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Beberapa tahun terakhir, terjadi inten-
sitas kecil dalam lingkar antiotoritarian, 
khususnya Jaringan Antiotoritarian—
yang tampaknya sekarang sudah bubar 
atau vakum—dalam mewacanakan prak-
sis maupun teorinya ke kancah publik. 
Tulisan ini akan menyorot gerakan anti-
otoritarian dalam konteks reklamasi May 
Day pada 2007 dan 2008.

Silang Sengkarut dalam Jaringan 
Antiotoritarian
Kampanye reklamasi Satu Mei (M1) merupakan usaha 
reklamasi yang mencakup redefinisi atas Hari Buruh. 
Ia merupakan upaya dan juga kritik terhadap ideologi 
pekerja—yang kami sebut pekerjaisme (workerism)—serta 
upaya memperlebar semangat karnaval tahunan terse-
but sebagai ajang perayaan bersama bagi setiap elemen 
masyarakat yang hidupnya teproletarisasi oleh kapitalisme 
dan negara—atau apa yang kami sebut sebagai redefinisi 
proletariat. Dan sejak 2007 hingga 2008, aktifitas tersebut 
berujung pada ketidakrelevansian dan konflik internal. Pada 
akhirnya, sebagian besar dari kami yang terlibat malah me-
nelan ludah. 
Semua itu terkait dengan kurangnya pemahaman bersama. 
Dalam banyak hal, permasalahan tersebut dikarenakan 
tendensi logika massa yang mengerudungi logika kawan-
kawan yang terlibat. Hal ini terlihat dari kecenderungan 
mengenyampingkan semua masalah penting. Misalnya, 
wacana bersama dan substansi target. Oleh karena itu, 
aksi pertama pada 2007, selain aktivitas corat-coret, aksi 
pada hari tersebut hanyalah suatu karnaval biasa dalam 

mewacanakan praksis dan teori yang kita inginkan. Ditim-
bang dari segi wacana sendiri, lingkup antiotoritarian masih 
terlalu marjinal secara teori maupun praksis untuk dapat 
memberi pengaruh pada elemen masyarakat. Dalam hal 
ini, redefinisi itu sendiri menjadi kurang relevan. Hal itu dika-
renakan, jika targetnya memang untuk membawa wacana 
Hari Buruh menjadi hari bagi setiap proletar, maka secara 
substansial targetnya samasekali tidak kena. Jika keingi-
nan utama kita adalah untuk melampaui pola gerakan per-
lawanan ala pekerjaisme, untuk apa kita membuang energi 
banyak hanya untuk satu hari perayaan yang berlangsung 
sekali dalam setahun? Bukankah lebih baik melakukan uji 
kasus yang lebih ambisius di ranah akar rumput? 
Meski pada satu sisi terdapat hal positif, yakni berlang-
sung pereratan relasi antarkolektif dan individu dalam 
proses mengorganisir karnaval: pembuatan blog bersama, 
pertemuan-pertemuan, dan momen-momen interpersonal. 
Pada sisi lain, yang menjadi masalah utama ialah pemaha-
man wacana bersama dan metodologi belum benar-benar 
tecerna. Hal tersebut membawa kita pada pertanyaan 
apakah kita sebenarnya butuh pemahaman bersama da-
lam hal bergerak dan wacana? 
Kurangnya kesiapan dalam berjejaring merupakan salah 
satu sebab mengapa ketika pra dan pascaaksi Hari Anti-
kapitalisme 2008 lalu terjadi konflik internal. Di satu sisi, 
metode pengoordinasian antarkolektif memiliki banyak 
kelemahan bila harus dikawinkan dengan pola pengorga-
nisiran yang masih memakai logika “perwakilan”. Seperti, 
pertemuan antarkota yang hanya didatangi oleh satu atau 
dua orang delegasi kolektif, misalnya. Permasalahan yang 
muncul dari karakteristik “perwakilan” seperti ini ialah terle-
tak pada pembacaan dinamika kekuasaan internal kolek-
tif yang sulit untuk dibaca. Berbeda bila delegasi tersebut 
mewakili dirinya sendiri. Melulu menyandarkan pada kepu-
tusan bahwa sang delegasi sekadar menyampaikan dan 
menyetujui poin-poin yang telah diputuskan oleh kolektif-
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nya sendiri merupakan suatu hal yang tidak memadai. Per-
temuan secara konsensus butuh diskusi intens yang boleh 
jadi merombak banyak keputusan sebelumnya. Barangkali, 
metode tersebut bisa saja berguna bila pertemuan hanya 
dilakukan untuk membuat keputusan-keputusan utama. 
Misalnya, tempat dan tanggal diadakannya aksi, tema be-
sar aksi, sampai ke solidaritas pascaaksi. Sehingga, pembi-
caraan seputar bagaimana aksi dan detail-detailnya hanya 
akan dibahas di lingkar-lingkar kolektif atau antarindividu 
yang berniat melakukan aksi bersama pada hari itu.
Dinamika berjejaring merupakan sesuatu yang sering 
menjebak. Hal ini berkaitan dengan isu penyeragaman. 
Jaringan yang memiliki wacana dan metode seragam akan 
sangat mungkin terjerat pada birokratisasi dan kekakuan 
dalam bergerak. Jaringan Antiotoritarian yang diinisiatifkan 
secara mendadak oleh beberapa individu dan kolektif, jelas 
masih sangat jauh untuk bisa dibilang sebagai jaringan 
sebenarnya. Pertama, konsep jejaring sebenarnya lahir dari 
kebutuhan untuk mengorganisir aksi bersama, dalam hal ini 
M1. Kedua, dengan demikian, jaringan tersebut hanyalah 
sebatas jaringan aksi. Kendati setelah parade M1 2007 ter-
dapat pembahasan perihal pembuatan jaringan bersama 
yang akan membahas banyak hal melampaui M1. Per-
temuan itu juga telah direalisasikan dengan beberapa capa-
ian-capaian abstrak yang kurang mengena pada dinamika 
kekuasaan antarkolektif dan individu serta agenda-agenda 
yang ingin dijalankan. Dan karena masalah-masalah yang 
datang di kemudian hari berasal dari kurangnya komitmen 
dan keseriusan para partisipan dalam menyikapi agenda 
jaringan. Maka, terlihat jelas bahwa jejaring seharusnya 
memang hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar 
berkomitmen melakukannya, bukan atas dasar ingin mem-
bangun organisasi atau jaringan formal lintasdaerah. De-
ngan kata lain, kawan, bicarakanlah dengan mereka yang 
benar-benar punya perhatian khusus tentang apa yang 
ingin kau/kalian agendakan, jangan berharap pada unda-
ngan formal. Dalam hal ini, prinsip asosiasi bebas antar-
anarkis memang cukup relevan untuk ditengok kembali. 

Karnaval Antikapitalisme: Mobilisasi 
Massa?
Mengulang kesalahan pengorganisiran M1 2007, karnaval 

Hari Antikapitalisme (HAK), masih menggunakan para ko-
rlap (koordinator lapangan) untuk mengontrol dan mem-
bimbing massa aksi. Ini jelas menjadi masalah utama bila 
mempertimbangkan pengorganisiran aksi antiotoritarian. 
Kesalahan awal terletak pada basis pengorganisiran yang 
condong pada “massa aksi”. Keinginan untuk menumpuk 
jumlah massa aksi mengompas semua karakter otonomi 
dan inisiatif individual. Dalam pengorganisiran aksi anar-
kis karakter otonom dan inisiatif individual merupakan hal 
terpenting. Saya bukan hendak berkata bahwa mobilisasi 
itu tidak diperlukan, melainkan seharusnya mobilisasi itu 
pun juga dibarengi dengan metode pengorganisiran yang 
berkarakter antiotoritarian. Tidak cukup hanya untuk me-
nyandarkan kesadaran para partisipan, sang mobilisator 
hendaknya menunjukan beberapa kejelasan yang diper-
lukan. Misalnya, perihal pengambilalihan tanggung jawab 
atas diri sendiri dalam aksi, sehingga mentalitas “saya 
korban pengorganisiran” dapat teratasi. Dan bila memang 
aksi tersebut mempunyai tujuan dan target yang “eksklusif”, 
tidak seharusnya mobilisasi dilakukan pada mereka yang 
tidak mengindentifikasikan diri atau samasekali tidak tahu 
menahu perihal hal tersebut. 
Terlepas dari pengorganisiran yang masih berlogika 
massa, aksi HAK kemarin memang banyak kelemahan 
dan kesalahan koordinasi. Peran korlap yang memandu 
massa “anarkis blok-hitam” (Black-Bloc) memang sung-
guh menyedihkan, karena masih saja dilakukan oleh kita. 
Sehingga, strategi “blok-hitam” itu sendiri menjadi strategi 
aksi yang keliru dan hanya sekadar menampilkan fesyen 
atau citra karnaval ala “blok-hitam”. Meski ada beberapa 
partisipan yang menerapkan strategi tersebut. Secara garis 
besar, mobilisasi bersama malah menjadi masalah. Banyak 
partisipan aksi yang tidak tahu-menahu samasekali tinda-
kan yang akan dilakukan dan kurangnya inisiatif individual 
pada partisipan aksi. Ketika para polisi melakukan tindakan 
represif untuk menghentikan aktivitas tersebut, terlihat para 
partisipan lemah dan panik—terkecuali beberapa kelompok 
affiniti dan sel aksi baru yang siap merespon situasi. 
Masalah yang lain adalah kekurangsiapan membaca lokasi 
aksi. Jauhnya jarak antara Wisma Bakrie dan Bundaran HI 
dengan banyaknya rencana yang akan dilakukan dalam 
aksi jelas merupakan persoalan salah rancang. Apa target 


