
Wama 
MINGGU ini sejumlah mahasiswa lAIN 

Sunan Kalijaga di Yogyakarta memprotes 
rektomya karena pagar kampus dieat ber
wama kuning. Yang di Solo lebih seru. 
Warga PPP beramai-ramai mencat putih 
sejumlah sarana umum yang sebelumnya 
bereat wama kuning. Walikota Solo me
nganeam akan menggugat pelaku putihi
sasi ke pengadilan. Yang digertak bukan
nya mundur, malahan menantang dan 
memperluas wilayah proyek putihisasi. 

Dalam dua tahun belakangan Jawa 
Tengah menjadi pusat politisasi wama. Mungkin berkat perang 
wama ini, Jawa Tengah bebas dari kerusuhan massal yang melan
da saudara-saudara kita di sisi timur dan barat Pulau Jawa. Tanpa 
mempertimbangkan latar belakang ini, kejadian seminggu yang la
lu kelihatan aneh dan berlebihan bagi pengamat dari luar. 

*** 
KUNINGISASI dua tahun belakangan telah memacu kreativitas 

humor. Sebuah kartun di majalah menggambarkan anak yang ter
buru-buru lari berangkat sekolah pagi. Di belakangnya seorang ibu 
memanggilnya agar kembali dan menggosok gigi dulu. Si anak te
rus berlari sambil menjawab dari jauh bahwa giginya tak perlu di
gosok, sebab ia mengaku sedang menjalani "kuningisasi". 

Berkat serunya politisasi wama-wami di Jawa Tengah, sejum
lah anekdot berkisar tentang pengalaman orang dari Jakarta ber
kunjung ke Semarang. Seorang wartawan pemah melaporkan 
kunjungan dinas seorang pejabat tinggi negara dari Jakarta ke 
Semarang. Para pegawai negeri setempat menyiapkan yang ter
baik untuk menyambut tamu agung itu. Tapi satu hal membuat 
marah atasan mereka di Semarang sendiri: permadani yang diben
tang untuk menyambut sang tamu berwama merah. Beliau me
nuntut stafnya meneari permadani ganti yang berwama kuning. 
Ya jelas tidak ada. Akhimya sang tamu memasuki wilayah 
Semarang tanpa permadani. 

Lain lagi kisah tentang kunjungan Gus Dur ke Semarang untuk 
menjadi pembicara sebuah seminar. Karena datang sangat terlam
bat, Gus Dur harus mengajukan sebuah alasan yang cukup kuat un
tuk mengobati kekecewaan hadirin. Beginilah kira-kira alasan 
yang disampaikannya dan diterima dengan sorak sorai oleh hadi
rin: Saya terlambat karena pesawat dari Jakarta ditunda. Saya mau 
naik pesawat yang berikut, temyata ditunda lagi. Sampai beberapa 
kali. Usut punya usut, temyata semua pesawat dari Jakarta ke 
Semarang ditunda karena para pilot takut pesawat mereka akan di
cat kuning bila mendarat di ibu kota Jawa Tengah. 

*** 
TERUS terang saya belum mampu memahami adakah sumbangan 

perang wama-wami itu bagi kualitas pemilu di Tanah Air. Apalagi 
bagi kesejahteraan seluruh bangsa. Bahkan saya tak yakin apakah 
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kuningisasi ataupun de-kuningisasi akan mempengaruhi jumlah per
olehan suara kontestan yang mana pun dalam pemilu nanti. 

Sepele? Mungkin, tapi sebaiknya tidak terlalu mengabaikan soal 
seperti ini. Kita tahu ia bisa jadi serius. Ini Indonesia. Tingkat 
melek-huruf di negeri ini boleh rendah. Tapi dalam hal wama, ma
syarakat kita sudah melotot dan mendelik. 

Ini bukan gejala baru. Cerpenis Idrus berkisah bagaimana kaeau
nya zaman revolusi. Pejuang yang kelewat patriotis menggeledah 
baju, saputangan hingga pakaian dalam perempuan. Mereka meng
hajar siapa pun yang ditemukan menggunakan kombinasi wama 
merah, putih dan biru. Itu wama bendera musuh! 

Dalam sebuah sidang pengadilan kasus subversi tahun 1990 di 
Yogyakarta novel berjudul Merahnya Merah disebut-sebut sebagai 
barang bukti. Buku itu dianggap terlarang karena berbau komunis. 
Jaksa menuntut, dan majelis hakim memvonis para terdakwa ber
salah sambil memerintahkan dimusnahkannya novel itu. Jaksa dan 
hakim rupanya lupa pelajaran di SMA. Novel itu ditulis Iwan 
Simatupang yang anti-komunis, sampai hari ini dijual di semua to
ko buku di Tanah Air, dan menjadi sebagian dari baeaan wajib anak 
sekolahan Orde Baru! 

*** 
PADA masa kampanye pemilu yang lampau ada larangan berbu

sana dengan wama tertentu. Di bulan-bulan sekarang ini, demi ke
selamatan Anda sendiri bukan demi tertib hukum atau disiplin na
sional, sebaiknya Anda berhati-hati memilih wama baju, tas, topi, 
atau bolpen. Bila politisasi wama-wami sedang mendidih, penam
pilan sebuah wama bisa menjadi sebuah pemyataan politik yang 
keras. Hadimya wama lain menjadi semaeam tantangan, tandi
ngan, oposisi, atau aneaman. 

Wama menjadi politik identitas. Tabu SARA bertambah W; men
jadi SW ARA! Dengan mata kepala sendiri saya pemah menyaksi
kan betapa hebat sebuah bentrokan massal bisa terjadi di masa 
kampanye pemilu gara-gara tanda-gambar dan wama kontestan. 

Tidak sulit memahami larangan pawai pada masa kampanye. 
Tapi larangan saja belumlah memadai, jika bukarmya menambah 
masalah. Yang lebih penting, dan sekaligus lebih sulit adalah mem
buka lebih luas ruang berpolitik bagi energi yang sudah meledak
ledak dalam masyarakat kita. 

Semua itu menegaskan betapa tinggi kadar politisasi masyarakat 
Indonesia. Ini menjungkir-balikkan asum~i umum tentang "depoli
tisasi" yang konon ingin dipraktekkan pemerintah Orde Baru. 
Gairah berpolitik di masyarakat kita tak terbendung larangan, pro
sekusi, dan intimidasi. Gairah itu mungkin melebihi rekan-rekan
nya di negara liberal. 

Bila tak terpenuhi, gairah politik seperti gairah lain, butuh sasa
ran pengganti. Bentuknya bisa fantasi atau frustrasi, onani atau 
kreasi, plesetan atau peleeehan, hingga kekerasan yang ganas. 
Perang wama-wami di Jawa Tengah mungkin masih bersaudara 
dengan kekerasan massal di sebelah timur dan barat pulau yang sa
mao Fanatisme wama di Jawa Tengah juga menunjukkan betapa ti
pis beda antara politikus senior kita dari berbagai kubu dengan re
maja Jakarta yang berbaku-hantam gara-gara wama baju seragam 
sekolah yang tidak sama. *** 
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