
• 
Reagan dan Rambo angkasa, di iapangan olahraga, 

dan layar putih. 
Kombinasi antara kerinduan 

pada kejayaan AS masa lampau 
dan kejengkelan akan kekalahan 
dalam perang Vietnam secara 
amat menyolok terungkap dalam 
fiilm The Year of the Dragon. Dan 
terungkap secara eksplisit visual 

* Kaitan Seni,' Ideologi dan Militer 
DA YA tarik seorang tokoh ber

nama Ronald Reagan memang 
banyak. Apalagi bagi kita di Indo
nesia, yang konon mempunyai 
alam kesadaran sosial budaya 
politik berbeda' dari bangs a AS, 
seeara relatif. Perbedaan ini men
jadi gamblang ciari suatu kisah 
nyata dalam peristiwa beberapa 
tahun lalu. 

Waktu itu di California, negara 
bagian asal Reagan, diadakan 
pertunjukan kesenian tradisional 
Bali oleh serom bongan seniman 
Bali untuk publik AS. Yang diper
tunjukkan bukan sekadar suara 
gamelan dan tari Bali, tapi juga 
semacam cerita sandiwara. 

Seusai pertunjukan, pimpinan 
ro~bongan kesenian itu dilabrak 
bebe(apa penortton. Mereka 
marah secara amat blak-blakan 
atas beberapa adegan pertunjukan 
tersebut Menurut pelabrak AS 
itu, dalam pertunjukan itu terda
pat beberapa adegan humor yang 
secara keji menghina (:mener
tawakan dan mengolok-olok) 
orang yang cacat dan orang beru
sia lanjut. 

Seniman Bali yang dilabrak jadi 
bingung mlenggong. Baru per
tama kali itu dia mendengar 
pendapat bahwa kesenian yang 
diwariskan turun-temurun dalam 
masyarakatnya bersifat menghina 
sesama hidup. Sarna sekali tidak 
ada niat untuk menghina siapa
siapa. Tapi ia kelewat tersinggung 
oleh labrakan itu, dan tak bergai
rah menjelaskan alam pikiran 
Balinya. Dengan bergairah ia 
memberikan serangan balasan, 
melabrak ganti pelabraknya. 

Dengan gaIak, seniman Bali itu 
mendamprat: "Daripada kalian, 
orang Amerika! Kalian mencaci
maki presiden kalian sendiri! 
Dalam pesta, dalam diskusi, 
dalam kesenian atau acara televisi 
dan koran kalian menghina seo
rang presiden!" 

Orang-orang Amerika yang 
mendengar ini jadi ganti kaget. 
mlenggong. Bingung tujuh keli
ling. Bukan karena mereka 
merasa tidak pernah mencaci pre
siden mereka, tapi mereka tak bisa 
mengerti: "Lho, presiden kok 
nggak boleh dicaci-maki? Apalagi 

. ..seorang presiden seperti Reagan! 
Mencaci-maki presiden kok di
salahkan?" 
Caeian terhadap Reagan 

Di AS sendiri, cacian terhadap 
Presiden Reagan sudah seperti 
banjir bagi Jakarta, kalau tidak 
lebih dari itu. Cacian itu muncul 
dalam berbagai lelucon paling 
jorok, diskusi paling ilmiah, 
sampai kutukan paling seru. Pada 
tahun 1982, sebagai orang Indone
sia saya pernah tertegun menyak: 
sikan sebuah koran tergantung dl 
kios pasar AS dengan foto besar 
Reagan di halaman terdepan dan 
judul head line di bawahnya: This 
Man Is A Terrorist (Laki-Iaki lni 
Seorang Teroris). Judul itu 
muncul lagi dalam ingatan saya, 
setiap kali mendengar alasan yang 
dikemukakan pemerintah Reagah 
untuk menyerang Libya .(meme
rangi "terorisme'). ,'. , 

dari: 

Oleh Ariel Heryanto 

Dengan banjir caci-kutuk itu, 
hingga hari ini toh Reagan masih 
tetap beljaya sebagaipresiden 
yang sah di AS. . 
, Tidak kalah menarik, temyata 
di tanah air kita sendiri tidak 
kurang-kurangnya intelektual In
donesia yang mencaci dan menge
jek Reagan. Lihat saja pers Indo
nesia belakangan ini. Reagan 
sering dikarikaturkan sebagai 
koboi yang amat konyo!. Dan 
belakangan sebagai Rambo, tokoh 
utama ftlm AS beljudul Rambo 
yang diproduksikan semasa 
Reagan beljaya. Dengan semua ini 
pun Reagan tetap bertahta. 
Bahkan ia tidak membatalkan niat 
mengunjungi Indonesia akhir 
bulan April 1986. 

Tiga hal menarik dapat kita 
petik dari pengamatan di atas. 
Pertama, kegiatan mengejek atau 
mencaci Reagan bukan monopoli 
orang-orang AS saja, tapi juga 
sebagian intelektual Indonesia. 
Temyata tidak semua yang biasa 
disebut "bangsa Indonesia" ber
pikiran seragam seperti seniman 
Bali dalam kisah di atas. Seperti 
juga tidak semua yang disebut 
"bangsa Amerika" berpikir seper' 
ti Reagan. Ternyata kemampuan 
dan kemauan mengritik seorang 
presiden yang sedang berkuasa (di 
negara lain) juga terdapat pada 
beberapa intelektual kita. Ternya
ta publik pers Indonesia tidak 
marah atau protes menyaksikan 
kolumrus dan karikaturis Indone
sia mengejek presiden AS. 
Apakah kolumnis dan karikaturis 
jtu kurang "Indonesia" dan 
ktirang "Pancasilais" dibanding
kan dengan seniman Bali tadi? 

Kedua, temyata juga tidak 
muncul protes dari pihak Reagan 
atau para pendukungnya atas 
ejekan-ejekan itu yang datang dari 
AS sendiri maupun di luamya. 
Mungkin bukan karena Reagan 
dan bangsa Amerika yang suka 
Reagan lebih berlapang-dada, 
lebih berjiwa besar, atau bersikap 
lebih terbuka daripada kita di 
Indonesia. Barangkali alasannya 
sederhana saja: karena kekuasaan 
Reagan tidak tergoyah oleh kritik 
dan ejekan demikian. 

Ketiga, sejumlah ejekan dalam 
karikatur yang menggambarkan 
Reagan seba~ai Rambo atau koboi 
akan menarik jika dikaji lebih 
jauh. Sisa ruangan dalam tulisan 
ini diarahkan ke upaya kajian 
tersebut. 

Film dan agresi militer 
Beberapa rekan pemah secara 

serius (walau dalam obrolan 
kedai) mempersoalkan kaitan di 
antara film-mm AS mutakhir yang 
belakangan ini populer di Indone
sia dengan arah ideologi dan 
agresi militer pemerintahan 
Reagan. Penulis berusaha menyu
sun berbagai lontaran pendapat 
yang 5emula tercerai-berai dalam 
berbagai obrolan tadi. 

Film-fIlm AS mutakhir seperti 
Rocky, MlSSmg in Action, Ra:nbo, 
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dan yang belakangan ini The Yeal' maupun verballewat kata-kata S. 
of The Dragon mempunyai .ke- Wh' k h 8hla daIa ti 
samaan ciri-ciri yang menon;o!. ".' "',w1te, ~o 0 p vv:an.. III Um ." tersebut. Misalnya, digambarkan 
Semuanya menampilkan usaha b' b k k'b 
bangkitnya kembali tokoh pah- aglUmana erma nanya 1 aran 

bendera AS di. puncak tiang ben
lawan yang berotot kawat, kejan- dera yang disaksikan White ketika 
tanan, berkepala batu, mengan- ia membuat keputusan untuk 
dalkan kekerasan dalam mengha- "menerbitkan" sebuah wilayah di 
dapi masalah hidup, dan cinta kota New York. Wilayah itu adalah 
pad a apa yang dulu pemah dike- China Town yang dikuasai mafia 
nal sebagai "kejayaan Amerika". Cina-Amerika. 

Kesamaan ciri-ciri tersebut Berkali-kali White mengaku 
mungkin tidak kebetulan cocok pandangannya terhadap kaum 
dengan ciri-ciri sikap politik Cina-Amerika itu mengingatkan 
Reagan, dalam negeri maupun ia pada musuh-musuhnya di Viet: 
internasional. dul T . d 

Reagan tampil ke panggung nam u. apl. engan' nafsu 
pemerintahan AS dan kancah kejantanannya, ia ju~a digambar
hubungan intemasional sebagai kan berkali-kali memduri seorang 

wartawati Amerika keturunan 
seorang "pahlawan" AS, yang Cina. Dari balik jendela kamar 
berusaha mengembalikan gengsi tidur si wartawati kemudian di
dan kekuasaan material AS yang tunjukkan, untuk waktu yang, 
telah surut bertahun-tahun. cukup lama, gam bar sebesar layar 
Reagan 'bisa tampi! dan bertahan putih: kota New York yang megah 
karena dukungan sejumlah tokoh di waktu malam. Indah oleh 
raksasa AS yang konservatif. kelap-kelip lampu. Mengingatkan 
Yang mempunyai kepentingan penon!on akan romantika gambar 
dengan kembalinya kejayaan AS Arnerika, setidak-tidaknya dalam 
masa lalu dan terancam dengan majalah dan mm atau kartu pos, 
susutnya kejayaan itu masa seka- yang jaya di tahun-tahun 1950-an 
rang, dan 1960-an. 

Secara mental, penyusutan Akhimya, menjelang akhir film, 
gengsi terbesar bagi mereka bajingan utama dalam cerita di
adalah kekalahan perang di Viet- takIukkan oleh White, si pahla
nam yang juga dikutuk warga wan .. Bajingan itu mati dengan 
negara AS sendiri secara besar- cara menembak kepala sendiri 
besaran pada tahun 1960-an. Ke- dengan pistol pemberian White. 
mudian muncu) pukulan ekono- Sekali lagi ini mengingatkan pe
mis dan, dalam kadar berbeda non ton akan Russian-Roulette, 
juga, teknologi dari Jepang. Masa yang konon (pemah didesas
kenikmatan hidup mewah berke- desuskan di AS) digunakan Viet
limpahan dan kejuaraan secara cong untuk m'embunuh tentara 
berangsur·angsur diganti dengan AS yang tertawan. Pembalasan 
keprihatinan, penghematan dan dendam digenapi, dalam angan-
penyesalan. Suatu masa muram angan. _. _______ _ 
berkepanjangan yang meletihkan -bengan demlkian, tokoh White 
dan membutuhkan penyegaran 

. serta bangkitnya kern bali keper- (jagoan berkulit putih) maupun 
cayaan dan kebanggaan diri sen- keseluruhan mm The'Year of the 
diri. ',Dragon itu tidaklah benar-benar 

Dalam konteks kesejarahan de- "rasialis anti Cina (-Amerika)" 
mikian, beberapa pengamat AS seperti yang berkali-kali disebut
maupun Asia (termasuk lndone- kan beberapa tokoh lain dalam 
sial melihat makna serangan- film itu maupun kesan umum 

'I't R d' G penonton. Mungkin lebih tepat 
serangan ml 1 er eagan 1 re- jika ia disebut sebagai sikap 
nada, Nikaragua dan, yang kini anti-rasa kalah atau anti-rasa 
ramai berlangsung, Libya. Dari 
sejumlah kemungkinan alasan rendah diri. Suatu sikap ingin 
yang kompleks di balik serangan- kern bali menjadi jagoan. Walau 

b d t hanya dalam angan-angan yang' 
serangan terse ut a a sa u, menu- digambar di atas layar putih. 
rut sejumlah pengamat, yang 
dapat ikut" diperhitungkan. 
Reagan suka menggempur Bagaikan suatu masturbasi,' 
negara-negara "kecil", dengan bukan seksual, tapi ideologis . • ** 
bayangan dapat dengan mudah 
menjadi pemenang, lalutampil • Ariel Heryanto, dosen di Uni
sebagai pahlawan jagoan, seperti versitas Kristen Sat1la Wacana, 
dalam film-film koboi tahun 1950- Sa/atiga. 
an dan 1960-an. Biar pun "kecil", 
sejumlah kemenangan itu setidak-
tidaknya dapat menghibur duka-
lara kekalahan-kekalahan yang 
lalu. 

Jika pengamatan kaum nonahli 
itu tidak terla)u meleset (walau' 
pasti tidak )engkap), maka penaf
siran tentang ciri-ciri utama film
film AS pada masa kepresidenan 
Reagan tadi diperkokoh. Tidak 
hariya di medan 12ertempuran 
bersenjata saja pancfangan ideo
logi Reagan itu dapat diwujudkan. 
Usaha membangun kern bali suatu 
perasaan menjadi jagoan besar 
berbendara AS digarap di luar 
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