lingkup yang jelas dan menghasilkan 
argumen yang dapat difalsifikasi. Pluralis1ne 
kritis yang saya paparkan dalam tulisan ini berisi 
pemyataan preskriptif tentang bagaimana se
harusnya menganalisis kekuasaan, konfiik, dan 
ketimpangan material di Indonesia. Hal ini tidak 
hanya soal pluralisme kritis menafsir politik 
Indonesia berbeda dibanding pendekatan lain. 
Lebih dari itu, kajian politik Indonesia harus 
mengikuti kemajuan disiplin ihnu-ilmu sosial 
yang lebili luas dan memakai peralatan lebih 
canggih untuk menimbang pendekatan dan 
perspektif yang sating beJ'Saing. 

Kesimpulan ini seharusnya tidak 1nenga
burkan kesamaan di antara tradisi pluralis de
ngan pendekatan oligarki. Saya telah n1engu
raikan di bagian lain bahwa pendekatan eko
nomi politik kritis Vedi Hadiz, Richard 
Robison, dan sarjana dalam "n1azhab" Mur-

N!O 
OR8A! _, 

doch niemiliki wawasan pemikiran mendasar 
111irip pendekatan paling rasional terhadap 
institusi dalam iln1u politik.71 Wawasan itu 
adalah kepentingan, bukan institusi, meru
pakan intisari dari se111ua penjelasan politik 
dan penyusunan kebijakan yang koheren. 
Program riset prog resif yang mengupas lan
dasan sosial bagi ekonomi politik Indonesia 
akan dike1nbangkan berdasarkan perspektif 
yang sruna 1nengenai asal-usul perseteruan 
politik itu. Program tersebut juga akan mem
perhatikan sungguh-sungguh tugas menyu
sun penjelasan dengan menunjukkan manfaat
nya berbasis kepentingan untuk menangkap 
banyaknya variasi perseteruan politik dan 
basil kebijakan dalam ketidaksetaraan 111asya
rakat seperti di Indonesia• 

11 Thomas B Pepinsky, "'The Institutional Tum in 
Comparative Authoritarianism", dalam British 
Journal of Political Science (akan terbit) . V ersi 
awal esai itu berjudul "Rochester and Murdoch 
in Kuala Lun1pur." Bandingkan dengan kritik 
institusionalisme dalam Vedi R Hadiz, "Decen
tralization and Democracy in Indonesia: A Cri
tique of NC(rlnstitutionalist Perspectives", dalam 
Developmetit and Change 35, 4 (2004), ha!. 697-
718. 
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