
M:enyalabpabalDi Kekerasan 
: BEBERAP A bulan belakangan dakan kekerasan secara kejam kita 
I ini kita kewalahan meneerna ban- ibaratkan atau caci maki sebagai 
I jir berita tentang kekerasan yang binatang buas. 

luar biasa kejamnya di berbagai Pada kenyataannya. munusia 
tempat dalam aneka kasus. Se- adalah binatang paling buas yang 
bagian kelihatannya hanya me- pernah ada di planet bumi ini. 
nyangkut dendam pribadi antar- Manusia adalah satu-satunya ma
keluarga atau individu. Yang lain khluk di bumi ini yang pernah dan 
dikaitkan dengan soal SARA. suka mengadakan perang dengan 
Yang lainlagi kelihatannya selalu sesamanya. Bukan hanya yang 
soal kejahatan dengan motivasi disebut sebagai perang saudara. 

, ekonomi. Tetapi juga ada yang Artinya, manusia adalah satu-sa
lebih bercorak politik. Apa arti- tunya bintang yang dapat saling 
nya semua ini? Bagaimana dapat bunuh dengan sesamanya dalam 
kita pahami gejala ini'? Bagaima- skala besar-besaran dan jangka 
na dapat kita pahami gejala ini? panjang. Maka perikemanusiaan 

Sepertinya sedang terjadi kesen- mungkin pada praktiknya jauh le
jangan yang sang at lebar di antara bih berbahaya dan mengerikan 

I realitas dan praktik kekerasan di daripada pedkekucingan. perike-
satu pihak, dan pengetahuan kita . tikusan, atau perikeayaman. 

, semua ten tang seluk-beluk ke- Binatangbisabertindakbuaster
I kerasan. Terlalu banyak yangtidak hadap bintang lain dan memakan 
I kita ketahui dan pahami tentang mentah-mentah daging korban
, apa yang sebenarnya sudah kila nya. Tetapi dalam hampir semua 

akui sebagai persoalan sangat se- kasus itu mereka tidak melakukan 
rius ini. Bukan hanya bagi keluar- kekerasan kejam itu terhadap se
ga korban, kepolisian atau pene- samanya. Mereka melakukan ter
gak hukum lainnya. Tetapi juga hadap binatang lain. Kucing bisa 

I masyarakat umum dan kalangan memangsa tikus. Burung mema
ilmu-ilmu sosial. Ini tidak hanya tok ikan. Tetapi Anda pernah de
terasa di Indonesia di masa Orde ngar kueing memangsa sesama 
BanI. Sejauh yang dapat saya teliti kucing? Atau tikus memangsa se
darisejumlah buku-buku muta- sarna tikus? Sesamasinga, kueing, 
khir, tampaknya sedang bertum- ayam atau ikan bukannya tidak 
buh kesadaran baru di kalangan bisa saling bertarung. Tetapi ham-

I i1muwan sosial di berbagai negara pir selalu mereka tidak saling 
. di dunia ini pada I 980-an ten tang bunuh. Perhatikan pacla ayam adu

ketidaktahuan yang meluas ten- an. Biasanya bila yang kalah sudah 
tang seluk-beluk kekerasan dalam takluk, ia menyerahkatf lehernya 
sejarah. Berikut ini dapat dieatat di hadapan yang menang. Yang 
beberapa gejala yang bertentangan me nang tidak membantai. tetapi 
dengan pemahaman umum ten- mengepakkan sayap sendiri dan 

I tang seluk-beluk kekerasan. berkokok menang. lelas olah
I 
i PERI KEBINATANGAN 
I LEBIHBAIK 

Kekerasan selama ini kita ang
I gap bertentangan dengan jatidiri 

manusia. Mungkin ini ada benar
I nya. Tetapi jelas tidak sepenuh
I nya benar. Selama lebih dari sea
: bad ini kita ditipu agar pereaya 
. bahwa kekerasan lebih dekat de-

ngan naluri binatang. Seperti hal
nya kerakusan atau nafsu birahi. 
Maka orang yang melakukan tin-

ragawan dan penon ton olahraga 
kita patut berguru pada binatang 
aduan ini dalam hal sportivitas. 

Ada laba-laba betina yang me
makan jantannya sesudah bersetu
buh. Adajuga satu duakasus bina
tang betina yang mematok anak
anaknya sendiri. Tetapi, ini sang at 
tidak umum untuk berbagai 
bangsa-bangsa binatang. Lagipu
la hal ilu tidak dapat disamakan 
dengan perseteruan dan perang 
dalam sejarah manusia yang terja-
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di dalam skala besar-besaran, dan 
berjangka panjang. 

Bukan tidak mustahil penge
tahuan kita tentang kekerasan so
sial sangat dangkal karena selama 
ini kita menyangkal kenyataan 
yang paling mencolok dalam selu
ruh sejarah bahwa manusia adalah 
makhluk yang sangat buas dan 
kejam. Maka di bangku-bangl,.u 
sekolah dan universitas, kita tidak 
pemah memasukkan mata pelaja
ran tentang seluk-beluk kekerasan 
manusia. Maka kita hanya kaget 
dan prihatin berkali-kali bila me
nyaksikan terjadinya kekerasan di 
hadapan mata kita. Kita tidak per
nah mempersiapkan diri dan 
masyarakat untuk mengatasi, me
ngurangi, atau lebih bagus lagi 
menghindarkan terjadinya kek
eras an antarmanusia. 

DEMI TATA TERTIB 
MASYARAKAT 

Kesalahpahaman besar yang 
kedua tentang kekerasan adalah 
anggapan bahwa kekerasan secara 
mutlak bertentangan dan menga
caukan ketertiban masyarakat. 
Seperti pada yang pertama di atas, 
anggapan ini tidak sepenuhnya 
keliru. Tetapijuga tidak sepenuh
nya benar. Kekerasan sosial me
mang selalu merusak, jika bukan 
memusnahkan, tata kehidupan 
mereka yang menjadi korban lang
sung dan tidak langsllng. Tetapi 
juga bukan mengada-ada bila 
Ernest Renan (dalam karangan
nya yang lermahsyur tentang asal 
mula kebangkitan nasionalisme di 
dunia) menyatakan, "kekerasan 
senantiasa merupakan pembentuk 
paling awal bagi setiap kesatuan 
politik, walau hasilnya berman
faat. Kesatuan selalu dibentuk oleh 
eara-eara yang brutal" . 

Selama lebih dari seperempat 
abad ini kita menikmati "stabili-

tas dan keamanan" serta kue pem
bangunan. Ini bukan tanpa ongkos 
mahamahaL Para pengamat di 
maneanegara meneliti pertumpa
han darah di Indonesia pada perte
ngahan dekade 1960-an sebagai 
salah satu peristiwa yang keke
jiannya mahadahsyat, sampai
sampai dianggap ganjil. Bertrand 
Russell menilai kej adi an' itu jauh 
lebih dahsyat dibandingkan yang 
terjadi di perang Vietnam: "Oalam 
empat bulan orang yang mati di 
Indonesia lima kali lebih banyak 
daripada yang mati di Vietnam 
selama dua bel as tahun." 

melandaberbagai pusat kekuasaan 
pribumi lain di sekujur nusantara. 
Tanpaadanyakondisi ini, bangsaEro
pa tak mungkin berhasil menjajah. 

Oi berbagai pelosok dunia, de
kade 1950-an dan 1960-an ditan
dai oleh gejala umum kudeta mi
liter dan pemerintahan militer. 
Namun hingga sekarang, kajian 
i1mu sosial tentang militerisme 
masih sangat langka dan miskin. 
Juga, dalam kurikulum pendidikan 
formal kita. Sementara sosiologi 
kekerasan dan sejarah kekerasan 
masih menjadi barang asing dalam 
ilmu pengetahuan. 

Integrasi nasional, termasuk 
provinsitermudadi,Indonesia,ter- YANG PALING INTIM 
jadi dan terpelihara bukan tanpa Olla pokok kesalahanpahaman 
kekerasandahsyat. Menurut statis- yang kaprah tentang kekerasan di 
tik resmi, sepertiga penduduk atas berlingkup makro. Ada baik
Timor Timur telah mati pada dua nya, sebagai penutup tulisan ini 
puluh tahun belakangan. Kisah juga menyebut satu pokok ke
ten tang upaya mahal untuk me- salahpahaman lain yang lebih ber
melihara kesatuan Indonesia bah- sifat sehari-hari dan menyangkut 
kan dapat dilaeak di sepanjang banyak orahg biasa. Yakni, kek
sejarah sejak proklamasi kemer- erasan yang kelihatannya bcrsifat 
dekaan. Sudah berapa kali, khusus- kriminal biasa, menyangkut so
nya pada 1950-an. kesatuan na- al-soal yang kelihatannya sepele, 
sional ini terancam retak. lika ke- pribadi, dan amatiran. Saya bcluill 
satuan ini masih bertahan, hal itu punya data memadai untuk ka
bukannya tanpa bentrok fisik seka- sus-kasus di Indonesia. Namun. 
Ii atau dua kali. pengamatan selintas memberikan 

Tentu saja terbentuknya tanah kesanbahwayangterjadidiIndonesia 
airini tak mungkin dilepaskan clari tak berbeda dengan di negara-negara 
"jasa" kolonialisme Belanda. lain yang pemah diteliti orang . 
Sejarah kolonialisme tak lain dari Ternyata sebagian bcsar ke
seajrah panjang kekerasan, penin- kerasan terjadi di rumah korban. , 
dasan, pemerasan, dan penghina- Bukan di tempat-tempat yang as
an. Hanya dengan melalui keke- . ing, sepi, dan angker. Sebagian 
rasan itu pula kita mempunyai ke- besar pelaku kejahatan dan ke
tiga butir mutiara yang dinyata- kerasan adalah kenalan dekat si 
kan dalam sumpah pemuda: bangsa, korban, jika bukan masih sanak 
tanah air, dan bahasa persatuan. keluarganya. Maka jangan me-

Bukannya bangsa penjajah Ero- nganggap orang asing, at au orang 
pa yang pertama-tama dan sendi- lain dengan SARA berbeda se
rian membentuk tanah jajahan bagai pihak yang paling perIu di
Hindia Belanda dengan modal waspadai! Ini dapat dikaitkan de
kekerasan. Penjajahan itu dapat ngandatabahwasebagianbesarpetu
terjadi karen a tanah jajahan ini gas keamanan dan senjata militer di 
sudah menjadi medan kekerasan Asia memakan korban warga negara 
yang berlarut-Iarut. Babad Tanal! bangsa sendiri. Bukan musuh dalam . 
iowa merupakan catatan ke- perang dengan bangsa lain. 
kerasan dalam sejarah panjang pe-
rang saudara antarbangsawan * Dr Ariel Heryanto, sta! 
lawa. Perang dan kekerasan juga pengajar UKSW Salatiga .• 
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