
Mahasia

Pembunuh itu pria. Korbannya perempuan. Usia pembunuh itu 24 tahun. Korbannya 20 
tahun. Pembunuh itu penghuni kompleks ruko Pelita Marga Mas. Korbannya berasal dari 
Kabupaten Sinjai. Keduanya di Sulawesi Selatan.  

Pembunuh itu bernama Wandi Tandiawan. Yang terbunuh namanya Hasniati. Pembunuh 
itu majikan korbannya, seorang pembantu rumah tangga.  

Ketika berita pembunuhan awal Mei 2006 itu beredar, sebagian masyarakat setempat 
marah. Bisa dipahami jika mereka yang merasa "sekaum" dengan si korban marah 
terhadap mereka yang dianggap "sekaum" dengan si pembunuh.  

Secara nalar di kepala, atau teoretis di atas kertas, beberapa kemungkinan berikut ini bisa 
terjadi.  

Kaum perempuan di Sulawesi bangkit marah dan beramai-ramai melabrak kaum lelaki. 
Bisa juga, semua warga berusia 20 tahun atau kurang berbondong-bondong menggugat 
penduduk berusia 24 tahun ke atas. Bisa jadi kaum pembantu rumah tangga se-Makassar 
mogok kerja selama seminggu. Atau warga Kabupaten Sinjai menulis petisi mengutuk 
para penghuni kompleks ruko Pelita Marga Mas.  

Mereka yang punya nama dengan awalan "Has-" berdemonstrasi dan membakar patung 
kertas orang-orang yang namanya berawalan "Wan-".  

Semua itu tidak terjadi. Yang terjadi serombongan orang merasa sesama "pribumi" 
dengan korban beramai-ramai menyerang warga setempat yang dianggap "warga 
keturunan Tionghoa".

Harta benda kaum minoritas ini dirusak. Sebagian warganya disandera. Yang lain dipukuli. 
Media massa cenderung "membenarkan" kerusuhan itu dengan melaporkannya sebagai 
reaksi yang wajar, logis, nalar, masuk akal.  

Tidak ada yang mempertanyakan mengapa reaksi marah harus bersosok rasial dan bukan 
yang lain. Mengapa identitas pembunuh dan korbannya yang beraneka ragam (jenis 
kelamin, usia, alamat, nama, pekerjaan, kebangsaan, agama, etnisitas) diabaikan? 

 Mengapa hanya satu identitas (rasial) yang dipilih dan ditonjolkan? Tidak ada rasialisme 
yang bersifat spontan atau alamiah.  

Rasialisme merupakan hasil pelatihan berjangka panjang. Baik secara formal (lewat 
diskriminasi kebijakan negara, pidato pejabat, peraturan pemerintah, berita media massa) 
dan nonformal (gosip, pengalaman pribadi sehari-hari, selebaran gelap).  

Sikap bangsa Indonesia untuk membebaskan atau mengadili para algojo jutaan manusia 
di masa Orde Baru juga ditentukan oleh berhasil tidaknya 30 tahun cuci otak Orde Baru.  

Peristiwa di Makassar awal Mei itu bukan yang pertama atau kedua. Peristiwa serupa 
terjadi berkala di sejumlah kota lain di Indonesia. Termasuk yang terjadi pada bulan yang 
sama delapan tahun lalu di Jakarta dan Solo. Namun, ada yang khusus di Makassar kali 
ini. Berbeda dari kebanyakan kerusuhan anti-Tionghoa, pelaku kerusuhan di sini eksklusif, 
terdiri dari beberapa kelompok yang telanjur disebut "mahasiswa". Bukan "warga pribumi" 



pada umumnya. Gelar "siswa" mungkin layak diragukan untuk mereka. Apalagi 
"mahasiswa". 

Dipandang dari investasi nasional bagi sumber daya  manusia, ini merupakan bukti nyata 
kegagalan pendidikan. Sebuah kemahasia-siaan. Yang namanya mahasiswa telanjur 
dianggap cendekia. Keistimewaan mereka diduga berada pada kekuatan nalar dan 
kecerdasan intelektual. Sementara warga republik lain kembang kempis menanggung 
krisis ekonomi, mereka menikmati kemewahan bertahun-tahun mengolah ilmu di tempat 
terhormat yang tertutup bagi mayoritas warga negara seusia.  

Jika premanisme atau rasialisme melanda masyarakat, dari kaum terpelajar kita layak 
mengharapkan pencerahan intelektual untuk memahami persoalan dan mencari 
pemecahannya. Yang terjadi di Makassar kali ini justru sebaliknya. Sebagai kaum rasialis, 
perilaku kaum mahasia-sia itu layak menjadi obyek untuk dianalisis. Di mana mereka 
belajar menjadi perusuh dan melakukan kekerasan terhadap warga yang tidak bersangkut 
paut dengan pembunuhan? Pasti bukan dari bangku kuliah.  

Diskusi macam apa yang berlangsung di ruang kelas "mahasiswa" seperti itu? Buku 
macam apa yang dibaca? Skripsi macam apa yang mereka hasilkan? Beberapa hari 
setelah melancarkan kerusuhan rasial anak-anak muda itu saling lempar batu dengan 
para sopir angkutan kota.  

Di kampus sendiri sebagian dari mereka saling tinju dengan dosennya. Ternyata yang 
mereka musuhi bukan hanya suatu sosok rasial, tetapi siapa saja yang tidak setuju 
dengan tindakan mereka. Sementara itu, nun jauh di Jakarta, terdengar suara-suara 
merindukan kembalinya gerakan mahasiswa. Mereka diharapkan berjuang "kembali" 
menyelamatkan negara dan tugas mulia bernama Reformasi. Seakan-akan itulah tugas 
mahasiswa. Supaya kita-kita yang lain berpangku tangan dan menonton? Lalu apa kerja 
parlemen, kabinet negara, departemen kehakiman, kepolisian? Apa kerja presiden dan 
wakilnya? Mahasiswa sebagai tokoh perubahan sejarah? Emang-nya film? 

(Ariel Haryanto, Kompas 28 Mei 2006)



Diskriminasi

Berapa Anda membayar harga koran yang Anda baca ini? Sama dengan yang dibayar 
orang-orang lain? Bayangkan seandainya harga itu berbeda-beda, menurut  perbedaan 
warna kulit pembeli, warna rambut, atau jenis kelamin. Aneh? Mungkin kedengaran agak 
gila. Apa boleh buat, di hari segini yang namanya pasar kapitalisme masih saja pilih-pilih 
identitas pelaku transaksi jual beli. 

Di kebanyakan pasar, sayur atau telur dijual lewat tawar-menawar. Juga ongkos naik 
becak atau andong. Kesepakatan harga tidak semata-mata ditentukan oleh kelihaian 
orang membujuk pihak lain. Warna kulit, penampilan busana, cara bersolek, dan logat 
bahasa calon pembeli sering kali ikut menentukan. 

Di Jawa dan beberapa pulau lain, orang yang berpenampilan oriental dianggap "tidak 
pribumi". Tidak peduli apa pun persisnya etnisitas mereka menurut penggolongan 
pemerintah. Yang jelas, penampilan oriental cenderung mengundang tarif lebih tinggi 
dalam transaksi pasar. Mereka dianggap keturunan Tionghoa atau yang "sebangsa" 
(Jepang, Korea, atau Vietnam). Semuanya dianggap kaya raya. Sekali lagi, tidak penting 
sejauh mana praduga itu benar. Tapi biasanya praduga sosial juga tidak sepenuhnya 
keliru.

Masalahnya, ini tidak murni sentimen rasialis. Sedikit banyak, ini sebentuk  tindak mencari 
keadilan. Ini perang dingin antarkelas, bukan etnisitas. Gerilya kecil-kecilan kaum miskin 
terhadap kaum kaya yang diuntungkan sistem kapitalisme global dan diperparah oleh 
kebijakan negara, khususnya di zaman Orde Baru. 

Masalahnya, kalau benar itu yang terjadi, semestinya semua kaum kaya dari golongan 
etnik atau agama apa pun dikenai harga lebih tinggi dari yang biasa. Tapi perang kelas itu, 
seperti perang apa pun, tidak selalu rapi dan rasional. Medan perang sering dirancukan 
oleh kepentingan, bias, dan ketegangan lain yang berkait dengan warna kulit, keyakinan 
agama, atau kebangsaan. 

Jangan berprasangka itu hanya berlaku di Indonesia. Mungkin ini universal. Seorang 
sahabat karib saya di Melbourne pernah bercerita. Sebagai Muslimah dia memilih berjilbab 
bila berbelanja ke pasar Victoria di pusat kota Melbourne. Dengan memulai sapaan 
"assalamulaikum." kepada beberapa pedagang seiman, harga-harga mendadak rontok 
khusus untuk dia. 

Begitulah ruang pasar "swasta". Berlaku hukum permintaan lawan penawaran yang tidak 
pernah bebas dari aneka diskriminasi, entah seksual, rasial, agama, kelas, atau 
kebangsaan. Persoalannya jadi sedikit lain dan lebih serius ketika praktik seperti itu 
dilakukan pejabat negara dalam pelayanan publik di kantor pemerintahan. 

Di kantor pos, misalnya, ada tarif pos dan prangko yang baku untuk semua warga, juga 
orang asing. Tapi dalam pengiriman paket antarnegara di beberapa kota ada petugas Bea 
dan Cukai yang punya tabiat menodongkan tangan terbuka dan minta "bea administrasi" 
tambahan tanpa kuitansi tanda terima. Cerita yang sama terdengar di seputar kantor 
imigrasi, pengadilan, atau kantor polisi, bahkan universitas. 

Tindakan itu jelas tidak dibenarkan hukum. Tidak juga secara moral. Berbeda dari 
pedagang kecil yang harus mengandalkan modal sendiri dan mengambil risiko merugi 
dalam usahanya. Si pegawai negeri menerima gaji tetap setiap bulan. Tidak peduli negara 
sedang kaya raya atau menderita kebangkrutan. 



Pungutan liar itu tidak masuk kas negara. Tidak juga ke kantong pejabat rendahan yang 
bekerja keras menjaga loket dan melayani publik. Uang siluman itu masuk kantong 
atasannya yang kerjanya ongkang-ongkang di belakang meja, merokok sambil menonton 
acara infotainment di televisi. Bahkan untuk membeli rokok yang diisapnya ia menyuruh 
pegawai yang sedikit lebih rendah pangkatnya. 

Yang terlebih parah lagi, bila besarnya pungutan liar di kantor negara itu berbeda-beda, 
menurut warna kulit orang. Yang terjadi sama sekali bukan perang gerilya dari kaum 
miskin terhadap kaum kaya. Tidak ada moralitas keadilan. Justru sebaliknya! Sebentar lagi 
tindakan seperti itu bisa dianggap sebagai kriminal, bila RUU antidiskriminasi disahkan 
negara. 

Masih ada satu praktik lain yang layak menjadi sasaran tembak UU antidiskriminasi. Di 
beberapa tempat wisata, ada harga tiket resmi yang berbeda bagi turis WNI dan turis 
asing. Bedanya bisa beberapa puluh kali lipat. Bahkan acara seminar di kalangan 
intelektual Indonesia sering memberlakukan diskriminasi serupa. Bukankah ini merupakan 
sebuah pernyataan terbuka berisi sebuah keyakinan yang salah kaprah: semua warga 
bangsa sendiri kere, semua orang asing di dunia kaya raya? 

Di berbagai tempat wisata, petugas tidak mau repot-repot bertanya apalagi memeriksa 
bukti kewarganegaraan pengunjung. Yang dilirik hanya warna kulit dan bentuk hidung. 
Semua yang bertampang Melayu dianggap WNI dan boleh membayar tiket kelas kambing, 
yang berkulit putih WNA, tarifnya melambung ke langit 

(Ariel Haryanto, Kompas 4  Maret 2006)



Tengkyu Ya 

Hingga tahun 1980a-n anak muda sekolahan di pusat- pusat kota besar mengatakan 
"daag" sebagai ucapan perpisahan. Juga penutup surat. Jelas istilah ini berasal dari 
bahasa Belanda. Akan tetapi waktu itu tidak ada yang merasa kebelanda-belandaan. 
Orang Indonesia telanjur merasa ikut memiliki istilah itu sebagai bahasa ibu, walau kita 
satu-satunya bangsa bekas jajahan besar di dunia yang paling tidak fasih berbahasa 
bekas penjajah. 

Bagaimana "daag" bisa menjadi bahasa ibu di Indonesia? Inilah salah satu kata pertama 
yang diajarkan kepada para bayi. Dan bukan hanya oleh ibunya. Ketika bayi ini 
bertumbuh, "daag" menjadi salah satu istilah yang paling banyak dipakainya sambil 
melambaikan tangan kepada siapa saja yang tampil di sekitarnya. Orang dewasa 
melakukan yang sama kepada para bocah. 

Akan tetapi dalam 20 tahun belakangan kegiatan berbahasa yang sudah lazim selama 
seabad itu berubah. Kaum muda kota semakin terbiasa mengatakan "Bye-bye. Thank you 
ya." Seperti zaman sebelumnya, anak-anak muda ini tidak sok Barat. Mereka bicara biasa-
biasa saja dan dalam bahasa gaul yang baku pada masanya. Istilah itu sudah menjadi 
milik mereka. Apalagi bila "thank you" diucapkan "tengkyu" dan masih ditambah "ya". 
Perasaan itu sah saja. 

Yang menarik bukan perubahan dari "daag" ke "bye-bye". Bukan karena thank you itu 
bersumber dari bahasa asing. Ucapan terima kasih di antara sesama orang Indonesia 
dengan cara dan makna anak-anak muda mengucapkannya sekarang merupakan tradisi 
baru dalam sejarah kita. Bahkan di banyak tempat di Asia. Ini yang hebat. 

Sebagai pasangan ideal, orangtua saya sempat merayakan ulang tahun perkawinan ke-
60. Akan tetapi setahu saya belum pernah sekali pun mereka mengatakan "terima kasih" 
satu pada lainnya. Hal yang sama saya amati pada semua keluarga lain di sekitar saya 
ketika bertumbuh dewasa. 

Mungkin karena kami datang dari keluarga kelas bawahan atau tengah ke bawah. Akan 
tetapi mungkin ini berlaku lebih umum. Seperempat abad lalu pemerintah di Thailand 
menatar para sopir bus untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Thai kepada turis 
lokal yang menumpang bus mereka dalam rangka meningkatkan industri pariwisata. 

Yang jelas hal itu sama sekali tidak pernah saya sadari apalagi anggap aneh. Sampai 
kemudian ada seorang sarjana asing berpendapat di Indonesia istilah "terima kasih" hanya 
diucapkan dalam tiga situasi dan kepada tiga pihak khusus. Pertama, dalam doa dan 
ditujukan kepada Tuhan atau Dewa. Kedua, dalam pidato resmi dan ditujukan kepada 
hadirin yang bersifat umum dan abstrak. Ketiga, dalam surat resmi dan ditujukan kepada 
pejabat atau orang yang kurang kita kenal. 

Mendengar pendapat ini pertama kali, saya seperti terperangah. Rasanya tepat sekali 
dengan lingkungan Indonesia yang saya kenal. Baru sekarang saya sadar, dan lewat 
pengamatan orang asing. Singkatnya, "terima kasih" tidak pernah diucapkan di antara 
mereka yang akrab dan intim, seperti halnya thank you di kalangan masyarakat berbahasa 
Inggris. 

Di London atau Melbourne, penumpang bus terbiasa mengucapkan thank you kepada 
sopir sebelum turun di tempat tujuan. Si sopir mengucapkan yang sama sebagai balasan. 



Juga ketika pelayan restoran membawakan hidangan, atau membersihkan piring kotor 
sesudah tamunya selesai makan. Terima kasih bukan terjemahan thank you. Keduanya 
tidak bias atau tidak mudah diterjemahkan. 

Sejak itu saya menjadi pengamat istilah "terima kasih". Saya temukan  ada dua wilayah 
lain penggunaan istilah terima kasih. Pertama, dalam film-film nasional sebelum tahun 
2002. Dalam berbagai film itu para tokoh berbicara dalam bahasa Indonesia seperti buku 
pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah menengah. Termasuk penggunaan istilah "terima 
kasih" atau "aku cinta padamu" yang sulit dicari padanannya dalam kenyataan sehari-hari 
di Indonesia. 

Film Ada Apa Dengan Cinta? (2002) merupakan film pertama yang meruntuhkan batas 
bahasa film nasional dan bahasa yang hidup sehari-hari di bumi Indonesia. Majalah 
remaja Hai dan Gadis melakukan yang sama beberapa dekade sebelumnya. Novel-novel 
peranakan Tionghoa malahan sudah sejak awal abad ke-20. 

Ada satu wilayah lagi penggunaan istilah "terima kasih" yang belum termasuk dalam daftar 
di atas. Orang Indonesia mengatakan "terima kasih" sebagai umpatan halus dari orang 
yang marah atau kecewa karena diperlakukan secara tidak adil oleh orang yang dekat 
dalam hidupnya. 

Belum lama ini seorang teman saya yang sudah bertahun-tahun hidup di Melbourne 
menceritakan pengalamannya pulang ke Jakarta. Dia merasa risih. Di beberapa tempat 
umum, orang yang diajak berbicara bertanya padanya dia berasal dari mana. Padahal dia 
lahir dan dibesarkan di Jakarta. 

Saya menduga, ini gara-gara dia terpengaruh kehidupan di Australia, dan mengobral 
ucapan thank you seperti orang Jawa mengobral senyum dan ucapan "inggih, inggih", 
atau orang Jepang mengobral anggukan kepala dan membungkuk.

(Ariel Haryanto, Kompas 4  November 2007)



Kawin Campur 

HARI gini bukan cuma polio dan busung lapar yang masih bercokol di Tanah Air. Undang-
undang kewarganegaraan kita masih tersisa dari zaman gelap. Masih ada istilah orang 

Indonesia “asl” dan “tidak asli”. Dalam perkara kawin campur, perempuan secara turun-

temurun menjadi korban ganasnya politik seksual negara yang berjenis kelamin pria. 

Perjuangan gigih dan bertahun-tahun dari para aktivis perempuan mulai kelihatan 
hasilnya. Perlahan-lahan terjadi pencerahan di ruang DPR yang pernah nyaris menjadi 
arena tinju. Menurut kabar, sejumlah perundang-undangan bermasalah akan segera 
ditinjau parlemen. 

Di Jakarta saja setiap tahunnya sekitar 300 orang Indonesia kawin campur. Belum yang di 
kota-kota lain.Belum terhitung yang di luar Indonesia. Di mana pun mereka berada, hukum 
di Indonesia hampir selalu menyulitkan pasangan itu untuk tinggal bersama dalam jangka 
panjang.

Persoalan menjadi runyam jika mereka punya anak. Apalagi jika kemudian sang ayah 
meninggal, kehilangan pekerjaan, atau mereka bercerai. Tuhan memberikan hak tunggal 
bagi perempuan untuk melahirkan anak dari rahimnya. Tetapi, hukum Indonesia 
menjungkirbalikkan takdir ini: ia anak si ayah. Jika si ayah seorang WNA, tidak ada 
jaminan ia boleh menetap lama di Indonesia. Maka anak-anak campuran ini pun tak punya 
jaminan bisa hidup bersama ibunya. 

Ternyata bukan hanya jutaan anak yang ”di-PKI-kan” selama ini menjadi korban hukum 

Indonesia. Bukan hanya jutaan WNI yang di-non-pribumi-kan telah menjadi bulan-bulanan 

diskriminasi nasional. Bukan hanya perempuan yang kawin dengan ”PKI” atau ”non-

pribumi” yang kehilangan hak-hak sipilnya. Kawin dengan orang asing masih tak kalah 
ngerinya. 

Yang lebih menakjubkan, betapa butanya kita tentang semua itu. Tahun lalu ketika 
melawat ke Cile, Presiden Susilo B Yudhoyono menjumpai warga Indonesia di sana. 
Seorang perempuan dalam pertemuan itu menjelaskan, ia terpaksa menetap di sana ikut 
suaminya yang orang Cile karena si suami tidak kuat membayar izin tinggal di Indonesia. 
Ia berharap undang-undang kewarganegaraan kita diubah, khususnya yang menyangkut 
kawin campur. Sambil menyambut usul itu, Presiden berpaling ke Menteri Luar Negeri 
Hassan Wirajuda, dan bertanya, apa sih isi undang-undang kita soal ini? 

NUNING Hallett (aktivis yang bertahun-tahun di garis depan menuntut perubahan undang-
undang itu) punya cerita lanjutan. Menurutnya, kebingungan serupa ditampilkan Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijumpainya tahun 2002 dengan usulan 
perubahan perundangan. Masih menurut Nuning, kebingungan serupa dijumpainya di 
kalangan pengajar pascasarjana, Kajian Wanita Universitas Indonesia. 

Saya sendiri merasakan betapa sulitnya menemukan tulisan orang Indonesia tentang 
kawin campur antarbangsa. Seakan-akan topik ini sama sekali tidak menarik minat orang 
Indonesia. Kawin campur dipergunjingkan seru bila menyangkut perbedaan suku atau 
agama di kalangan orang Indonesia sendiri. Seakan-akan orang Indonesia tak punya 
minat pada orang asing. 

Aneh kan? Tampang indo (campuran Melayu dan bule) justru merajalela di mana-mana. 
Lewat iklan, sinetron, film, dan poster film, tampang indo menguasai hampir seluruh ruang 



publik dan fantasi kita. Banyak yang mengejek kecenderungan ini sebagai gejala rendah 
diri sebuah bangsa bekas terjajah. Pengen jadi ”bule” enggak bisa. Maka jadinya kebule-
bulean alias indo. Mungkin ada benarnya, tetapi jelas tidak sepenuhnya. 

Ini bukan cuma urusan tampang, apalagi kebule-bulean. Banyak yang percaya anak 

campuran dari bapak-ibu yang berwarna kulit macam apa pun punya kesempatan “nilai 

lebih”, bukan cuma dalam urusan tampang. Nilai lebih itu bisa juga secara mental, 
emosional, atau intelektual. Anak-anak hasil kawin campur mewarisi dua atau lebih tata 
dunia dan kebudayaan berbeda. 

Hal ini juga berlaku untuk anak kawin campur secara kebudayaan atau agama. Anak-anak 
mereka mendapatkan pencerahan melihat dunia tidak dari satu dimensi. Itu sebabnya 
perkawinan di antara kerabat dekat dilarang di banyak adat. 

SEBAGIAN besar puncak-puncak peradaban umat manusia dihasilkan oleh bertemu dan 
berkawinnya manusia dari dua atau lebih peradaban yang sangat berbeda. Dan 
sebaliknya, sikap tertutup sebuah bangsa atau peradaban menjadi awal berlangsungnya 

krisis, kemacetan, dan ”bunuh diri” peradaban. 

Sejak dulu, peradaban yang besar dan maju terletak di daerah pesisir laut atau sungai 
besar, tempat berlabuhnya lalu lintas manusia dan peradaban yang asing dan unggul. 
Ujung tombak kreativitas, perintisan dalam peradaban berada di tangan perantau dan 

petualang yang seumur hidup menghayati artinya menjadi ”nonpribumi”. Inilah salah satu 

rahasia kejayaan Amerika Serikat, tanah air besar kaum perantau.  

Sejarah Indonesia pada hakikatnya adalah sejarah berbentur dan berbaurnya masyarakat-
masyarakat adat yang sebelumnya datang merantau dari bagian dunia lain, dengan 
perantau dari peradaban Hindu, Islam, dan Eropa. Tanpa kehadiran mereka yang disebut 
belakangan ini entah apa jadinya kita-kita ini. 

Masa paling kreatif dan dinamis di negeri ini terjadi sekitar dua dekade awal abad ke-20. 
Di situ lahir dan bertumbuh putra-putri bangsa unggulan. Di saat itu Nusantara menjadi 
persemaian kawin campur berbagai ideologi, ilmu, dan kebudayaan dunia. Generasi 
Soekarno-Hatta-Sjahrir fasih dalam beberapa bahasa dunia sekaligus. 

Masa gelap di negeri kita terjadi bersamaan dengan tertutupnya pintu dan jendela 
peradaban bangsa di pertengahan abad ke-20. Di mana-mana orang hanya bisa 
mengucapkan mantra dan propaganda: Pancasila, stabilitas keamanan, pri dan nonpri, 
unsur-unsur negatif kebudayaan asing, dan kepribadian asli Timur yang adiluhung. 

Akhiran ”kan” diucapkan ”ken”. *

(Ariel Haryanto, Kompas 26  Juni 2006)



Porno 

Remaja Asia, termasuk Indonesia, telah menemukan seksualitas lebih santai dan pada 
usia lebih muda dibandingkan orangtuanya. Ini bukan perbedaan tingkat susila 
antargenerasi, tetapi perubahan sejarah teknologi. 

Ketika pornografi dicetak di atas kertas, ruang gerak pembuat dan pengecernya serba 
terbatas. Juga konsumennya, apalagi yang di bawah umur. Kalaupun berhasil 
mendapatkan, mereka harus mencuri-curi tempat dan waktu untuk membaca dan 
menyimpannya. Begitu rumitnya pornografi di atas kertas. Apalagi film biru yang butuh 
proyektor dan kamar gelap. 

Berkat internet dan DVD, pornografi beredar gencar dan murah. Sesudah dinikmati, bisa 
disimpan dalam disket tanpa kelihatan jorok, diedarkan, diperbanyak, atau dihapus tanpa 
bekas. Rekaman VCD dan DVD seharga karcis bioskop. 

Bisa dimaklumi bila ada yang panik. Sambil menjerit ”itu porno!”, mereka bertekad 

memeranginya. Tetapi, industri hiburan telah menghancurkan batasan porno dan bukan 
porno. Teknologi SMS tidak membedakan apakah pesan dari SBY cocok untuk dewasa 
atau anak. Di layar komputer dan televisi bercampur-aduk berita tentang indeks saham, 
bom, film kartun Jepang, dan gosip hamilnya Angelina Jolie bagi penonton semua umur. 

Generasi terdahulu jelas bersalah karena gagal menyediakan pendidikan seksual yang 
sehat, terbuka, dan beretika pada generasi mudanya. Lowongan itu digarap para 
pedagang industri informasi hiburan tanpa menghiraukan etika. Kegagalan kaum tua ini 
melahirkan reaksi defensif yang tidak selalu memperbaiki situasi. 

Ada yang bangkit menjadi kelompok militan anti-pornografi. Ada yang berjuang lewat 
undang-undang. Reaksi represif itu bukan hanya mubazir, tetapi bisa berbahaya dalam 
masyarakat yang lembaga peradilannya sedang amburadul. Merumuskan ”pornografi” saja 
orang sudah kelabakan. Karena akar masalahnya tidak dipahami di luar soal moralitas 
baik lawan buruk. 

Terlebih konyol ketika ada yang berdalih seksualitas terbuka tidak sesuai kebudayaan asli 
bangsa Timur. Gambar relief di sejumlah candi kita merayakan kelamin dan seks. Di 
sejumlah masyarakat kita, pria mandi bersama di satu bagian sungai; perempuannya di 
bagian lain. Di sebagian wilayah, perempuan bertelanjang dada sehari-hari. Di pusat kota 
para pria bekerja bertelanjang dada, dan buang air-kecil di bawah pohon.  Goyang Inul 
pada awalnya populer di kalangan yang asing pada gagasan liberalisme. 

Porno tidak dikenal dalam bahasa adat kita. Kita harus pinjam bahasa Inggris untuk 
menajiskan orang lain. 

Sejak awal ”adat” kita yang beraneka menyerap ”adat” berbagai bangsa lain. Perdebatan 

RUU KUHP kesusilaan didorong meningkatnya bentrok nilai budaya yang sama-sama 

datang dari ”luar” Nusantara. Tidak ada yang berhak mengklaim lebih ”asli”. 

Apakah ”pornografi” ditentukan ada atau tidaknya unsur ”erotik” pada gambar atau 

tindakan? Bagaimana jika gambar atau tindakan itu tidak mengandung unsur erotik, tetapi 
yang melihatnya terangsang? Gambarnya harus dipidana, atau yang ”tidak tahan” melihat 
perlu dibawa ke klinik ilmu jiwa? 



Seorang pria Indonesia pernah menceritakan pengalamannya cuci mata di pantai Kuta. 
Banyak turis asing, perempuan berkulit putih, berjemur diri sambil melepas kutang. 

”Aneh”, katanya,  ”saya sama sekali tidak terangsang. Tetapi, yang lebih aneh, ” 

tambahnya, “setengah jam kemudian ada perempuan berkulit coklat yang lewat dengan 

pakaian minim. Tubuh saya bergetar.”

Sebagian besar kasus pornografi merendahkan perempuan, tetapi meresahkan pria. 
Perempuan diperalat sebagai objek untuk merangsang fantasi dan isi kantong pria, subjek 
yang rentan secara erotik, tetapi berjaya secara politik, ekonomi, hukum, dan moralitas. 

Pornografi mirip terorisme. Negara berusaha menaklukkan keduanya lewat berbagai cara, 
termasuk hukum. Tetapi, keduanya susah didefinisikan. Dalam sebagian besar kasus, 
pornografi atau teroris hanya ada di benak yang merumuskan, bukan sesuatu yang hadir 
objektif di dunia. Bagi Presiden Bush, orang seperti Abu Bakar Ba’asyir itu teroris. Tetapi, 
bagi kelompok Ba’asyir, yang teroris adalah Bush. 

Seperti terorisme, sebagian besar pornografi dikuasai, dinikmati, dan sekaligus dikutuk 
sesama pria. Kaum perempuan diperalat atau dikorbankan. 

Berciuman di muka umum atau di layar televisi merupakan tindak kejahatan? Tetapi, 
adegan baku-hantam dalam film cerita atau ruang parlemen sah-sah saja? Apa kita dididik 
lebih menghargai kekerasan dan kebencian, sambil menindas kasih sayang? Dalam 
seluruh sejarah, pria lahir dan dibesarkan untuk berperang dan membunuh. Perempuan 
melahirkan kehidupan, menyusui, dan merawatnya. 

(Ariel Haryanto, Kompas 16  Juli 2005)



Indo-tainment

Terus terang infotainment banyak penggemarnya. Tetapi, sesuatu yang paling digemari 
mayoritas bukan berarti sesuatu yang terbaik. Bandingkan dengan demokrasi yang juga 
mengistimewakan kekuasaan mayoritas. Presiden Bush terpilih lewat pemilihan umum 
yang demokratis. Juga Hitler. 

Ada banyak cara dan alasan mengapa orang tidak menyukai acara penyebar desas-desus 
dan rerasan ala infotainment. Tidak perlu dibeberkan  sekali lagi di sini. Pasti ada banyak 
cara dan alasan yang tidak kalah bagusnya mengapa banyak orang lain suka acara 
seperti itu. Ini bukan sekadar soal yang satu salah atau yang lain benar. 

Berpuluh-puluh tahun telah ada yang serupa-tapi-tak- sama "infotainment". Mereka 
memasyarakat lewat media massa cetak dengan nama bermacam-macam. Ada rubrik 
berisi pengakuan panjang lebar tentang hal-hal yang sangat pribadi berdasarkan 
pengalaman sendiri. Kisah serupa juga disajikan sebagai rubrik "konsultasi" dengan ahli. 
Semua ini tempat banjir air mata dan curhat (curahan hati) dari orang-orang yang putus 
asa.

Salah seorang redaktur majalah yang menerbitkan cerita-cerita ala infotainment itu pernah 
berpendapat mengapa cerita-cerita seperti itu laris. Katanya, orang Indonesia pada 
dasarnya sadis. Mereka menikmati saat menyaksikan orang lain menderita dan rahasia 
keluarganya diobok-obok di depan umum. Jadi, ini mirip orang kampung yang menyerbu, 
menelanjangi, lalu mengarak pasangan kekasih yang tidak direstui kampung. Mirip 
infotainment, tetapi minus iklan dan kamera.  

Saya kurang setuju pendapat itu. Justru pendapat itu yang kedengaran sadis. Andaikan 
tuduhan itu benar, bayangkan betapa lebih sadisnya kenikmatan para pengelola industri 
media massa yang menimbun laba dari usaha dagang memelihara kebiasaan sadis para 
pembacanya. 

Di sekeliling kita ada banyak orang yang menderita secara material dan batiniah sebagai 
korban masyarakat yang sakit. Orang-orang seperti ini tampaknya menjadi mayoritas 
penggemar acara-acara seperti infotainment di televisi atau rubrik curhat dalam majalah. 
Acara semacam itu bukannya merusak orang "baik-baik" yang hidupnya serba cukup lahir 
batin. Kelompok yang beruntung semacam itu tidak akan suka menonton acara seperti itu, 
jadi tidak akan dirusak. 

Acara semacam infotainment lebih memikat mereka yang kurang beruntung. Acara 
tersebut memberikan dua hal sekaligus yang bisa dirasakan nikmat oleh mereka, tetapi 
tidak tersedia dalam lingkungan hidup nyata sehari-hari. Pertama, fantasi serba indah 
tentang kaum tenar, berkuasa, dan berharta, sebagai pelarian sementara dari kenyataan 
hidup sehari-hari yang berbau busuk, kotor, dan serba miskin. Kedua, sosok orang-orang 
yang menderita yang tampil sebagai "teman senasib" mayoritas penonton itu sendiri, 
sekaligus "ruang bicara" yang memberi pengakuan terbuka bagi kaum penderita dan 
kerusakan sosial. 

Para pedagang infotainment tidak pernah bermaksud membodoh-bodohkan penontonnya. 
Tidak juga menghibur dengan mimpi indah atau menolong mereka dengan menyediakan 
"teman senasib" serta "ruang bicara". Mereka tidak terlalu peduli amat dengan 
kesejahteraan atau penderitaan penonton. Mereka sibuk berdagang dengan menjual apa 
saja asalkan laku dalam masyarakat, sejauh diperbolehkan hukum dan adat istiadat 
setempat.



Para penonton infotainment bukan orang-orang yang sehat lahir batin tetapi bodoh dan 
mudah ditipu pembuat acara. Mereka juga bukan orang-orang bahagia tetapi kejam 
karena menikmati penderitaan orang  lain yang ditayangkan di televisi. Tampaknya 
mereka merupakan bagian dari mayoritas yang terluka, sebagai korban dari masyarakat 
yang sakit. 

Mereka tidak memilih menderita dan tidak memilih selera sebagai penggemar 
infotainment. Mereka menikmati infotainment karena dari acara seperti itu mereka 
mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai: diri sendiri. Ini sulit ditangkap, apalagi 
dipahami, orang-orang yang lebih sehat dan diuntungkan tata masyarakat. 

Infotainment jelas bukan sesuatu yang mulia dan terpuji. Infotainment tidak akan 
mengakhiri penderitaan dan sakit sosial. Tetapi, melarang masyarakat menonton 
infotainment juga tidak akan mengakhiri penderitaan khalayak penggemar infotainment. 
Derita itu tidak berawal atau berakhir pada tayangan televisi. Infotainment hanya 
mengaduk-aduk keruhnya air masyarakat seperti lumpur panas di sekitar kawasan 
Lapindo Brantas. 

Para penggemar infotainment tidak tertarik pada acara- acara yang lebih "cerdas" atau 
"berbudaya" sebab acara-acara seperti itu tidak "masuk akal", tampak tidak lebih dari 
"omong kosong" bila ditonton dari dalam lingkungan hidup yang sehari-harinya diatur 
korupsi dan kekerasan, bukannya peradaban yang cerdas dan berbudaya. 

Acara yang cerdas dan berbudaya dinikmati mereka yang tidak menderita karena 
kecerdasan dan budaya itu menjadi modal untuk mencari kemakmuran dan memelihara 
kemuliaan sendiri. 

Mayoritas penggemar infotainment bukan termasuk jaringan orang yang bisa menimbun 
ratusan senjata, bebas dari proses penyidikan hukum. Secara batiniah dan mungkin juga 
material, mereka lebih sebangsa dan setanah air dengan kelompok penabur ranjau paku 
di jalan-jalan umum di Ibu Kota. 



Jahat

Pengertian "jahat", "kejahatan", dan "penjahat" dipertaruhkan secara tajam di Indonesia 
dalam beberapa hari belakangan. Hal ini dipicu oleh serangkaian peristiwa yang secara 
kasatmata tidak berkaitan satu sama lain. Misalnya tertangkapnya Roy Marten dalam 
kasus obat terlarang. Usulan undang-undang wajib militer. Keputusan pemerintah untuk 
memberikan gelar Pahlawan Nasional. Juga hasil KTT ASEAN. 

Segera setelah Roy Marten tertangkap, banyak pihak menyesalkan sikap pemerintah dan 
masyarakat terhadap pencandu narkoba. Bukannya ditolong dan dikasihani sebagai 
korban kejahatan pedagang narkoba. Mereka disamakan dengan para penjahat pedagang 
barang terlarang. Bukan tidak mungkin seseorang merangkap dua peran itu sekaligus. 
Tapi perbedaan di antara keduanya perlu ditarik tegas. Tidak semua pencandu sekaligus 
pedagang narkoba pada masa bersamaan. 

Membunuh biasanya tergolong tindak kejahatan. Tapi cuma "biasanya". Ada beberapa 
perkecualian. Pertama, biasanya orang yang membunuh diri tidak dianggap penjahat. 
Alih-alih dibenci dan diadili, mereka biasanya dihujani belas kasihan. Penggunaan 
narkoba bisa dianggap semacam bunuh diri tidak langsung. Anehnya, di negeri kita 
pencandu narkoba tidak mendapatkan simpati khalayak dan negara sebagaimana pelaku 
bunuh diri. 

Dalam perkecualian yang kedua, membunuh bukan cuma mengundang belas kasihan, 
tetapi penghormatan dan hadiah resmi. Yakni, membunuh pihak yang dianggap "musuh 
negara". Masalahnya, musuh negara tidak selalu sama dengan musuh bangsa. Malahan 
kadang-kadang bertolak belakang. 

Di sebagian besar Asia, Afrika, dan Amerika Latin, musuh utama negara adalah 
bangsanya sendiri. Aparat militer di negeri-negeri itu memata-matai, menangkap, 
menyiksa, memerkosa, menculik, atau menembaki warga negara sendiri. Menurut catatan 
para pengamat, di banyak kasus demikian para jenderal tidak pernah dan tidak berminat 
berperang dengan negara lain. Beberapa di antara mereka terlibat perang kecil-kecilan di 
wilayah perbatasan dan nyaris selalu kalah. Kesibukan mereka yang utama adalah 
menghimpun harta negara dan mempertahankan hak istimewa mereka, kerabat, dan 
keluarganya. 

Semua ini mengajak kita merenung dalam-dalam ketika dihadapkan pada tiga peristiwa 
lain yang seakan-akan tidak saling terkait. Dalam sebuah tajuk rencana, redaksi The 
Jakarta Post menilai RUU wajib militer minggu lalu berwatak militeristik. Tetapi arwah 
militerisme yang dikira banyak orang sudah berakhir tahun 1998 masih bergentayangan 
dalam berbagai peristiwa lain. Termasuk kontroversi pemberian gelar Pahlawan Nasional 
dan hasil KTT ASEAN. 

Sebagian penentang RUU wajib militer menghendaki agar negara lebih bersungguh-
sungguh menjalankan reformasi lembaga mereka dan meningkatkan profesionalisme 
kerja. Para perwira diharapkan tidak lagi sibuk berpolitik atau berdagang. Selama ini 
agenda reformasi ini belum tercapai secara meyakinkan, orang berhak bertanya pelajaran 
apa yang bisa diberikan kepada warga sipil yang diwajibkan mengikuti sebuah pendidikan 
militer?

Dalam sebagian besar negara militeristik bisa dijumpai propaganda besar-besaran tentang 
jasa para pejuang militer dalam sejarah mereka.  



Almarhum YB Mangunwijaya pernah membantah propaganda semacam itu untuk 
Indonesia. Katanya, ketika terjadi perang melawan Belanda, rakyat kecil biasanya 
melindungi dan merawat tentara gerilya. Bila ada kabar Belanda akan datang menyerbu 
desa mereka, para gerilyawan ini menyelamatkan diri menjauh, sedangkan rakyat kecil 
menjadi sasaran serbuan tentara penjajah (yang merekrut bangsa awak sendiri). 

Dalam perdebatan tentang Pahlawan Nasional minggu lalu, ada usulan agar ada tokoh 
dari komunitas etnis Tionghoa yang diberi gelar Pahlawan Nasional. Yang dicalonkan 
dalam urutan paling atas adalah seorang bekas pejuang militer! Arwah militerisme 
tampaknya bergentayangan bukan saja di kalangan militer, tetapi juga mereka yang 
menolak militerisme. 

Dalam banyak hal, situasi di Indonesia tidak sama dengan apa yang terjadi di negara 
tetangganya, termasuk Burma. Tetapi, dalam soal arwah militerisme yang gentayangan, 
seluruh wilayah Asia Tenggara tampaknya sama-sama angker. Apa yang aneh, ketika 
para penguasa (disebut "pemimpin" dalam sejumlah laporan jurnalistik) di kawasan ini 
menutup KTT ASEAN dengan keputusan yang lebih berpihak kepada junta militer di 
Burma? Kenapa para penguasa ASEAN tidak mendeklarasikan para TKI sebagai 
pahlawan regional? 

Jangan-jangan orang yang paling awal paham semua ini adalah Raam Pujabi. Dari 
studionya tercipta film dan sinetron yang menghibur jutaan pembantu rumah tangga dan 
buruh migran kita. Karya-karya hiburan itu dicemooh banyak orang sekolahan tinggi yang 
merasa cerdas dan yakin bahwa negeri mereka tidak sebodoh dan seangker dunia yang 
ditampilkan di layar bioskop dan televisi. 



Rasisme Tak Sengaja 

ADA beberapa kesalahpahaman yang lumrah tentang ras dan rasisme. Pertama, rasisme 
telanjur diartikan semata-mata sebagai sikap membenci, merendahkan, menyerang pihak 
(ras) lain. Padahal, rasisme juga berwujud pujian, simpati, dan kasih sayang. Kedua, 
rasisme biasanya dianggap semata-mata bersifat membatasi, melarang, menyensor, atau 
memusnahkan. 

Patut dicatat, rasisme juga berwujud tindakan mengadakan yang tidak ada, menyuburkan 
yang ada, membebaskan, mengarahkan, menerima, atau merangkul ras tertentu. 

Rasisme berwajah ganda
Rasisme adalah tindakan, sikap, dan tutur kata yang menyiratkan penilaian kualitas 
seseorang semata-mata atau terutama berdasarkan "ras". Penilaian itu bisa memuji, bisa 
menistakan. Film Indonesia yang mendewakan wajah-wajah Indo kebule-bulean 
merupakan sisa rasisme kolonial. Ini sama rasisnya dengan berbagai acara televisi 
Indonesia yang memarodikan tokoh-tokoh oriental (Cina, Jepang, dan Korea) secara 
karikatural. 

Banyak orang mengecam kekerasan Mei 1998 di Jakarta dan Solo, terutama 
pemerkosaan massal terhadap kaum perempuan. Menurut seorang antropolog asing, ada 
gairah nasional menyatakan, "kami" tidak rasis, dan tidak sama dengan "mereka" kaum 
pemerkosa. Simpati dan solidaritas itu mudah terjatuh menjadi sebentuk rasisme jika 
mereproduksi pengkutuban "kami" dan "mereka" berdasar ras. Ini terjadi bila simpati itu 
bukan bagian dialog dari dan kepada sesama manusia, tetapi dari sebuah ras kepada ras 
lain. Seakan-akan para perempuan korban pemerkosaan itu adalah "milik" kelompok ras 
tertentu, khususnya pria dari ras itu. 

Pemerintah Orde Baru (Orba) dikecam banyak pihak karena menindas kebudayaan dan 
politik minoritas. Yang kurang dicermati, pemerintah yang sama ikut membentuk sosok 
yang ditindasnya, disebut "WNI keturunan Cina". Mereka masih sekerabat dengan apa 
yang dinamakan "Pahlawan Revolusi", "Si Unyil", "Bapak Pembangunan", "Orde Lama", 
"ekstrem kiri/kanan", "GPK (Gerakan Pengacau Keamanan)", "G30S/PKI", atau "kodrat 
wanita". Semuanya makhluk ciptaan Orba. 

"Kecinaan" sosok masyarakat minoritas di Indonesia tidak berasal dari negeri Tiongkok. 
Asal-usulnya bisa dilacak dari rekayasa administrasi pemerintah kolonial. Tidak beda 
dengan asal-usul tanah-air-negara- dan-bahasa-nasional Republik Indonesia. Ketika para 
migran dari daratan Tiongkok memasuki wilayah Hindia Belanda, kebanyakan tidak 
merasa menjadi orang "Cina". Menurut seorang sarjana asing, hingga awal abad ke-20 
sebagian besar migran ini berbicara dalam bahasa yang sulit dipahami satu sama lain, 
yaitu Hokian, Kanton, Hakka, Hainan, dan Teociu. 

Mereka baru resmi dicinakan setelah Pemerintah Hindia Belanda mengenal teknologi baru 
dalam administrasi pemerintahan yang dinamakan sensus penduduk. Penduduk jajahan 
dipilah-pilah dalam formulir dan sejumlah arsip kelembagaan menurut apa yang di mata 
penjajah dianggap "etnis" berbeda. Sejak itu, setiap orang dianggap hanya bisa punya 
satu etnisitas yang jelas dan tidak tercampur-baur etnis lain. 



Imlek mutakhir
Dalam laporan Imlek 2004, sebuah media mengisahkan seorang selebriti dengan "darah 
Tionghoa mengalir di tubuhnya". Tidak ada niat rasis di situ. Ungkapan ini salah, tetapi 
telanjur lazim, "Tionghoa" dianggap "keturunan". Selain salah, ungkapan itu amat 
berbahaya. Etnis apa pun tidak pernah mengalir dalam darah. Etnisitas tidak bisa 
diturunkan dari ayah-ibu ke anak-cucu. Etnisitas bukan urusan dokter atau ahli biologi. 

Etnisitas menjadi urusan politikus dan sarjana ilmu politik, karena benda ini dibentuk oleh 
kepentingan politik. Secara obyektif, alamiah, atau biologis yang dinamakan "orang Cina" 
tidak ada. Juga yang dinamakan "pribumi". Yang ada hanya orang yang "dicinakan" oleh 
proses sosial. Sebagian yang dicinakan dididik untuk pandai- pandai mencinakan diri. 

Di Indonesia, orang dicinakan saat dipaksa membayar suap atau tarif lebih ketika antre 
masuk sekolah, kantor pos, imigrasi, bank, atau pengadilan. Sebuah rumah dicinakan 
ketika dilempari batu dalam kerusuhan politik. Jendela yang pecah di rumah itu ibarat 
stempel di KTP yang menegaskan kecinaan pemiliknya. Perempuan diperkosa Mei 1998 
bukan karena Cina, tetapi mereka dicinakan karena diperkosa. 

Dicinakan tidak selalu dan tidak hanya berarti dibenci atau dihinakan. Seseorang juga bisa 
dicinakan dengan penuh hormat dan kasih sayang. Misalnya saat diberi ucapan selamat 
Tahun Baru Imlek. Tidak peduli apakah yang bersangkutan merayakannya. Seseorang 
dicinakan saat diundang terlibat sebuah kegiatan mulia atau menghadiri sebuah 
pertemuan multi-etnik, semata-mata karena secara biologis dianggap dapat mewakili "ras" 
Cina.

Karena ras telanjur dipahami secara salah kaprah, maka rasisme juga tidak dipahami 
secara kritis. Akibat lanjutannya, perlawanan terhadap rasisme jadi amburadul. Contohnya 
yang dibilang "multikulturalisme". 

Orang lain bisa bangga karena merasa telah bersikap multikultural bila telah 
menyampaikan selamat Imlek pada rekannya yang dianggap Cina (dicinakan). Atau bila 
berfoto bersama orang "Cina" di sebuah klenteng. Multikulturalisme dibayangkan sebagai 
sebuah kerukunan antarkelompok, masing-masing dengan budaya "turun-temurun", 
eksklusif dan tertutup terhadap "keturunan" lain. Masing-masing dianggap merupakan 
satuan yang utuh dan tidak bercampur aduk satu dengan lainnya. 

Banyak orang "non-Cina" merasa kebudayaan Cina hanya milik orang Cina. Tidak pernah 
bisa menjadi bagian dari identitasnya, apalagi darah dagingnya. Mereka hanya bisa 
membenci atau menghormatinya "dari luar". Padahal sehari-hari mereka sudah terbiasa 
makan nasi goreng atau bakmi cina. Minum teh Cina. Hidangan siomay, kwetiau, atau 
capcay menjadi bagian dari darah dan dagingnya. Sehari-hari mereka menggunakan 
istilah Cina seperti "gua" dan "elu". Mereka telah ikut "menjadi Cina" tanpa sengaja, meski 
hanya sementara, persis seperti Cina yang "benaran". Cina "benaran"-juga di daratan 
Cina-hanya menjadi Cina pada saat tertentu saja. Di perantauan mereka menjadi Cina 
saat diperas di loket kantor pemerintahan atau mengisi formulir imigrasi. 

Seperti halnya Natal dan Idul Fitri, Imlek sudah dijadikan panen kapitalisme industri 
hiburan. Kue keranjang dan barongsai semakin lama berstatus mirip capcay, telepon 
genggam Nokia, kamera Kodak, film Hollywood, atau mesin Internet Google. Dalam pasar 
kapitalisme, mereka disebarkan sebagai komoditas melintasi batas-batas ras, jenis 
kelamin, atau agama. 

Kecinaan, tidak berbeda dari kejawaan atau ke-…-an yang lain. Di masa Orba, Keraton 
Surakarta beberapa kali mengadakan lomba kemahiran berbahasa Jawa Kuna. 



Pemenangnya berkali-kali seorang sarjana Amerika. Awal tahun 2004, Pemerintah 
Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta) mewajibkan pegawai negerinya 
berbahasa Jawa dalam lingkungan kerja sebulan sekali. Maklum orang Jawa sehari-hari 
bercelana jins Amerika, naik sepeda motor Jepang, nonton film silat Hongkong, suka 
musik jazz, suporter tim sepak bola Italia di televisi Korea. 

Campur aduk, blasteran, dan hibriditas budaya dan etnisitas terjadi tiap hari di sepanjang 
abad, di muka bumi. Tidak diturunkan ayah-ibu. Tidak lewat darah. Campur aduk seperti 
itu merisaukan Pemerintah Hindia Belanda yang mendambakan "ketertiban dan 
keamanan". Maka, mereka memilah-milah penduduk jajahan, menciptakan "etnisitas" 
untuk masing- masing, dengan hak dan kewajiban hukum berbeda. 

Orba melanjutkan proyek mereka atas nama stabilitas, sara, dan pembauran. Setelah 
1998, sebagian korban Orba justru membangkitkan kembali tradisi ini dengan nama dan 
semboyan berbeda-beda. Orba hanya dianggap menindas. Cinaisasi pasca-Orba 
dianggap pembebasan, dan karena itu dianggap berbeda dari Orba. 

Ariel Heryanto Dosen The University of Melbourne, Australia
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0402/06/opini/836538.htm



Imlek 

HARI raya Imlek 10 hari lagi. Selamat bagi mereka yang akan merayakannya.  

Siapa sebenarnya yang akan merayakan Imlek? Pertanyaan ini  sebuah teka-teki yang 
menggelitik. Apalagi sejak tahun  2002, Imlek dinyatakan sebagai hari besar nasional. 
Secara hukum, bangsa-negara Indonesia ikut merayakan Imlek. Namun, ini tidak 
mencerminkan kenyataan yang terjadi.  

Lebih mudah mengidentifikasikan pedagang yang panen ketika ada perayaan Imlek 
ketimbang merumuskan batas-batas komunitas yang merayakannya secara sakral. Yang 
berdagang sama sibuknya dengan di masa Natal dan Ramadhan.  

Ada orang-orang yang rajin mengirimkan kartu ucapan  selamat di hari besar tertentu. Ada 
yang malas, seperti saya. Namun, yang malas seperti saya pun kadang-kadang  
menerima ucapan selamat dari kenalan jauh. Bagaimana kita sebaiknya menjawabnya? 
Kecuali ulang tahun, hampir semua ucapan selamat yang saya terima akan saya balas 
"selamat juga untuk Anda" kepada pengirimnya. Apakah pantas ini diberlakukan untuk 
Imlek, Natal, Idul Fitri, Valentine, atau Tahun Baru?  

Sebelum tahun 1965 lalu lintas ucapan selamat Imlek berlangsung lancar-lancar saja. 
Sejak tahun 1966 hingga tahun 1998, Imlek dilarang. Maka, bila ada ucapan selamat 
Imlek di muka publik, bobotnya subversif. Sesudah tahun 1998, persoalan menjadi lebih 
rumit.  

Kini ada generasi yang pernah "di-China-China-kan" oleh birokrasi negara Orde Baru dan 
sekaligus dilarang menjadi orang China. Sesudah tahun 1998, tidak aneh jika sebagian  
dari mereka menjadi serba bingung. Namun, sebagian lain tampil se-China mungkin 
sebagai proklamasi berakhirnya penindasan Orde Baru. Sebagian lain tak peduli.  

Ada generasi yang di-pribumi-kan selama Orde Baru dan kini ingin membuktikan secara 
tegas sikap politiknya yang antirasisme. Mereka sibuk dan asyik ikut merayakan Imlek, 
Natal, Ramadhan, Valentine, Hari Hak Asasi Manusia, Hari Kesadaran AIDS, Hari 
Perempuan, dan Gay. Mereka juga rajin mengirimkan ucapan selamat Imlek sebagai bukti 
kebesaran jiwa dan peradaban multikultural mereka.  

Pada masa Orde Baru hanya ada dua kategori besar di arsip birokrasi untuk warga 
negara: pribumi dan nonpribumi. Kini ada beberapa belas kategori yang saling tumpang 
tindih dan bisa saling bertukar ganti. Di masa ini, Imlek itu milik siapa?  

Pandangan umum yang sangat dominan: Imlek itu milik orang-orang China. Kalau yang 
dimaksud dengan China itu negara-bangsa RRC, jelas hari itu tidak perlu dirayakan  
bangsa lain. Bila yang dimaksud dengan "China" itu sejumlah kelompok etnis, termasuk 
yang sudah menjadi bangsa Indonesia, mengapa tidak ada hari raya nasional untuk orang 
Indonesia dari etnis atau ras Arab atau India? Mengapa tidak juga ada hari besar untuk 
300 etnis yang lain di Indonesia?  

Soal itu pernah diungkit majalah Tempo segera setelah Imlek dinyatakan sebagai hari 
besar nasional. Setengah bercanda, Tempo berandai-andai: bayangkan jika kita punya 
hari libur nasional lebih dari 300 hari karena ada satu hari besar untuk setiap kelompok 
etnis.  



Ada pendapat, Imlek itu bagian dari sebuah tradisi atau kepercayaan keagamaan Buddha. 
Kalau demikian, tidak semua orang dengan etnis atau kebangsaan China merayakannya 
dan ada banyak orang non-Cina yang ikut merayakan. Sekitar 24 juta penduduk RRC 
beragama Islam dan 60 juta yang lain beragama Kristen. Penganut agama Buddha 
tersebar di berbagai penjuru dunia, menembus batas kebangsaan dan warna kulit.  

Untuk sekadar diingatkan saja: etnisitas merupakan keputusan politik, seperti hari raya. 
Etnisitas bukan keturunan, seperti yang secara salah kaprah telanjur dipahami banyak 
pihak. Lebih parah lagi, etnisitas dicampuradukkan dengan kebangsaan. Maka, ada 
pembedaan warga negara pribumi dan nonpribumi dalam sebuah negara. Yang lebih 
runyam, etnisitas dan kebangsaan tertentu sering diidentikkan dengan agama dan ideologi 
tertentu.  

Ada lagi yang berpendapat, Imlek berasal dari sebuah tradisi agraris penduduk di China, 
tetapi kini berkembang menjadi sebuah kebudayaan pop urban global. Di sini ada 
semacam keterbukaan: Imlek bisa dirayakan oleh siapa saja yang mau. Mirip hari 
Valentine, yang tahun ini terpisah seminggu dari Imlek. Siapa saja bisa mengirimkan 
"selamat Imlek" kepada siapa saja. Yang menerima bisa membalas "selamat Imlek juga" 
kepada pengirimnya.  

Pandangan Imlek yang sangat inklusif demikian sah-sah saja. Masalahnya berbeda bila 
Imlek diputuskan sebagai hari besar nasional, sebagai sebuah keputusan politik negara. 
Hari Valentine tidak.  

Di Australia ada hari besar nasional "Hari Ulang Tahun Ratu". Maksudnya Ratu Inggris. Di 
Inggris sendiri tidak ada Ratu yang ulang tahunnya dirayakan sebagai hari besar  atau 
libur. Kepada teman Australia yang sudah sangat akrab, saya menggoda: "Di zaman 
otoriter Orde Baru, kami tidak pernah diminta merayakan ulang tahun sang diktator.  
Masak di masyarakat yang egaliter seperti ini ada perayaan ulang tahun seorang Ratu. 
Ratu bangsa lain lagi!" Yang menjawab biasanya tersipu-sipu: "Ah, kami cuma pengen  
libur tambahan."  

Bagi sebagian besar orang Indonesia, mungkin Imlek juga pertama-tama dan terutama 
merupakan satu hari resmi liburan. Tidak peduli ini milik siapa atau datangnya dari  
mana. Sikap pragmatis kadang-kadang perlu. Namun, tidak selalu. Malah kadang-kadang 
berbahaya dalam jangka panjang.  

Di kalangan warga negara yang digolongkan "etnis China" sendiri cukup besar persentase 
yang tidak merayakan Imlek. Mereka yang merayakan Imlek juga ikut merayakan Natal 
atau Idul Fitri, atau Valentine. Selama belum jelas benar Imlek itu milik siapa sulit untuk 
dikatakan bahwa keputusan negara untuk merayakannya sebagai hari besar nasional  
merupakan sebuah hadiah yang istimewa kepada kelompok tertentu. *  

Ariel Heryanto Dosen The University of Melbourne, Australia
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/30/naper/1527240.htm 


