
B 
erikut cuplikan sebuah 
novelette Indonesia yang 
diterbitkan pertama kali 
pada 1948: "Hantu takut 
ini menderu-deru seperti 

angin topan di atas kota-kota, di 
dalam jiwa manusia dan 
merebahkan segala yang ada di 
jalannya; semangat berjuang dan 
pikiran sehat. Setiap orang 
mencurigai orang lain dan untuk 
melepaskan diri dari siksaan hantu 
itu , mereka saling bunuh 
membunuh." 

Novelette itu berjudul Surabaya, 
ditulis Idrus, berkisah tentang 
kacaunya suasana revolusi 
kemerdekaan. Kini, 45 tahun 
kemudian , dapatkah Idrus percaya 
bahwa hantu takut masih 
menderu-deru di tanah air? Bukan 
baru sekarang. Hantu itu seakan
akan tak pernah lelah berkecamuk 
dalam sejarah kita. 

Bulan ini hantu itu menampilkan 
sosoknya dalam kasus sampul 
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kaset Magis. Gara-gara di sampul 
itu ada gam bar orang mengenakan 
kalung berwujud palu-arit. Para 
jaksa menganggapnycr berbahaya 
bagi keamanan bangsa. Mereka 
segara sibuk "menderu-deru 
seperti angin topan di atas kota" , 
menyita puluhan kaset Magis di 
berbagai kota. Banyak radio negeri 
dan swasta melaksanakan 
pencekalan tak resmi alias swa
sensor atas lagu Kau Dimana-oleh 
Atiek "cB yang terdapat dalam 
kaset itu. Padahal lagu itu sedang · 
bertengger di dekat puncak tangga 
lagu . 

Belum jelas benar berapa besar 
kerugian sang prod user, pengecer, 
dan penyanyi yang bersangkutan. 
Sebagai penyanyi Atiek CB sulit 
dipersalahkan. Tetapi ia telah 
dirugikan. Kalau ia tak menuntut 
ganti-rugi, mungkin karena sadar 
yang dihadapinya kan "hantu". 
Apa boleh buat? Mungkin karena 

sebab yang sama para pejuang 
hak-hak asasi manusia di negeri 
ini diam-diam saja. 

Bagaimana dengim prod user, 
perancang gam bar sampul kaset, 
atau pengecer? Bersalahkan 
mereka? Tidak ada pengadilan atas 
mereka, dan tidak akan diadakan. 
Kejaksaan Agung memutuskan 
kasus ini dianggap "selesai". Dari 
interogasi disimpulkan ini cuma 
"kecerobohan anak-anak muda", 
tanpa motivasi lain. Kita pantas 
bersyukur atas kebijakan Kejaksaan 
Agung. Tak perlu ada lagi warga 
bangsa kita yang dipenjara dengan 
pidana subversi. 

Tetapi apa yang dapat dianggap 
selesai dalam kasus itu belum 
tentu selesai bagi bangsa yang 
sedang dirongrong "hantu 
ketakutan". Perlu dirumuskan 
secerdas Idrus, sebenarnya 
masalahnya apa. Yang selesai itu 
apa? Apakah ini sekadar kasus 
qambar samnl !1 k~set? 
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arit disamakan dengan Cerita semacani ini dapat -berkampanye bagi komunisme, diteruskan berkepanjangan. Betapa 
betapa gam pang menjadildijadikan mudah menjadi dan atau dijadikan --komunis. Bayangkan jika logika ini "komunis". Konon pada 1965/66 
diteruskan. Misalnya jika banyak keluarga terbantai atau ,. 
pemasangan gam bar Garuda terbuang oleh sesama warga-
Pancasila disamakan dengan bangsanya, gara-gara tembok di .. semangat Pancasila. · Betapa muda rumah mereka pernah dicorat-
menjadi seorang Pancasilais! coreti orang lain dengan teks -. Contoh-contoh itu dapat tertentu. Pada 1980, banyak 
diteruskan: bendera merah-putih rumah di Jawa ditempeli poster: --(nasionalis), berbusana tertentu "Ini rumah pribumi-asli". Oi 
atau mengucap ayat suci setiap masa kampanye pemilu, IIIiiIII-(religius), membaca puisi banyak kekerasan karena tanda-

U. (budayawan) , menyumbang amal gambar jatuh. 
(dermawan) , memakai tatoo Hantu itu bukan berasal dari 
(menjadi gali), memakai gelar kecerobohan segelintir anak muda 
akademik (pintar) . Indonesia di tahun 1993. _. 

Oi situ teks dianggap dapat Sejarahnya panjang. Wilayah 
mewakili langsung suatu realita. jarahannya luas dan mendalam di . -Atau bahkan bagian dari realita itu lubuk batin kita. 
sendiri . Konon di ban yak negeri Oalam "Surabaya" Idrus -komunis ada kewajiban bagi rakyat berkisah serupa. Banyak gadis 
untuk memasang potret wajah ditelanjangi dan diperiksa oleh 
ketua partai di gedung-gedung para pemuda "pejuang" untuk .11 pertemuan. Ini dianggap sama dilitsus kalau-kalau celana dalam 
dengan kesetiaan atau pemujaan mereka berwarna merah-putih-biru . 
kepada sang pemimpin besar. Itu dianggap bukti bahwa mereka ... 

Dan di negeri kita sendiri? itu mata-mata musuh. Ada wanita -Komaruddin Hidayat bercuriga di yang ditangkap dan disiksa karena 
masyarakat kita juga ada banyak berselendang merah , baju ' putih, 
praktek mem-berhala-kan teks. dan slop biru . 
Ketika intelektual Indonesia 

Pad a 1988 ada seorang berdiskusi post-modernisme, 
masyarakatnya hidup di zaman mahasiswa di Yogya tertangkap 

pre-modern. Menurut post- menjual buku terlarang. Ketika 

modern isme teks hanya berkait baru ditahan ia ditelanjangi untuk 

dengan teks, tidak dengan diperiksa apakah di punggungnya 

" realita". Gambar palu-arit tak ada gam bar palu-arit. 
Kecerobohan beberapa gelintir pernah lang sung bersangkut-paut Kita bergembira kasus Magis 
anak muda? Atau ketakutan yang dengan realita apa pun, juga sudah selesai. Tapi kita layak 
bersifat nasional dan menahun? dengan palu atau arit. Penyanyi waspada, sumberhantunya masih 

Kalau masalahnya hanya Magis boleh disebut dengan teks sega~bugar. Jangan~angan 45 -kecerobohan anak muda, betapa "Atiek CB" atau sejuta nama lain, tahun lagi , ada orang dihukum 
sederhana soalnya. Betapa tanpa rT)e rubah sedikit pun realitaJ karena menyimpan gam bar 
gam pang memaafkan dan banteng atau pohon beringin yang 
melupakannya. Kalau ini cuma 

orangnya. 
dianggap lam bang partai-terlarang. l1li soal gam bar dalam sampul kaset Bulan Maret 1993 yang lalu • 

itu, betapa mudah menggantinya Kod im Blora dan Cepu sibuk (Penulis adalah seorang budayawan; stal 

dengan gam bar lain. menyita puluhan gantungan kunci pengajar Program Pasca Sarjana Universitas 

Tapi mengapa gam bar dalam yang diperjual-belikan bebas Kristen Satya Wacana, Salatiga) lilt a II sebuah sampul kaset menimbulkan seharga Rp 500 di toko-toko. 
ketakutran para jaksa negeri? Menurut sebuah ko ran lokal, - WIt Betapa rumit soalnya. Mengapa benda itu "berbentuk arit dan 
ketakutan jaksa itu secara spontan kapak. Dan bila kedua ornamen itu 
diikuti penghakiman secara digabungkan, bentuknya seperti 
swasta? Mengapa banyak para lam bang partai terlarang yaitu 
penyiar radio menghukum Atiek PKI". Sebulan sebelumnya di 
CB di luar jaluf hukum? Mengapa Semarang terjadi penyitaan kaos 
pejuang hak asasi diam melulu? T-shirt bergambar palu-arit di tIl _ Betapa jauh kita dari predikat sebuah super-market. Setahun 
"selesai". sebelumnya ada turis di lapangan III Mengganti gam bar sampul kaset udara internasional yang 
Magis tak ada susahnya. Tapi apa diinterogasi karena membawa tas 
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ini masalahnya?,Jika gambar palu- berg am bar palu-arit. -
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