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kit dan runtuh bersamaan dengan Oleh Ariel Heryanto antarras itu, juga dipenjarakan 
bangkit dan runtuhnya bahasa oleh Mahatlur. Seakan-akan Ma-
yang dikua,;ai keraj..lan. Bahasa hathir tampil scbagai juru damai, 
yang hidup di kalangan rakyat lain mereka menjanjikan suatu penengah tak berpamrih, atau pe· 
dan berada eli luar kendali keraja- hak dan pembelaan khusus bagi nyelamat ketertiban dan kesatuan 
an harus ditindas, karena itu me- salah satu kelompok warga bang- bangsa. 
rupakan suatu ancaman. Begitu sanya (keturunan !\1elayu). Bela- Tapi gambaran sederhana de
petuah "'ebrija pada Ratu Castilia kangan ini akibat dari kontradiksi mikian buyar berantakan, jika ki-
500 tahun lampau. Pada awal de- itu muneul ke permukaan kemba- ta ajukan beberapa pertanyaan 
kade ini Ivan IIlich tertegun mere- Ii. Sebuah koran Australia menilai lain. Misalnya, mengapa baru se
nungkan betapa jitu dan sekali- Malaysia mengalami "kemundur- karang ketegangan rasial itu tam
gus keji petllah itu. an" .dalam upaya berdemokrasi. pil ke permukaan setelah bebera-

Ketegangan yang mencekam Pemerintahnya sudah mulai ber- pa tahun sempat dipendam? Me
Malaysia pada minggu-minggu ini gaya otoriter, Bahkan Tunku Ab- ngapa cendekiawan seperti Dr 
melibatkan isu bahasa, Tapi selu- dul Rahman, perdana menteri Chandra Muzaffar yang memper
ruh ketegangan itu dapat dip a- pertama Malaysia, marah-marah. juangkan perdamaian antarras 
hami sebagai kekeruhan berbaha- Katanya, ini bukan lagi demokra- dan agama di Malaysia juga dije
sa, dalam pengertian mengolah, si, tapi diktator! bloskan ke penjara pada minggu-
menata, memahami kenyataan se- Kejadian minggu.minggu bela- minggu panas ini? Ketegangan 
cara sosial. kangan ini telah diberitakan me- rasial memang ada, paling tidak 

Pada intinya, para saudara kita dia massa. Setidak-tidaknya pada sebagai isu. Tapi rupanya hal itu 
di Malaysia kelihatan sedang waktu tulisan ini diselesaikan kini telah tercampur-aduk oleh 
menghadapi ujian sejarah. Sela- hampir 100 orang ditahan. Dari sejumlah ketegangan-ketegangan 
rna ini mereka tampil sebagai luar maupun dalam Malaysia sen- lain. Salah satu upaya untuk me
bangsa yang terhormat karena to- diri telah bermunculan protes dan nanggulangi kekacaubalauan itu 
leransinya pad a kemajemukan imbauan agar mereka yang .di- ialah menata makna kenyataan
ras dan agama penduduk. Di ling- tahan segera dllepaskan, atau Jlka kenyataan sosial itu dalam bahasa 
kungan Asia Tenggara, mereka perlu dlpenksa pengadllan secara yang menguntungkan. . 
dianggap lebih "demokratis" da- terbuka. Pemerintah tidak mera- Gambaran atas Mahathir seba
ripada tertinda5,·di· bawah"p(!me;,.~.s,\>perlu I1\~p:.1e~p~,~I!.,.~!l~ti~\au gai was it ~il,~t.g,~Am: .. :jfI1~eta 
nntahan "oloriter", Lebih .. mirip .bJ.l~tl yang. rel1gk'aprnn<;L:e~l)a- raslal MelaY.lJ.~ma.J.l,lga,~\l,.h. dl
Filipma yang menghormatr><hak»·hanan ItU dllakukan atas peratur- pertahankan .. karena--beberap Sl
oposisi, daripada Singapura yang an 'khusus Internal Security Act kap dan pernyataan Mahathir 
alergi pada plkiran kritis. GSA), yang belum lama ini juga yang bersentimen "anti-Cina". 

Tapi sejak awal riwayatnya se- digunakan Pemerintah Singapura Kebijaksanaan Ekonomi Baru 
bagai bangs a merdeka, mereka untuk menahan sejumlah aktivis yang dibanggakan Mahathir seba
menyimpan kontradiksi yang aki- keseman teater gai pembela usahawan Melayu 
balnya oisa ,ewaktu-waktu dita- Kekhawatiran berbagai pihak dipandang dengan cemberut oleh 
gih seJarah. Di satu pihak mereka tidak terbatas pada nasib mereka kaum non-Melayu, bahkan juga 
bertekad mernbina suatu persatu- yang kIm sudah tertahan! keluar- beberapa tokoh keturunan Me
an bangsa yang modern. Di pihak ga, dan orgamsasl yang dlplmpm- layu sendiri! Mahathir sering ber-

nya. Tapi jum!ah penahanan itu oieara tentang kemelayuan de
bertambah terus, Penahanan tan- ngan kebanggaan. Dan beberapa 
pa diad iIi ,tla ISA bisa berlang- hari sebelum menangkapi pengri
sung clua tahun, lcwat perpan- tiknya, Mahathir berpidato di 
jangan dua bulan sekali, Juga Vancouver memuji "tindakan ra
dikhawatirkan akan terjadinya sialis" Rabuka di Fiji. 
kerusuhan rasial besar-besaran Akhirnya juga perlu disebut ke
seperti yang pernah terjadi 13 Mei jadian sejak September lalu yang 
1969 di Kuala Lumpur. Setidak- dianggap sebagai awal percikan 
tidaknya, perkembangan yang api yang kini membakar kete
memburuk bisa mengundang gangan rasial di Malaysia. Kejadi
berlakunya undang-undang daru- an itu menampilkan Mahathir bu
rat, atau campur tangan militer, kan sebagai orang yang netral, 
yang mengakhiri riwayat demo- tapi wakil. dari 'pemerintah dan 
knisi mereka. partai bermayoritas Melayu yang 

Tapi justru dengan dalih meng- mendesak hak hidup kaum ketu
hindarkan terjadinya kerusuhan run an Cina. Waktu itu Kementeri
rasial itulah, pemerintah pimpin- an Pendidikan mendesakkan di
an PM Mahathir mengadakan pe- angkatnya lebih dari 100 guru dan 
nahanan besar-besaran sejak 1960 pejabat administratif baru untuk 
ini. Jadi, mana yang benar?' De- ditempatkan di beberapa SD ber
ngan dalih yang 5ama Mahathir bahasa Mandarin. Pimpinan SD 
melarang semua bentuk pawail yang bersangkutan dan perhim
demonstrasi. termasuk pawai rak- punan· pengurus serta guru' seko
S3§a yang direncanakan berlang- lah Mapdarin di Malaysia (Dong 
sung 1 November untuk memper- Jiao Zong) , meilOlak'-keputusan 
ingati HUT ke-41 partai UMNO itu dengan dua ah'lsan. Pertama, 
pimpinan Mahathir sendiri. Di- para pegawai baru itu tak bisa 
perkirakan 500.000 penduduk berbahasa Mandarin (waJau ber
siap menghadiri pawai itu. Tin- keturunan Cina). Kedua, peme
dakan Mahathir lebih dramatis rintah dianggap melanggar kese
dengan dibreidelnya tiga koran, pakatan resmi (dalam front Nasio
masing-masing berbahasa lng- nal 1986) untuk mempertahankan 
gris, Cina, Melayu. watak dan kedudukan berbahasa 

Cina dan India sebagaimana 
Bahasa ras adanva. 

Tindakan pemerintah Jtu juga 
dicurigai sebagai awal siasat un
tuk melenyapkan kedudukan 
kaum non-Melayu dalarn kehi
cJupan oerbangsa, Jumlah merck a 
lebih dari 40 persen penduduk. 
Kecurigaan ini berhubungan an
tara lain, dengan pengalaman ta
hun lalu, Waktu itu Menteri Pen
didikan Anwar Ibrahim, merenca
nakan peresmian aksara Jawi 
(Arab) sebagni bahasa terlulis res
Illi bahusa nusionnl. rnengganli
kUIl aksaru Latin yang lerpakai 
sel:llnl1 ini. Kccurigautl. kuutl I1()Il~ 
M('luyu (khllslIsn,Y1I Cinu dun Ill· 

Kekhawatiran akan terjadinya 
kerusuhan rasial itu rncmang ber
alasan, baik seba;.;ai seoab 
ataupun akiIJ,'l penallanan ladi. 
Masalah rasial l1Iemang berseja
rah panjang di mas a lalu Malay
sia, tapi selama beberapa bulan 
ini ketegangan rasial telah mend i
dih. Bcberapa oknum dari rna
syarakat keturunan Cina dan Me
luyu saling unjuk rasn cltauvinis
tie secara konfrontatif. 

DitinjOlu dari hal ini, Mahatbir 
kclihal<mnya tidak rncngad a-ada 
,1ilw hk:ll':l fJl"'ihal kernung1cinan 
t,'rj;,dinya j«('rllsllhun r;,sial. Be
""rapa tok"l, yang belak''''gan (Bcrs!llllhung kc hul. V kol. 3-5) 
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Hikmah 
dial juga dikobarkan oleh sejum
lah kebijakan lain dalam bebera
pa bulan ini, termasuk kewajiban 
berbusana Melayu pada upacara 
w1suda di Universitas Teknologi. 

Dari isu pengangkatan guru 
September lalu itu, berkembang 
ketegangan ras1a!. Beberapa indi
vidu. dan partai politik (termasuk 
yang berkoalisi dengan pemerin
tahan Mahathir) ikut campur. Se
bag1an yang berketurunan Cina 
membera protes terhadap kebi
jakan pemerintah. Sebagian lain 
yang berketurunan Melayu meng
adakan pawa1 untuk menyerang 
bal1k pemrotes non-Melayu itu. 
Pada yang pertama kelihatan ulah 
partai MCA (Malavsian Chinese 
Association) yang 'berkoalisi de
ngan pemerintah, rnaupun DAP 
(Democratic Actior Party) yang 
berOpOS1Sl. Lee Kim Sui, Menteri 
Perburuhan, tampil seuagal salah 
satu tokoh di pihak "Cina" ini. 
Pad a seberang yang lain tampak 
gerakan Pemuda UMNO yang pa-
1ll1g galak rnernbela ras "Melavu·'. 
Anwar Ibrahim yang juga pop-uler 
dalam Pemuda UMNO wmpil se
bagi jagoan di pihak ini. 

Sementara Ibrahim muncul se
bagai tokoh kontroversial karena 
kebijakannya dalam hal bahasa 
dan pcndidikan, Lee jadi kontro
versial karena ucapannya yang 
menyinggung beberapa Melayu. 
Menurut Lee, semua ras besar di 
Malaysia datang dari tempi!lt lain 
Jad1 tak ada yang berhak istimewa 
menjadi lebih "pribumi". Karena 
ucapannya ini, gelar "Datuk" un
tuknya dicabut. Sudah tiga kali 
UMNO menuntut Lee turun dari 
jabatannya dari kabinet pemerin
tahan. 

Walau Mahathir tidak mengada
ada penhal ketegangan rasia!. te
tap1 digunakannya hal itu sebagai 
satu-satunya alasan untuk bertin
dak nondemokratis belakangan 
ini patut dikaji lebih teliti. 

Bahasa politik-ekonomi 
Tak sedikit kalangan ya'ng men-

(Sambungan dari halaman IV) 

curigai tindakan Mahathir itu se
bagai siasat "adu domba", dengan 
mengorbankan kaum keturunan 
Cina maupun berbagai kelompok 
organisasi nonpemerintah seba
gai kambing hitam. Dalam penaf
siran ini, bukanlah ketegangan 
ras1al belakangan ini yang paling 
berpengaruh dalam pertimbang
an Mahathir untuk melakukan 
penangkapan-penangkapan. Pe
nyebab utamanya ialah remuknya 
tubuh pemerintahan yang dijadi
kan p1Jakan Mahathir sendiri. Bu
kan saja pemerintahan koalisinya 
kini terbelah. Bahkan partai UM
NO yang dipimpinnya beran
takan paling tragis dalam sejarah, 
dan t3k terkendali lagi. 

April lalu Mahathir menang se
cara tlP1S dalam pemilihan pim
pman UMNO. Sebelum ia sempat 
dud uk mapan, keabsahan pemi
llhan ltu dltolak oleh Dafa saing
annYa dalum tubuh Ul\lNO sendi
rio Kasus ilu bahkan siap-siap 
dtpenksa d1 pengadilan. Semen
tara iLU seretnya ekonomi me
nambah kesulitan di dalam mau
pun luar partai. Berbagai birokrat 
dari . kubu pemerintah maupun 
OpOSlSl kekenngan sumber rezeki 
secara sah maupun kOrupsi. 
Kaum Melayu yang dulu menda
P?t kesempatan istimewa kini ja
d1 telantar sebagai penganggur 
dalam Jumlah puluhan ribu. 

. Dalam keadaan gawat demi
klan, b1salah dimengerti jika sia
pa pun pada posisi Mahathir jadi 
gemar bicara tentang Upersatu
an", Bukannya persatuan bangsa 
secara abstrak, tetapi persatuan 
kaum Melayu secara konkret. Ke
tegangan rasial yang tidak dicip
takan Mahathir menjadi pendu
kung bahasa "persatuan" demi
kian. Bahasa persatuan demikian 
menjadi pedang bermata ganda. 
Mata yang satu mengalihkan atau 
meredakan perhatian orang dari 
bencana dalam tubuh UMNO 
di,)n serangan satu belah. tubul~ 
UMNO terhadap kepemimpinan
nya. Mata yang lain dati pedang 
yang sama membabat kaum opo
SISl d1 luar UMNO yang telanjur 
dibahasakan sebagai musllh kesa
tuan kaum Melayu. 

Dari perspektif ini, dapatlah di
pahaml bentuk dan isi serta mo 
mentum t1l1dakan nondemokratis 
Mahathir mlJ1ggu-minggu ini. 
Orang seperti Chandra Muzaffar 
ikut meringkuk dalam penjara, 
walau 1a berketurunan India dan 
antipersengketaan rasial Cina
Melayu. Selain. menjadi tokoh 
cen~ekiawan Islam yang kontro
verslal karena. pandangan liberal
nya, Muzaffar juga pengritik kebi
Jakan Ekonomi Baru pemerintah. 
Menurut dia, kebijakan itu hanya 
alat yang menguntungkan pe
nguasa elite Melayu (bukannya 
masyarakat keturunan Melayu 
pada umllmnya) yang sudah 
kaya-raya. Bersama kelompok 
Al1ran yang dipimpinnya, Muzaf
far yakm pesoalan ekonomi di 
negerinya ialah persoalan jurang 
kaya-mlskm, bukan persoalan ras 
Melayu dan non-Melavu. Aliran 

memilih cara menjauh dari politik 
partai, dan antikekerasan, 

Dengan perspektif di atas, la
rangan berlangsungnya pawai 
HUT UMNO oleh Mahathir juga 
Jadl bermakna lam, Larangan itu 
merupakan tindakan 'menghin
darkan bentrokan dua belahan 
dalam tubuh UMNO di depan 
publik secara fatal, serta serangan 
musuh Mahath1r terhadap diri
nya. Mahathir juga menahan be
berapa tokoh Melayu dari UMNO 
(Tajuddin Abdul Rahman dan 
Ibrahim Ali) yang menentangnya. 
Rupanya Justru unsur-unsur kri
tis dari dalam tubuh UMNO ini 
sendirilah sasaran utama Malia
thir. Jumlah mereka dalam ta
hanan bertambah di be'iakangan 
han. Semen tara tahanan lain me
rupakan kedok penghias bahasa 
"persatuan ,. l\!elayu tadi. 

Seandainya penafsiran ini be
nar, maka persoalan rasial iLu 
tampak j3di sekunder. Bukan ha
nO'a Mahathir yang bisa meman
[aatkan gembar-gembor isu rasial 
1tU. Banyak di antara tokoh poli
uk yang langsung terlibat dalam 
persengketaan rasial itu juga 
1ayak d1pertanyakan motivasinya. 
Ada yang menilai ulah Anwar 
Ibrahim berhubungan dengan 
amb1s1 menJadi pengganti Maha
th1r. Tmgkah Nadjib Tun Razak 
yang mlhtan di Pemuda UMNO 
dicurigai sebagai persiapan dalam 
pem1hhan ketua organisasi itu. 
Tmgkah anggota MCA dan DAP 
yang berketurunan Cina pun me
ragukan: apakah mereka sedang 
membela bahasa dan budaya mil
syarakat Cina di Malaysia? Atau 
memperjuangkan kepentingan 
pohtlk sendlri. 

Siasat .menggunakan isu rasial, 
sermg dllkuti korban jiwa berba
gal ras, dapat digunakan oleh pe
nguasa atauplln oposisi penguasa 
demi kepentingan politik masing
masmg. Slasat 1m dapat dig una
kan d1 berbagai negeri dan zaman. 
Tap1 d1 setiap negeri dan zaman 
d1butuhkan kelihaian berbeda
bed a untuk menyusun isu itu agar 
'b1sa sesua1 dengan bahasa yang 
dapat diterima rakyat, karena per
bedaan sltuasi. .,** 
* A riel Heryanto, dosen Fakul
tas Sastm UnitJersitas Kristen Sa
tya l."cLcClJ/a'SCllatigCl, kini kngah 
stlLd, cil Munash University-Mel
bOlL rile I A lLstraiia) sebagai visi
ling .tel/me. 
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