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Siapa Pembunuh 
Putri Diana? 

! Tidak semua orang menganggap kematian Putri 
I Diana sebagai akibat kecelakaan belaka. Di sela

sela tangis dunia meratapi kematiannya, bebera
pa pihak sibuk mempertanyakan siapa pembunuhnya. 
Pertanyaan itu tidak sepenuhnya mengada-ada. 

Kematian wanita paling tenar di dunia abad ini tersebut 
boleh dibilang sebagai akibat dari serentetan tindakan 
banyak pihak yang, sec\ikit-banyak, langsung atau tak 

j langsung, ikut membunuhnya. Mulai dari sopir mobil 
! yang ikut mati bersamanya, para pemburu foto mereka 

(paparazzi), berbagai perusahaan industri media massa 

menerimanya dengan ikhlas. Mengapa demikian, itll soal 
yang menarik untuk disimak. 

Sikap menolak penjelasan resmi kematian Putri Diana 
mudah dipahami nalamya. Orang sepenting Putri Diana, 
apalagi ketika sedang berpacaran dengan hartawan 
sekaliber Dodi di pusat Kota Paris, semestinya pllnya 
perlindungan sistem pengamanan Hamor wahid dan 
berlapis-lapis. Semestinya. mereka senantiasa super
aman! 

yang jor-joran membayar hasil jepretan foto paparazzi, 
hingga jutaan konsumen industri media massa itu. De
ngan kata lain, ini adalah kasus "pembunuhan" yang ber
sifat kolektif dan struktural. 
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Dengan logika atau khayalan semacam itu. ada dua ke
mungkinan yang dapat mengakibatkan kematian dlla 
makhluk istimewa itu. Kemungkinan pertama, ada ke
kuatan jahat yang lebih sakti yang mampu menemblls 
benteng perlindungan kedua sejoli itu. Itu tidakhams 

AntropoJog sosiaJ 

Tetapi, yang berkembang di beberapa wilayah dunia bukan pertanya
I an serumit itu. Mereka mencurigai adanya satu atau dua pihak yang 
! dengan cerdik dan sengaja merekayasa kecelakaan itu untuk mengha

bisi nyawa Putri Wales. Itu pertanyaan jenis lain. Sebagian mungkin 
datang dari politisi yang memanfaatkan peristiwa itu untuk menghan
tam kewibawaan Inggris atau Prancis. Tetapi, sebagian datang dari 
kaum awam yang bercuriga tanpa pamrih. 

Pertanyaan yang belakangan itu tidak dapat diabaikan, karena sum
bernya bukan cuma keisengan atau keusilan. Dampaknya pun tidak ' 
sepele. Itu membuka ladang penelitian yang mahaluas, memikat, dan 
rumit. Ia berpe1uang membuahkan aneka proyek, rangkaian teori, ki-

I sah, perdebatan, fantasi, gosip, dan dongeng yang bisa laris dijual-be-
I likan di bursa industri bacaan atau film. Bisa lebih seru daripada kisah 

hidup Putri Diana sendiri atall romantika cintanya dengan Dodi. Boleh 
dipastikan, bila pertanyaan itll dikejar terus, tidilk akan pernah adaja
waban yang jelas dan tuntas. Tetapi, itu tidak terlalu penting. Yang le- , 

I bih menarik untuk dipertanyakan adalah apa dan mengapa ada cukup 
banyak kaum awam yang asyik mempertanyakan pembunuh Putri 
Diana. 

Pasti ada banyak jawaban. Salah satu 
jawaban yang gampang adalah ini: 
orang telanjur memuja Putri Diana dan 
tidak rela ia meninggal karena alasan 
yang sepele seperti kece1akaan lalu lin· 
tas darat. Gugatan "siapa pembunuh
nya" merupakan ungkapan amarah dan 
protes dari penggemarnya. 

Sebagai perbandingan, cob a bayang
kan jika ada salah seorang tokoh yang 
paling penting di negeri ini-atau 
saingannya yang terpenting-tiba-tiba 
dikabarkan meninggal karena terpele
set di kamar mandi. Atau tak bisa ber
napas karena tenggorokannya tersum-

I bat tulang ayam goreng yang tertelan 
i . tanpa sengaja. Hal-hal begini bisa saja 
I terjadi di dunia. Hidup penuh dengan 
I soal sepele yang berdampak dahsyat. 

Tetapi, banyak dari kita tidak mudah 
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santet. Skenario itu diperkuat oleh berita-plus-gosip bahwa yang sela
ma ini dikabarkan sebagai paparazzi sebenarnya bukan paparazzi 
tulen. Mereka dicurigai sebagai orang yang menyamar sebagai 
paparazzi. Mirip kelompok yang di tanah air disebut "ninja". 

Kemungkinan kedua. futri Diana dan Dodi dibunuh orang-orang da
lam sendiri. Pagar makan tanaman. Skenario itu dikukuhkan oleh 
munculnya berita bahwa sopir mobil pembawa mallt itu bukan saja 
mabuk. tapi ia tidak memiliki wewenang dan izin resmi untuk meng
antar Putri Diana dan Dodi. Jadi, siapa yang telah "mengatur" atau 
"menginstruksikan" orang mabuk tanpa SIM itu untuk membawa 
Putri Diana dan Dodi? Apa pun alasannya. 

Kedua, skenario itu tidak memberi peluang bagi terjadinya faktor ke- , 
betulan/kecelakaan yang sepele. Tidak bila korbannya adalah orang 
yang dimuliakan setinggi Putri Diana. Kedua skenario itu mengang
gap dunia kaum selebriti, hartawan. dan politisi hanya diisi oleh dunia 
orang serba cerdas, bekerja rapi dan cekatan, tanpa cacat teknis. Satu- I 

satunya cacat mereka adalah siap'bertindak keji untuk mengejar ke
pentingan sendiri. 

Kedua skenario semacam itu menganggap hidup di kalangan papan 
atas sepenuhnya merupakan adu ke
kuatan, rekayasa, dan perhitungan. Itu 
yang disebut sebagai "teori konspirasi". 
Memasyarakatnya cara berpikir seper- I 

ti itu bukan sesuatu yang wajar, ala
miah. dan manusiawi. Ia merupakan 
produk sebuah sejarah yang rnelatih , 
masyarakat berpikir demikian. 

Karena itu, kita harus belajar meneri
rna kenyataan bahwa hidup penuh de
ngan faktor sepele. kebetulan, kejutan, 
atau kecelakaan. Kaum selebriti, halia
wan, ataupun elite politik tidak kebal 
terhadap semua itu. Di dunia ini. mere
ka tidak hidup seperti digambarkan di 
film Hollywood. Tetapi, semua itu tidak 
menyangkal adanya kejahatan stmk
tural dan kolektif. yang telah membll
nuh seorang wanita seanggun Putri , 
Diana. Itu lebih sulit diadili. dan karena 
itu lebih sulit dibatasi. 0 
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