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senjangan ekonomi, konspirasi 
dalang, atau oposisi politik ter
hadap penguasa. 

Ibarat kalimat 

belum mampu berpikir rasional, 
atau mudah terbakar fanatisme 
keagamaan atau kesukuan yang 
sempit. Bukan saja penafsiran 
semacam itu menghina, tetapi 
juga mungkin gagal menje
laskan apa yang sesungguhnya 
terjadi di masyarakat. 

buah kalimat atau pemyataan. 
Karena itulah ia dinamakan 
analisa wacana. Sebuah kalimat 
bisa terungkap bukan hanya 
karena ada orang yang memben
tuknya dengan motivasi atau 
kepentingan subyektif tertentu 
(rasional ataupun irasional). 
Terlepas dari apa pun motivasi 
atau kepentingan orang ini, 
kalimat yang dituturkannya 
tidaklah dapat dimanipulasi se
mau-maunya oleh yang ber-

sangkutan. Kalimat itu hanya 
dibentuk, hanya akan bermak
na, selama ia tunduk pada se
jumlah 'aturan' gramatika yang 
berada di luar kemauan atau 
kendali si pembuat kalimat. 
Aturan-aturan kebahasaan ti
dak dibentuk secara individual 
oleh penutur yang bagaimana
pun pintamya. Bahasa selalu 
menjadi milik bersama di ruang 
publik. 

Analisa wacana tidak berhen
ti di situ saja. Uraian di atas 
masih terlalu memisahkan moti
vasi/maksud/niat seorang penu-

(Bersambung ke him. 5 kol. 5-9) 

S EDIKITNY A ada tiga ciri 
penting dati berbagai pem
bahasan atas serangkaian 

kerusuhan di tanah air. Ciri per
tama, telah muncul pluralitas 
wawasan dalam kancah intelek
tual di masyarakat kita. Yang 
paling menonjol dalam arena 
pembahasan itu dapat disebut 
sebagai teori kesenjangan eko
nomi-sosial, teoti konspirasi 
dalang, dan teori frustrasi poli
tik kaum tersisih. Pluralitas 
wawasan sangat langka dalam 
masyarakat Orde Baru. Maka 
hal ini layak disambut gembira. 
Tetapi yang lebih menggembi
rakan adalah ciri kedua, yakni 
semacam kerendahan-hati di 
antara berbagai pengamat. Se
cara umum tidak ada satu kubu 
yang secara fanatik mengang
gap pandangannya paling be
nar. Berbagai pihak sarna-sarna 
merasa belum puas dengan se
mua penjelasan yang telah dike
mukakan kepada khalayak. Me
reka masih berusaha mencati 
penjelasan alternatif. 

Tanpa mengurangi penghar
gaan bagi berbagai teori terse
but, tulisan ini menyumbang
kan sebuah dimensi pema
haman yang kurang lazim. Wa
wasan pelengkap ini dapat dise
but sebagai penjelasan "wacana 
kekerasan rasial". Memang be
nar, terjadinya kerusuhan ma
ssal belakangan ini tidak cukup 
dijelaskan dengan analisa eko
nomi (kaum miskin yang marah 
terhadap kaum kaya). Atau se
mata-mata konspirasi dalang 
(ada oknum yang pandai mema
nipulasi massa yang serba 
bodoh). Atau analisa politik 
(rakyat jelata melabrak pengua
sa yang lalim). Biar pun semua 
unsur itu mungkin ada be
namya, semuanya meremehkan 
gejala SARA yang tampil di 
permukaan. Teori wacana tidak 
mengabaikan yang tampil di 
permukaan, ti-dak juga mengis
timewakan apa yang seakan
akan bergejolak di belakang 
lapis permukaan peristiwa. 

Menonjolnya teoti kesenjang
an ekonomi-sosial, konspirasi, 
oposisi politik merupakan upa
ya memahami gejolak sosial de
ngan mengasumsikan adanya 
rasionalitas dan logika di balik 
kekerasan massal itu. Ini layak 
dihargai. Namun dengan meng
abaikan secara total aspek 
SARA pada berbagai kejadian 
itu, dengan menuduh semua itu 
hanya kedok di kulit luar, ber
bagai teori itu telah bertindak 
over-reaktif terhadap tirani 
teori yang lama yang ditolaknya. 
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Ketiga, walaupun berbagai 
peristiwa kerusuhan di tanah air 
menampilkan corak konflik an
tar-ras dan agama, ketiga teori 
yang paling menonjol dalam 
perdebatan belakangan ini me
nolak tafsiran rasialisme. Ke
rusuhan belakangan ini tidak 
dianggap semata-mata atau 
berpusat pada soal kebencian 
sebuah kelompok terhadap ke
lompok lain berdasarkan perbe
daan agama, etnisitas, atau ras. 
Gejala SARA dianggap hanya 
hadir di permukaan. Yang mere
ka teliti adalah apa yang berge
rak di bawah permukaan itu: ke-

Beberapa teoti yang menonjol 
belakangan ini tampaknya men
coba keluar dari pagar pemba
hasan klise tentang rasialisme. 
Dalam penjelasan yang sudah 
klise, kerusuhan massal seperti 
yang terjadi belakangan ini di
anggap sebagai gejala masyara
kat kita yang masih primordial, 

Teori wacana berusaha men
jelaskan berbagai kerusuhan itu 
dengan memperhatikan aspek 
SARA-nya. Namun teori itu 
tidak terkungkung dalam penje
lasan moralis yang dulu-dulu se
ring dikumandangkan tentang , 
masyarakat kita yang masih pri
mordial, irasional, atau fanatis. 
Teori wacana tidak mengung
gulkan penjelasan rasional atau 
emosional, tetapi mengamati di
alektika di antara keduanya se
cara konkret dan historis dalam 
masyarakat tertentu. 

Secara ringkas dan seder
hana, teori wacana mencoba 
menjelaskan sebuah peristiwa 
terjadi seperti terbentuknya se-
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Rasialiskah - -
tur di satu pihak, dan kalimat 
yang tunduk pagar-pagar gra
matika di pihak lain. Seakan
akan ada pemisahan yang tegas 
antara isi dan bentuk. MenUIut 
pemahaman teori wacana lebih 
jauh, motivasi/maksud/niat ma
nusia sangat ditentukan oleh ba
hasa yang dikenalnya. Apa yang 
berada di luar bahasa orang itu 
tidak dapat dipikirkan olehnya. 
Maka juga tidak ada tidak dapat 
diperjuangkannya. Dengan kata 
lain ada kesatuan yang organik 
antara isi dan bentuk. 

Sampai di sini teori ini keli
hatannya sangat strukturalis 
dan fatalis. Seakan-akan tak 
ada tempat bagi otonomi ke
sadaran manusia dan keman
dirian kreatif yang bebas dari 
pagar-pagar bahasa. Sebetulnya 
pandangan teori wacana tidak 
sesuram itu. Ada kemungkinan 
bagi manusia bergulat dalam ja
ring-jaring bahasa. Paling sedi
kit ada dua sumber harapan ter
jadinya gejolak perlawanan dan 
perubahan sosial. Pertama, 
manusia berkenalan dengan 
lebih dari satu bahasa, dengan 
demikian berkenalan lebih dari 
satu tata-dunia. lni memung
kinkan terjadinya serangkaian 
bentrok antar-tata dunia. 
Kedua, setiap bahasa mengan
dung berbagai celah kebocoran 
dan kontradiksi dalam dirinya 
sendiri. Tanpa pertemuan de
ngan bahasa lain pun, setiap ba
hasa tidak pernah sepenuhnya 
stabil dan statis. 

Wacana rasialis 
Bagaimana uraian abstrak 

dan umum itu dapat membantu 
pemahaman kita atas sejumlah 
kasus konkret dalam peristiwa 
kekerasan di Tanah Air? Uraian 
di atas masih dipaparkan dalam 
sebuah ibarat kebahasaan. 
Dalam prakteknya, analisa wa-

(Sambungan dari haIaman 4) 

cana melihat bagaimana ting
kah-Iaku masyarakat sangat di
tentukan oleh kumpulan wa
cana yang mengendap di batin 
dan ingatan masyarakat secara 
kolektif. Kumpulan wacana ini 
bisa dikenali sebagai khazanah 
narasi. Misalnya dalam bentuk 
sejarah masa lampau, kisah
kisah yang populer, dongeng, 
pidato, kotbah atau gosip. Wa
lau kesenjangan sosial atau kon
spirasi dalang bisa terjadi di se
mua masyarakat, kekerasan 
massal di setiap masyarakat 
mempunyai sosok, corak, gaya, 
dan irama yang berbeda-beda 
karena perbedaan khazanah 
wacana mereka. 

Untuk masyarakat kontempo
rer di Indonesia, khazanah itu 
bisa berupa tumpang tindih ura
ian sejarah kekerasan massal 
tahun 1965-1967 yang melandasi 
berdirinya Orde Baru. Ini ditam
bah aneka cerita penuh kek
erasan dalam film Hollywood 
yang membanjir ke Tanah Air. 
Juga kisah Mahabharata dan 
Ramayana yang populer. Serta 
aneka anekdot dan gosip tentang 
kepahlawanan, perjuangan, atau 
kekerasan sehari-hari di sekitar 
perumahan. Dicampur dengan 
sejumlah kisah tentang keru
suhan rasial yang konon pernah 
terjadi di masa-masa lampau. 
Berbeda dari konsep "kebuda
yaan" yang menekankan sistem 
nilai yang homogen, esensialis 
dan serba abstrak, teori wacana 
mengacu pada kumpulan narasi 
tekstual yang konkret, historis, 
dan berubah-ubah. 

Teori wacana dapat meleng
kapi, tanpa harus menolak teori
teori yang sudah ada tentang 
terjadinya kerusuhan di Tanah 
Air. Mungkin saja kesenjangan 
sosial menjadi penyebab keru
suhan massal. Namun tanpa 
bantuan teori wacana, sulit dije-

laskan bagaimana kesenjangan 
ekonomi meledak dalam bentuk 
kekerasan yang bercorak SARA. 
Mungkin saja benar ada pihak 
ketiga yang telah mengorganisir 
kerusuhan di beberapa kota be
lakangan dengan membonceng 
suatu kasus sepele di dalam sua
tu komunitas lokal. Namun tan
pa bantuan teori wacana masih 
sulit dijelaskan bagaimana pem
boncengan itu bisa berlangsung 
tidak saja rapi dan efektif. Mak
na atau pesan yang dihasilkan
nya dapat dicerna orang banyak 
dengan mudah. Dengan kata 
lain, aspek SARA di balik ber
bagai peristiwa itu bukanlah 
sekadar embel-embel yang ter
jadi "kebetulan". Ia menjadi se
buah "keharusan sejarah" kare
na gramatika narasi yang hidup 
dan berkembang-biak atau se
ngaja dikipas-kipasi dalam ke
hidupan sehari-hari dalam kon
teks sekarang. 

Dominasi wacana yang diam
bil dal'i narasi Mahabharata dan 
banyak dikemukakan orang, 
misalnya tentang perjuangan 
Pandawa, tentang angkara mur
ka Dasamuka, sikap right-or
wrong-my-country Kumbakar
na, atau kelicikan politikus Dur
na. Istilah "dalang" tidak ter
lepas dari tradisi petwayangan 
yang menjadi agen distributor 
utama kisah-kisah epik itu. Hal 
yang sarna sudah ban yak dike
mukakan tentang kaitan antara 
konsumerisme yang hedonistik 
dan kekerasan seksual dengan 
maraknya film-film Hollywood. 
Wacana tentang "bahaya laten 
PKI" dan momok OTB menata 
sebagian besar hubungan per
gaulan, pilihan menantu, re
krutmen politik, sampai pola 
mitra-kerja kita. 

Yang masih perlu disoroti ta
jam di sini adalah wacana yang 
menyangkut kaum minoritas, 
khususnya keturunan Cina di 
Indonesia. Sudah begitu kuat 

berakarnya kisah-kisah keru
suhan anti-Cina di benak ba
nyak orang, sampai-sampai se
tiap ketegangan sosial atau kon
fiik terbuka di publik hampir se
lalu dikait-kaitkan atau diarah
kan ke situ. Contoh yang terbaik 
adalah kasus kerusuhan massal 
di Medan (14-16 April 1994). 
Biarpun sebagian besar rincian 
pemeberitaan peristiwa itu me
nunjukkan amarah kaum buruh 
terhadap kaum majikan, pem
beritaan yang sama disajikan 
dalam kerangka kerusuhan an
tar-etnik dan diberi judul seper
ti itu. Ini tidak dilakukan oleh 
satu atau dua media massa, 
tetapi hampir semua media yang 
beredar luas, baik yang Indone
sia maupun luar negeri! 

Tentu saja gejala seperti itu 
bukan monopoli jurnalisme kita. 
Meelia asing, misalnya di Aus
tralia, mengisahkan tragedi eli 
Santa Cruz eli Timor Timur (12 
November 1991) dalam keningka 
agama. Apa yang terjadi di sana 
dikisahkan sebagai tinelakan ke
kerasan dari aparat keamanan eli 
negara yang mayoritasnya ber
agama Islam terhadap penduduk 
eli propinsi yang bermayoritas 
penduduk Katholik. Di sana ada 
tirani wacana yang lain lagi. 
Walau data sensus agama itu 
tidak sepenuhnya salah, tapi fak
ta itu dikait-kaitkan secara sem
brono elalam konteks yang sa
ngat menyesatkan. 

Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kuda 
Tuli) di Jakarta sering disebut 
yang terburuk sejak Malapetaka 
15 Januari 1974 (Malari). Mung
kin inilah yang pertama kalinya 
dalam seluruh sejarah Orde 
Baru terjadi kerusuhan massal 
sehebat itu tanpa menyerang 
toko dan perumahan penduduk 
warga keturunan Cina. Tentu 
saja ini merupakan sebuah peri
stiwa bersejarah yang penting, 
karena ini menjelaskan sesuatu. 
Tetapi hampir-hampir tidak ada 

yang mengomentari hal ini. 
Sebaliknya, ketika terjadi keru
suhan di Situbondo dan Tasik
malaya, aspek SARA dibesar
besarkan. Benar ada unsur se
perti itu di kedua lokasi keru
suhan. tetapi warga keturunan 
Cina bukanlah satu-satunya sa
saran perusuh. Dan tidak semua 
orang dari etnisitas itu diserang, 
seperti halnya yang terjadi 
tahun 1980 dan sebelumnya. 

Minoritas berdasarkan etnik 
atau agama memang mudah di
jadikan perantara untuk kepen
tingan yang tidak ada kaitannya 
dengan mereka. Mereka rentan 
dan tidak mampu membalas 
dendam. Tetapi llsaha meme
rangi kekt'rasan rasialis atau re
ligius tidak akan cukup berhasil 
tanpa disertai perlawanan ter
hadap wacana yang mendukung 
terbentuknya rasialisme dan fa
natisme keagamaan. Tentu )*Ita' 
perlawanan wacana-tanding ti
dak dengan sendirinya menyele
saikan masalah kesenjangan 
sosial, ekonomi, atau politik. 1a 
hanya mengurangi tersalurnya 
leclakan konflik dalam wujud 
dan bahasa rasialis. 

Dalam kaitan ini perdebatan 
menyusul terjadinya rangkaian 
kerusuhan di Tanah Air patut 
dihargai, karena sebagian besar 
pihak tidak lagi membiarkan 
berkembang-biaknya wacana 
rasialisme. tetapi bila hanya 
mengandalkan analisa ekonomi, 
politik, atau kbnspirasi dalang, 
mereka hanya mencoba meng
alihkan spbagian duduk per
soalan yang memang nyata dan 
penting. Sebagian yang lain -
aspek-aspek SARA eli per
mukaan -- diabaikan. Di sinilah 
analisa wacana elapat menjadi 
mitra mereka. 

* Ariel Heryanto, pengamat 
sosial-politik; kini mengajar di 
Southeast Asian Studies Pro
gramme National University of 
Singapore. 
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