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MILITERISME 
5151 KEJIWAAN DAN PERILAKUNYA 

Oleh: Ariel Heryanto 

J angan terburu buruk sangka dulu. 
Militerisme tidak sama dengan pe
merintahan yang dipimpin oleh per
wira militer, melainkan sebuah ge

jala sosial dan kejiwaan yang bisa terjadi 
di negara yang dipimpin warga sipil sekali
pun . Sebagai gejala, percikan budaya 
militerisme dapat ditemui dalam kehidup
an sehari-hari. Di kantor, dalam keluarga, 
bahkan dalam benak dan perilaku kita 
sendiri yang kita anggap lumrah. 

Yang selama ini kita pahami adalah 
bahwa militerisme menakutkan ban yak 
pihak. Namun yang kurang atau lebih 
sukar dikenali justru sosok menakutkan itu 
sendiri , yang sebenarnya mengidap watak 
penakut yang parah . Tak ada makhluk 
yang lebih menderita ketakutan dan seka
ligus menikmatinya daripada mereka yang 
mengidap militerisme, walau mereka me
nakutkan pihak lain. 

Militerisme menyajikan suatu cara kerja, 
cara memandang dunia dan pedoman 
bersikap hidup dalam interaksi sosial se
hari-hari . Kehaditpn militer tidak otomatis 
merupakan perwujudan militerisme. Seba
liknya, negara yang secara formal dikuasai 
sipil tak berarti steril dari militerisme. Maka 
menurut Michael Mann, militerisme adalah 
seperangkat sikap dan praktek sosial yang 
didasarkan pada anggapan bahwa 'pepe
rangan ' dengan segala persiapannya se
bagai sesuatu yang normal dan menggai
rahkan. 

Wajar jika militerisme memandang du
nia sebagai suatu medan 'peperangan .' 
Prinsip hidup paling utama ialah me
nyerang atau diserang. Menguasai atau 
dikuasai. Karena itu dua bentuk 'bunga-

bunga ' budaya militerisme ialah (a) rasa 
takut yang memasyarakat dan (b) simbol 
kekerasan dan kebuasan (kejantanan) di
tonjolkan. Masyarakat yang mengidap mi
literisme mungkin secara formal ' me
nyanjung simbol-simbol k~kerasan dan 
kegagahan. Tapi ini sekadar kompensasi 
kejiwaan , karena mereka menderita teror 
atau trauma. 

Kekerasan barangkali salah satu dasar 
terpenting sejarah kebudayaan umat ma
nusia. Juga masyarakat yang mengklaim 
kebudayaan nasionalnya berdasarkan ke
bebasan , harmoni ataupun peradaban. 
Maka minimnya acuan pada kekerasan 
dalam kajian sosial budaya kita bisa jadi 
merupakan gejala traumatik itu. 

Kekerasan tidak saja dominan dalam 
masyarakat yang disebut barbar, bukan 
pula monopoli negara-negara Dunia Keti 
ga yang masih baru berkembang. Moder
nitas yang dianggap membuahkan prokla
masi kemerdekaan politik bagi segala 
bangsa, hak asasi , kreativitas ilmu dan 
seni , peradaban rasional serta pasar
bebas kapitalisme ; ternyata tak kurang 
buasnya. Sehingga menurut pakar kebu
dayaan/politik Ben Anderson (1992) , dua 
abad modern terakhir ini merupakan masa 
penuh kekerasan yang tak ada duanya. 
Tak ada negara yang lebih ban yak berpe
rang selama abad 19 daripada Inggris 
-pemuka industri dan pasar bebas- kata 
Ben. Dan tak ada negara di paruh abad 20 
yang lebih banyak berperang ketimbang 
Amerika Serikat yang sok berkiblat pada 
pasar bebas. Malah, dua perang dunia 
disponsori oleh para raksasa kapitalis . 

Kekerasan agaknya menjadi bagian ter-
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penting dalam kehidupan sehari-hari kita. 
Bukan saja di lapangan sepakbola, tapi 
juga lalu lintas di kota dan birokrasi di 
kantor. Peri kehidupan politik dan ekonomi 
adalah medan bantai-memban.tai yang tak 
kurang keras daripada Bharatayudha. Oa
lam budaya kita? Lihat saja. Adakah 
propaganda budaya yang lebih gencar 
dan sukses di masyarakat kita ketimbang 
propaganda kekerasan? Kampanye keke
rasan yang dilancarkan video dan film bagi 
anak-anak hingga orang dewasa jauh 
mengungguli P-4. Gambar poster di kamar 
tidur dan mimpi kaum muda mengidolakan 
makhluk berotot, berdarah, dan bersenap
an . Termasuk juga mainan anak-anak. 

M ungkin benar yang dikatakan 
Pierre Bourdieu dan Noam 
Chomsky, bahwa tontonan 
olahraga dan fiksi yang penuh 

kekerasan sebenarnya ditujukan buat ' 
kaum bawah. Para buruh hanya bermodal
kan otot untuk mencari nafkah, dan karena 
itu membanggakan kekuatan otot. Tapi itu 
gambaran di mata negara-negara Barat 
yang agak liberal , dimana tersedia hiburan 
dan jenis tontonan lain yang lebih mema
merkan kekuatan estetika dan otak ketim
bang otot. Oi banyak negara bekas jajah
an, pili han seperti itu tak banyak tersedia, 
karena olah estetika dan otak sering tak 
disukai. 

Maka, anehkah jika guru atau orangtua 
gam pang memukul anak yang bagaima-
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napun sedang bersusah payah mencoba 
tumbuh dewasa dalam masyarakat yang 
senantiasa mencurigai mereka? Anehkah 
jika ada suami mengiris-iris tubuh . istrinya, 
atau istri membakar suaminya, kakek 
memperkosa cucu , perampok me
nyembelih korbannya, dan seterusnya? Oi 
tahun 1960-an pidato Presiden Indonesia 
merupakan satu-satunya acara yang 
mampu menyedot perhatian rakyat. Kehi
dupan kota seakan terhenti. Oari birokrat, 
ibu rumahtangga hingga tukang becak 
meninggalkan kerjanya secara suka rela 
untuk berpindah di depan radio mende
ngarkan pidato. Tahun 1980-an satu-satu
nya acara yang bisa menghimpun perhati
an nasional sehebat itu adalah tontonan 
daging-otot Mike Tyson :rJenggebugi la
wannya. Sekitar 2.000 mahasiswa pernah 
berdemonstrasi anti-kekerasan di Yogya 
tahun 1989. Tapi itu hanyalah acara iseng 
anak riluda kota di sela-sela belajar, 
berpesta dan berpacaran. Sementara itu 
propaganda kekerasan melembaga di ba
gian terdalam batin dan sistem sosial kita. 

Militerisme hanya bisa berlangsung 
apabila ada dukungan legitimasi dari ma
syarakat. . Dan legitimasi itu hanya ada 
apabila masyarakat dapat diyakinkan akan 
adanya bahaya yang mengancam. Tak 
ada ajaran lain yang lebih sibuk ketimbang 
militerisme dalam menakut-nakuti orang 
lain akan lingkungan sekitarnya. Orang 
yang termakanideologi militerisme selalu 
merasa curiga dan was-was. la pengidap 
paranoid yang selalu merasa ada ancam
an di sekelilingnya . . 

Persoalannya, benarkah kampanye ten
tang ancaman itu cuma isapan jempol 
untuk membodohi masyarakat, sedangkan 
juru kampanye militerisme hanya berpura
pura ketakutan akan adanya ancaman? 
Jawabnya bisa ya bisa juga tidak. Me
mang benar bahwa militerisme adalah 
salah satu komoditi industri yang 'basah ' 
dalam abad ini. Propaganda tentang an
cam an bahaya merupakan satu paket 
produksi dan pemasaran yang dibiayai 
besar-besaran untuk meraih laba lebih 
besar bagi militerisme. 

Tetapi militerisme bukan hanya sebuah 
usaha dagang. Menakut-nakuti masyara
kat akan adanya bahaya dan ancaman 
sosial bukan seluruhnya kepura-puraan. 
Mungkin ada oknum militeristik yang mam
pu menakut-nakuti orang lain tanpa dirinya 
sendiri ikut jadi ketakutan. Tapi propagan
da apa pun tak pernah berhasil jika para 
petugas propagandanya tidak ikut percaya 
akan isi propagandanya: 

T
anpa mekanisme 'takut' yang in
heren dalam militerisme, akan su
lit memahami perilaku militerisme. 
Banyak intelektual akademis yang 

bingung mengapa pengidap militerisme 
mudah tersinggung, selalu bercuriga, cen
derung over-reaksi dan super-represif. Pe
rilakunya bagaikan menembak semut de
ngan meriam. Tapi para intelektual bahkan 
hanya bisa merasakan ketakutan mengha
dapi sepak-terjang militerisme. Mereka tak 
pernah menyadari bahwa sebenarnya mili
terisme bersumber dari kompensasi rasa 
takut, rendah diri, dan rasa terancam. 

Sebenarnyalah setiap orang itu baik. 
Apalagi jika perut kenyang dan hatinya 
tenteram. Kebengisan bersumber dari ke
serakahan atau perasaan (seakan-akan) 
terancam. Mereka biasanya tidak merasa 
bertindak keras dan kejam, melainkan 
gagah berani membela diri dari (bayang
bayang) ancaman, tanpa menunggu risiko 
ancaman itu menjadi semakin serius. Lalu 
bagaimana kita menghadapi orang sema
cam ini? 

Menghadapi militerisme dengan kon
frontasi justru bisa memperkuat keyakin
an, anggapan dan kecurigaan mereka 
tentang adanya ancaman nyata. Meskipun 
konfrontasi itu berupa kata-kata, uraian 
log is, estetik, faktual atau rasional. Jadi 
sebaiknya dibiarkan saja? Oi sinilah kon
tradiksi militerisme muncul. Oi satu pihak, 
militerisme hanya dapat diteruskan bila 
masyarakat .percaya adanya ancaman ke
amanan yang terus menerus. Tetapi di 
pihak lain, mengakui adanya ancaman 
terus-menerus berarti mengakui gagalnya 
upaya pengamanan yang dijanjikan milite
risme. 
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