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Keturunan, Agama, 
dan Nasionalisme 
IWiakui atau tidak, perbe

daan agama, jenis kela
min dan keturunan a

tau etnisitas masih menjadi 
masalah dalam kehidupan se
hari-hari bangs a Indonesia. 
Wajar jika hal ini menggelisah
kan orang Indonesia yang sa
ngat nasionalis. 
Bagi kaum nasionalis, perbe

daan-perbedaan primordial se
macam itu tak sepantasnya 
mendapat tempat dalam kehi
dupan berbangsa negara mo
dern, seperti Republik Indone
sia. Daripada sekadar gelisah 
atau frustrasi, mungkin lebih 
baik jika kita mencoba mema
hami gejilla ini. 
Ada dua hal yang dapat diper

timbangkan di sini. Pertama, 
masalah-masalah perbedaan 
keturunan atau agama dalam 
masyarakat modern tak selalu 
berwujud sarna. Walau sepin
tas lalu kelihatannya sarna, 
masalah-masalah itu bisa 
muncul sebagai gejala atau so
sok yang sangat berbeda dari 
satu zaman ke zaman yang 
lain. Kita perlu memahami 
perbedaan-perbedaan ini. 
Kedua, perlu diingat persoal

an keturunan atau agama da
lam kehidupan bangs a negara 
modern tak hanya terjadi di ta
nah air kita. Di beberapa nega
ra lain di dunia, persoalan se
rupa malahan meledak dalam 
sengketa yang penuh kekeras
an. Dengan demikian kita per
lu membahas keganjilan da
lam kehidupan nasionalisme 
mutakhir, ini sebagai gejala 
yang lebih bersifat global. Bu
kan sebagai soal-soal yang 
khas Indonesia. 

Melunak 
Mari kita mulai dari penga-

. matan sehari-hari di Indonesia 
sendiri. Ada yang menarik un
tuk disimak dalam beberapa 
dekade belakangan ini. Tahun
tahun dalam dekade 1980-an 
merupakan sebuah tonggak 
sejarah yang penting. 
Secara ekonomi dan politik 

pada dekade itu terjadi gelom
bang besar bangkitnya konglo
merasi, swastanisasi, dan ke
las menengah Indonesia dalam 
samudra besar kapitalisme du
nia. Perubahan ekonomi dan 
politik ini diikuti perubahan 
yang mencolok dalam bidang 
kebudayaan dan etika. 
Secara mulus tapi mantap ki

ta terah menyaksikan melu
naknya ketegangan rasial 
yang selama abad ini terus
menerus mengancam keru
kunan nasional. Secara khu
sus ini menyangkut etnik mi
noritas Cina dengan warga se
tanah air yang telanjur disebut 
"pribumi". 

oleh Ariel Heryanto 

Tidak saja telah bertumbuh 
konglomerasi dan kelas mene
ngah "pribumi". Kerja sarna 
ekonomi dan perdagangan lin
tas etnik telah terbina lebih 
baik. Tidak saja antara pejabat 
dan konglomerat, tapi sesama 
pedagang dan kaum profesion
al swasta. 
Gejala ini lebih tecermin da

lam bidang nonekonomi. Ber
bagai saluran televisi semakin 
kebanjiran film cerita dari A
sia Timur. Dan tak sedikit ma
syarakat "pribumi" keranjing
an berat film-film cerita ini. 
Masakan Cina, makan dengan 
supit, barang antik, acara libu
ran, lukisan, sastra filsafat a
tau komik dari negeri Tiong
kok menjadi konsumsi kelas 
menengah Indonesia dari ane
ka suku bangs a dan agama. 
Sebaliknya warga Indonesia 

dari kelompok yang disebut 
nonpribumi semakin giat tam
pil di forum-forum nonekonomi 
a,tau lapangan bagminton. Me
reka tampil dalam perdebatan 
di parlemen. Juga dalam dina
mika partai politik, hak asasi, 
atau lingkungan hidup. Juga 
di forum-forum ilmu dan tek
nologi mutakhir, selain dalam 
bidang mode, musik, atau 
panggung pembacaan puisi. 
Kehadiran mereka diterima 
tanpa gelisah oleh rekan-re
kan setanah air. Tanpa ada 
yang terlalu mempedulikan 
siapa leluhur mereka. 
Perubahan ini sangat funda

mental, walau tak bersifat tun
tas dan merata. Pasti masih 
ada sisa-sisa kecurigaan dan 
prasangka rasial di sana-sini. 
Yang ingin ditekankan di sini, 
walau belum total dan tuntas, 
kerukunan etnik yang sedang 
terjadi dalam satu dekade ter
akhir ini luar biasa. Belum 
pernah ada sebelumnya dalam 
seluruh sejarah Orde Baru. 
Bahkan mungkin sulit menja
di duanya dalam seluruh seja
rah Indonesia sejak awal abad 
ini. 
Tapi pada dekade yang bersa

maan kita menyaksikan gejala 
lain yang menggelisahkan dan 
relatif baru. Sedang terjadi 
epidemi kecurigaan dan kete
gangan antaragama. Seperti 
pada perubahan etnik tadi, pe
rubahan keagamaan ini pun 
tak bersifat mutlak dan me
nyeluruh. Namun, secara garis 
besar kita menyaksikan rang
kaian ketegangpn antarkomu
nitas agama ydng belum per
nah terjadi sebelumnya dalam 
sejarah Orde Baru. Bahkan 
mungkin belum ada separah 

ini sejak Kemerdekaan RI. 
Jumlah dan frekuensi kasus 

seperti demonstrasi dan gugat
an atas kasus penghinaan ter
hadap suatu agama merupa
kan gejala yang bersejarah. 
Masih berkait dengan ini ada
lah kontroversi tumbuhnya so
lidaritas dan perhimpunan ke
cendekiawanan yang berda
sarkan agama. Bukan saja per
himpunan itu yang layak disi
mak, tapi juga reaksi keras 
dari sebagian khalayak terha
dapnya. 
Tanpa berpretensi memaha

mi secara pasti duduk persoa
lannya, saya menduga gejala
gejala di atas berkait erat de
ngan perubahan-perubahan 
yang berskala global. Telah di
jelaskan, perubahan dalam 
hubungan antaretnik di Indo
nesia sangat didukung oleh 
terjadinya perubahan dalam 
bidang ekonomi. Perubahan 
ekonomi ini berlangsung baik 
di tingkat bangs a negara mau
pun dunia, menembus batas
batas etnik. 
Hal yang serupa mungkin te

lah mendorong sosok baru ke
tegangan dalam hubungan an
taragama. Ada sejumlah peris
tiwa internasional yang layak 
kita periksa di sampingjumlah 
faktor yang memang berskala 
domestik. 
Untuk menyebut beberapa 

contohnya; hegemoni Amerika 
di dunia seusai perang dingin, 
terjadinya Perang Teluk, tra
gedi yang berlarut-larut di 
Bosnia, dan serangkaian per
debatan diplomatik ten tang 
Timor Timur di forum interna
sional. 
Aneka peristiwa internasion

al ini tak dapat direduksi seba
gai peristiwa ketegangan an
taragama. Namun sulit diban
tah sebagai peristiwa itu pu
nya dimensi sosial dengan da
ya mobilisasi solidaritas kea
gamaan yang kuat. Apalagi bi
la semua itu lambang interna
sional ini dipertemukan deng
an faktor nasional seperti per
imbangan baru dalam percat
uran politik dalam negeri an
tara komunitas agama, parpol, 
ABRI, dan Pemerintah Pusat. 
Dalam rumusan formal di 

atas kertas memang semangat 
nasionalisme seharusnya me
nomorduakan perbedaan ketu
runan dan agama. Tapi dalam 
dunia nyata, kalaupun soal 
SARA itu tetap ada, dengan 
skala dan,sosok yang berubah
ubah sesuai zaman. Ini bukan 
sisa-sisa kebudayaan pra-na
sional. Ini adalah bagian dari 
kebudayaan global yang justru 
pasca-nasional! 
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