
KEKERASAN 
RAKYAT 

M 
ungkin kita tak akan 
pernah tahu secara 
memadai (jangankan 
secara pastil apa 
yang terjadi di sekitar 

Stadion Lebak Bulus, Jakarta, 
minggu lalu. Dilaporkan ada 
kekerasan, pembugilan, 
pertumpahan darah, pengrusakan 
dan pembakaran. Juga beberapa 
perampokan sporadik. Apa mau 
mereka? Mengapa? 

Berbagai penjelasan klasik sudah 
diberikan, tapi betapa meragukan 
berbagai penjelasan yang terlalu 
yakin-diri itu. Bahkan, betapa 
mencurigakan mereka itu. 

Ada yang menyebut mahalnya 
harga karcis konser musik 
Metallica sebagai sebab kemarahan 
massa. Ada yang menambahkan 
habisnya persediaan karcis sebagai 
biangnya. Pihak lain menunjuk 
kesenjangan sosial sebagai sumber 
utamanya. Ada yang menyalahkan 
pertunjukan musik Metallica itu 
sendiri: musik metal itu budaya 
asing yang merangsang kekerasan. 
Dan, Anda boleh percaya atau 
tidak, masih ada-ada saja yang 
berani menunjuk para pelaku 
kekerasan itu sebagai pengidap 
"kelainan jiwa" tertentu. 
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Seandainya kesulitan 
mendapatkan karcis tonto nan 
menjadi sebab kerusuhan itu, 
masih belum jelas mengapa 
kerusuhan massa itu menjadi 
akibatnya. Mengapa penonton 
yang tak kebagian karcis tiba-tiba 
menjadi sebuah kekuatan yang 
bersatu dan bekerja sama 
melancarkan serangan serempak 
dan relatif terpadu? 

Tidak ada hubungan sebab
akibat yang alamiah atau rasional 
di antara persediaan karcis dan 
kompaknya kerusuhan itu. 
Hubungan itu terlalu banyak 
diasumsikan sewenang-wenang 
oleh pembahas. Penafsiran seperti 
itu juga terlalu melokalisir secara 
sempit peristiwa itu sebatas 
peristiwa konser musik itu sendiri. 
Tafsiran itu membutakan diri akan 
berbagai kerusuhan yang juga 
terjadi di konser-konser yang 
menampung sebagian besar 
penonton. 

Kekerasan massa juga terjadi di 
luar peristiwa pertunjukan 
kesenian. Beberapa contoh yang 
paling gamblang ialah dalam masa 
kampanye pemilu, peristiwa 
"penembakan misterius" (1983-
1985), dalam peralihan kekuasaan 
Negara (1965-1966). Selain di 
banyak lapangan sepakbola, 
penggusuran tanah danpedagang 
kaki-lima atau demonstrasi 

..., mahasiswa. 
:::1 
~ Mereka yang menunjuk 
£:; kesenjangan sosial-ekonomi 
~ sebagai sebab kerusuhan 
g merupakan penafsir yang 

berwawasan luas. Tapi penafsiran 
luas itu menutup mata pada 
rincian yang khusus dan konkret 
dari kekerasan itu sendiri. 
Penjelasan makro ekonomi-sosial 
yang abstrak tidak. menjelaskan 
mengapa kerusuhan terjadi dalam . 
kaitan dengan musik. Mengapa 
tidak terjadi di tempat dan waktu
waktu lain yang lebih langsung 
berkaitan dengan kesenjangan 
ekonomi-sosial? Mengapa 
pelakunya bukan kaum yang paling 
miskin? Mengapa mereka 
menggunakan lam bang musik 
metal yang bukan milik khusus 
kaum jelata? 

Jadi, benarkah musik rock atau 
metal itu memang punya nilai 
intrinsik yang merangsang gairah 
kekerasan. Benarkah sumber 
kerusuhan harus dialihkan dari 
masyarakat konkret Jakarta 
kesusunan bunyi-bunyian nyaring 
itu? Persoalannya mengapa tidak 
selalu dan tidak di semua tempat 
musik itu merangsang kerusuhan 
massal? Jadi "nilai-perusak" 
musik itu tak dapat dijadikan 
kambing-hitam yang universal, 
intrinsik, ahistoris, obyektif. 
Pokoknya tidak terlepas dari 
subyek penikmatnya. 

Apakah sumber penggemar 
musik aliran keras itu memang 
mengidap semacam gangguan 
kejiwaan seperti yang dituduhkan 
beberapa pihak? Mungkin yang 
lebih pantas dicurigai adalah 
kesehatan jiwa dan penalaran para 
penuduh seperti itu. Kelihatannya 
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para perusuh itu justru mewakili 
anggota masyarakat yang masih 
lebih sehat daripada kebanyakan 
dari kita. 

Bukannya kekerasan itu sendiri 
menunjukkan bukti kesehatan jiwa 
yang "ideal". Tapi kemarahan 
massa itu jangan-jangan 
bersumber dari kemampuan dan 
kemauan marah yang sangat 
manusiawi dan beralasan. Hanya 
mereka yang sehat bisa dan mau 
marah menghadapi berbagai 
ketidakadilan sosial yang 
merajalela. Sebagian besar dari 
kita sudah terlalu kebal rasa, 
apatis atau justru menikmati 
berbagai keterasingan sosial ini. 
Sebagian besar dari kita terlalu 
sakit untuk meronta dan menjerit. 

Kemarahan itu mungkin 
dianggap membabi-buta. Tapi itu 

\ tak sepenuhnya benar.· Hal itu 
hanya kelihatan membabi-buta bagi 
yang memang tidak memahami 
bahasa kemarahan massa. Kita 
bisa melakukan penafsiran yang 
tak kalah membabi-butanya dengan 
melontarkan berbagai istilah dan 
bahasan sewenang-wenang. 

Kekerasan itu boleh dianggap 
antihukum dan norma-norma 
resmi. Tapi mung kin justru hukum 
dan norma-norma itulah yang 
ingin dilabrak. Jika benar 
demikian, kekerasan itu tidak 
bersifat membabi-buta 
sembarangan. la merupakan 
perlawanan dengan disiplin anarkhi 
yang tahu persis targetnya. 
Oengan perhitungan dan pili han 

tegas apa yang dijunjung dan 
dimusuhi. 

Pantas dicatat, walau kaum 
perusuh itu bekerja kompak dan 
terpadu mereka bertindak tanpa 
komando atau komandan yang 
jelas. Ini tidak berarti mereka 
bertindak sepenuhnya spontan 
secara alamiah. Jelas tindakan itu 
produk dari suatu proses belajar 
dalam ruang dan waktu sejarah 
yang konkret: Indonesia mutakhir. 

Pantas pula dicatat, sebagian 
besar dari mereka datang, bersatu, 
dan bubar di luar proses 
oI-ganisasi formal. Walau ada 
sejumlah pencurian, sebagian 
besar dari tindakan mereka tidak 
bertujuan merampok harta banda. 
Pengrusakan dan pembakaran 
bend a berharga dilakukan secara 
publik dan komunal. Bukan untuk 
dibbyong pulang atau diperebutkan 
buat dikonsumsi secara pribadi. 

Tak ada tanda-tanda kerusuhan 
itu merupakan suatu upaya 
kejahatan yang terencana untuk 
mencapai tujuan politik tertentu. 
Walau peristiwa itu jelas 
merupakan suatu pernyataan 
berbobot politik. Secara politik, 
para perusuh itu dapat dipandang 
sebagai sebagian sosok rakyat 
dalam bentuk yang paling lugu. 
Mereka bukan kekuatan alam, 
seperti banjir atau luapan lahar 
berapi. 

Mereka adalah sosok sejarah 
yang menampilkan diri, setelah 
terlalu lama diabaikan oleh seluruh 
aparat sosial. Termasuk para ahli 
sejarah yang hanya melihat 
kehadiran tokoh-tokoh agung. 
Oengan bahasa otentik, mereka 
berkisah ~ejarah mereka sendiri. 

Kekerasan massa adalah senjata 
bagi rakyat yang terbatas sumber 
dayanya. Mereka tak punya 
senapan untuk menyusun perang. 
Mereka tak punya banyak uang 
dan harta untuk modal kerja atau 
menyuap alat-alat kekuasaan. 
Mereka tak punya cukup 
pendidikan formal untuk adu
debat. Hukum, seni, ilmu dan 
kebudayaan tak berpihak pada 
mereka. Layak jika mereka 
memusuhi semua itu. 

Siapa kita-kita ini yang merasa 
berwenang membicarakan mereka 

Kemarahan 
massa Itu 
janganu 

Jannau 
bersumber 
dari 

dan 

marah yang 
sanna I 

dan 
beraiasan. 
Hanva 
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bisa 
mao 
menghadapi 
berbagai 
ketidak~ 
adUa~ 
sosial 
rnerajaleia, 

tanpa melibatkan mereka dalam 
sebuah dialog. Tanpa kemungkinan 
melibatkan mereka dalam dialog. 
Tanpa mandat mereka. 

Sesudah PKI ditumpas, kita 
menyebut mereka dengan istilah 
baku "Gc30-S/PKI". Mereka yang 
mengisi aparatur negara sebelum 
tahun 1966 kita bilang "Orde 
Lama". Berbagai gerakan di ujung
ujung teritori wilayah RI kita bilang 
sebagai "Gerakan Pengacau 
Keamanan" (GPK). Oengan istilah 
apa kita sebut sosok yang 
beringas di Lebak Bulus itu? 
Oengan bahasa macam apa? 

Segera sesudah berakhirnya 
kekerasan di Lebak Bulus, pelaku 
sejarah beringas itu seakan-akan 
lenyap. Kecuali dalam bentuk 
angan-angan sebagian diri kita 
yang memiliki kekuasaan bahasa 
resmi untuk membahasnya. 
Sebagai obyek tak berkutik di atas 
kertas kajian. Pada halaman media 
massa dan tayangan televisi. Atau 
dalam ruangan seminar dan 
markas besar aparat keamanan. 

Persis seperti nasib bangsa 
"pribumi" di tanah-tanah jajahan 
tuan-tuan Eropa. Oi mata para 
sarjana dan aparat negara kolonial, 
bangsa pribumi adalah kaum yang 
memelas, sekaligus mengerikan. 
Sesekali tampak eksotik misterius, 
sesekali biadab, miskin dan kotor, 
tapi juga berguna untuk diperas 
dan kemudian dibuang. 

Oalam kajian kolonial, bangsa 
pribumi adalah obyek studi. Benda 
yang tak berkutik. Perlu dikaji 
untuk diawasi. Oipahami untuk 
dikuasai. Sesekali diromantisir 
untuk dikagumi atau dikasihani. 
Tanpa melibatkan kaum pribumi 
itu sendiri. Mereka terbungkam 
oleh bahasa resmi ilmiah dari 
Eropa. Sebuah bahasa peradaban 
modern yang di mata pemiliknya 
tampak seakan-akan diatur oleh 
hukum universal yang obyektif, 
rasional, dan netral. 

Satu-satunya cara melibatkan 
kaum pribumi adalah mendidik 
mereka berbahasa kolonial itu. 
Ternyata pendidikan itu ada 
hasilnya .• 

(Penulis adalah stal pengajar Program Pasca 
Sarjana pada Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga) 
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