
Nasib Sebuah Kutukan 

S etiap masyarakat merekayasa kata-kata untuk untuk selamat atau celaka dari tuduhan semacam itu 
membentuk pahlawan dan mencetak penjahat. Te- pada 10 tahun lalu hanya separo-separo. Pada 1987, 
tapi, makna setiap kata senantiasa terancam per- puluhan petaniKedungombo bersembunyi di hutan. 

ubahan zaman. Di satu tempat dan masa, istilah perem- Mereka tak berani menanggung risiko dicap "PKl" di 
puan atau Cina bisa menjadi sebuah umpatan. Di kalang- kampung halaman sendiri, sesudah menolak digusur 
an atau masa lain, kata yang sama bisa dielu-elukan se- dari wilayah huninya untuk pembangunan sebuah waduk 
bagai sumber kebanggaan identitas sosial. besar. 

Kutukan semacam "komunis" tak luput dari nasib se- Tahun 1988 merupakan puncak dan sekaligus gelom-
rupa. Kutukan itu pemah menjadi bagian yang maha- bang terakhir banjir tuduhan "terlibat PKl". Korbannya 
penting dalam sejarah Orde Baru, yang ditandai oleh beraneka. dari segi geografis, usia, jenis kelamin, profe-
pertumbuhan ekonomi gemilang dan stabilitas sebuah si, dan tingkat so sial. Ratusan pegawai dipecat karena di-
rezimyangsangatawet.]asakutukanitutakkalahketim- Ariel Heryanto duga "tidak bersih". Sejumlah kasus pertunangan dan 
bang jasa penanaman modal besar, tenaga buruh yang Pene/iti Lepas, Sa/atiga pemikahan dibatalkan karena kutukan tidak bersih itu 
murah dan patuh, atau angkatan bersenjata yang ampuh. bisa menular lebih ganas daripadaAIDS, Beberapa peja-
Tetapi, kutukan itu punya tanggal kedaluwarsa. Kini, statuspermodal- I bat negara dan anggota DPRD turun dari jabatan setelah dipermalu
an meningkat jauh lebih hebat, tuah kutukan komunis itu malah me- kan di media massa. Bahkan, wakil presiden dan mantan Presiden In-
mudar. donesia telah ikut terkena tuduhan serupa. 

Barn-barn ini, seorang tokoh senior dalam perjuangan hak asasi, Pada tahun yang sarna, tiga anak muda di Yogya ditangkap dengan 
Mulyana W. Kusumah, diserang dengan tuduhan pemah terlibat orga- tuduhan menyebarkan novel berbau komunis, yang ditulis Pramoedya 
nisasi terlarang (On. Jelasnya, ia dituduh pemah terlibat sebuah or- I Ananta Toer. Mendengar tuduhan itu, banyak aktivis muda di Yogya
ganisasi pada saat organisasi itu belum terlarang. Apakah tuduhan itu karta lari ke luar kota seperti para petani Kedungombo. Tetapi, ketika 
benar? Tidak terlalu penting. Kalaupun tuduhan itu benar, apakah itu I ketiga temannya diadili dan dihukum be rat, para aktivis itu tampil 
sesuatu yang tercela sehingga perlu rehabilitasi nama baik? Mungkin, kembali; dan, di depan publik, mereka mengutuk pengadilan politik 
itu juga tak terlalu penting. Agaknya, ada yang jauh lebih penting dan itu. 
menarik untuk disimak. Sejak 1990, kutukan "bahaya/terlibat komunis" kehilangan daya, 

Anda mengira tulisan ini hendak mengaitkan tuduhan itu dengan biarpun berkali-kali dipompa. Apa hasil kontroversi yang belakangan 
maraknya popularitas Komite Independen Pemantau Pemilu (KlPP) , : tersebar dengan merek organisasi tanpa bentuk (OTB)? Masyarakat 
yang dimotori antara lain oleh Mulyana? Keliru! Tanpa mengurangi bukannya takut, tetapi marah. Sebagian yang merasa dituduh "terli
hormat dan simpati untuk nasib individu yang dituduh terlibat organ- ' bat OTB" menantang penuduhnya dan mengancamnya akan menggu
isasi terlarang, kita lebih perlu mempertimbangkan nasib stabilitas se- I gat ke pengadilan. Malah, banyak yang bukannya takut atau marah, 
buah bangsa-negara yang selama 30 tahun pemah bergantung pada tetapi beriomba membuat aneka lelucon pelesetan untuk singkatan 
daya mantra sebuah kutukan OTB. Reaksi semacam itu sulit 
politik. dicari pada 10 tahun lalu. 

Sejauh manakah kutukan se- Sementara itu, lebih dari 200 
macam "terlibat OT" masih pu- anak muda produksi zaman Or-
nya gigi untuk menggigit orang de Baru menandatangani se-
sekaliber Mulyana atau me- buah surat terbuka. Surat itu di-
lumpuhkan KIPP yang telanjur tujukan kepada 26 intelektual se-
tenar? Terlepas dari soal apakah nior yang menyesalkan pembe-
dampak itu disengaja penu- rian Anugerah Magsaysay ke-
duhnya atau tidak, kalaupun tu- pad a Pramoedya Ananta Toer, 
duhan itu mampu menyusahkan penulis novel yang dituduh ber-
Mulyana pribadi, belum tentu bau komunis. lsi surat itu se-
hal itu akan membuat lecet buah tantangan berdebatsecara 
KlPP. Kalau tuduhan semacam terbuka tentang kesalahan Pra-
itu sudah tak lagi manjur, meng- moedya. 
apa masih terus-menerus dipak- Tantangan semacam itu sulit 
sakan juga? Sudah benar-benar dibayangkan bisa terjadi pada 5 
habiskah senjata moral dan ide- tahun lalu. Mungkin, itulah yang 
ologi kekuasaan di negeri ini? dinamakan sejarah. Mungkin, 

Jika Mulyana menerima tu- itu sebabnya tuduhan terhadap 
duhan yang sarna pad a akhir Mulyana tidak lagi membangkit-
1960-an atau awal1970-an, kon- kan gairah banyak orang untuk 
sekuensinya bisa fatal. Peluang cern as, marah, atau tertawa. 0 
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