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Tak dapat disangkal bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah perlambang dari

rakyat yang telah memilihnya. Sejatinya, mereka adalah titik simpul dari seribu wajah

masyarakat Indonesia, yang harus diperjuangkan menjadi produk-produk legislasi. Persoalan

kemiskinan, pemerataan pembangunan, diskriminasi, pendidikan, pemberantasan korupsi,

dan berbagai variabel yang bersentuhan dengan kemaslahatan umum, mestinya menjadi

identitas dari wakil rakyat itu. Faktanya, perilaku mereka tak selalu linier dengan harapan-

harapan besar yang tergantung di pundak. Hal ini tergambar dari produk-produk legislasi

yang lebih banyak mengangkangi kepentingan rakyat yang mereka wakili, jauh dari mimpi

Plato tentang politik untuk kebaikan bersama. Gelombang protes beberapa hari terakhir hanya

sedikit letupan bahwa kinerja lembaga perwakilan kita sedang mengalami kekeliruan

orientasi, atau yang lebih mungkin sedang mengusung agenda sendiri.

Produk Politik Transaksional

Perbincangan politik praktis oleh berbagai kalangan membersitkan keresahan

mengenai praktik dagang di arena politik, yang seolah telah menjadi pasar tempat orang

berjual beli. Politisi yang lahir dari kultur ini tak memedulikan gagasan ataupun visi, yang

terpenting adalah meraup suara sebanyak-banyaknya, apapun caranya. Persoalan etika dan

nilai tidak mendapat tempat dalam iklim yang penuh pamrih ini. Proses membangun

komunitas, dalam berbagai bentuk, hanyalah pertunjukkan kolosal tentang polarisasi massa

pendukung. Fanatisme jangka pendek dibangun sedemikian rupa, melalui material

maintainance yang ketat, sehingga tercipta pengkotakan di arus bawah. Segmentasi akar

rumput dalam alur politik sesaat ini dapat menjadi sekam, yang setiap waktu dapat tersulut

menjadi api konflik.

Apakah masyarakat sedang tak sadar? mereka mungkin sadar, tetapi pada saat yang

sama frustrasi, kecewa terhadap praktik politik yang tak memihak mereka. Sebagian kecil

memilih untuk golput, sebagian lain (dan ini besar jumlahnya) menjadi pragmatis,

memanfaatkan peluang di tengah kemaruk politik dan himpitan ekonomi. Bagi petualang

politik-hedonis, situasi kalut ini adalah sasaran empuk untuk mendapatkan pemilih.

Limpahan rupiah menjadi kekuatan perekat massa, penguat opini, sehingga menjadi ukuran

kekuatan kontestasi. Tak diragukan bahwa pemilik modal besar menjadi salah satu variabel

yang digandrungi pemilih, segmen ini cukup besar populasinya.



Hasil politik elektoral berbasis niaga, dapat diduga tidak dapat memikul misi suci

parlemen sebagai penjaga masa depan negeri ini dari Sabang hingga Merauke (meminjam

lenguhan Iwan Fals). "Masih banyak orang baik di senayan", sergah seorang kawan. "Tapi

mereka tak berdaya, kebaikan mereka tak memancar dalam kerja nyata, percuma", timpal

kawan yang lain. Nampaknya mazhab transaksional lebih memiliki taring, terorganisir, dan

memiliki posisi tawar tinggi. Mereka memiliki ideologi sendiri, batasan administratif seperti

perbedaan partai, posisi-oposisi, menjadi remang-remang. Rumus "kepentingan abadi"

terkonfirmasi di sini. Tengoklah operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga anti rasuah,

selalu menyeret pelaku lintas partai.

Penegasan Eksklusifisme

Anjuran Filsuf Montesquieu tentang trias politica, pemisahan kekuasaan eksekutif,

yudikatif, dan legislatif adalah ikhtiar membangun tatanan bernegara yang seimbang, sebagai

alat penjaga kelangsungan hidup masyarakat sipil. Suatu kekeliruan jika membangun

anggapan tentang hak istimewa (privilege) lembaga perwakilan rakyat tanpa terkoneksi

secara substantif pada kepentingan rakyat. Jika cara pandang ini benar bercokol di benak

wakil rakyat, maka lembaga agung yang mereka tempati telah menjadi eksklusif. Ketika

mereka terbebas dari agenda-agenda kerakyatan, maka yang terjadi adalah produksi agenda

sendiri, bahkan order agenda impor. Muaranya adalah pemenuhan kebutuhan profan.

Sangat sadar tentang posisi lemah mereka di mata publik, maka yang dilakukan

adalah membangun mekanisme bertahan, mirip sindikat, melibatkan oknum eksekutif bahkan

yudikatif. Semacam penumpukan kekuasaan dan upaya agar tak tersentuh hukum. Ini adalah

naluri purba manusia, survival for the fittest, bahwa kelanggengan berada di tangan mereka

yang kuat. Qabil dan Habil telah lebih dulu mementaskan drama keserakahan plus

keangkuhan ini. Sangat sederhana, darah saudara kandung pun boleh ditumpahkan ketika

dianggap mengganggu kenyamanan.

Kendati demikian, hukum semesta sepertinya tak pernah membiarkan eksklusifisme

hidup tenang di tengah manusia. Harmoni sebagai tabiat dasar alam akan terus mencari

jalannya sendiri, membenahi kekacauan (chaos). Jatuhnya imperium Persia, runtuhnya

imperium Romawi, revolusi juli Prancis, hingga pudarnya pesona Khilafah, adalah cerita

tentang kegagalan tradisi eksklusif bernegara. Feodalisme akan selalu mendapatkan

penentangan secara massif, sehingga Montesquieu menawarkan trias politica, agar tak ada

entitas yang merasa lebih mulia dari yang lain.



Aktor-aktor senayan hari ini sesungguhnya adalah produk dari politik elektoral yang

demokratis, buah dari reformasi, sebuah agenda yang menjanjikan tatanan hidup yang sesuai

dengan cita-cita para founding fathers. Popularitas sebagai bintang tahun 98 mengantarkan

banyak tokoh muda melenggang ke senayan, tersampir amanah melanjutkan agenda-agenda

reformasi di lembaga legislatif itu. Pembuktian tentang inkonsistensi para "pahlawan" itu

kemudian diuji. Praktik menjarah uang negara yang merajalela di orde baru tidak dapat

dihentikan, sebaliknya inovasi praktik koruptif dengan cara yang lebih canggih. Fungsi

penganggaran berjalan tidak semestinya, mengawal alokasi anggaran belanja negara yang

memihak kepentingan rakyat. Sebaliknya, dijadikan sebagai alat bargaining, kolusi bersama

departemen terkait. Bukan rahasia lagi bahwa komisi-komisi di lembaga perwakilan rakyat

memiliki "lahan garap" di kementerian-kementerian tertentu. Tidak hanya di pusat,

permainan terlarang ini merambah hingga ke pemerintah daerah. Oknum-oknum pejabat

daerah menggunakan istilah "menjolok anggaran" dalam kolaborasi tengik ini. Kadang-

kadang hal ini dianggap sebagai prestasi oleh orang daerah, padahal hanya bermodal "berani

berkomitmen bagi-bagi".

Fungsi legislasi sedang mengalami evaluasi publik. Perumusan beberapa rancangan

undang-undang di masa injuri time, agak senyap, tanpa sosialisasi memadai, tentu

mengundang prasangka. Sepertinya wakil-wakil kita rendah dalam kompetensi komunikasi

politik, atau mungkin tak peka terhadap suasana kebatinan konstituennya. Jika ini benar,

maka varian lain dari eksklusifisme yaitu keterasingan (alienasi) sedang menjangkiti para

pemegang mandat rakyat itu.

Kemunduran Sejarah?

Nampaknya, senayan hari ini (mungkin juga sebelumnya) telah menjadi panggung

para Gigant, pemilik anugerah istimewa karena berkah para Dewa. Mereka adalah makhluk

sakti tetapi serakah dan angkuh, hingga kahyangan dan istana olimpus pun ingin mereka

kuasai. Mereka tak punya etika, sehingga para Dewa pemberi anugerah pun diajak berperang.

Tanpa disadari bahwa kedigdayaan dan tubuh raksasa yang mereka miliki terikat oleh hukum

materi yang berbatas waktu dan mengandung penyakit mematikan. Kesombongan membuat

mereka tak mengira bahwa para Dewa sedang menunggu waktu yang tepat untuk mencabut

segala anugerah itu.

Apakah wakil-wakil kita seperti itu? kita tinggal mencermati dan memberi penilaian,

sembari merenungkan peringatan Bung Karno "Tidak ada yang baru di bawah peredaran

matahari, yang ada hanyalah pengulangan sejarah". Anjuran klasik tentang edukasi politik



adiluhung bagi masyarakat dan partai politik (sebagai distributor pemain di parlemen) tetap

layak dipertimbangkan untuk perbaikan praktik politik nasional kita.

Wallahu A'lam
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