
Minoritas 
MASALAH "pribumi" dan "nonpribumi" 

kembali mencuat. Minggu lalu dalam Kong
res XIII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 
di Medan seorang pembicara usul agar eko
nomi Indonesia lebih di-pribumi-sasikan. Ia 
juga usul bidang-bidang non-ekonomi lebih 
di-non-pribumi-sasikan. Sebuah harian be
sar yang terbit di Surabaya mengangkat soal 
ini dalam tajuk rencana. Dua minggu sebe
lumnya usulan semacam itu dilontarkan se
orang tokoh LSM di Jakarta. 

Dalam kongres di Medan usul itu disambut hangat. Namun tidak 
oleh semua pihak. Ada yang mempertanyakan dengan skeptis, 
apakah para pembuat kebijakan negara akan mendukungnya. 
Bukankah itu dapat merombak status-kuo. Mereka tidak menolak 
usulan itu sebagai ide, tetapi menganggapnya terlalu indah untuk 
menjadi kenyataan. Penyanggah lain khawatir, bila usulan terlak
sana kaum nonpribumi akan melebarkan sayap kekuasaannya ke 
luar bidang ekonomi. 

*** 
PERDEBATAN semacam itu adalah produk ilmu-ilmusosial dari 

mazab yang pernah mapan dan kini mulai memudar. Para sarjana 
yang lebih muda tidak akan banyak berminat dengan perdebatan 
semacam itu. Bukannya mereka menyepelekan masalah etnisitas, 
tetapi wawasan mereka sangat berbeda. 

Mereka tidak percaya ada manusia yang secara hakiki punya ja
tidiri "pribumi" at au "nonpribumi". Maka pertanyaan berapa persen 
jumlah pribumi atau pribumi dalam suatu lingkungan profesi men
jadi tidak relevan bagi mereka. Apalagi bila ditanyakan berapa 
persen "seharusnya" pemerataan berdasarkan etnisitas itu terjadi. 

Sebagian besar dari kita telah menjadi korban tirani ilmu sosial 
yang menyembah pada statistika. Dulu pernah ada pandangan, se
buah kelompok mayoritas berhak mendapatkan mayoritas kursi 
parlemen, atau penguasaan ekonomi nasional semata-mata karena 
persentase kelompoknya dari populasi nasional. 

Jelas logika demikian ada dasar nalarnya. Tetapi tidak dapat di
terapkan tuntas dan konsisten. Jika dituntaskan maka perempuan 
seharusnya menguasai separuh jabatan dalam aneka bidang dan 
tingkat profesi, termasuk pemerintahan, ABRI, dan parlemen. 

Paling sedikit 70 persen berasal dari pedesaan. Sekitar 12 persen 
buta huruf. 

Bila dikaitkan dengan masalah etnik Cina, logika serupa meng
han tar kita pada kesimpulan porsi terbesar kue pembangunan di 
dunia "seharusnya" diberikan kepada orang Cina sebagai pen
duduk dunia terbesar. Lalu baru disusul Amerika dan India, sebe
lum Indonesia. 

Kalaupun semua unsur dalam masyarakat ditampung propor
sional dalam sebuah kabinet, maka hasilnya akan mirip kebun bi
natang atau Taman Mini Indonesia Indah. Yang tercipta adaZeih 
arak-arakan pawai, atau panggung tontonan "Bhinneka Tunggal 
Ika". Bukan tim-kerja. . 

*** 
YANG menggelitik banyak ilmuwan sosial di garda depan bukan 

apakah sebuah kelompok menguasai atau dikuasai yang lain, tapi 
bagaimana kekuasaan antargolongan dibentuk, dilegitimasikan, 
atau sebaliknya dirongrong dengan menggunakan wacana iden1i
tas sosial, agama, etnis, jenis kelamin, atau nasionalitas. 

Masalah seperti etnisitas tidak dikaji dengan menggunaka'n 
angka statistik. Etnisitas itu sendiri, sebagai sebuah label, digugat. 

Seperti banyak istilah lain, etnisitas atau agama digunakan sebd
gai bahan atau bahasa untuk menyatakan keprihatinan atas ke
senjangan sosial. Ini te7jadi tidak saja di masyarakat miskin, tetapi 
juga di negeri adikuasa. Yang menarik, dan membedakan satu ka
sus dari lainnya, adalah·bagaimana kesenjangan itu dijelaskan, 
dibenarkan, diwajarkan oleh statistik, dongeng tentang takdir de
wata, atau politik identitas sosial. . 

Menarik untuk dikaji mengapa dominasi suatu kelompok 
berdasarkan suatu identitas (misalnya etnik atau agama), digugat 
pada suatu zaman tetapi tidak pada zaman yang lain walau domi
nasi itu berlangsung di kedua zaman. Mengapa pelecehan terhadap 
kaum perempuan di iklan tidak disertai amukan massa, sementara 
pelecehan terhadap golongan lain (misalnya ras atau agama) dapat 
menyulut pembakaran atau pembunuhan? 

Dengan cara yang sama kita bisa mengurangi prasangka naif ten
tang tragedi di Situbondo dan sekitarnya. Di permukaan yang tam
pak adalah kekerasan dari satu kelompok agama terhadap agama 
lain. Namun bukan mustahil duduk persoalannya tidak berhu
bungan dengan agama mana pun. Yang perlu ditanyakan mengapa 
dan dalam kondisi sosial macam apa etnisitas, agama dan ke
kerasan dipilih sebagai bahasa-prates. Bukan surat-pembaca, peng
adilan, atau musyawarah. *** 
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