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Pengantar 

Dalam tiga dekade terakhir, ada lonjakan global dalam penggunaan protes tanpa kekerasan 
yang dilakukan warga biasa dalam melawan kediktatoran. Rekam jejak kampanye 
“perlawanan sipil” ini ternyata berhasil sangat baik: secara historis, kampanye tersebut lebih 
efektif daripada perlawanan bersenjata dan transisi yang didorong kelompok elite dalam 
memajukan demokrasi di seluruh dunia.1 Akan tetapi, seberapa seriuskah demokratisasi 
yang perlawanan sipil hasilkan? Apakah perlawanan sipil mewujudkan inklusi politik yang 
lebih besar bagi kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan?   

Penelitian terbaru yang kami lakukan—sebagai bagian dari proyek United States Institute of 
Peace (USIP) “People Power, Peace Processes and Democratization”—menunjukkan bahwa 
perlawanan sipil bisa menjadi pendorong kuat inklusi, tetapi kemajuan seperti itu tidak 
selalu pasti terjadi. Dengan menganalisis lebih dari 168 transisi menuju demokrasi antara 
tahun 1948 dan 2016, kami menemukan bahwa transisi yang dipicu kampanye perlawanan 
sipil membuahkan hasil signifikan dalam hal inklusi etnis, gender, dan sosial-ekonomi. Meski 
demikian, kami juga melihat variasi penting berkenaan dengan siapa yang mendapatkan 
manfaat dari transisi ini. Dalam studi ini, kami menyelisik satu kasus khusus, Indonesia, 
untuk mencoba memahami lebih baik mengapa kampanye perlawanan sipil memberikan 
hasil yang lebih baik bagi kelompok tertentu daripada kelompok-kelompok lainnya. Kami 
juga merumuskan pelajaran penting bagi aktivis lokal dan praktisi global. Temuan-temuan 
pokok kami adalah bahwa:        

• Di Indonesia, gerakan protes 1998 membuahkan hasil yang bervariasi bagi berbagai 
kelompok sosial. Meski kesetaraan gender mengalami kemajuan penting, kelompok 
minoritas lain memperoleh lebih sedikit manfaat. 

• Penguatan hak perempuan dapat dikaitkan sebagian dengan kekuatan organisasi 
masyarakat sipil (OMS) berbasis gender. 

• Upaya-upaya untuk meningkatkan inklusi terhambat dua faktor utama, yaitu (1) 
kurangnya kolaborasi di antara berbagai OMS yang ikut serta dalam aksi protes 1998 
dan transisi selanjutnya; serta (2) fokus institusi-institusi politik liberal yang lebih 
mementingkan tujuan jangka pendek daripada tujuan jangka panjang inklusi.  

 
1 Lihat, misalnya, Erica Chenoweth dan Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict 
(New York: Columbia University Press, 2011); Erica Chenoweth, “The Future of Nonviolent Resistance,” Journal of Democracy 
31, no. 3 (2020): 69–84; dan Jonathan Pinckney, From Dissent to Democracy: The Promise and Perils of Civil Resistance 
Transitions (New York: Oxford University Press, 2020). 
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• Aktor internasional, dan khususnya media massa, berperan membantu membatasi 
kemampuan rezim dalam menggunakan represi dan mempersulit pemimpin transisi 
melanggar komitmen.   

Protes 1998 di Indonesia 

Indonesia mengalami gelombang protes pada paruh pertama tahun 1998, umumnya 
dipimpin oleh kelompok mahasiswa yang geram karena kesulitan ekonomi akibat krisis 
moneter Asia, korupsi, dan pelantikan Presiden Suharto untuk masa jabatan ke-7 kalinya. 
Melihat kekuatan mobilisasi yang dipimpin mahasiswa, berbagai organisasi sosial lainnya 
bergabung ke dalam gerakan protes tersebut dengan harapan dapat memajukan agenda 
politik dan sosial mereka sendiri. Organisasi perempuan, misalnya Suara Ibu Peduli (SIP) dan 
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), menyoroti persoalan ekonomi sehari-hari, seperti 
kenaikan harga susu, sembari menyerukan reformasi demokratis. Organisasi berbasis kelas, 
seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), berperan penting dalam menggalang dukungan 
untuk gerakan protes tersebut dengan membentuk jaringan pekerja, petani, seniman, dan 
mahasiswa. Di saat negara lumpuh akibat protes dan kerusuhan, Suharto akhirnya 
mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei. 

Kekuatan Organisasi Masyarakat Sipil   

Sebelum dan sesudah pengunduran diri Suharto, para pegiat pro-demokrasi pada 
umumnya terbagi ke dalam tiga kelompok: (1) kelompok mahasiswa yang berperan penting 
dalam menggulingkan Suharto, tetapi tidak memiliki agenda jangka panjang; (2) para 
pemimpin oposisi politik yang memedulikan terutama demokrasi liberal dan hak asasi 
manusia; dan terakhir (3) OMS yang sering menjadikan inklusi politik sebagai prioritas 
utama. Oleh karena itu, efektivitas OMS ini berperan besar dalam menentukan kemajuan 
inklusi. 

Kemajuan yang signifikan dalam pemberdayaan kaum perempuan dimungkinkan berkat 
kekuatan OMS berbasis gender. Organisasi-organisasi ini konsisten dalam merancang 
inisiatif dan menjalankannya, baik sebelum maupun sesudah jatuhnya rezim Suharto. 
Contohnya, OMS berbasis gender bekerja sama dengan organisasi perempuan Muslim 
progresif, seperti Fatayat Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah Muhammadiyah, untuk 
meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Koalisi 
pemimpin masyarakat sipil dan OMS yang melawan kekerasan terhadap perempuan, 
Masyarakat Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (MAKTP), berperan sentral dalam 
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mengecam kekerasan seksual terhadap perempuan keturunan Tionghoa yang terjadi 
selama kerusuhan Mei 1998. 

Kegagalan Kolaborasi 

Sementara kelompok perempuan mencapai kemajuan penting setelah gerakan protes 1998, 
kelompok sosial lainnya tidak mencapai keberhasilan yang sama. Hambatan utamanya ialah 
kurangnya koordinasi di antara kelompok-kelompok yang ada dengan kepentingan 
beragam. Kelompok pro-demokrasi dan OMS mengalami kesulitan bekerja sama dalam 
sistem politik yang baru. Meski mereka sebelumnya memiliki tujuan yang sama dalam 
menjatuhkan Suharto,  kini mereka bersaing dalam upaya memajukan kepentingan 
kelompoknya masing-masing.2  

Apa yang seharusnya OMS Indonesia bisa lakukan? Pertama, mereka semestinya 
mengupayakan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang paling utama adalah 
inisiatif yang mengumpulkan OMS dari berbagai sektor dalam rangka merancang kerja 
jangka panjang berdasarkan isu yang saling bersinggungan. Contohnya, OMS yang peduli 
dengan isu gender, agama, dan perburuhan dapat mengusulkan kegiatan yang menekankan 
pentingnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan beragama 
dan di tempat kerja. Jalinan positif antar-OMS semacam itu bukanlah sesuatu yang asing 
dalam sejarah Indonesia modern. Malah, dalam dunia lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
misalnya, upaya-upaya kolaboratif antara LSM lokal dan domestik dan internasional untuk 
menggalakkan pembangunan ekonomi telah terjadi di Indonesia sejak International NGO 
Forum on Indonesia (INGI) didirikan pada 1985. Upaya-upaya kolaboratif melalui INGI 
mendapatkan pengakuan internasional.3 Upaya bersama antara organisasi perempuan dan 
Muslim yang disinggung di bagian sebelumnya merupakan contoh lain, tetapi terlalu jarang 
terjadi dan berumur pendek. Upaya lebih jauh yang terkait erat dengan contoh tersebut 
mungkin bisa menghasilkan kemajuan inklusi yang lebih besar. 

Selain itu, OMS seyogyanya menjalin kemitraan dengan negara demokratis baru. Di bawah 
rezim Suharto, hubungan antara masyarakat sipil dan negara penuh dengan kecurigaan: 
rezim khawatir OMS mengancam legitimasinya sementara OMS menganggap negara hanya 

 
2 Untuk lebih jelasnya mengenai tantangan pasca-Suharto yang dihadapi OMS, lihat Thushara Dibley dan Michele Ford, 
Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 2019). 
3 Philip J. Eldridge, Non-Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia (Kuala Lumpur: Oxford 
University Press, 1995). 
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peduli dengan kepentingannya sendiri.4 Bahkan selepas pengunduran diri Suharto, 
kecurigaan ini tetap ada, sehingga mencegah terjadinya kerja sama yang berharga antara 
kedua belah pihak. Salah satu langkah yang mungkin diambil OMS adalah mendiskusikan 
masalah mendesak di antara mereka sendiri (misalnya, bagaimana mendapatkan dan 
mempertahankan dukungan finansial dan legal dari negara) sebelum mendekati pemerintah 
baru untuk mengusulkan kemitraan jangka panjang. 

Pentingnya Komunitas Internasional 

Komunitas internasional berperan penting dalam menentukan keberhasilan gerakan 
perlawanan sipil serta dalam memajukan demokrasi setelahnya. Media global berperan 
lebih penting dibandingkan pemerintah asing karena banyak dari pemerintah asing yang 
sebelumnya merupakan pendukung rezim Suharto. Tidak seperti negara-negara Barat, 
media internasional bersikap kritis terhadap Presiden Suharto dan membantu terjadinya 
proses transfer kekuasaan secara damai dari Presiden Suharto kepada penggantinya saat 
itu, Wakil Presiden B. J. Habibie. 

Beberapa contoh media internasional yang berpengaruh adalah CNN dan BBC, yang meliput 
gejolak politik di ibu kota Jakarta selama gerakan protes 1998. Liputan media yang intensif, 
terutama di minggu-minggu menjelang transisi kekuasaan pada 20 Mei, menahan Presiden 
Suharto dari mengambil tindakan keras terhadap para demonstran.5 

Sesudah pengunduran diri Suharto, media massa terus berperan penting dalam menekan 
pemimpin baru, Presiden Habibie, untuk menepati janji reformasi. Dalam upaya menggenjot 
ekonomi nasional, Habibie sangat membutuhkan media internasional untuk membangun 
kembali reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil dan tempat yang aman 
bagi investasi asing.6 Oleh karena itu, Habibie mengumumkan reformasi cepat, termasuk 
membebaskan tahanan politik dan menjamin kebebasan berekspresi, media massa, dan hak 
untuk protes.7 Pantauan internasional, ditambah dengan ancaman protes, memastikan 
Habibie menepati janjinya. Reformasi ini menciptakan ruang baru di Indonesia bagi OMS 

 
4 Mikaela Nyman, “Civil Society and the Challenges of the Post-Suharto Era,” in Democratization in Post-Suharto Indonesia, 
eds. Marco Bünte dan Andreas Ufen (London: Routledge, 2009), 251–275; Eldridge, “Non-Government Organizations and 
Democratic Participation in Indonesia.” 
5 Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, “Indonesia: Economic Crisis, Foreign Pressure, and Regime Change,” in Transitions to 
Democracy: A Comparative Perspective, eds. Kathryn Stoner dan Michael McFaul (Baltimore: The John Hopkins University 
Press, 2013), 144–167. 
6 Aspinall dan Mietzner, “Indonesia: Economic Crisis, Foreign Pressure, and Regime Change.” 
7 Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (Jakarta: THC Mandiri, 
2006). 
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untuk ikut serta dalam perdebatan dan advokasi politik, sehingga memberikan landasan 
yang diperlukan bagi upaya kelompok-kelompok sosial ini untuk memperluas inklusi. 

Kesimpulan 

Kasus Indonesia menunjukkan bahwa perlawanan sipil dapat, tetapi tidak selalu, 
menghasilkan inklusi politik. Setelah transisi menuju demokrasi, kaum perempuan 
mencapai kemajuan yang signifikan dalam hal akses mereka ke sumber daya politik, sosial, 
dan ekonomi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kapasitas organisasi OMS berbasis 
gender. Kelompok sosial lain yang diwakili OMS yang lebih lemah mengalami kemajuan lebih 
sedikit. 

Kemajuan yang mengarah pada inklusi di Indonesia juga dibatasi oleh fakta bahwa: (a) 
selama protes massa pada Mei 1998, para aktor pro-demokrasi lebih memperhatikan 
tercapainya  tujuan reformasi jangka pendek (transfer kekuasaan) daripada tujuan jangka 
panjang (inklusi); dan (b) fragmentasi kelompok menyebabkan hilangnya kesempatan untuk 
berkolaborasi. Kasus Indonesia juga memperlihatkan bahwa keterlibatan tidak hanya aktor 
internal, tetapi juga aktor eksternal—khususnya media internasional—penting bagi inklusi. 

Dalam rangka meningkatkan kampanye perlawanan sipil untuk inklusi yang lebih besar di 
Indonesia, aktor pro-demokrasi sebaiknya mempertimbangkan saran-saran berikut ini: (a) 
perlunya kolaborasi di antara kelompok-kelompok pro-demokrasi, antara OMS dari berbagai 
sektor yang berbeda, serta antara negara dan OMS; dan (b) dukungan media internasional 
dalam menciptakan prasyarat-prasyarat penting bagi pelaksanaan program binadamai OMS 
setelah transisi politik. 
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