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Abstract 

 

This article is to analys the relation of the state and the society in using the public area 
in the democratic context in Jakarta, since Malari periode until the Reform era. The 
issue of the topic is that these are some different views and interesting of both side in 
interpretating the public area in Jakarta. In historical view, the New Order was existed 
since they issued to conducted the Super Semar in 1966 until the resign at of President 
Soeharto in 21 Mei 1998. This article just analys the public area use since Malari 
periode up to the Reform Era. The reason why the reaseach just deals with the periods 
is that the New Order Regime controlled all public areas in Jakarta after Malari 
periode. The community, therefore, had to get permitted to use the public area. This 
condition ended when the Reform Era started in 1998. In the New Order Regime 
democracy was merely a slogan; however, in the Reform Era, the public can implement 
democracy, for example, they do political practices in the public area. The Government 
does the same thing regarding the public area use. In the Reform Era, the public area is 
regulated. This article tries to explain that using the public area by the societies can be 
an indicator how the process democracy in Indonesia. 
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I.  Pendahuluan 

Salah satu indikator untuk melihat proses demokratisasi di suatu negara dapat 
dilihat dari keterbukaannya atau ketertutupannya dalam menampung aspirasi suatu 
masyarakat dalam penggunaan ruang publik. Masalah yang dikaji dalam makalah ini 
adalah pernah adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah dengan 
masyarakat dalam menginterpretasikan makna demokrasi, sehingga menyebabkan 
sering terjadinya konflik, baik antara pemerintah, masyarakat, maupun antara 
kepentingan di berbagai elemen masyarakat sendiri dalam menggunakan ruang publik di 
Jakarta. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kepentingan 
pemerintah dan masyarakat dalam mempergunakan ruang publik, seperti jalanan, 
lapangan, taman, dan ruang terbuka lainnya dalam konteks demokrasi di Jakarta, sejak 
peristiwa Malari sampai era Reformasi atau sampai sekarang.  

Ruang publik dalam konteks demokrasi dapat bermacam-macam, di antaranya 
adalah ruang media, ruang ekspresi kreatif, ruang aspirasi, dan ruang publik fisik, 
seperti lapangan, jalanan, taman, ruang terbuka maupun ruang tertutup yang sebenarnya 
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dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas publik atau masyarakat. Dalam makalah 
ini hanya akan dibahas ruang publik secara fisik terbuka yang berada di Jakarta. 

II.  Fenomena Transisi Demokrasi di Indonesia 

Transisi demokrasi di Indonesia termasuk yang terlambat. Padahal fenomena 
transisi demokrasi mulai marak sejalan dengan terjadinya perubahan sosial politik 
sekitar dekade tahun 1980-an di Eropa Timur dan Uni Sovyet (Rusia). Di beberapa 
negara di kawasan Eropa Timur sebagian telah  berhasil menumbuhkan semangat 
demokrasi dalam masyarakatnya. Pemberdayaan demokrasi di negara tersebut 
didasarkan atas keinginan untuk melepaskan diri dari kooptasi dan hegemoni negara 
yang terlalu memonopoli kehidupan mereka semasa rezim komunis berkuasa (Alkatiri, 
2007: 1). 

Dalam masa transisi di Indonesia yang berlangsung sejak reformasi (tahun 1998) 
telah bermunculan berbagai elemen masyarakat yang membentuk asosiasi dan partai 
baru. Dalam masa transisi itu juga terdapat kecenderungan pluralitas yang mengarah 
kepada persaingan dan konflik berkepanjangan, baik di lingkungan pemerintahan 
maupun di masyarakat Indonesia sendiri. 

Sejarah sosial politik di Indonesia sejak kemerdekaan ditandai dengan  konflik 
antara pihak pemerintahan yang berciri otoritarianisme dengan kelompok intelektual pro 
demokrasi. Terlebih lagi intervensi negara yang kuat sejak Orde Baru telah 
mengakibatkan sempitnya ruang gerak partisipasi bagi publik. Dalam masa transisi 
demokrasi pun ternyata negara masih mengontrol aktivitas media massa, organisasi 
politik, dan lembaga keagamaan. Alasan  itulah  yang terus diperjuangkan oleh gerakan 
pro demokrasi dengan berbagai aktivitasnya. 

Tuntutan terbentuknya masyarakat sipil dan tuntutan akses perluasaan ruang 
publik menjadi perhatian dan tujuan gerakan pro demokrasi di berbagai negara, 
termasuk Indonesia. Tujuan lain, adalah melepaskan masyarakat sipil dari sistem pasca 
otoriter dan membentuk  sistem pranata yang memberikan kemungkinan bagi individu 
dan masyarakat untuk pengembangan diri. Pihak pro demokrasi telah melemparkan 
beberapa isyu, seperti   HAM, masyarakat sipil, demokrasi, konstitualisme, masyarakat 
terbuka, reformasi,  pluralis, dan negara hukum. Isyu-isyu tersebut sering bermunculan 
di berbagai media cetak dan elektronik.   

Berdasarkan penelitian lapangan di beberapa negara yang sedang memasuki 
transisi demokrasi didapat bahwa dalam masa transisi demokrasi sering terjadi  proses 
tawar menawar antara para elite partai dengan kelompok yang berkuasa yang mengarah 
pada persetujuan bersama atau sebaliknya (Roeder dalam Anderson  2001:23-24). Pada 
transisi demokrasi di Indonesia terjadi tawar menawar yang mengarah kepada  
perubahan dari model otoritarian-militeris  kepada  demokrasi. Proses tawar menawar, 
akhirnya menghasilkan konsensus baru yang dalam prosesnya pun terus 
dikonsolidasikan dalam berbagai cara dengan para elite yang berkepentingan.  Hasilnya 
adalah beberapa pasal dalam  amandemen UUD 45.  

Dalam setiap perubahan masyarakat akan selalu dikaitkan dengan peran para 
agensi. Para agensi yang dimaksud, adalah  partai dari kelompok revolusioner, gerakan 
kelompok separatis etno-nasionalis, gerakan kelompok militer,  presiden yang potensial, 
dan intervensi militer pihak asing. (Fish dalam  Anderson 2001: 60). 
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Selain itu, agensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah Ornop (Organisasi 
Nonpemerintah) juga merupakan salah satu agen demokrasi yang perlu diperhitungkan. 
Ornop merupakan salah satu pilar demokrasi, di samping lembaga eksekutif, legislatif, 
yudikatif, media massa, dan mahasiswa. Mereka berperan sebagai agensi dalam konteks 
demokrasi, sekaligus sebagai pengontrol demokrasi.  

Dalam sistem demokrasi sangat diperlukan peran para agensi untuk 
menyelesaikan berbagai konflik yang muncul. Agensi tersebut juga dapat berasal dari  
pengacara, partai, dan juga Ornop. Berjalan tidaknya suatu proses demokrasi dapat 
dilihat dari adanya peran para agensi yang terdapat di dalamnya. Jika keberadaan para 
agensi dikooptasi oleh suatu rezim pemerintahan, menandakan proses demokrasi di 
suatu negara belum berjalan dengan baik. Sebab tidak memberikan dan membuka ruang 
dan peluang bagi para negosiator, akomodator, dan kompromisator untuk bekerja. 
Sesungguhnya, konsekwensi memasuki era transisi demokrasi, adalah harus juga 
memberikan dan menyediakan peluang atau ruang gerak partisipasi kepada para agensi 
itu. Ruang gerak untuk berpartisipasi  bukan hanya diberikan oleh suatu rezim 
pemerintahan, melainkan juga dapat diberikan atas keinginan dari masyarakatnya. 
Dalam hal ini, suatu masyarakat, kelompok, ataupun komunitas yang umumnya 
dominan dapat perduli, tetapi bisa juga sebaliknya, yakni menolak terhadap  kehadiran 
peran suatu agensi dalam kehidupan mereka. Salah satu tugas agensi demokratis adalah  
berperan sebagai pengontrol kehidupan bernegara. Kontrol yang aktif dan efektif dalam 
demokrasi juga harus dilakukan. Sebab jika tidak, demokrasi menjadi percuma. Negara  
demokrasi berasaskan  check and balance. Konsekwensinya  negara demokrasi perlu 
memberikan peluang kepada para pengontrol, termasuk para agensinya (Alkatiri, 2007: 
16). 

Transisi demokrasi akan selalu berkaitan dengan faktor-faktor lainnya, seperti 
lamanya rezim otoriter berkuasa, luas geografi wilayah kekuasaan, struktur masyarakat, 
sistem pemerintahan, budaya politik, mentalitet masyarakat, hubungan antar komunitas 
atau kelompok, penetrasi negara lain, peran dan hubungan dengan agensi luar negeri, 
serta gerakan kaum elit setempat. 

Praktek penetrasi rezim otoritarianisme-totalitarianisme yang telah berlangsung 
selama 75 tahun, seperti di beberapa negara Eropa Timur dan Rusia, telah menyebabkan 
kegagalan dalam menuju proses demokrasi. Sebab mereka umumnya belum mampu 
mempersiapkan pranata dan infrastruktur yang memadai dan diperlukan secara singkat. 
Bahkan kondisi seperti itu sering menimbulkan konflik berkepanjangan dengan 
munculnya eforia, xenopobhia, chauvinisme, dan frustasi yang dapat mengurangi proses 
ke arah demokrasi (Hikam 1999: 57, Lukin 1999: 39, dan Sorensen  2003: 80-83). 
Walaupun Indonesia hanya mengalami 30 tahun lebih dalam kekuasaan rezim 
otoritarian-militeris, akan tetapi kondisi itu telah sangat mempengaruhi pertumbuhan 
demokrasi di masyarakat, sehingga transisi di Indonesia juga mengalami berbagai 
kendala dan hambatan. 

Transisi demokrasi senantiasa mengandung resiko kegagalan. Transisi tidak 
dapat diramalkan bagaimana kesudahannya, sebab di dalamnya berkecamuk berbagai 
aspek dan faktor yang saling berkait dan bertentangan. Dengan kata lain, ketidakpastian 
dan berbagai kemungkinan akan selalu membayangi proses demokrasi di suatu negara. 
(O`Donnell 1993: 57), termasuk di Indonesia. 
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Jelas bahwa pembentukan suatu tradisi (demokrasi) membutuhkan waktu yang 
panjang. Berbagai negara yang mempelopori  idiologi demokrasi juga  membutuhkan 
waktu yang lama untuk membentuk kesadaran dan nilai-nilai demokrasi dalam 
masyarakatnya. Demokrasi dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme pemicu 
konflik dan sekaligus mekanisme penyelesai konflik. Faktor pendukung demokrasi, 
seperti individualisme, liberalisme, materialisme, dan kapitalisme merupakan faktor 
pemicu konflik. Tetapi masyarakat, negara, dan pemerintahan yang demokrastis juga 
harus mempunyai mekanisme dan perangkat untuk menyelesaikan berbagai konflik 
yang timbul akibat faktor–faktor di atas, seperti perlunya lembaga eksekutif, legislatif, 
yudikatif, media massa, dan lembaga lain sebagai sistem pengontrol kekuasaan. Sebab 
jika tidak adanya perangkat tersebut, konflik tidak pernah akan selesai dan  kestabilan 
sosial akan terganggu. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan, bahwa tanpa tradisi dan 
budaya politik demokrasi, maka demokrasi di suatu negara akan mengalami berbagai 
kendala, termasuk di Indonesia. 

Demokrasi merupakan satu kesatuan paket atau perangkat sistem pemerintahan 
yang berisi dan meliputi, kebebasan individu (sebagai prinsip utama yang mendasar), 
adanya Pemilu, adanya pembagian kekuasaan, adanya multi partai, adanya partisipasi, 
adanya kompetisi yang sehat dan adil, adanya kompromi yang terjamin, adanya 
penegakkan hukum yang jujur dan adil, adanya kebebasan bagi media massa, dan 
adanya tranparansi serta pertanggungjawaban dari pemerintah. Kesemua perangkat 
tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap hak dan kepentingan 
antara individu, masyarakat, dan negara. 

Baik negara demokrasi ataupun yang sedang memasuki transisi demokrasi dapat 
dilihat dan dinilai, apakah demokrasi negara tersebut berjalan baik, sangat baik, kurang 
baik, bersifat semu, terbatas, atau bahkan menjadi beku. Kesemua itu dapat dilihat dari 
perangkat dan paket yang terdapat di dalamnya, bagaimana Pemilunya, bagaimana 
pembagian kekuasaannya, bagaimana sistem peradilannya, bagaimana kebebasan 
individunya, bagimana kebebasan medianya, termasuk bagaimana negara tersebut 
memberikan ruang gerak bagi kegiatan para agensinya. Perangkat tersebut juga menjadi 
bahan indikator bagi Freedom House, suatu lembaga yang mengkaji dan menilai 
berjalannya suatu sistem demokrasi di suatu negara. Setiap tahun mereka memberikan 
laporan kepada khalayak tentang data dan persentase demokrasi hak kebebasan di suatu 
negara (lihat  pada laporan Freedom House  dalam www.freedomhouse.org).  

Sebenarnya konsepsi demokrasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia 
sudah dikenal sejak kemerdekaan, tetapi konsepsi itu sering menimbulkan kendala, 
khususnya pada masa yang dinamakan demokrasi parlementer. Setelah memasuki masa 
Orde Baru, demokrasi menjadi terpasung. Makna demokrasi menjadi seperti karet yang 
diinterpretasikan hanya demi kepentingan negara. 

Dari beberapa kasus didapat  kenyataan bahwa otoritarianisme tidak dapat 
langsung ditinggalkan dalam transisi demokratisasi. Sebab membutuhkan waktu dan 
proses yang panjang dengan aktor agensi yang berada di tengah dan tanpa diketahui 
hasilnya secara pasti. Selama masih ada kelompok mayoritas dan lembaga yang kuat, 
seperti militer di Amerika Latin, sebagian negara Asia dan Afrika atau masih 
bercokolnya elite nomenklatura di Eropa Timur, Rusia, dan (kelompok status que 
termasuk di Indonesia), maka demokrasi belum dapat dikatakan kuat sepenuhnya. Sebab 
mereka dapat saja mengelak dari kepentingan yang dibuat secara demokratis sekalipun. 
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Demokrasi yang demikian menjadi terhambat dan terbatas, sebab tidak memberi 
peluang bagi kompetisi, partisipasi dan kebebasan bagi pihak lain (Sorensen 2003: 69, 
80 dan 83).  

Kehadiran masyarakat sipil yang dimotori oleh gerakan pro demokrasi 
diharapkan dapat menjadi pengimbang kekuatan negara sekaligus pengembang 
pertisipasi masyarakat dengan berbagai usaha seperti mengkritik, memonitor, 
mengontrol, mencegah intervensi, monopoli, dan hegemoni negara terhadap hak 
individu dan masyarakatnya. Wacana masyarakat sipil memasuki perbendaharaan teori 
politik, bahwa suatu komunitas sosial mampu mengorganisir dirinya secara independen 
dari tujuan spesifik yang tidak ditentukan oleh negara. Pemikirannya itu didasarkan 
bahwa harkat individu perlu diberi bobot kebebasan sebagai hak dasar manusia secara 
alami. Sedangkan negara tidak dibenarkan untuk mengintervensi wilayah individu 
(privat) maupun wilayah masyarakat (publik). Oleh sebab itu, mereka berusaha 
memperjuangkan untuk membatasi wilayah negara sekaligus memperluas wilayah non 
negara (wilayah privat dan wilayah publik), dengan memanfaatkan berbagai ruang 
publik yang ada.  

Salah satu indikator dari pelaksanaan sistem politik yang demokratis dapat 
dilihat dari adanya pelaksanaan Pemilu yang nyata, adil, jujur, transparan, dan diadakan 
secara berkala. Sebab Pemilu merupakan mekanisme penampung hak partisipasi dan 
aspirasi individu serta suatu komunitas. Beberapa indikator demokrasi  yang lain dapat 
dilihat dari  adanya lembaga perwakilan rakyat yang terpilih, adanya agen demokrasi, 
seperti media pers yang bebas dan bertanggung jawab, adanya partai politik yang 
majemuk, adanya ruang bagi masyarakat sipil, dan yang mendasar lainnya adalah 
adanya perangkat hukum yang transparan, jujur, dan adil.  

 Kesadaran dan gerakan demokrasi yang ada di Indonesia pun baru muncul 
sekitar  tahun 90-an. Selama hampir 30 tahun gerakan pro demokrasi dan perlindungan 
HAM di Indonesia selalu mendapat hambatan dan rintangan dalam aktivitasnya, 
menyebabkan sosialisasi pemahaman demokrasi dan HAM di masyarakat Indonesia 
menjadi terhambat. 

Ciri demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari adanya cheks and balances, multi 
partai, Pemilu, partisipasi, dan masyarakat sipil, tetapi juga dapat dilihat dari adanya 
ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada para agensi ataupun pada berbagai 
kepentingan masyarakat. Sebab konsekuensi dari demokrasi adalah perlu memberikan 
dan menyediakan peluang atau ruang gerak kepada para agensi dan masyarakat untuk 
berpartisipasi, berkompetisi, sesuai dengan ruang lingkup kebebasannya. Pemberian 
ruang partisipasi bagi agensi  dan masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk 
melihat jalannya demokrasi  

Secara historis, masyarakat Indonesia  sudah lama tidak diberikan ruang publik 
untuk kepentingan masyarakatnya sendiri. Kalau pun ada ruang publik, hal itu dibentuk 
atas dasar kepentingan negara. Ruang publik merupakan esensi dari kebebasan individu 
dan masyarakat yang mendasari demokrasi dan perlindungan HAM itu sendiri. Adanya 
ruang publik untuk berpartisipasi dalam berpolitik juga dapat menjadi indikasi positif 
dari kebijakan suatu pemerintahan. 

 

 



 64 

III.  Latar Belakang Sejarah Penggunaan Ruang Publik di Jakarta 

Regulasi penggunaan ruang publik sudah dilakukan sejak zaman Kolonial 
Belanda. Pada waktu itu, hanya diperbolehkan arak-arakan keriaan yang non politis 
yang menggunakan sebagian jalanan untuk kegiatan itu. Salah satu kegiatan yang 
diperbolehkan menggunakan ruang publik, adalah arakan-arakan Barongsai yang 
biasanya disertai dengan kelompok pemain Tanjidor. Bentuk arak-arakan Barongsai ini 
masih dikenal masyarakat Jakarta sampai tahun 50-an. Sebelumnya, masyarakat 
pribumi di Batavia mengenal arakan-arakan dalam rangka memperingati hasil panen 
mereka. Arak-arakan itu menggunakan boneka Ondel-ondel yang diarak keliling jalan 
utama di Betawi. Arak-rakan tradisional inipun juga yang termasuk diizinkan, sebab 
tidak berbau politik.  

Penggunaan ruang publik lainnya untuk seremonial dilakukan sewaktu diadakan 
arak-arakan ketika Ulang Tahun Ratu Belanda (Wilhelmina), yang jatuh pada tanggal 
31 Mei. Arak-arakan pada waktu itu dimeriahkan kebanyakan oleh anak sekolah dan 
para pramuka. Menjelang sore akan muncul barisan kelompok drumband dan pemusik 
mars yang biasa main di Waterloplein. Mereka mengiringi barisan pramuka, tentara, dan 
sebagian pegawai pemerintahan yang disertai oleh pasukan berkuda. Arak-arakan ini 
akan berjalan mengelilingi lapangan Singa, Harmoni dan sampai ke lapangan 
Koningsplein di depan Istana. Selain itu, kalau Ulang Tahun Ratu jatuh pada hari libur 
(Sabtu dan Minggu) biasanya akan diadakan pameran kekuatan militer atau parade 
militer yang dilangsungkan di lapangan Koningsplein. Parade arak-arakan ini lebih 
meriah sebab akan menampilkan semua kelompok drumband dari berbagai angkatan.  

Di zaman kolonialis yang jelas tidak demokratis, penggunaan ruang publik 
sangat diatur hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan 
masyarakat pribumi diizinkan untuk menggunakan ruang publik dalam tingkat yang 
terbatas, menyangkut tidak berkaitan dengan kegiatan politis praktis, seperti seremonial 
budaya tradisional. Bahkan kegiatan seremonial keagamaan pun juga diperketat, 
menyangkut kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang menggunakan beberapa ruas 
jalan di Batavia.  

Setelah kemerdekaan, tentu tidak ada lagi keriaan seremonial dari orang Belanda 
dan diganti dengan keriaan dari masyarakat pribumi yang memperingati hari 
kemerdekaan Indonesia. Memasuki Periode Soekarno, orang Jakarta menyaksikan arak-
arakan biasanya pada  hari-hari nasional tertentu, seperti hari Kemerdekaan, hari Buruh, 
hari Kartini, hari Angkatan Bersenjata, dan hari Anak-anak Internasional. Pada saat itu 
akan muncul arak-arakan atau yang kemudian dikenal dengan nama pawai. Kesemua 
kegiatan itu, memanfaatkan ruang publik fisik, seperti jalanan, taman, dan lapangan. 

Pada zaman Orde Lama memang kelihatannya belum ada larangan orang untuk 
mengadakan pawai di berbagai ruang publik (kecuali untuk kegiatan Barongsai) siapa 
saja boleh dan instansi mana saja bisa, termasuk kemudian pawai unjuk kekuatan dari 
berbagai partai dan organisasi massa. Pada zaman transisi ke Orde Baru, pawai telah 
diganti dengan demonstrasi dari pelajar dan mahasiswa di sekitar jalan-jalan ibu kota 
bagian tengah. Setelah Orde Baru kemudian banyak larangan untuk orang mengadakan 
keramaian, termasuk yang dilarang kemudian adalah arak-arakan Barongsai itu dan 
demo mahasiswa atapun organisasi massa lainnya.  

Untuk meneruskan kebiasaan demonstrasi itu, setelah Orde Baru sampai tahun 
1975 (sampai peristiwa Malari) ada tradisi dari sebagian kampus di Jakarta (UI dan 
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Trisakti) untuk mengadakan pawai mahasiswa. Pawai itu biasanya diadakan setelah hari 
terakhir perpeloncoan mereka. Pada pawai itu, para mahasiswa yang dulunya 
berdemonstrasi berganti mengadakan arak-arakan lucu-lucuan. Mereka akan 
menampilkan beragam kreatifitasnya. Rombongan pawai mahasiswa Trisakti akan 
berjalan dari kampusnya ke wilayah Jakarta pusat dan kembali melewati rute yang sama 
balik ke kampus mereka. Pawai mereka itu bisa sangat panjang dan menjadi hiburan 
setiap tahun bagi warga yang dilaluinya. Akan tetapi setelah Malari tidak ada pawai-
pawaian mereka lagi. Selain itu, Sejak Malari itu, Festival jalan Thamrin yang dikenal 
sebagai Malam Muda Mudi yang dilakukan dalam rangka Ultah Kota Jakarta juga 
dilarang. Dulu festival ini mengambil tempat dari bunderan Air Mancur sampai 
bunderan Hotel Indonesia. Di setiap sisi jalan itu, terdapat berbagai panggung hiburan 
dan dilakukan semalam suntuk. 

Setelah kondisi tenang dalam memasuki transisi Orde Baru dan sebelum Malari, 
Gubenur DKI Ali Sadikin mengadakan suatu tradisi dalam merayakan ulang tahun kota 
Jakarta. Kebiasaan yang dilakukannnya adalah mengundang sebagian murid SD di 
wilayah Jakarta Pusat untuk mengikuti Aubade di depan Balai Kota. Acaranya biasanya 
diadakan menjelang sore. Anak-anak SD dari berbagai sekolah bersama dengan 
beberapa gurunya beriringan ke Balai Kota untuk bernyanyi bersama (aubade) lagu-lagu 
perjuangan. Setelah Malari tradisi aubade ini juga tidak kedengaran lagi, apalagi setelah 
Gubernurnya diganti. Sebelumnya, anak-anak SD bahkan juga SMP itu sering 
dimanfaatkan oleh Pemda Jakarta atas perintah Sekneg dan Protokol Presiden, untuk 
berdiri di pinggir jalan menyambut rombongan arak-arakan tamu negara yang akan 
lewat. 

Setelah Malari, penggunaan ruang publik untuk kegiatan acara arak-arakan atau 
pawai-pawaian menjadi lebih formal dan terbatas, terutama dilakukan pada hari 
kemerdekaan RI. Acara pawai ini kemudian berkembang dengan ditempeli slogan 
pembangunan, maka jadilah pawai pembangunan yang  dikaitkan juga dengan Pameran 
Produk Indonesia. Pawai ini pada awalnya memang berlangsung meriah, tetapi lama-
kelamaan menjadi membosankan sebab yang ditampilkan hal yang sama dari tahun ke 
tahun.   

Selain pawai pembangunan, arakan-arakan yang ada adalah penyambutan 
keberhasilan dari Tim Thomas Cup Indonesia yang berhasil membawa pulang piala 
Thomas. Itu terjadi beberapa kali. Selain itu, masih ada lagi pawai dari insan perfilman 
Indonesia yang kemudian ikut-ikutan melakukan pawai artis dalam rangka Festival Film 
Indonesia. Dulu bagi sebagian masyarakat Jakarta yang haus dan kurang hiburan, pawai 
seperti itu menjadi tontonan yang menarik. Apalagi dulu sebagian kampung di Jakarta 
Pusat masih banyak penghuninya. Merekalah yang lebih dulu mengetahui dan berada 
paling depan untuk menyaksikan iringan pawai yang biasanya mutar-mutar di jalan 
protokol.   

Selain itu, seremonial lain yang terlihat formal dan mengada-ada adalah  pada 
pawai khusus dalam rangka ulang tahun kota Jakarta, yakni pawai Adipura (pura). 
Pawai tersebut dilakukan dalam rangka menyambut kegembiraan dari sebagian aparat 
yang konon karena wilayahnya mendapat penghargaan kebersihan atau penghargaan 
sesuatu dari pemerintah Pusat. Iringan pawai itu biasanya mengelilingi sebagian ruas 
jalan di wilayah walikota masing-masing. Pawai lainnya yang dibolehkan menggunakan 
ruang publik adalah pawai kampanye yang ditunjukkan oleh massa ketiga kontestan 
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pemilu yang muncul pada tiap empat tahun sekali sebelum reformasi. Bisa dikatakan 
semua kegiatan yang memanfaatkan ruang publik di Jakarta itu bertujuan untuk 
kepentingan pemerintah dan diselenggarakan atas inisiatif pemerintah. Sementara 
masyarakat tidak diperkenakan untuk menunjukan aspirasi dan kreatifnya di ruang 
publik yang ada.   

Setelah reformasi, kelihatannya pawai pembangunan tidak ada lagi yang 
mengurus. Selama reformasi pawai dan arak-arak telah diganti dengan arak-arakan 
demonstrasi mahasiswa yang lebih semarak, bersemangat, dan bermakna. Setelah 
reformasi bahkan kemudian arak-arakan pawai kampanye partai menjadi ajang ekpresi 
dan kreatifitas dari massa simpatisannya yang lebih meriah dari masa sebelum 
reformasi. Model pawai merupakan suatu perayaan simbolis yang bermakna bagi 
masyarakat pendukungnya. Oleh sebab itu, model simbolis pawai itu tidak dapat 
dipaksakan oleh pemerintah ataupun pihak tertentu untuk dipertontonkan kepada 
masyarakat. Kegiatan pawai yang diselenggrakan oleh pemerintah Orba hanya 
bermakna bagi pemerintah Soeharto sendiri. Sedangkan bagi masyarakat hanya sekedar 
sebagai penonton yang pasif.  

Melihat latar historis dari model arak-arakan di atas, dapat dikatakan bahwa 
fenomena ini tidak ubahnya dengan suatu perubahan ritual yang terjadi dalam 
masyarakat yang sedang mengalami transisi. Dengan kata lain, setiap model simbolis, 
seperti pawai akan berganti dan diubah oleh kepentingan pemerintah dan masyarakatnya 
sendiri. Buktinya arak-arakan Barongsai yang dulu dilarang, sekarang boleh muncul 
lagi. Contoh lain, pawai hari buruh yang dulu dilarang, sekarang malah diperbolehkan. 
Begitu juga halnya dengan penggunaan ruang publik. Setiap periode pemerintahan akan 
mempunyai kebijakan yang berbeda dalam menanggapi penggunaan ruang publik untuk 
kepentingan pemerintah dan masyarakatnya, baik kegiatan yang berkaitan dengan 
seremonial keagamaan, kegiatan sosial, maupun kegiatan yang berkaitan dengan politik 
suatu kelompok masyarakat. .  

IV.  Penutup 

Sesuai dengan namanya, rezim Orde baru dikenal sebagai rezim pembaruan 
nilai-nilai. Tetapi dalam konteks idiologi, rezim Orde Baru dapat dikatakan sebagai 
rezim otoriter, karena pengendaliannya yang ketat terhadap media massa, parpol, 
pendidikan, karyawan, pegawai negeri, pemilu, serta termasuk pengendaliannya 
terhadap ruang publik. Atas dasar itu, rezim ini dapat dikatagorikan juga sebagai rezim 
otoriter yang otoritarian yang bersifat memaksa atas klaim untuk menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa. Rezim Orba, ini juga bersifat organis integralis yang memandang 
negara dan masyarakat sebagai bagian dari kesatuan organik yang sama dan perlu terus 
dipersatukan (diintegrasikan) dalam satu kesatuan simbolis masyarakat desa yang 
harmonis. Dengan demikian, negara cenderung bertindak sebagai penjaga keluarga dan 
penjaga keharmonisan desa. Kegiatan yang tidak sepengetahuannya, dianggap sebagai 
kegiatan yang haram dan harus dicegah, termasuk kegiatan mahasiswa dan organisasi 
massa yang mempergunakan ruang publik di Jakarta, apalagi untuk kegiatan politik 
praktis.  

Rezim Orde Baru sering juga diberi label sebagai rezim korporatis dan 
birokratis. Negara korporatis didasarkan atas model kekeluargaan. Sehingga harus 
dijaga segala yang berkaitan dengan perpecahan, seperti SARA. Bentuk kekeluargaan 
ini juga telah menyatukan berbagai elemen organisasi masyarakat menjadi satu kesatuan 
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yang mudah dikontrol, seperti FBSI, Soksi, KNPI, PWI, SPSI, HKTI, Korpri, PGRI, 
dan berbagai organisasi lainnya, sehingga tidak ada satupun organisasi atau 
perkumpulan yang berdiri tanpa sepengetahuannya.  

Sejak Orba, Indonesia seakan dipersatukan oleh satu tujuan, yakni 
pemberontakan komunis (yang dianggap selalu sebagai bahaya laten).  Termasuk dalam 
katagori ini adalah kegiatan yang dianggap sebagai ekstrim kanan, dan kelompok 
pengacau atau kelompok garis keras. Dalam kaitan ini, bahaya laten ditujukan juga 
kepada masyarakat yang mengunakan ruang publik tanpa izin. Mereka dapat dianggap 
sebagai kelompok yang dapat menggganggu keamanan negara. Atas dasar idiologinya 
itu, pemerintah Orba bersama dengan ABRI yang seakan bersatu dengan rakyat, 
mempunya kewajiban untuk mengingat akan hal itu kepada masyarakat sebagai rasa 
tanggung jawabnya. Selama masa Orde Baru telah dilakukan sejumlah proses 
pengukuhan untuk kegiatan keamanan, termasuk mengamankan dan menguasai 
berbagai ruang publik di Jakarta. Kegiatan itu berlangsung sampai akhir tahun 90-an. 
Setelah krisis tahun 1978 praktis tidak ada lagi gangguan internal yang berarti yang 
dapat mengancam integrasi bangsa dan keamanan negara. Bisa dikatakan bahwa kondisi 
keamanan sampai tahun 1990 sebagai kondisi yang dapat dianggap stabil oleh 
pemerintah Orba.  

Politik yang dijalankan oleh penguasa Orba selalu bertujuan untuk 
mengamankan kekuasaan yang ada. Pengamanan kekuasaan itu diwujudkan dalam 
bentuk pemerintahan yang kuat, pemapanan kekuatan, dan pengukuhan berbagai 
simbol-simbolnya. Perwujudan kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai sarana. 
Salah satu sarananya adalah menggunakan ruang publik fisik dengan menampilkan 
atraksi pawai dan kegiatan seremonial lainnya. Bersamaan dengan itu, pemerintah 
seakan menguasai seluruh ruang publik untuk berbagai kepentingannya. Sedangkan 
pihak lain yang akan mempergunakan ruang  publik harus seizinnya atau  seiizin 
lembaga yang dianggap berwenang. Bahkan atas dasar itu, masyarakat sering kali tidak 
diperkenankan untuk menggunakannya.  

Secara historis periode Orde Baru dimulai sejak dikeluarkannya Super Semar 
tahun 1966 sampai pengunduran diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998. Dalam makalah 
ini hanya dibatasi sejak Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974 sampai 
era Reformasi atau sampai dengan sekarang. Alasannya bahwa setelah Malari, 
pemerintah Orde Baru dengan alasan menjaga stabilitas keamanan telah mengambil alih 
semua ruang publik di Jakarta dan melarang pihak lain untuk menggunakannya, apalagi 
untuk kegiatan politis. Sementara kegiatan sosial dan budaya juga harus seizin pihak 
yang berwenang. Kondisi itu berakhir bersamaan dengan proses Reformasi yang 
dilakukan oleh gerakan mahasiswa tahun 1998.  

Pada masa Orde Baru, demokrasi hanya dikenal sebatas slogan dan praktis 
hanya boleh diinterpretasikan oleh dan untuk kepentingan negara.  Sejak reformasi, 
demokrasi yang di dalamnya terdapat nilai kebebasan, telah direalisasikan oleh 
pemerintah dan berbagai elemen di masyarakat dalam berbagai bentuk. Salah satunya 
adalah melakukan kegiatan politis di berbagai ruang publik. Alasan ini dilakukan untuk 
merebut kembali ruang publik yang sejak masa Orde Baru telah diambilalih dan 
dilarang untuk digunakan oleh pihak lain, selain untuk kepentingan kebijakan 
pemerintah, seperti Pawai Pembangunan, Kirab Remaja, dan beberapa Peringatan Hari 
Besar Nasional.  
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Sejak reformasi bersamaan dengan adanya keterbukaan dan demokrasi, ada 
kecenderungan berbagai elemen masyarakat untuk kembali menggunakan ruang publik 
dalam menggelar kepentingannya, antara lain, berbagai demo mahasiswa, berbagai 
demo di depan Gedung Pola Jalan Proklamasi, berbagai demo di bunderan Hotel 
Indonesia, berbagai demo buruh dan karyawan di depan gedung DPR dan di depan 
Istana, demo korban lumpur Lapindo di depan Istana, dan demo Kamisan keluarga 
kurban HAM, Trisakti dan Semanggi di depan Istana. Pihak pemerintahan pun 
kelihatannya telah memberikan kesempatan bagi pihak manapun untuk mempergunakan 
berbagai fasilitas ruang publik di Jakarta dalam menyalurkan berbagai aspirasinya.  

Sementara di pihak pemerintah, dalam era reformasi juga menggunakan ruang 
publik untuk berbagai kepentingannya, seperti Jalan Santai bersama Presiden, Senam 
Pagi bersama Presiden, berbagai kampanye kebijakan pemerintah, dan diadakannya 
Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) setiap bulan di Jalan Protokol Jakarta.  

Dengan melihat dan merujuk pada fenomena perubahan itu, dapat dikatakan 
bahwa selama era reformasi, penggunaan ruang publik telah diperlonggar dan diatur 
sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Walau masyarakat Indonesia (khususnya 
masyarakat Jakarta) baru memasuki 10 tahun masa transisi demokrasinya, akan tetapi 
fenomena dan kondisi itu memperlihatkan sudah adanya keterbukaan dalam 
penggunaan ruang publik yang secara langsung telah memperlihatkan indikasi positif 
dalam transisi demokrasi di Indonesia.  
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