
Belajar Sejarah 
DOKUMEN yang di- sekali pelaku sejarah 
sebut Pernyataan dari zaman itu. 
Mei 1995 sebenarnya Khususnya para pe-
tidak istimewa nandatangan Mani-
dalam dirinya fes Kebudayaan, sim-
sendiri. Kalau ada patisan mereka, mau 
yangmau dibilangis- pun lawan pilitik-
timewa, mungkin ya Ibudaya mereka 
itu beberapa nama hingga tahun 1995 
besar dari pen cetus ini. 
dan penandatangan- Pernyataan Mei 
nya. Bukan berarti 1995 mampu keluar 
dokumen itu pantas dari tetek bengek 
disepelekan dan di- persengketaan, den-
abaikan saja. Untuk dam atau kebencian 
dapat menghargai 30 tahun lalu. Ia me-
sepantasnya, kita ngajak kita untuk be-
perlu menengok se- lajar memetik hik-
luk-beluk yang men- mah dari peristiwa i-
jadi konteks sejarah- tu dalam menghada-
nya di masa lalu pi masa ini dan esok. 
maupun masa ini. Dari sini kita diajak 

Dari segi isinya menyimak mana-ma-
yang tersurat Per- na dari sejarah masa 
nyataan Mei itu me- lampau itu yang la-
nyuarakan kepriha- yak dikaji lebih jauh. 
tinan yang sarna se- Tidak sulit bagi a-
kali tidak baru bagi oleh Ariel Heryanto nak muda, cendekia-
masyarakat Indone- wan dan aktivis hak 
sia. Dokumen itu ber- ------------------- asasi Indonesia pada 
bicara perihal kekuasaan trin "Politik sebagai Pangli- masa ini untuk mendukung 
politik yang sewenang-we- rna" melindas warga masya- Penyataan Mei. Tetapi bera
nang. Sampai-sampai berba- rakat yang tidak tunduk ke- pa di antara mereka yang 
gai dimensi lain dalam kehi- pad a kemauan mereka yang memahami benar apa itu Ma
dupan bermasyarakat tersi- sedang berkuasa. Dengan de- nifes Kebudayaan, Realisme 
sih, tertindih, dan menjadi mikianPernyataanMeimem- Sosialis, atau Politik sebagai 
korbannya. Ini yang disebut beberkan kerangka sejarah Panglima, sebagai doktrin? 
sebagai doktrin "politik men- yang sangat penting. Apakah yang dikeIjakan para 
jadi panglima". Kehidupan Menyusul peristiwa 8 Mei penganut masing-masing 
ibarat sebuah barak atau ba- 1964 itu teIjadi berbagai la- doktrin sudah sesuai dengan 
risan prajurit yang hanya rangan, sensor, pemecatan, rumusan ideal masing-mas
tunduk pada intruksi koman- pembreidelan, juga apa yang ing doktrin itu? Di mana pe
dan. Tidak ada diskusi, dia- kini tenar disebut pencekal- nyelewengan teIjadi? 
log, tawar-menawar, apalagi an. Maka Pernyataan Mei ti- Pernyataan Mei tak dimak
perdebatan yang bersahabat. dak sekadar menyatakan ke- sudkan sekadar sebagai sam-

Bagi masyarakat Indone- prihatinan terhadap berbagai bungan, apalagi pengulang
sia masa ini soal itu sudah penindasan terhadap masya- an, Manifes Kebudayaan. 
menjadi menu tetap dalam rakat masa ini. la menyata- Pernyataan Mei ini merupa
omong-omong sehari-hari, go- kan keprihatinan bahwa pe- kan pengkajian ulang terha
sip, fantasi sampai mimpi. nindasan itu sudah kita ke- dap relevansi historis Mani
Cuma saja sekarang ada isti- nal dan kita kecam lebih dari fes Kebudayaan. Hal yang sa
lah-istilah lain yang lebih po- 30 tahun lalu, kalau bukan- ma dapat dilakukan terhadap 
puler ketimbang istilah "poli- nya jauh lebih lama lagi. Dan doktrin Realisme Sosialis ma
tik sebagai panglima". Misal- kini keadaan tidak lebih baik. upun Politik sebagai Pangli
nya cekal, litsus, PHK, dia- Malahan mungkin lebih je- rna. Semua doktrin itu ada
mankan, recall, atau breidel. lek. -lah produk budaya dan poli-

Selain isinya yang tidak Pokok ini terasajadi penting tik bangsa Indonesia. Walau 
terlalu baru, bentuk dan ba- di saat masyarakat mengha- ada pertentangan di antara 
has a yang dipakai dalam Per- yati apa artinya sejarah da- mereka, semuanya disusun 
nyataan Mei itu relatif san- lam peringatan hari ulang ta- oleh penganutnya dengan se
gat lembut dan lirih. Tidak hun ke-50 kemerdekaan. A- jumlah pemikiran, wawasan, 
menghentak lantang seperti pakah sejarah selalu menya- dan cita-cita tertentu. Mas
halnya dalam ratusan perny- jikan perubahan? Adakah be- ing-masing dihayati dan dia
ataan lain, petisi, mosi, da masa sebelum dan sesu- malkan penganutnya dengan 
deklarasi, puisi, poster, atau dah dibacakannya proklama- berbagai corak dan keter
spanduk yang diacungkan si kemerdekaan? Ataukah se- batasan teknis yang tidak di-
para aktivis Indonesia mas a baliknya? maksudkan oleh doktrinnya. 
ini dengan kepalan tangan. Kedua, yang juga istime- Alangkah baiknya jika de-
Dibandingkan dengan berba- wa dari Pernyataan Mei 1995 ngan jarak sejarah 30 tahun 
gai gugatan serupa dan seza- itu adalah kemampuannya ini, kita dapat mempelajari 
man, Pernyataan Mei keden- untuk menolak lebih jauh hal-hal tersebut dengan ke
garannya terlalu abstrak, dari sekadar detail-detail em- pala dingin dan hati hangat. 
filosofis, dan mendayu-dayu. pirik peristiwa yang teIjadi Sehingga kita tidak perlu 

Jadi keistimewaan apa 31 tahun sebelumnya. Seper- membuat kesalahan yang 
yang dapat dihargai dari Per- ti kita ketahui, Pernyataan sarna dengan pendahulu kita 
nyataan Mei ini selain nama- Mei 1995 ini disiapkan antara 30 tahun yang lampau. Mala
nama penandatangannya? lain oleh beberapa penan- han lebih bijak dari mereka. 
Menurut saya paling sedikit datangan Manifes Kebu- Kalau tidak, apa artinya be-
ada dua hal yang pantas dia- dayaan (1964). lajar sejarah? 
jukan di sini. Pertama, se- Juga kita ketahui bersama 
cara khusus Pernyataan Mei bahwa dendam kesumat dan Penulis adalah pengamat 
merujuk para peristiwa yang trauma permusuhan dari za- budaya, pengajar program 
teIjadi pad a tanggal 8 Mei man "orde lama" itu masih te- pasca sarjana bertempat 
1964. Pada tanggal itu dok- rus menghantui batin banyak tinggal di Salatiga 
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