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K
erusuhan rasial di 
Amerika Serikat (AS) 
minggu lalu dapat 
dibicarakan secara keliru 
dalam 3 cara. 

Pertama, kerusuhan itu dapat 
dibahas keliru bila kita 
mempersoalkan apakah bangsa 
Amerika itu rasial, lebih rasial atau 
kurang rasial dari bangsa lain. 
Kedua, kerusuhan itu juga dapat 
kita amati secara keliru sebagai 
sesuatu yang aneh; kerusuhan 
rasial kok bisa terjadi di negeri 
"adil-makmur" seperti AS. Ketiga, 
keliru jika kita menduga 
kerusuhan itu dapat dibahas 
secara "berjarak". Kita bukan 
sekadar penonton suatu peristiwa 
yang tak ada sangkut-pautnya 

Kiios'iSHAN 
ARIEL HERYANTO DI AS 

DAN KITA 
Pada hakekatnya tak ada 

masyarakat yang sama sekali 
bebas dari benih rasialis, atau 
sebaliknya yang sepenuhnya 
rasialis. Juga, pada hakekatnya 
tidak ada bangsa yang lebih 
rasialis dari yang lain. Rasialisme 
sesekali meledak di suatu 
masyarakat karena alasan-alasan 
politik-ekonomi yang tidak bersifat 
"khas" budaya masyarakat 
tersebut. AS bukanlah 
perkecualian. 

Bangsa AS adalah salah satu 
bangsa di dunia yang paling 
ramah. Apalagi mereka yang hidup 
di Negara Bagian California, 
darimana kerusuhan minggu lalu 
berawal. Oi sana dengan mudah 
kita bisa menemukan teman baru 
di tempat-tempat umum. 
Keramahan, selain kenaifan, 
masyarakat AS sudah menjadi 
bag ian dari stereotip mereka. 

California merupakan negara 
bag ian yang kaya keaneka-ragaman . 
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budaya, agama, ras atau suku 
bangsa dari berbagai pelosok 
dunia. Oi sekitar kota Los Angeles 
saja, dapat dijumpai ribuan orang 
Indonesia. Oi California, saya 
pertama kali mencicipi dan 
gandrung masakan Korea, Jepang, 
Vietnam, Ethiopia, Lebanon dan 
India di warung kakl-lima atau 
depot kecil. Walau belasan tahun 
makan masakan Cina di Indonesia, 
baru setelah di California saya 
belajar menggunakan sumpit, dan 
belajar membedakan rasa masakan 
Cina dari berbagai propinsi di 
Tiongkok. 

Tapi itu semua adalah satu sisi 
dari wajah AS. Seperti propaganda 
"Bhinneka Tunggal Ika" dari 
Sabang sampai Merauke. Satu sisi 
wajah AS itulah yang dipotret 
besar-besar dalam berbagai media, 
di sam ping potret tentang 
kemakmuran. Sebetulnya wilayah 
California dan AS pada umumnya 
sudah bertahun-tahun dicekam 
oleh ketegangan politik-ekonomi, 
yang antara lain berwajah rasialis. 
Apa yang terjadi di sana minggu 
lalu bukanlah kejutan. Sama sekali 
tidak aneh. 

Oi AS ada celebrities berkulit 

hitam seperti Michael Jackson atau 
Mike Tyson. Tapi citra para 
bintang ini tidak mampu mengubur 
kesenjangan sosial antara kaum 
putih dan kaum berwarna, 
khususnya warga kulit hitam. Oi 
sana tak jarang terjadi bentrok 
rasia/. Pawai memperingati Martin 
Luther King paling belakangan ini, 
diwarnai bentrok fisik cukup 
serius. Seorang calon dalam 
pemilu presiden AS tahun ini 
mengkampanyekan semangat 
antikulit-hitam. Kerusuhan minggu 
lalu tidak aneh. Yang aneh, justru 
mengapa baru minggu lalu 
kerusuhan itu meledak? 

Apa rahasia keberhasilan 
pemerintah AS dalam menjaga 
stabilitas dan keamanan 
masyarakatnya yang pincang 
selama ini? Salah satu jawabnya 
mung kin adalah apa yang disebut 
resi sosiologi Max Weber sebagai 
"dominasi legal". Oengan 
aparat dan budaya hukum yang 
resmi dan rapi, tata sosial 
dipertahankan. Pelanggaran 
ditindak tegas. Bukan dengan 
satpam, hansip, polisi, atau 
kodim. 

Berbeda dengan kita di 
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Indonesia, di AS orang diajar takut 
dan tunduk pada hukum, kalau 
pun tidak hormat atau pereaya. 
Pelajaran itu tidak diberikan hanya 
dengan kata-kata, tapi dengan 
eontoh pelaksanaan hukum 
preventif dan represif yang tak 
main-main. Dengan kondisi 
seperti itu pun kaum bawah di AS 
seringkali masih berani melawan 
hukum dalam skala keeil-keeilan, 
sambil menanti kesempatan yang 
lebih besar seperti yang tersedia 
pekan lalu. 

Bag; penguasa AS, keberhasilan 
dalam dominasi legal itu 
menumbuhkan kepereayaan pada 
diri sendiri. Mereka berani 
berpropaganda tentang keunggulan 
dan kepemimpinannya di dunia, 
tentang demokrasi yang dieatut 
sebagai saudara-kembar pasar 
bebas kapitalisme. Propaganda 
semaeam itu tidak saja 
dimaksudkan untuk menggarap 
kepatuhan rakyatnya sendiri, dan 
para korbannya di berbagai negeri 
lain seperti Indonesia. Propaganda 
itu juga diperlukan untuk 
memabukkan si penguasa sendiri 
dengan keyakinan moral, bahwa 
dirinya benar dan baik. 

Salah satu strategi dan 
konsekuensi dari janji-janji 
propaganda demokrasi itu ialah 
membuka etalase kebebasan 
berpendapat, termasuk dalam 
media massa. Bagi banyak pihak 
di dunia ketiga, polisi menyiksa 
seorang tersangka atau memukuli 
anak ngebut itu sih bukan berita. 
Tapi bagi bangsa AS yang kenyang 
(otbah tentang hukum dan 
jemokrasi, kejadian yang menjadi 
Jenih kerusuhan minggu lalu itu 
adalah hal serius. Apalagi 
peristiwa itu terekam pita video 
dan disiarkan jaringan televisi 
nasional. Bagi bangsa yang diajar 
hukum resmi itu, alat bukti legal 
seperti rekaman video menduduki 
tingkat otoritas yang paling 
istimewa. Bukan fatwa, 
kebijaksanaan atau petunjuk bapak. 

Walau takut pada hukum, 
sebagian besar rakyat AS sudah 
tidak lagi hormat dan pereaya 
pada hukum maupun negara. 
Karena itu rasa tak berdaya dan 
frustrasi massal merajalela. Kurang 
dari setengah tahun ini, muneul 
kekeeewaan nasional besar-besaran 
pad a aparat legal. Pertama, ada 
pengadilan yang membebaskan 
seorang tertuduh pemerkosa dari 
dinasti Kennedy yang kulit putih. 
Kedua, film JFK membelah bangsa 
AS menjadi kubu yang pro dan 
kontra pad a tuduhan film itu, 
bahwa pengadilan berkomplot 
dengan aparat intelijen dan militer 
untuk mengadakan kudeta 
berdarah dan membebaskan yang 
bersalah. Ketiga, ada kasus 
pengadilan Mike Tyson. Walau 
banyak yang setuju pemerkosa 
harus dihukum berat, banyak yang 
euriga ada unsur rekayasa rasial 
dan politik-ekonomi di balik kasus 
Tyson yang kulit hitam. 

Tragedi minggu lalu di AS 
merontokkan mitos tentang 
keunggulan dan keteladanan AS 
bagi dunia. Juga mitos tentang 
kaitan antara pasar be bas 
kapitalisme - belakangan diberi 
eufemisme: Tata Dunia Baru -
dengan demokrasi. Tapi, tak euma 
itu! 

Keliru jika kita menduga 
kejadian itu merupakan krisis 
kapitalisme seperti dulu orang 
menunjuk perubahan di Eropa 
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Timur sebagai krisis sosialisme. 
Kejadian minggu lalu lebih tepat 
disebut krisis legitimasi 
kapitalisme. Simon Clarke 
menggambarkan krisis di Eropa 
Timur tahun lalu sebagai krisis 
lembaga kenegaraan, bukan krisis 
sosialisme. Kerusuhan minggu lalu 
di AS mung kin juga kelanjutan dari 
proses panjang krisis kenegaraan. 

Juga keliru jika kerusuhan itu 
lalu dijadikan sekadar alat ejek 
untuk menuding hidung AS saja. 
Banyak intelektual Indonesia 
sendiri harus mengangkat jari 
telunjuknya dan menggosok 
hidung sendiri. Yakni mereka yang 
bukan saja termakan propaganda 
globalisasi, pasar bebas dan Tata 
Dunia Baru, tapi telah ikut 
berkampanye tentang apa yang 
sudah dipereayainya itu. 

Di Indonesia tak ada 
propaganda negara asing yang 
lebih kuat daripada propaganda 
AS. Tidak saja dalam bentuk 
resmi, tapi dalam bentuk 
kebudayaan pop. Film dan cara 
televisi memamerkan daging
darah-dollar, hingga makanan
sampah - di tanah airnya disebut 
junk food - seperti hamburger, 
fried chicken dan pizza. Karena itu 
keliru, jika cuma pemerintah AS 
yang diberi nasihat supaya 
merenungkan kembali keyakinan
keyakinannya. 

Dalam masa Orde Baru ini, baik 
para pejabat pemerintahan maupun 
para pengritik kita menduga AS 
negeri yang demokratis. Para 
pengritik Orde Baru mengharap 
bangkitnya kelas menengah yang 
berjuang untuk demokrasi "seperti 
di AS". Para pejabat negara 
menegaskan, kita tak perlu 
demokrasi "seperti di AS". 

Sungguh keliru jika dibilang 
baru sekarang AS kelihatan 
belangnya. Sudah bertahun-tahun 
AS mensponsori atau merestui 
berbagai perang dan kerusuhan di 
negara lain, baik yang langsung 
dengan eorak rasial atau pun 
tidak. Lebih tepat jika dikatakan 
baru sekarang banyak orang sadar 
akan sepak-terjang kapitalisme AS. 
• 
(Penulis adalah pengamat masalah sosial, polilik, 
kebudayaan dan bahasa alumnus Michigan University, 
AS, dan kini lengah menyelesaikan studi S·3-nya di 
Monash University, Australia) 
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