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i KATA "dipolitisir" atau "dipoli- pernah terpotong - potong atau 
tikkan~' belakangan ini kelihatan terbelah - belah. Alam juga tidak. 

, menjadi laris dalam percakapan Hanyamesinyangdapatdiprete-
umum. Kataituseringmunculdi li, bagian - bagiannya di lepas -

, halaman koran yang dibaca kha- lepas. 
! layak. Juga dalam pidato para to- Karena itu, istilah "politik" be
I koh masyarakat. Bahkan mera- gitujuga istilah seperti "religius, 
, suki percakapan seharl - har!. ekonomis, teknologis, etis. bu-

I 
Ada misalnya yang menuduh ' daya. atau sosial" tidak meng

pihak - pihak tertentu telah mem- gambarkan kepingan - kepingan 

I 

pOlitisir soal Kedung Ombo. Ka- kehidupan, Semua itu hanyaJah 
lender Tanah Un tuk Rakyat kategori atau cara moderen yang 
yang beJakangan muncuJ seba- kita'pinjam dari Barat untuk me-
gai kasus besar di Jawa Tengah milah - milah. membeda - beda
ada yang menyebut "kalenderpo- kan. menganalisa dan membi
litis". Gejala apakah ini? carakan realitas kehidupan kita 

yang sebenarnya utuh tapi kom
Jika ditinjau hanya sebatas 10- pleks dan rumit. Kenyataan hi

gika formal kalimat yang meng- dup hanya tampak terpilah - pi
gunakan kata - kata tersebut. ke- Jah karena kita memilah - milah

; lihatanrlya tak ada yang Juar bia- nya daJam benak. pemahaman 
" sa dari gejala itu. Orang yang dan bahasa kita. 
I mempolitisir atau mempolitik: 

kan sesuatu diartikan sebagal 
orang yang dengan sen~aja 
memberi bobot. warna atau slfat 
politik pacta suatu halyang tadi
nya tidak berslfat polltlk. 

Persoalannya menjadi Jain dan 
rumit, jika kita pertanyakan be
berapa hal berikut ini. Adakah 
satu potong, satu bagian atau ke-

I pingrealitaskehidupan manusia 
yang sama sekali bebas atau ter
Jepas dari bobot, warna atau sifat 
politis? Apa makna "politis" itu? 
Apakah gejala penggunaannya 
yang negatif itu universal. yakni 
sarna negatifnya dimana saja dan 
kapan saja? 

Untuk menjawab pertanyaan 

Kehidupan beragama manusia 
tidak pernah terbebas dari berba
gai pengaruh non-religius. Kare
na itu banyak terjadi perang an
tar agama (bahkan sesama peme
Juk agama), walau semua agama 
mengajarkan cinta kasih kepada 
sesama. keadilan dan kebenaran. 
Banyak kesenjangan ekonomi 
atau politik direkayar:a dengan 
bumbu isyu Sara. Bahkan cinta 
romantis pria - wanita yang keli
hatannya serba spontan. aJa
miah, dan sangat pribadi tidak 
terlepas dari peJembagaan perni
kahan. yang tak terlepas dari pe
lembagaan hak waris. serta pem
bagian kerja dan kuasa secara 
seksuaJ. 

pertamasebenarnya tidak terlalu Singkatnya. tak ada kegiatan 
sulit. Kehidl/pan manusia tidak, manusiayangbebasdaridinami-

ka politik daJam masyarakatnya. 
Sebaliknya. tidak ada proses poil
tik yang berlangsung terJepas 
dari gejoJak ekonorni, teknologi, 
etika. budaya, atau keagamaan 
dalam masyarakat. Sejak keciJ 
setiap warga negara diindoktri
nasi berpihak pada seperangkat 
simbol dan nilai kekuasaan ter
tentu dan rnernbenci seperangkat 
simboJ dan nilai kekuasaan yang 
lain. Bahkan sejak Jahir ia teJah 
didaftar dan diJetakk~n di bawah 
pengawasan dan kuasa negara. 

Dengan demikian dari satu su
dut dapat dikatakan bahwa tidak 
ada apa pun yang dapat "dipoliti
sir". dalarn pengertian dibuat 
menjadi p~itis. SegaJa sesuatu 
sudah dengan sendirinya berLo
bot dan bersifat politis dalarn ta
karan yang berbeda - beda. Tak 
perJu ada orang yang membuat
nya rnenjadi politis. 

Setiap rnanusia dalam kehidu
pannya berpolitik. dalam peng
ertian terlibat daJarn proses poli
tik. Seperti halnya setiap orang 
berekonorni. berpendidikan. ber
kesenian, beretika. berbudaya. 
berteknoJogi. Berpolitik bukan 
saja wajar. sah dan hak asasi ba
gi setiap rnanusia. tapi juga ke
niscayaan. Tak bisa tidak. 

Represi Politis 
Yang normal dan wajar itujus

tru menjadi terbalik jika diamati 
betapa penggunaan kata "politi
sir" kini sudah menjadi senjata 
pamungkas yang populer untuk 
rnendiskreditkan lawan politis. 
Untuk mernbungkam. mencela 
dan mengutuk pihak yang tak 
disukai si pembicara. Makna ka
ta itu kini menjadi serba dan sa
ngat negatif. 

Orang yang disebut 'berpoli
tik" bukan Jagi setiap insan cipta
an Tuhan yang normal daJam 
masyarakat yang wajar, tetapi 
individu - individu tertentu yang' 
dianggap bertingkah me
nyeJeweng tata kehidupan dan 
bergerak di Juar sistem yang di
anggap sah. Di Yogya pernah 
ada pengadilan atas mahasiswa. 
SaJah satu tud uhan atasnya iaJah 
si mahasiswa mendiskusikan 
masaJah politik, walau diskusi 
berlangsung di dalam karnpus. 
di bawah pengawasan dosennya 
dan sesuai jurusan studinya. 
Orang jadi takut dituduh berpo
litik. 

Kata "politik" teJah dipolitisir 
sedemikian rupa sehingga 
rnaknanya justru bertentangan 
dengan hakikat manusia. Ung
kapan "politik yang dipolitisir" 
bisa membingungkan karena 
kontradiksinya. Sudah "politik"~ 
rnasih "dipolitisir" Jagi. Bukan
kah tadi dikatakan segala sesua
tu sudah dengan sendiri politis 
dan tak bisa dipolitisir? 

Yang dirnaksud dengan ung
kapan politik yang dipolisir di 
atas rnenunjuk pada suatu gejaJa 
nyata dalam praktek sosiaL Geja
Ja itu ditandai oJeh depolitisasi 
atau sterilisasi politis besar - be
saran, termasuk bahasa dan isti
Jah politik itu sendiri. JeJas 
proyek depolitisasi ini merupa
kan tindakan yang sangat poli
tis, Tapi bersamaan dengan itu 
(di sini terletak konsekuensi dan 
sekaligus kontradiksinya) ada 
pihak berwenang yang memberi 
bobot politik negatif terhadap is
tilah "politik", Istilah itujadinya 
tidak netral dan steril. Yang ter
jadi iaJah negasi politis terhadap 

makna kata "politik". 
. Bagairnana politisasl negatif 
atas makna kata politis itu bisa 
terjadi? Sejak kapan dan 
mengapa? 

Dalarn teori, proses represif 
atas makna kata politik itu pada 
tingkat sempurna hanya bisa ter
jadi seandainya hakikat kehi
dupan rnanusia s~b~gai homo po
litikus dapat djsarigkal secara to
tal. Artinya. manusia diperlaku
kan sarna dengan kecoa. kerbau 
dan karnbing. Semuanya adaJah 
rnahluk - rnahl uk yang tak berpo
litik. 

balam kenyataannya. repreasi 
kebahasaan dan penyangkalan 
praktis itu tak pernah rnungkin 
bisa sernpurna. Setiap represi 
atas manusia ternyatadibuat ma
nusialain. Bukanalarnatau Tuh
an. Bikinan manusia, terrnasuk 
represi, tak pernah sempurna 
dan abadi. 

Negara kolomal Hindia BeJan
da jelas sangat rnembatasi hak 
berpolitik warga negaranya. Ta
pi justru karena itulah rakyat re
la berkorban besar - besar-an 
membantu para nasionalis kita 
untuk menuntut hak berpolitik. 
sebagaimana juga hak - hak 
yang\ain. 

Politik yang Apolitis 
Menurut John Pemberton rna

syarakat kita kini diliputi oleh 
suasana yang disebutnya the po
litics of apolitic atau politik yang 
apolitis. Yakni Ilolitik yang me
nyangkaJ sifat politisnya sendiri 
dan rnenoJak keabsahan politik 
sesama warga negara. Pember
ton menyebut contoh mengapa 
hanya dua dari tiga Orpol klta 
disebut sebagai partai politik. Po-

SUARA MERDEKA 
litik terlanjur dianggap kotor 
dan hanya kaum kotor yang ber
politik. 

Di satu pihak iklim apolitik ini 
dapat dipa.ham,i sebagai salah sa
tu "persyaratan" lajunya pernba
ngunan yang berkiblat pada Rer
tumbuhan ekonorili dan menun
tut stabilitas keamanan, Persoa
lannya, jika kita menyan!1'kaJ 
pertumbuhan ekonorni sebagai 
keputusan politik kita sudah 
rnembuat pernyataan politis 
yang apolitis. KibJat pernba
ngunan tak pernah mungkin ne
tral dan bebas nilai politis. De
mikian juga refleksi kritis 
atasnya. 

Dalam dominasi bahasa politik 
yang apolitis ituJah dapat dipa
hami mengapa searang pegawai 
negeri yang rnenoJak ikut upaca
ra bendera di kantornya atau P4 
akan dianggap bertindak dan 
bersikap "politis". Sedang ke
giatan rekan - rekannya yang de
ngan setia mengikuti acara - aca
ra resrni itu tidak dibilang "po
litik". 

Itu juga sebabnya mengapa 
ada yang menjuluki kalerfder Ta
nah Untuk Rakyat itu kaJender 
politik. Sedang kaJender dengan 
gambar pahJawan nasional tidak 
politis, Cendekiawan yang mern
bantu anak - ana~ Kedung Ornbo 
bisa disebut berpolitik. Sedang 
warga negara Jain yang meng
ecarn si cendekiawan tak meng
aku sedang berpolitik. 

Sernua ini rnembuktikan bah
wa bahasa ternyata tak pernah 
netral. Tapijustru imJah yang di
sangkaJ oleh para ahli bahasa 
dan pendidikan humamora. Ba
hasa mutakhir kita yang rne
nyangkal sifat dan keberpihakan 
politisnya (yang apolitis) me
rupakan produk. abdi dan sekaJi
gus saksi zarnannya. Sadar atau
pun tidak. 

- Ariel Heryanto, StafPeng
ajar Pascasarjana UKSW Sala
tiga. 
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