
Kekeluargaan 
PENGAMAT dari luar pasti sering ter

bingung-bingung menyaksikan kontra
diksi Asia. Di satu pihak, para pejabat 
negeri gemar bieara tentang nilai Timur 
dan kekeluargaan. Di pihak lain, adu ke
kerasan di ruang publik nyaris menjadi 
praktek baku dalam kehidupan berma
syarakat. Kejadian di Kamboja dalam be
berapa hari belakangan ini memberikan 
contoh mutakhir. 

Seeara empirik dan mate1'ial, perang 
saudara di Kamboja minggu ini tidaklah 
hebat untuk ukuran sejarah dunia. Tidak 
lebih hebat dari sejumlah gejolak politik 
berdarah yang terjadi di banyak tempat 
lain di dunia dalam beberapa bulan belakangan. Perhatian dunia 
didorong sebab-sebab lain. Yang pertama dan terutama karena 
Kamboja hampir saja diterima sebagai anggota Perhimpunan 
Bangsa-bangsaAsia Tenggara (ASEAN). Gara-gara perang saudara 
di sana, status keanggotaan Kamboja ditunda untuk jangka waktu 
tak jelas. 

Karena menjadi bagian dar'i kawasan Asia Tenggara, dan ealon 
ASEAN, Kamboja diidentikkan dengan kekuatan Asia yang baru 
mekar di dunia sambil gembar-gembor tentang nilai Timur dan ke
keluargaan. lnilah yang membedakan perang saudara di Kamboja 
dari yang lain. Perang bisa lebih ganas di Afrika. Tetapi di sana 
tidak ada kampanye besar-besaran yang disponsori negara ten tang 
nilai-nilai keluhuran atau kekeluargaan, yang dipertentangkan se
cara karikatural dengan "Barat". 

Kasus di Kamboja bukanlah kejutan. Perang saudara di negeri 
itu telah turun-temurun selama periode sangat panjang. Bila 
ASEAN mendadak mengadakan rapat dan menunda merangkul 
Kamboja sebagai anggota ASEAN, kesan yang ditimbulkan adalah 
keterkejutan. Bila kekerasan politik di Kamboja dijadikan alasan 

meragukan kepantasan negara itu menjadi anggc:tacASEAN, mari 
kita menearikan eermin bagi negara-negara lain <tr'ASEAN. ' 

*** "" ." 
KITA perlu bertanya sejauh manafJilig6ia kawakan ASEAN 

sendiri berhasil menghindarkan terjadinya kekerasan politik dan 
membina nilai-nilai kekeluargaan.di-negeri masing-masing. Dalam 
tiga tahun belakangan, di IndOjfesia terjadi berbagai kerusuhan: 
Kondisi Filipina tak terlalu jauh berbeda. 

Yang relatif berbeda adalah Malaysia dan Singapura. Tahun lalu 
Kuala Lumpur menyaksikan segerombolan pemuda menyerbu dan 
mengobrak-abrik sebuah pertemuan tertutup ten tang Timor Timur. 
Banyak orang terkejut kejadian seperti itu bisa terjadi di sana. Yang 
kurang mengejutkan, sehingga kurang diliput media massa: para 
penyerbu itu diadili, dinyatakan bersalah dan dihukum. Bukan 
pam korbannya. 

Kekerasan bukan barang baru atau benda asing dalam sejarah 
Asia Tenggara. Maka pengamat asing tentang kawasan ini tak pU7 
nya alasan kaget menyaksikan mulusnya penealonan Myanmar se" 
bagai anggota ASEAN. ' 

*** 
KEKERASAN politik di Asia Tenggara mungkin tidak lebih 

parah dari berbagai tempat di dunia yang lain. Tetapi garn-gara 
banjir khotbah tentang nilai-nilai Timur, kehalusan dan kekeluar. 
gaan, kawasan ini menampilkan serangkaian tanda tanya serius pa~ 
da para pengamat luar yang peduli padanya. 

Haruskah ada kontras mencolok antara berbagai pidato pejabC{t 
tentang musyawamh-mufakat berasas kekeluargaan serta prakte~ 
kekerasan politik berkesinambungan? Apakah pidato ten tang ke, 
keluargaan itu lebih banyak menggambarkan angan-angan muli4: 
utopia kolonial, atau eara menghibur diri, ketimbang deskripsi teri~ 
tang realitas itu sendiri? Apakah pengamat asing tidak perlu terlal\.( 
serius mendengarkan pidato tentang kekeluargaan itu, karen'd 
pidato itu dimaksudkan hanyalah sebuah ritual dan basa-basi b~~ 
laka? .: 

Pertanyaan paling mengerikan: apakah kehidupan keluarga q~ 
Asia Tenggara memang sesungguhnya mirip dengan realitas politi1<i, 
dan runng publik di kawasan itu? Penuh dengan kesenjangan hier.~ 
arkhis, otoriter, kekerasan, dan peleeehan? Jangan-jangan mema71.fi. 
tidak ada kesenjangan antara pidato para pejabat dengan pranattl 
sosial "kekeluargaan" yang dijalani sebagian besar rakyatnya se~ 
hari-hari? *** i. 

Ariel Heryan~ 
~~ _ _ . __ , _,. _. t _. 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




