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ARIEL HERYANTO 

PERLAWANAN DALAM KEPATUHAN? 
Bila Hak Asasi Manusia Tidak Universal 

Sejumlah rczim di Asia masih berdebat seru melawan para aktivis swasta mereka: apakah hak-hak asasi manusia yang selama ini lazim 
dikenal unlUm berlaku universal? Jika tidak, adakah rumusan gantinya dengan nilai-nilai lain yang secara sukarela dapat disetujui 
semua bangsa-ncgara di dunia dan diberlakuIal11 seeara universal? Tampaknya sebagian besar aktivis perjuangan hak-hak asasi rna/Illsia 
di Indonesia pada masa ini menyakini adanya sel11acal11 escnsi Manusia yang universal, dengan hak- hak asasi yang universal pula. Dan 
ini dianggap bersifat alamiah. Sudah hadir dengan scndirinya bersama dcngan kelahiran si Manusia ke bumi. Anugerah takdir yang 
tidak per/u dicari, dil11inta, apalagi dipinjam dari penguasa. 
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K 
epercayaan semaclIl1'ini punya riwayat pan~ 

jang dan rumit, jauh sebelum adanya 

Republik Indonesia, apalagi terbentuknya . 

rezim Orde Bam. Tapi acla yang bani pada 

masa Orde Baru ini Kepercayaan akan universalitas di 

kalangan para aktivis kota menjadi kuat dan gerakan 

hak-hak asasi manusia meningkat secara gaJak dan 

menonjol. Mengapa? Mengapa ak1ivis yang geram ter

hadap otoriterisme Demokrasi Terpimpin memprokla

masikan diri sebagai penanda-tangan "Manifes 
Kebuclayaan", dan kemudian "Eksponen Ordc Bam'? 

Mengapa bukan "Manifes Hak-h.1k Alasi Manu,ia,,?1 

clad dalam maupun, dan khu>1l.<;f]ya clan, negam-negara 

liberal tentang penindasan hak-hak asasi manusia. 

Rezim Demokrasi Terpimpin ala Sukamo pun mengala

mi serangan 'selUpa. Pemerintahan Sukarno, seperti 

pemeriintahan Suharto, mempertanyakan representasi 

clan validitas tuntutan lembaga asing yang didominasi 
Barat namun mengatasnamakan nilai-nilai universal. 

Tetapi tanggapan kedua pemerintahan Republik 

Indonesia itu berbeda. 

Sukamp ticL.1.k cuma menanggapi berhagai serang<ln 

itu dengan apologi. la aktif menemhakkan ser:mgan 

balik, juga terhaclap pu<;at penvakilan pengarang be'Sar 

Jawabnya pasti bisa direntang banyak clan bemneka. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Sukamo 

Orang bisa tergcxJa sebuah kecurigaan: apakah ini kare- mengajukan wacana-tandmgan '"Dunia Ketiga" yang mc

na pelecchan hak-hak asasi manllsia pada rczim Orde lingkupi suatu wilayah maha ix·'sar ll~tuk menghadapi 

Bam ini lebil1 parah ketimbang pacL.l rezim DemokrJsi Imperialisme-Kapitalisme Barat. Sedang pemcnmahan 

Terpimpin? Entah. Itu memang perlu dikaji. Tetapi Orde Bam mcmbangun sebuah wacdna-tandingan ··jati 

kajian semacam itu teraocam jatuh chlam pusaran debat did nasional" dengan klaim bahwa ini l.1Cl"S{anIS ·:khas 
tentang apa saja dasar yang hendak c1ijadikan llkllran dan llnik". 

untuk membuat perlxmdingan. emacam itll. Yang pertama mengandalbn sebllah kon...;rmk<;i 

Sementam itu ada soal lain yang kurang Jiper- ielentitas berdasarkan solidaritas sosial yang bel\\"~H;!k 

hatikan, apalagi dikaji secarJ serius. oleh banyak akriYis ekstrovert. politik-kosmopolitan, berpijak pad:1 ke

hak-hak asasi manusia Indonesi;~. Watak, kiblat elan nyataan histo!1s, belkiblat oft:'nsi[ dan herskab gioh:ll. 

sosok pe~uangan para aktivis ini ticlaklah sebebas atau Yang kedua mengandalkan seh~lah eSl!l1sialisme idemi-

semaneliri yang mereka duga. Dahjln banyak hal mereka tas yang mengklaim diri otcntik. !)crwatak ai:lllli:lh, 

didorong dan dibentuk oleh pihak yang henelak pribumi, berkiblat defcnsif. introvert dan ber:-:k.da 
dilawan. KongkJitnya, kcbangkit<lll peljuangan aktivis mikro berclasarkan suatu reiati,'ismc bucIay<.l. 

hak-hak asasi rnanusia eli negeri ini tielak terlepas d:lIi SUk;l1l10 tidak menolak nibi-nibi universal. apa\agi 

reaksi kelas menengab terdielik eli kota tcrhadap IIp:l)'a sebelum pcnengahan dekadC' 19(1V-;\r1. fa !llcnK~l\g:n 

rezim Orell' Bani untuk J11eInb:ll1g1111 W,IGlna polilik kegagalan atall kemllnaHk:1ll pengll;\Sa Bar;!t yang tithIk 

yang anti-universalis. mampu menjalankan scneliri nibi-nilai uni\'er,';;l] y:lIlg 

Pc,merintah Orele B~lru sering menerima kecullal1 dikothahkan kepada pihak lain. Wa('ana serup:I iru kini 
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dijalankan dengan sangat memukau oleh Perdana 

Menten Malaysia Datuk Mahatl1ir Moharnad. 2 

Pada pemerintahan Orde Baru, ada lebih banyak 

sikap non-universalis jika bukan anti-universalis. Barar 

dan Timur dianggap merupakan dua dunia yang ter

pisal, dengan hakika" watak dan nilai-nilai masing-rna

sing yang berlx,da. Masing-masing dianggap sama-sarna 

bagus tetapi tidak dapat dicampllr-aduk. Wawasan ini 

mirip wawasan kaum otientalis kolonial yang dibrugat 

Sukamo dan rekan-rekan sepe~uangJnnya. Perhatikan 

bagaimana pandangan yang saling-memisahkan 

"BaratiTimur" ini' hanya 

diperlakllkan untuk bidang

bidang tcrtentu. Misalnya 

bidang politik, seni atau 

erika: Tetapi tidak dalam hal 

pennodalan atau teknologi. 

Sehingga bukan hanya 

masyarakat ("Barat/Timur") 

yang dikotak-kotakkan, 

tetapi juga kategori abstrak 

seperti politik. seni, ekono

mi, budaya. 3 

manusia Timur. Tidak oneh bila kelas menengah 

Indonesia yang kritis dan berwawasan kosmopolit 

dirangsang menyerukan universalitas hak-hak asasi 

manusia sebagai antitesisnya. Seakan-akan kebenaran 

adalah kebalikan dan apapun yang dikatakan juru pro

paganda negara. 

Ibara! Permainan Ca!ur 

Ketika sedang rarnai-mrnainya isyu, demokratisasi di 

tahun 1990-an, seorang pejabat tinggi negara Orde Baru 

pemah mengatakan bahwa demokratLSa5i tidak berarti 

selalu menyalahkan apa 

pun yang dipemuat peme

rintah. Komentar itu tidak 

sepenuhnya benar. Tetapi 

juga tidak sepenuhnya 

salah. 

Sejauh ada benarnya, 

komentar ini kedengar

annya seperti sebuah 

keluhan. Tapi sejauh 

komentar itu ada benamya, 

justru Negara sedang dijun

jung dan akhirnya diun

tungkan. Si pejabat tidak 

perlu mengeluh. Negara 

menjadi penentu perta

rungan "'acana politik. 

Sedang para aktivis sw",u 

sekedar ih~lt bertarung (bn 

berusaha memenangkan 

~ penarungan tanpa menen
o 
ffitukan medan dan pllsat 

Kedua corak wacana dari 

pemerintah Republik In

donesia yang berbeda itll 

ikut memberi corak pem

bangkangan kaum aktivis 

swa.sta di masing-masing 

zaman. Kaum pembangkang 

Demokrasi Terpimpin me

nudllh pemerintahan 

Sukarno terlalu banyak 

bicaiJ melambung di awang ~-------------------':r:pertarungan itu. Perju-

awang universal. Tapi menel:ll1tarkan kehidupan nyata 

sehari-hari yang dekat. Di zaman Orde Baru ini, para 

aktivis menudllh pemerinwh kurang memperhatikan 

nilai-nilai·- kemanllsia<ln dan keadilan yang berlaku llni

versal dan terblu meng:lI1(blkan keunikan jati-diri 

bangsa-negara. Pejabat negara Orde Baru sering 

mcnampik tudllhan tC1iadinya peianggaran hak-hak 

asasi manusia bukan dengan bukti-sanggahan, tctapi 

membenarkan penindasan itu dengan daUh otonomi 

kedaulatan nasiona! dan kekhususan nilai hak-hak asasi 

kalam cdisi 3 - 100.)·1 

angan paid aktivi<; swasta itu boleh jadi merupakan per

lawanan terhadap Neg.l1"<l, tetapi perla\Yanan itu senditi 

sedikit-banyak terbenntk oleh apa yang dilawannya. 

13cbempa "contoh kongkrit dan mlltakhir dapat memper

jetas pokok ini. 

Ketika l:>erlangsung Sic.tmg Umum :'vll)R 1993, peja

bat negara sibuk menegaskan betap:1 serius peristiwa 

itu. Dengan analisa ilmu politik yang kritis sulit 

dibayangkan bahw;\ Sidang itl! akan mcnjadi ajang 

perdchatan keras yang menenntkan pentbahan sejarah 

PERLAWANAN DALAM KEPATUHAN 

II 
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bangsa-negara ini seCU-a dramatis. HasUnya sudah dapat raungan Sidang. Terapi ranpa disengaja para demonstran 
diduga, jika bukan teramat jelas, sebelum Sidang ini juga ikut berjasa mendukung upaya pemerintah 

berakhir. Bahkan sebelum Sidang dimulai. Mirtp seperu untuk membangun keseriusan makna aeara Sidang itu. 

Pemilu sebagaimana diamati oleh Jolm Pembeiton secara 

harafiah menurut rumusan resmi pemerintah:' "festival 

demokrasi". 4 Sebuah pesra, seperu pemikahan, dengan 

para ramu, musik, dekorasi dengan susunan acara yang 

sudah dipastikan. Sepasang pengantinnya, sebagai tokoh 

urama dalam seluruh aeara bahagia itu, juga sudah dapat 

dipastikan identirasnya. Semua pillak lain hanya sibuk 

menjadi panitia, penggembira, irau penonton. lni fiesta! 

Namun pejabat ne"",ra membuat kesibukan seakan

akan sebuah keputusan maha gawat dan kontroversial 

sedang dipertarungkan atau diuji. Seakan-akan arah 

sejarah Indonesia dan nasib demokrasi bagi mayoritas 
rakyat Indonesia dipertaruhkan di sin!. Berbagai acara 

lain eli sekujur bangsa ini ciitangguhkan. Penjagaan 

poli!'>i ekin militer secara ekstm dikerahkan untuk meng

amankan berJangsungnya Sidang itu. 

Bagaimana reaksi para aktivis? Tentu bermacal11-
macam. Tapi aeLl sebagian aktivis iku[ menambah bolX)[ 

kesc41usan Sici:l!1g itll ciengan berciemonsrrasi di depan 

geelung berlangsungnya Sidang. Keberanian mereka 

menghadapi apar:.lm·; bersenapan sangat mengesankan. 

Dengan dCl110nstrasi itu pun mereka menyuarakan apa 

yang terpeneL:ul1 cbbm sebagian w:lrganegara yang 
diata.s-namakan dan diangggap l)erdauiat eli dalam 

Di sejumlah ruahKpengadilan politik, pembela 
hukum atau hadirtn pendukung terdakwa mati-matian 

menyusun pembelaan dan saksi yang galak. Tidak sedi
kit penonton yang terperangah arau terhibur menyak

sikan kaum pembangkang terkemuka yang bertahun

rahun dicekaL kini rampil di persidangan sebagai saksi. 

Tetapi jarang dipertanyakan, sejauh mana hal itu 

merongrong arau justru mendukung legitimasi dan legJ

liras kekuasaan penguasa yang dibentengi oleh lembaga 

peradilan dan dilawan para aktivis? Itu pula sebabnya 

rak semua pihak dapat menghargai tindakan terdakwa 

Nuku Sulaiman dan tim penasehat-hukumnya untuk 

meninggalkan ruangan sidang. 5 

Di sebuah kampus yang menjadi pusat gerakan 

demonstran mahasiswa di Yogyakarta pada rahun 1990-
an pemah terjadi pendudukan kantor rektor. Mereka 

menuntut pencairan izin rektor bagi penemiran majalah 

mahasiswa yang dibreidel si rektor. Kelihatannya de

ngan tindakan itu si rektor ditaklukkan, tetapi sebe
namya ia sedang dinobatkan sebagai sumber tertinggi 

kewenangan bagi mahasiswa untuk menerbitkan 

majalah. Yang menobatkan justru mahasiswa yang men

jadi koroan lembaga perizinan itu sendirt. 

Ketika pendukung Sukamo marah terhadap beberapa 

pejabat Orde Baru yang menuduh Sukamo bersimpati 
pada Marxisme-Komunisme, kaum Sukamois ini seeara 

rak sengaja mendukung propaganda Orde Baru bahwa 

.Marxisme-Komunisme itu n1<;ta dan hamill. BaI1kan, keti

ka dituciuh sebagai "anak komuois", menyusul aksi 

bUfilh di Medan, Mukhtar Pakpahan menjawab: "Belah 

dadaku, ini dari atas sampai bawah. Saya jamin, isinya 

Pancasila dan UUD 1945. Dan sebagai orang beragJl11a. 

ada iman. Saya ini antikomunis." Implikasinya: agama, 

iman, P~ll1casila dan UUD 1945 dengan sendirinya 
bertentangan dengan komunisme.6 

Peperangan seringkali digambarkan sebagai bentuk 
paling ekstrem dari suatu konflik. Padahal, sebuah 

peperangan hanya mungkin teJjadi apabila kedua bdah 

pihak mempunyai sejumlah kesepakatan wacan<l. Sepero 
disitir Talal Asad: 7 

"ketik:l clua pasukan tentara terlibat dalam per-mg, 

strategi perang yang jitu hanya bisa te1iadi apabila 

kalam L'di~·i.1· 199~ 

i 
F 
! 
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masing-masing pihak memperhitungkan sejumlah transformasi sosial yang didambakannya. 

gagasan yang membentuk kondisi 505ia1 mereka 

beIOama, dan apabila masing-masing pillak berusaba 

membentuk keadaan yang harus mereka miliki 

bersarna." 

Dalam sejumlah mem komedi yang dibintangi Nixau, 

The Gods Must Be CmZ)!, kelucuan dan bukan baku-han

am te!jadi ketika ada orang kulit-putih mengacllngkan 

;enapan kepada Nixau yang sama sekali tidak paham 

mcaman itu. Bagaimana mungkin seseorang menem

lakkan senap'dn lams panjang Ydng diacungkan di depan 

,orlYJnnya, bila si korlxln mencladak menempelkan salah' 

atu matanya ke ujung lams senapan itll untuk meng

nrip apa isinya? 

Contoh-contoh mutakhir seperti di atas masill banyak 

Ian penting. Tapi untuk keperluan bahasan disini 

nungkin sudah lebih dan cukup. Perdebatan gagasan 

lirokrat pemerintahan Qrde Baru ("hak-llak asasi manu

i3 di Indonesia unik/khusus") dan para aktivis sw'asta 
"hak-hak asasi manusia bersifat univeIOaI") ibarat dua 

Tanpa penjelasan tambahan, uraian di atas bisa 

menimbulkan kesalahpallaman yang merugikan. Uraian 

itll bisa memberika? kesan seakan-akan penulisnya 
berilusi ada peluang bagi aktor pembangkang untuk 

keluar seeara total dari wacana berkuasa yang iogin 

dilawannya. Dalam kenyataannya, setiap perlawanan 

terlladap suatu kekuasaan seringkali harus masuk clalam 

jaring-jaring kekuasaan ittl, hams ber~ompromi, clan 

mengac!akan perlawanan dan dalam cengkeraman ktlasa 

yang dirongrongnya. 

UrJian "perlawanan dalam kepatuhan" tidak dimak

sudkan sebagai anjuran agar penindasan hak-hak asasi 

manusia dibiarkan terus berlangsung saja karena tidak 

ada peluang untuk melakukan perlawanan yang 
sepenulmya mdikaL Biar pun semua perlawanan hams 

masuk dalam bayang-bayang kuasa yang hendak di 

lawannya, ada yang melakukan itu dengan sadar dan kri

tis akan batas kemampuannya sendiri sambil meman

faatkan setiap sela peluang reformatif dan transfom1<ltif 

Jenlain catur yang bersepakat sanla-sama duduk meng- . yang timbul cIalam proses pe!juangan itu. Ada banyak 

",dapi saRi papan catur yang sama dan mematuhi atumn 

'lain yang sarna untuk menyelesaik~n permainan 
'ersama. Adakah kemungkinan bagi salah satu pillak 

. yang terbius romantika aktivisme dan berkonfrontasi 

yang temyata malahan memperkukuh kekuasaan yang 

mall dilawan. 

-ntuk menjungkir-balikkan papancatur itu beserta Dengan segala kekurdngannya, banyak kegiatan 

emua bidakcatur di atasnya, lalll membanglln per- aktivis hak-h~k asasi layak dipuji karena mahir meman

minan lain? faatkan secara maksimal peluang sesaat. Ada 

Sungguh tidak adi!, juga keliru, jika orang pertimbangan taktis clan kepentingan prJgll1<ltis be~ang

lenyalahkan begitu saja berbagai upaya aktivis yang ka-pendek. Misalnya 'ketika mereka mendukung kritik 

IJe~uang dalam bac.as-batas kepandlan" yang diuraikan "universalis" dan "esensialis" clari negara-negara pem-

,i atas. Dikotomi salah/benar selall! menyimpan pro- lJeli dana bantuan terhadap pelanggaran hak-hak asasi 

Ilematika elan senng menyesatkan, walall ia menjaeli manllsia eli Timur. Namun, ini tidak mcniadakan perlu-

.agian penting dan niscaya dalam sebagian kehidupan nya tinjauan-ulang atas esen.'iialisme dan universali~me 

JsiaL Istilah "pemeIintah" clIO "swasta" yang digunakan dalam pe~uangan hak-hak asasi manllsia inl unulk jang-

alam maian ini sendiJi hisa menyesatkan bila dianggap ka-panjang. Ditinjau kembali itu tidak sama dengan 

lenggdmbarkan cilia kubll, masing-masing kompak atau dibuang jauh-jauh secara sembardngan. 

omogen dan bila dianggap ada gads pemisah yang 
:gas atau statls di antara kechi kubll iul. Konstruksi Sosial, Bukan Esensi 

Para aktivis itll telah memberikan banyak sumbangan Di tengah gelombang aneka pemikiran anti-esensial-

ang terpuji, wabu tidak selalu seindah niat aslinya. isme clan anti-humanisme yang lagi marak belakangan 

·ldian kritis eli atas hanya menllnjllkkan bahwa per- ini, paham yang diandalkan oleh aktivis hak-hak asasi 

Iwanan yang kelihatannya paling konfrontatif tielak manusia universalis cli zaman Orcle Barll kelihatan 

~lalu sama dengan perlawanan paling raclikal, funda- seakan-akan naif, rentan dan kedodor,lI1. Sulit menghin-

lental atall slIhversif. Ada hecla anlara kepolosan darkan kesan, jika bukan kesimpuJan. bah\va sosok 

iavtekad/komitmen dcngan hasil nyata dan proses manllsia yang die..'lensialkan para aktivis ini adalah sosok 

I'ERLAWANA!\ DALAM KEI'ATlJHAN 

dam edisi 3 - !99~ l:l 
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kelas menengah, uman, maskulin, liberal yang sedang 

bertumbuh di kalangan kaum terpelajar (pendidikan 

"Barat") masyarakat kota Orde Baru. Yakni mereka yang 

pada dasamya ikut menikmati panen dan pertumbuhan

ekonomi dalam kapitalisme Orde Baru, tetapi sering 

menjadi korban intimidasi dan represi (pencekalan) 

kebebasan individuaVswasta yang dijanjikan oleh ide

ologi moderenisme, kapitalisme liberal mau pun idealo

gi-ideologi saingannya terutama yang bercorak 111istis, 
populis dan sosialistik. 8 

Seandainya benar hak-hak asasi manusia merupakan 

sesuatu yang dengan sendirinya universal seperu yang 
diyakini ban yak aktivis, mereka harus menjelaskan 

mengapa DeklarasP klJaSanah pustaka dan wacana ten

tang hak-hak ini benanah au' dan masih tetap beIPusat 

di negara-negara liberal Bara!? Mengapa tidak dim

muskan dalam kakawin oleh pard pujangga kerajaan 

Majapahit atau Sriwijaya? Atau Cina atau Romawi? 
Mengapa tidak diperbincangkan oleh sUku-suku yang 

hidup di sekitar pegunungan di Irian Jaya, atau 

masyarakat nelayan pantai-pantai Nusa Tenggam, atau 
para petani di Kedong Ombo sebelum mereka tergusllI? 

Hak-hak asasi manusia seperti halnya nasionalisme, 
sosialisme, feminisme, postmodernisme bukanlah 
barang-barang universal. Semua isme itl.l konsrruksi 
sosia\ yang beIPusat di Barat. 

Nanmn karena sumbernya Barat, ticlaklah dengan 

sendirinya itu salah atau haram bagi mereka yang di 
Timur. Esensialisme dan humanisme universal itL! sendiri 
punya riwayat yang dapat elibanggakan oleh penganut

nya. Semula isme-isme itu merupakan sebuah bagian 
dan upaya dalam peradaban Pencerahan Eropa yang 

memberikan penghargaan bahwa setiap dan semua 
manusia punya manabat yang sederajat. Masalah kemu

dian muneul karena manusia yang secara eserlbial diang
gap sederajat ini temyata hidup dalam kesenjangan kon

disi dan eksistensi yang memilukan. Abad 19 ditandai 

oleh upaya intelektual progresif di Eropa untuk mem' 

, r 

berontak asumsi Pencerahan 
itu dengan mencari, membe
sar-besarkan dan "membikin

bikin" berbagai konsep 

untuk menjelaskan ke

bhinekaan manusia eli bema-

gai wilayah jajahan Eropah. 

Tapi semua ito masill diker

jakan dengan asumsi esen
sialis· dan pendekatan 

penelitian yang empirik po

sitivistik.9 

Konstmksi hakikat berlJa

gai masyarakat pribumi itu 
dan kebudayaan mereka 

masing-masing berlangsung 
terus hingga kini di banyak 
kawasan bekas te~ajah, ter

masuk Indonesia. Seakan-akan berbagai masyarakat 
pribumi itu merupakan realitas obyektif yang hadir 
secara mandiri dan otentik, di luar waeana peneliti ilmu
ilmu sosial Barat. Seakan-akan ada batasan kulnu"\l'ang 

tegas antard satu masyarakat dengan masyarJkat yang 
lain. Seakan-akan setiap masyarakat itu meojadi pemilik 
asli suatu kebudayaan dengan \Jatas-batas yang jde, ,'10 
kl1aS cmtknya. 

Pacb talmn 1970-ao konstruksi masyarakatlbudaya 
pribumi itu cliolah para ahli antropologi Indonesia 
zaman Orde Baru, yang lUlus dari pendidikan tinggi di 
Amerika Serikat. Koentjaraningrat dan Um;u Kayam 
adalah sebagian dari tokoh terkemuka dari &:uiana lulu
san AmeIika Serikm dad generdsi itu. Pada masa yang 
hampir 5ama sejumlah peneliti Amerika Serikat 
menggeser dominasi para peneliti '·oIienralis'· Belanda 

kalam etbi.'l - ll)!)"i 
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dalam konstruksi masyarakat/budaya di Nusantara ini. 

Karya-karya antropologi "interpretatif' Clifford Geertz 

d1n analisa politik budaya yang romantik Ben Anderson 

menjadi khasanah utama. Karya-karya mereka sangat 

canggih dan cemeriang, namun menyimpan empirisme 
dan esensialisme yang ingin ditolaknya. Hingga dekade 

1980-an kntikus budaya terkemuka seperti Ignas K1eden 

dan aktivis-rohaniawan-sastrawan Y.B. Mangunwijaya 
(keduanya Iulusan sekolah tinggi Jerman) masih 

meneruskan wawasan esensialisme walau dengan 
tingkat intelektual yang tinggi. 

Dominasi paham esensialisme dan llniversalism,e 
masyarakatlkebudayaan di Indonesia mulai men-

dapat gugatan tajam ketika di pertengahan dekade 

1980-an Alief Budiman dan sejumlah kawannya 

membangkitkan kembali minat hanl IYJda anali.<a 
soukturalisme Marxian ditahun 1980-an. Dibilang 

"membangkitkan kemlYJli" karena dasar-dasar mil; 

sumbangJn intelektual Alief sudah menjadi bagian 

dan kbasanah intelektual Indonesia sejak di awal 

abad ini hingga.diharamkan di rahun 1965-1966 

menyusul banjir darah terbesar di negeri ini. Di 

pertengahan dekade 198O-an itu Alief dan sejum-
lah kawannya mencoha melelehkan kebekuan 
llniversalisme dalam studi kesllsasteraan dalam 
perdebatan sastra kontekstual yang disalallpalmrni 

oleh sebagian kalangdn sebagai perdebatan Baml-

Tinmr ala l'olenlik Kebudayaan tahun 1930-an. 

Apakah dengan merongrong universalisme 
kita kehilangan Iegitimasi untuk mempe~lIangkan 
perlindungan materiaI-sosiaI-kulturaI bagi mkyat

rakyat yang tertindas CIi berbagai negara non

Barat? Tidak hams. Apakah ulasan anti-univers.1l

isme ?i <Has dengan sendirinya memberikan 
dukungan bagi rezim-rezim otoriter di Timur yang 
menampik kecaman atas penindasan hak-hak 
asasi manusia? Juga tidak. Biar pun merllpakan kon
struksi sosial yang berasal dari Barat, hak-hak asasi 
manusia terap relevan hagi ma..')yarakat Indonesia, sebab 
Indonesia sendiri juga konstmksi sosial yang berpusat 
arau berasai dmi 'i',:\eana Bamt. 

Timur Adalah Bara! 

Dalam upaya memberikan pel11benaran terhadap 
sepak-teljang politiknya yang ditud~\h mebnggar hak-

kalam e(li~i 3 - 1994 

hak asasi manusia, rezim Orde Ball.I seririg menolak dua 

wajah esensialisme manusia. Ia menolak esensialisme 
manu'sia berlingkup individual. Berkaitan dengan itu, 

rezim ini juga menolak esensialisme manusia secara lin
tas-bangsa yang sudah tersirat dalam esensialisme indi

vidual. 
Sebagai gantinya, rezim Orde Baru mengkonstruk

sikan suatu esensialisme nasion. Seakan-akan Indonesia 
merupakan sebuah realitas otentik yang terbentuk men
dahului atau diluar sejarah kolonialisme Barat. 10 

Esensialisme nasion inilah yang kemudian dibedakan, 
l11alah dipertentangkan, dengan esensialisme individu-

aI/universal dalam debat soal hak-h.1k asasi manllsia. 
Sebagai sebuah pusat dabm wacana Orde Bam, nasion 
Indonesia juga ditempatkan pada sebuah status yang ter
iepas dari, dan lebih tinggi daripada Ul11at manusia 
secara global dan kepentingan bangsa-bangsa lain. 

Individu dianggap tidak ada secar:.{ otonom, tetapi 

remeh-temeh ya~g melebur dalam masyarakat. Tetapi 
peleburan ffiabyar&kat ini ticlak berlangsung secam total 
dan global. Ia distop- seeara arbitrer atatl sewenang-

I'ERLAWANAN DA[A!ll KEPATUHAN 
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Dengan kata lain, sejak awalnya di Eropa hingga 

proses "kebangkitan", lebill tepatnya lagi "pembangkit

an", naSion di Hindia Belanda, masalah demokratisasi 

dan hak-hak asasi manusia pada tingkat individual 

merupakan bJgian yang tak terpisahkan. Katya tulis dan 

sekolah yang diupayakan R.A. Kartini, juga kegiatan 

dagang, politik dan tulis-menulis yang dike~akan 

R.M. Tino Adhisoerjo merupakan upaya-upaya mem

perjuangkan demokrati<;asi berpendapat dan berserikat. 

Tidak aneh bila penindasan terhadap aspirasi 

demokratis kelas terdidik (sekolahan Barad) merupakan 

upaya serius dari penguasa kolonial Hindia Belanda , 
untuk menciptakan stabilitas dan keamanan (rust-'en 

arde) dalam rangka mensukseskan Pembangunan kola

nial yang berorientasi pada p'ertumbuhan ekonomi. 

Halzaai Artike!ell atau delik penghinaan, pennusuhan, 

dan kebencian terhadap Ratu diberlakukan.sejak dekade 
kedua abad ini untuk menindas pasang-naik nasional

isme di kalangan kelas menengah awal Indonesia. 
Tidak sepenuhnya salah jika ada yang bilang 

nasianalisme di HIndia Belanda bertumbuh dalam upaya 

45itu? 
Sejak semula nasionalisme memang sudah meng

implikasikan internasionalisme dan universalisme. 

Bangsa-bangsa bangkit bukan seeara sukarela, senditi

sendiri, terpisah-pisah. Disinilah salah satu paradoks 

yang sudah sering diakui banyak pustaka: bangsa selalu 

mengklaim identitas yang otentik dan unik Tetapi oten

tik dan unik terhadap apa jika bukan dalam persanding

an dengan bangsa-bangsa lain di seluIVh dunia? 

Kebangsaan mengklaim otentisitas tetapi sekaligus 

menuntut pengakuan kedaulatan yang bersifat universal 
di antara bangsa-bangsa lain. Kini kebangsaan bukan 

lagi pilihan, tetapi kewajiban universal. Dunia tidak 

mengakui orang yang tidak mau mempunyai salah satu 

kebangsaan dan kenegaraan apapun. Nasionalisme, 

intemasionalisme clan universalitas tak bisa terpisahkan, 

kecuali oleh adanya intervensi seperti yang dilakukan 

esensialisme. 17 

Maka salah jika nasionalisme dipahami sebagai atau 

sesempit "anti-asing". Nyatanya yang nasionalis maupun 

yang asing itu sama-sama dibentuk oleh waeana dan 

membela_diri dan mel1111S11hi kekuatan asing. Tetapi itu,:" peristiwa sejarah yang sarna. Nasionalisme di Hindia 
hanyalah salah saul bagian atau sisi dati kompleksitas Belanda adalah anak-kandung apa yang dimusuhinya 
dan konu-adiksi nasionalisme. Salah jika nasionalisme 

disamakan atau digantikan menjadi chauvinisme 

(fanatisme nasiona! Y.,ang sempit) atall xenophobia 

(kebenciao./kecema<;an pacb sembardng yang asing). 

yakni kolonialisme Hindia Belanda. Dan kolonialisme 

Hindia Belanda tidaklah sepenuhnya diciptakan oleh 

'"bangsa Belanda", tetapi basil ke~asan", bangsa penja-
, jah itu dengan kaum terjajahnya. Begitu pula pem-

Tidak kebetulan jika kalimat paling awal pada 'berontakan terhadap kolonialisme itu. Tapi justru inilah 

Konstillisi paling 3waJ yang pernah dikarang bangsa 

Indonesia berbunyi: "I3ahwa sesllngguhnya 

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa clan oleh selYdb 

itu, maka penjajahan eli atas elunia hams dihapuskan, 

karena tidak se..<1uai dengan peli-kemanllsiaan dan peri
keadilan." 

Mengapa dirlliis "segala bangsa"? Juga bangsa 

Belanda yang pernah dimusuhi? Bagaimana dengan 

mereka yang giat dan memproklamasikan peliuangan 
mcreka atas nama "kemerdekaan bangsa" Timor Timur? 

Atau yang di Jakarta disebllt Gerakan Pengacau 
Keamanan (GPK) ;It;lU "oknum-oknum" yang ··<.H1li-intc

grasi". Apakah George Junus Aditjondro, Alxlul Hakim 

Ga11lela Nusanrara, HJ. Plinccn dan kaw;:ln-kawannya 

yang terlalu lama dan terlalu banyak disembunyikan. 

Seakan-akan ada dikotomi penjajahlte~ajah yang juga 
dikotomi bangsa Belandaibangsa "Indonesia".!8 

Tiga butir ke-Indonesia-an yang disebut dalam 

Sumpah Pemuda adalall konstruksi kolonial Bardt. Tanah 

air Indonesia adalah teritori pemerinrahan kolonial yang 

dikonstruksikan oleh keh .. tan represif clan eksploitatif. 

Begitu pula ibukota tanah air inL Bangsa Indonesia 

adalah kmya budaya yang dikonsollksikm dengan imaji

nasi, narasi dan fiksi moderen, hasil konstruksi yang 

dipimpin oleh pelajarJn sekolah kolonial Barat, sistem 

komllnikasi dan tf'dnsportasi. Bahasa Indonesia pada 

plIsatnya mCllJpakan hasil rekayasa sebl.lah panitia yang 
dikenlai oleh eh. A. van Ophuijsen dan dibenu.k oleh 

yang membela prinsip menentllkan-nasib-sendiIl lIntllk pemciintah kolonial untuk kepenting.m kekuasaan kolo-

Timor Timur hanyalah pengkhianat nasion? Ataukah nial, wpi dikembangkan bersama pegawai negeJi kolo-

mereka mengamalkan nasionalisllle ala Mukadimah UUD nial yang berkulir coklat. 

PERU.. \V ANAN DALAM KEP A TUHAN 
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Bahkan nama "Indonesia" adalah bikinan sarjana 

Eropa. 19 Sumpah Pemuda dipersiapkan dalam sebuah 

Kongres Pemuda yang membahas berbagai makalah 

kaum nasionalis dalam bahasa Belanda. Persis seperti 

corak bahasa dalam Polemik Kebudayaan. Menurut 

Sunario, salah seorang peserta Kongres itu, proklamasi 

S1I111pah Pe11111da itu "sangat dipengaruhi oleh seman 
Presiden AmeOO SeOOt 1110mas Woodrow Wilson'·." 

Ketika Sumpah Pemuda diproklamasikan, 90 persen 

pegawai negeri yang menjalankan pemerintahan kolo

nial adalah orang-orang "Indonesia". 21 

Indonesia tidak mungkin dijajah selama 350 tahlln, 

karena 100 tahun yang lalu ia belum ada. Dan ia bisa 

ada karena di-ada-kan secara tak disengaja oleh 

penjajahan itu. Walau sejak Pemng Dunia II hegemoni 

Amerika Serikat telah banyak menggeser, jejak dan 

ke~inambllngan kolonial cblam sosok nasion Indonesia 

tampak tidak saja pada ketiga butir Sumpah Pemuda. 

Tapi juga dalam berl1ag'Ji I~mgunan pendidikan, hukunl, 

politik, seni, hingga kehidupan sosial sehari-hari (mi5:1i

nya dikotomi identitas "pribunti/non-pribllmi"'). 

Segar-bugarnya Hatzaai Attike/en yang teru.s

menerus menelan korban para aktivis hak-hak asasi 

lllanllsia dan n~lsionalis pada mas:! ini merllpakan 

indikasi yang mellcolok. 2.2 Jika para sarjana terdahlliu 

(Hany Benda, Heather Sutherland, Ben Anderson) mene

gaskan kemilipan atau kesinambungan yang erat ant<lra 

Ikpublik Indonesia dan negara kolonial Hindia Beland~1. 

i1muwan politik Daniel Lev membuat analisa lebih jalih 

yang menghantamya pada kesimpulan, "negara yang 

merdeka ini bukan saja mirip dengan negam kolonial. 

Keduanya satu dan sama." 23 

- .' Dari berbagai konstruksi kolonial yang dijunjung 

tinggi pada masa Orde Baru ini, ada satu yang paling 

relevan bagi bahasan disini, yakni wacana tentang jati

diri bangsa Indonesia yang dikatakan khas atau unik. 

Identitas ini merupakan pertamhan terpenting dm ter

akhir dari wacana politik negara Orde Bam ("negara 

integralistik"). Esensialisme ini paling banyak digunakan 

sebagai lawan apa yang dianggJP asingIBarat. Seakan

akan "asas kekeluargaan", "gotong-royong", atau 

Pancasila merupakan sesuatu yang alamiah, otentik, 

secara urtik menjadi bagian paling asli dari hakikatljati

din sebuah masyarakat Timur bemama Indonesia, dan 

sudah ada sejak rnasa silam yang terlalu jauh kebelakang 

untuk dijangkau ingatan. 2i 

Pada masa berlangsungnya Polemik Kebudayaan, 

watak ke- Timur-an tidaldah selalu dan tidak oleh semua 

pihak dipahami sebagai kodrat, hakikat atau esensi. 

EsensialL'me Timur itu dilakukan para orientalis kolonial 

pada masa sebelumnya, dan dibesar-besarkan kembali 

pada m,'sa Orde Bam. Pada rezim Orde Bam pula d1JXlt 

dijllmpai sosok atau ambisi menjadi pengamng esensial

isme par excellence dalam proyek Taman Mini Indonesia 
Indah.25 

Polenik Kebudayaan berlangsllng jauh lebill ""'"" 
dan canggill daripada yang sering diduga dalam perbin

cangan hari ini di Indonesia. Polenuk itu lebih canggih 

dibandingkan aneka perdebatan intelektua! masa ini 

sendiri yang masih sering terjebak dikotomi 
(Timur/Bamt, Orla/Orba, moderenltradisional, ekstrem 

kiri/kanan, pribumVnon-pribumi, negarJ/masyarakat, 

dan seterusnya). Tidak kebetulan jika Polemik 

Kebudayaan disalah-pahami seakan-akan sebag"i perde

batao dikomotis Tin1Uf versus BarJt. 

Baik Sutao Takdir Alisjahbana maupuo lawan-debat

nya dalam Polemik Kebudayaan tidak pemah memuja 
atal..! benninat melestarikan kellnikan dan keplihumian 

Timur. Bagi mereka modernitas dan Barat acLilah 

keharllsan, kepastian, dan kemajuan. Masalahnya 

bagaimana menyerap moderenitas Bawt itu sebaik

baiknya. clan apa alti "sebaik-baiknya" itu. Merek" tidak 

menyangkal atau menolak adanya corak masyarakat 

kalam ~'(H~i 5 - \l)9~ 
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Hindia Belanda yang berbeda dari EropaiBarat. Tetapi 

perbedaan itu bukan sesuatu yang ingin dibanggakan 

atau diabadikan. 

Sulit membayangkan ada di antara cendekiawan dari 

Polemik Kebudayaan 1930-an itu yang benninat pada 

proyek semacam Taman Mini Indonesia Indah atau 
kampanye "wawasan Nusantara" yang secara menggebu

gebu dilancarkan mantan gubemur Jawa Tengah, H. 

Ismail, pada pertengahan 1980-an. 

David Bourchier meneliti wacana keuniltan budaya 

Timur, asas kekeluargaan, atau gotong-royong itu. ¥ 
Menurut uraiannya berbagai gagasan itu elidptakan pacla 

abad ini tidak secara sepihak oleh ilmuwan Belanda, 

tetapi juga dengan kerjasama para anak-didik mereka di 

kalangan pribumi. Salah seorang pribumi yang berperan 

besar dalam konstruksi jati-diri Indonesia ini adalah R 

Supomo, orang konservatif yang ahli hukum adat dalam 
sekolahan Belanda. Bersama 'rekan-rekannya dalam 

Panitia Persiapan Kemerdekaan RI, banyak sendi-sendi 

awal pembentukan negara Indonesia disuslln 

bennodalkan fantasi dan fiksi modem dari Barat itu. 
Bourchier melacak silsilah gagasan ini hingga k{ 

Rornantisme dan Idealisme Jerman abad 19. Jilta benar, 
itulah tanah-air "jatidiri" Indonesia yang kini dikera

matkan clalam rezim Orde Baru. 

Dekonstruksi dan Rekonstruksi Subyek 

Paling sedikit .,1.1 dua kesimpulan yang dapat elipetik 

clari lllJian diatas. Pertama, jati-diri Timur adalah sebuah 

konstmksi wacana kolonial Barat. Ia dikonstrllksikan 

oleh Bafat dalam cdngka membedakan diri dan mendp

takan jati-diti sendiri sebagai non-Timur. Hal yang sarna 
dikerjakan pam bu'Okmt Orde Baru wa!au dari si,i yang 

berbeda. 

Kedua, birokrat Orde Baru punya kesamaan yang 
penting dengan para pengritiknya di kalangan aktivis 

hak-hak as.lsi manusia. Mereka sama-sama penganut 

esensialisme. Baik jati-diri Timur mau pLln nilai univer

sal hak-hak asasi manusia yang diperdebatkan kedua 

pihak ternyata masih saudara-sekandung. Keduanya 

kenntlnan \vac.ma RlI~u 111(x!em. P<l!~l del110nStl~Ul yang 

pemah dan masih dipenjara karena menghina presiden 

sama-sama Baratnya dengan intel, po!isi, jaksa" hakim 

Jan hukum yang menghal1tar mereka ke pel1j;'H~1. 
Hatzaai AI1ikell!l1, alat represi kolonial Eropa ahad 

kalam edisi.~ - 199-1 

20 yang diambil-alill penjajah Hindia Belanda dari penja

jah Inggris eli India kini telah dinobatkan oleh Orde Baru 

sebagai jati diri bangsa Timllr yang khas dan unik. 

lronisnya, warisan Eropa ini oleh Orde Baru diperten

tangkan dengan Barat sebagai upaya melindungi TUmur. 

Tokoh-tokoh seperti R. Suppmo dan Adnan Buyung 

Nasution atau Presiden Suharto sarna-sarna Bamt dalam 

berpendapat tentang hak-hak asasi manusia. Tidak 

kurang atau Iebih Barat dari penulis sendiri yang anti

esensialisme ini. 

Dengan butir-butir kesimpulan kecil itu persoalan 

bukannya menjadi tuntas dan selesai. Sejumiah per

tanyaan lebill bemt datang menyusul. Bila benar TinlUr 

dan bahkan jagad-raya (universalitas) moderen ini meru

pakan !mnstmksi Barat, lalu apa adakah tersisa lUang 

gerak bagi Timur di Illar konstruksi Bamt? Jika tidak. 

apakah pandangan ini bukan imperialisme/wacana 

dalam baju baru? Jika Bamt mengkonstruksikan segala 

yang modem, lalu apa/siapa yang mengkonstruksikan 
Baf"dt mooem,r 

Ulasan panjang lebar dibutuhkan Ul1tuk menjawab 
pertanyaan-penanyaan ini agar memadai. Disini cukup

lah disebutkan secara ringkas dan bersahaja bebeidpa 

pokok pandangan yang tidak sepenuhnya oris ina I. 

Peltama-tama perlu disadari betapa sulit, seandainya 

mungkin, keluar clari wacana Barat yang kini sLldah 

mendunia. Tapi perlu juga diingat bahwa sementara 

Barat mengkonstruksikan Timur, maka Timur juga 

mengk~mstruksikan Barat. R. Supomo, Adnan Buyung 
Naslltion atau Presiden Suhano bukanlah sekedar co-

PERLAWANAN DALMI KEPATUHAN 
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rong-corong wacana Barat, walau mereka juga tidak 

sepenllhnya belYJS memanipulasi wacana BarJt. 

rang "maestro" (Pramoedya AmInta Toer), tapi ia 

(Teeuw) te1ah menjadi seorang "maestro" yang memha

ha'i "maestro". Tulis Dhakidae: "Kim tidak dapat membe

dakan lagi ". Siap~t sang maesu'O disini, pentllis roman, 

Pramoedya Ananta Toer, atatl profesor Andlic..-'S Tc"euw, 

sang kritikus." 

Lalu dimana si Daniel Dhakidae? la seakan-akan 

lenyap se\YJg:lijllrll-kamem yang netrJI dan tel1iembunyi 

dalam siaran herita di televisi. Seandainya laporan 

DhakkL:e itu dianggap "henar", maka tanpa disengaja, 

disadari, atau dikehendaki senditi Daniel tebh ikut men

jadi maestro yang memberitakan prestasi "seorang maes

tro tentang maestro". Tapi apakah ia memang berhasil? 

Jni berganti.mg pada tanggapan kit:.\ pada representasi 

"kira" yang digllnakannya ketika ia menlllis "Kita tidak 

dapat membc>Jakan lagi ... " SiapJ "kita" inP 

Siapa yang rmll/dapJt ikut menjadi ara yang di<;ehllt 

"pembaca" ketika Dhakidae memutllskan: "Professor 

Teeuw memukall pembaca dari alinea ke alinea, dari hah 

Sehllah contoh dapat diangkat dari ulasan Daniel ke hab ... " Bempa omng dari pemhaca tuli<;an Dhakidae 

Dhakidae tenrang ulasan Andries Teeuw tenrang karya

karya Pramoedya Ananta Toer. z-: Dalam sehuah btlktl 

berbahasa Belanda yang baru diterbitbn di Belanda. 

Tc-'Cuw memherikan plljian maha tinggi uonlk Pmmoec.iya 

Ananta Toer. Hal semacam inl sama sekali tidak i.<"1Une

\Va. Banyak orang lain memberikan pujian sccrupa. 

Namun ada hal yang f>C11ting dati umbn Dhakidae lIntuk 

hahasan disini. Dhakidae membllka uraiannya dengan 

menggambarkan kedudllkan istimewa Teeuw dalam 

ke.'llisastraan Indone'lia: 

"Prakti<; dia yang menciptakan sastrawan Indonesia: 

yang diangkat menjadi sa~trawan itulah sa .. 'itmwan: 

d1n mungkin ada sejumbh penulis yang "tiha-tiha" 

hel1engger di atas "kursi sa~trawan" karena namanya 

di'iebut Teeuw." 

Sement<lra pengamatan Dhakkbe inl ada henamya. 

jangan dillipakan hahwa hal inl hanya bisa mungkin te·,,\,

jadi selani.a ada cukup hanyak orang ~eperti Dhakidae 

yang - dengan sengaja atall tidak - telah "mencip

t<.lkan" dan menobatkan Teeuw lIntlik menjadi Sang 

Pencipta. Inilah yang tidak dillngklpkan Dhakidae 

-"eeara cksplisit. 

hi,a ikllt menjadi "kita" dan "pembaca"? !lemp" dan 

siapa yang pernah melihat bllku Teeuw iUI, dan dapat 

memhaca ulasan berbahasa Belanda itu? 

Ben Anderson sangat cerdas ketika merllmuskan 

nasion sehagai "masyarakat yang diangankan'·.2) Jika 

rumusan ini diterima, persoalan berikut yang perlu dike

jar lehih jauh adalah siapa persisnya "pihak" yang be\'

angan-angan begitu? Lehih jauh lagi, mengapa dibll

nlhkan seorang Ben Anderron lIntuk mCll.IffilL<;k:.m hal inl 

dengan cerdas dan kemlldian menjadi populer sekali? 

Jika lOta menduga ada jawahan empilik dan positivistik 

tentang pil1ak yang berangan-angan iru, dan kjGl 111(.11CO

ha menc31inya di dllnia empirik lIntlik mengidcnti

fikasikannya. mungkin kita akan kecew3. 

Jangan-jangan sosok itll memang tidak pernah 

sepenuhnya beha.'i dan kesamaran. S-lmar-samar ia tam

pak sehagai apa yang tacli disehut "kelas menengah". 

Sebagian dad kesamaran itLl disehabkan karen a :<.1 

"hanya ada" dalam vvacana lewat sehuah sistem repre

sentasi tek..,1u31, di antara ara yang hcrheda dari sistem 
tanda. 

Jangan-jangan jawahan lIntuk pertanyaan eli atas 

Daniel Dhakielae menf.,'1uli.likan rXl11jang-lebar ten- hanya l)isa tampil memukau dalam angan-~Ingan sel-x·l

tang betalXl hebatnya Teeu\\'. Sampai-sampai Ibniel gian dmi "kita", bail< angan-angan tcntang subyek yang 

l-x:rkesimplilan hlhw:l Teeu\v l)ukan saja memhahas sco- dibicarakan dalam buku lads Ben Andcr<;()n mall pun 
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tentang seorang sarjana bemama Ben Anderson yang 

lihai berangan-angan tentang asal-usul masyarakat mo

deren berangan-angan tentang na.':Iion. 

Dalam bllkunya, Anderson hanya menyinggung sub

yek ini dengan rnengacu pada Seron-Watson yang 

merumuskan: " ... sebuah bangsa hadir bila sejumlah 

orang yang lurnayan banyaknya menganggap diri seba

gai bangsa ... " 'l1 Ketika menh"das kasLLS awal tumbuh

nya nasionalisme Indonesia, Anderson mengandalkan 

siasat yang kemudian juga dipakai Dhakidae yakni aji

aji kata-ganti "kita" dalam membaca novel Mas Marco. 31 

Dalam waeana post-strukturalis bukan hanya 

nasionalisme a£au Timur/Barar yang menjadi sasaran 

dekonstruksi. Manusia yang hendak dibela para aktivis 

hak-hak asasi manusia juga mengaiami dekonstruksi. 

Wajarlah jika di tahun 1992 sebuah panitia dari Amnesti 

InternasionaI di Oxford mengadakan serangkaian 

Catatan 

kajian tentang pokok yang dirumuskan seeara tegas 

oleh pembicara kuneinya, Helene Co<ous: 

"Apakah dm manusia individu seperti yang didefini

sikan pada abad 18 dalam ideologi Hak-hak Asasi 

Manusia masih ada? ... Bila tidak, lalu kemerdekaan 

siapa yang hendak kita lindungi dengan susah

payah?" 32 

ltulah pertanyaan pokok sebagian besar intelektual 

dan aktivis di akhir abad ini. Pertanyaan itu tidak perlll 

dianggap menyarankan jawaban yang negatif. 

Punahnya Manusia universal yang dikonstruksi sejak 

abad 18 dan sudah direproduksi mendunia tidaklah 

mengurdngi kemungkinan lahimya identitas subyek

subyek lain - tennasuk "kita-kita" - yang majemuk, 

tak selalu atau sepenuhnya jelas, dan sering berubah

ubah. 

1. Sebuah ~fiar panjang dapat dibuat unruk menunjukkan ~tapa keyakinan ini menjadi "asas nmggal" di kalangan intelektual 

kritis dan aktivitls kita y~Ulg puny:! banyak perlJedaan dalam hal-hal lain. Contoh paling 1l1u[~lkhir yang saya temukan ialah 

urdian bagus clari Herr), Priyono c~i1arn "Gernkan Hak Ao;asi", makalah unluk di-ikusi FOlum Intelektual Muda, YO,61)'akarta, 

18 Juni 1993. Menuluulya. ·'HAM melekat pada manusia, iJegitu ia lahir ... bubn lantarJn dibenkan kepadanya oleh 

masyarJkat a[aU negarJ .. tidak dlpat dihilangkan arau dinyatakan tidak iJeriaku oleh negam ... tidak tergantung pada pen

gakuan negam" 

2. Lihat W"JW,ffiClrJ Mahathir dengan L. Gordon Grovirz,. Far Easfem Economic Re&ieU'. 7 April 1994. BerlJeda dan birokrat 

Grele Bam YJng hanya menllduh dunia "Bamt" tidak paham dunia 'Timur" atau terblu menClIl1puri unlsan dalam negeIi 

Timur, Mahathir dengan tajam mengJjukan kontrJdiksi internal daJam nlduhan BarJt dan ala.s::mlogis mengapa 13arat berke

pcntingan unruk IJerbu:.It demikian pacb titik sejarah kini. 

3. Istilah kunci dalam artikel ini Bamtifimuf selanjutnya akan digunakan ranpa tanda kutip, untuk menyederhanabn 

penuli..'>:.U1. 

4. John Pem\"Jelton, "Notes on the General Elc<.1ion in Solo", fl1dol1e~"ia, No. 41, April 1986, hal. 1-22. 

5. Tindakan mereka menimbulkan polemik di beberapa harian. Sebaliknya, sebuah hadan terkemuka di Jakuta memesan 

sebuah kolom kepacb s:.lya ktrma redaktumya sangat terkesan oleh "kemurahan hati·· majelis hakim yang mengizinkan 

sejumlah tokoh 'vokar bersaksi dalam pengadilan <'ltaS 21 mahasiswil di Jakarta .. \Ii.'>:.llnya Ali Sadikin, Alxluirailman Wahid, 

51i Bintang Pamungkas. Sabam Sirait, clan Franz Magnis Suseno. Kegembiraan S(111aL'<.I!11 itll (bpa[ dimaklullli karena tt:rlalll 

langkanya hal itl1 [eljadi. Dablll pengadilan atas mahasi.'j\\,;l demonstran yang lain ('{oh'Yakan<l, 1%'9-1990; Jakm1a, 1989; 

Bandung, 1989; Semarang 1993) p:u:t hakim menolak saksi-sak.<;i "vokal" yang dicljukan terdakwa dan tim pembda. Pad:thal 

kes:.!ksian in! bukanbh hadiah yang perlu din~inta dengan mengem:s dad hakim. mebinkan hak tercbkw;l. yang dilindllngi 

KUHAP! 

6. Lillat FO/7f1ll Keadifall, No.2lIll.llI, 11 Mei 1994, hal 18). Sehaiiknya fantasi para terpelajar yang klitis terhadap plDpaganda 

resmi peme!incah seling dirangs:.tng merom:mtisir kepahl:!wanan "ekstrem kiri·· dan ··ekstrem kanan", k:lrena kedu:l sosok 

itu. dinistakan secant berlebih-Iebihan. ~epcl1i halnya '"kapitalisme" mudah difantasikan se\):lgai sorga eli negeri totaliter 
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yang menamakan OOi "SO'Jialis" dan "komunis". 

7. Talal Asad, "Are There Histories of Peoples Without Europe?'" artikd review, dal~m Comparative Study oj Society and 

Hi<tary, Vol. 29, No.3, 1986, hal. 594-607. 

8. TenUl saja generalisasi yang berlebihan. Tapi semoga ini tidak terlalu menyesatkan. jelas sejumlah-aktivis berlXlSis kelas 

menengah memperjuangkan buruh dan petani seperu yJng tenar dalam kasus Kedung Ombo, Marsinah, atau peru;tiwa di 

Medan. Tetapi sulit disangkal semua pe~uangan itu m~ndapatkan artikulasinya dalam ruang publik lewat mediator dan 

narator kelas menengah, yang terikat oleh wacana naratif yang tidak sarna dengan subyek yang dikisahkan dan 

dihela. Perhatikan, misalnya hetapa maskulin 'kepahlawanan' Marsinah dikonstruksikan. Dan dalam konstruksi 

J ,I 
Ii 
Ij 
! 

: ~ 

itu banyak pihak herebut mempahlawankannya, terrnasuk mereka yang semula menekan pe~uangan Marsinah i, 

What sumt pembaca Teten Masduki, Kompas, 17 Desember 1993). Bagairnana peristiwa di Medan diberitakan sebJgai 

"kerusuhan .Asialis" dan "tindakan blUtal". Tidak "ak'ii"? Atau tidak "gerakan", "perjuangan~, atau "kebangkiwn kelas'? 

9. Uraian pad!. bagian ini cb.n alinea berikut diilhami joel S. Kahn, "Culture: Demise or Resurrection?", dalam Critique of 

AnthrofXJlogy, Vol. IX, No.2, Autumn 1989, hal. 5-25. 

10. Ingat mitos tentang lYJngsa Indonesia YJng pemah dijajah 350 tahur!. Atau L'itilah "kebangkitan na..'iional", seakan-akan suelah 

lama ada, upi belum bangun. 

11. Ada ilustrJ.si bagus unruk wacana Orde Baru ini. Sejumlah pertemuan eli Illar ibukota telah dicekal ap-J..Jt keamanan dengan 

ala.<;an ada pembiC'J'J dari luar propinsi clan panitia belum punya penzinan dan aparat tingkat nasional. Logikanya, bila 

p~iden Indonesia mau berbicara dengan rekannya di negara tetangga ia wajib mendapat izin clari pimpinan ASEAN, bila eli 

luar itu mungkin dibutuhkan izin dati PBB. Tapi ini jelas tidak pemah dipikirkan, jangankan dike~akan. 

12. !len Anderson, "Old State, New Society', Language and Pau<!/' (Ithaca, Cornell University Pre&" 1990), hal. 94. 

13. ibid., hal. 95. 

14. Goenawan Mohamad, "Bang.<;a", Catatan Pinggir, Tel11/XJ, 28 Mei 1994. Dahlin hal ini hampir serum cendekiawan Indonesia 

mutakhir bersetuju. Ullat misalnya ser.:mgkaian lima la'pomn Kompas (20 Mei 1994) at:.ts diskusi tentang "Redefinisi dan 

ReJktualisasi Pallal11 Kebangsaan". 

15. Suharto," Pidata Pre:,iden Pacia Pembukaan Lokakatya PEB II Tenmng Hak-hak A'iasi MamL'iia untuk Wilayah A'iia-Pasifik 

pada Tanggal26 januari 1993",,Jakarta: Sekretariat Negara RI 

16. Timothy Brennan, ~ TIle National Longing for Fonn~, dalam Homi K. Bhabha (edJ, Nation and Narration (London: 

Roudedge, 1990), hal. 52. 

17. Sejak pertengahan 8O-an, Manh11.lnwijaYJ menawarkan gagasan "pasca-Indollesia" yang mendalam Jan kO!11pJek'i. What mis

alnya, Y. B. Manugunwijaya, "Menghaelapi budaya pasca-IndonL->sia (bn P~lsl'<I-Einstein", makalah untuk Temu Bud:.lya. 

jakarta: Dewan Ke.. .. ;·enian jakarta 16-180ktober 1986). Sebagian dad uraianny.\ clapat disebut sebagai '·intem;L-;ionali.'imr.:". 

Dt."11gan kata bin, iru bukan barang "baru" sepeni dikesankan Mangunwijaya, bukan sesuatu y,mg ham ada seslfdab 

nasionalisml', karena ia suwh menjadi bagian yang mendasar (hili nasionalisme iUt sendili sejak awalnya. 

1R Bukan hanya kaum nasionalis Indone~ia yang g'dndnlllg menyebar-luaskal1 khayalan tentang identiftkasi (bn dikotollli hegi

ttl. Pemerintah kolonial eli Hindia Bebnda dan sejumbh koloni lain mencoha mengkampanyekan gag,L-;an elikotomi SL""'J'UP:I. 

Lihat Ann Laura Stoler. "Rethinking Colonial categories: European Communities and the Bounclalies of Rule", CompamliH! 

Studies q(Society and HI:,'tOI)" Yo1.31, No.1, january. 1989, hal. 134-161 

19. Untuk .sej;u~lh lingkas nama "Indonesi;.I", lihat Nia Kumia Sholihat, ''A'ial-u:->ul Nama Indonesia", Sillar HarajxlIl, 20 AWI~tuS 

1989. 

20. W'auUSClIl, 26 Oktober 19&5. 

21. Ben Anderson,' Op. Cit .. hal. 9K. 

22. Pada saat naskah ini l11u!ai dipersiapbn. 21 mahasis\\"a indonL":-oia (klli berb:lgai kot;! diadili eli jtlk:llta elengan delik-ddik 

penghinaan tersebut. Bulan Pebnl:ui ~.;ll1g b:1l11 bill "';1..'01:111,11; aklivi-; hak asasi yang lain, Nuku Sulaiman. divonis Pengadibn 

NLbIL~ jakarta (knWl11 ruduh.m melan .. I.!,gar ddik yang :-;:1111:1. '[~lhun. y~lllg blu dll:1 mahasisw:1 di Sr.:mll~lI1g diadili dan din)J1i:-; 
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meloloskan diri. Tahun 1989 enam mahasiswa Bandung, seorang aktivis Yogyakana dan seorang rnahasiswa Jakarta menjadi 

kOl'ban deUk yang sarna. 

Menurut Profesor Sunatyato Hartono, Kepala Baclan Pembinaan Hukum Nasional tahun lalu, ad.1 400 peraruran hukum kolo

mal yang ingin ditinjau ulang, "90 diantaranya sudah Chanya?) dite~emahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selebihnya masilf 

asli berbahasa Jlelanda" (Tempo, 4 September 1993, haL 34). 

23. Daniel S. Lev, "Colonial ~w and The Genesis of the Indonesian State", Indonesia, No. 40, 1985. 

24. Dalam katyanyJ. yang klasik, Renan menulis: "Melupakan, malahan saya kim kekhilafan sejarah, merufYJ.k.an faktor penting 

dalam pendptaan sehuah bang.<ia. Itu seiYJ.bnya kemajuan clalam kajian sejarah sering menim~ulkan bahaya bagi (pnm.ip) 

kebangsaan. Memang, kajian sejarJ.h menjelaskan tindakan-tinclakan kekerasan yang tetjaeli pacla asal-u$1 segala bangun;.m 

politik ... Kesatuan selalu dicapai melalui kebrutalan." Lihat Emest Renan, "What hi a Nation", tetjemahan Martin 1110111, 
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Flag for Pax Americana", Nell'Left RevielP, No. 202, hal. 69.83. 

28. Daniel Dhaki~, "Pramoedya Ananta Toef, Puiangga Penuh Paradox" dan " Kesusasteraan Indone..<;ia dalam Kesusa~1er.:tan 

Dunia", tulisan bersambung, Kompas, 23-24 Mei 1994. 

29. Ben AndeffiOn, Imagined Communities: Rq/lecfiolls on/be Ongill and spread o/NariollufLml (London: Verso, 1983). 

30. Ibid., hal 15. 

31. Ibid., hal. 35-37. inilah kalim;l[ asH CUtri Ander:,on, "As in the case of Noli, we-the indone"ian-reacie!'$ are plunged immedi

ately into calenddcal time and ,\ familiar iancbc,\pe ... " Seak..1!HIK<m ada kepa."tian jib bukan ketunggalan dalam pemba

Cdan, penafsiIan, pemaknaan, dan angan-ang:m. 

Ketik;\ menjelaskan berbagai anCl!llan terhadap ··Integrasi Nasional sebagai Jatidili Bangsa" . .Ienckll Edi Sucirajat, l'vientL"'1i 

Pertahanan dan keamanan, menulis pesan y:mg maknany.:\ sangat terganrung pacb sang "ki[,C juga: "b:l!1y,\k sekali upaya .. 

yang mencoba menggoyallkan kepercayaan cbn kel11udian kesetiaan kita S<.:..'!l1Ua kl'P.:l~la .<;endi-sendi nibi fundamental yang 

kit:1 anut dan yang tdall ki[;\ yakini:' lIawCl Pos. 22 ApdI1994, IV} 

32. l-lelene Cixous, "We \X'ho Are Fn..."e, Are We Free", cbbm 13arhar.l.Johnson (cd.). ]·ivedoJ1/ and IllIeqJ/,e/lIl(oll (New York: 

B"ic Books, 1993), hal. 18 

kalam edisi;) - 1994 

I'ERlAWANAN DAIAM KEPATIJHAN Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




