
Asal Usul 

Susu 
PELUKIS dan fotografer sering terpana 

menyaksikan seorang anak manusia yang 
terlena dalam pelukan ibunda. Keindahan 
adegan itu bersifat universal. Tak peduli apa 
agama atau kebangsaan sang ibu dan anak. 
Tak peduli apakah mereka itu separuh 
pribumi bangsa di sini atau seperempat pe
rantau bangsa di sana. 

Ikatan ibu dan anak punya dimensi alam 
dan peradaban sekaligus. Dalam kehidupan 
moderen, aspek alamiahnya semakin menyu
sut. Begitu pula nasib kesempatan anak me
nyusu pada ibunya. Para ibu moderen mele
paskan anak-anaknya di bawah asuhan orang lain. Ia bekerja kare
na keharusan ekonomi, aktualisasi diri, atau banyak alasan absah 
lainnya. Sebuah pemerintah yang dikuasai oleh para pelaki sekali
pun mampu bersorak menyaksikan hal itu dan mengkampanyekan 
slogan "peran ganda" perempuan. 

Krisis moneter telah berbuntut pada krisis susu. Tidak ada yang 
lebih paham dan lebih pilu daripada para ibu dan anak. Kita-kita 
yang bukan ibu atau anak dapat belajar memahami hal itu, jika 
mau. Kita pernah menjadi anak, punya ibu, dan menyusu kepada
nya. Kita dianugerahi Tuhan dengan nalar dan nurani. 

Sayang, tidak semua laki-laki boleh atau mau, walau mampu, me
.mahami soal sepele demikian. Seorang feminis dari Mesir pernah 
menjelaskan: di sepanjang sejarah dunia ini para wanita telah 
melahirkan kehidupan dan membagikan kasih sayang. Sedang para 
pria? Apa kerja mereka? Sejarah dunia adalah sejarah para pria ber
perang, berebut kuasa, dan saling membunuh dan membinasakan. 

*** 
AWAL minggu lalu kita mendengar kisah aksi sosial oleh kelom

pok perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli (SIP). Di 
pusat kesibukan kota Jakarta mereka membagi-bagikan bantuan 
susu kepada para ib.u dan anak yang sedang gawat membutuhkan
nya. Mereka juga membagi-bagikan kasih sayang. Aksi itu dibubar
kan secara paksa oleh polisi. Tiga orang aktivisnya ditahan dan di
interogasi secara nonstop dari pukul dua siang hingga setengah dua 
dini hari keesokan harinya. 

Peri§tiwa itu menarik banyak perhatian. Beberapa pihak menye
salkan, karena aksi sosial itu berlangsung secara damai dan tertib. 
Bahkan bertujuan mulia menolong para korban krisis ekonomi plus 
krisis sosial dan krisis politik. 

Seusai dilepas dari tahanan, di antara aktivis gagah itu ada yang 
menyatakan penyesalan dan kekecewaan. Bukan interogasinya sen
diri yang mereka sesalkan. Mereka kecewa karena materi interogasi 
tidak sambung dengan pesan moral yang ingin dinyatakan SIP 

Materi dan kerangka interogasi berpusat pada dugaan SIP seba-

gai sebuah gerakan politik yang terlarang. Siapa dalangnya, pem
beri dananya struktur organisasinya,' motivasi atau target politik
nya. Itulah pokok-pokok interogasi. 

Interogasi terhadap SIp, seperti kebanyakan interogasi lain yang 
sejenis, tidak mungkin diharapkan berlangsung seperti sebuah wa
wancara jurnalistik atau diskusi edukatif. Bahkan tidak seperti 
pertanyaan hakim dalam sebuah sidang pengadilan yang ideal. 

Para aparat keamanan "memintai keterangan" bukan dalam 
rangka mendapatkan keterangan apa adanya daTi yang ditanya. Ti
dak untuk mencari sebuah penjelasan, apalagi mendapatkan se
buah pencerahan ten tang kebenaran dunia. Itu bukan tugas para 
petugas keamanan. 

Mungkin sekali para petugas ini tak membenci SIP Bukannya 
mereka menentang bayi-bayi Indonesia mendapatkan bantuan su
su. Para petugas itu bertindak profesional, hanya menjalankan tu
gas. Barangkali mereka tak cukup pantas untuk dibenci. 

Bertahun-tahun mereka dilatih dan digaji untuk menjalankan tu
gas yang sudah dipatok dari atas. Yakni memusatkan seluruh per
hatian, bahkan mempertaruhkan nyawa, demi satu hal: stabilitas 
keamanan. Seperti penembak yang sedang sedang membidik, mere
ka harus hanya melihat satu titik pusat target. 

Soal-soal lain harus boleh diabaikan karena dapat mengganggu 
konsentrasi tugasnya. Ketika menginterogasi para aktivis SIp, tak 
aneh jika mereka hanya mengejar satu target yang sudah terpatok. 
Yakni menyimpulkan ada tidaknya potensi gangguan terhadap sta
bilitas dan keamanan. 

Ketika bertanya "apa motivasi politik" aksi SIp, mereka tidak 
membayangkan pertanyaan yang sama dapat diajukan pada in
terogatornya sendiri. Motivasi politik macam apa yang mendorong 
interogasi terhadap SIP? Yang mendorong perigamarnan ketat di 
Ibu Kota dan larangan pawai massa? 

Bukankah Sidang Umum MPR dan pencalonan pimpinan negara 
sudah sesuai dengan aspirasi rakyat banyak, seperti kata beberapa to
koh Golkar? Lalu kepentingan politik apa yang dijaga berlapis-lapis 
terhadap bahaya yang dikhawatirkan datang bukan dari bangsalain? 

*** 
AGAKNYA para petugas menghayati politik atasan mereka se

bagai sebuah kebenaran mutlak. Karena tidak dapat diganggu gu
gat, maka kekuatan politik itu hanya dapat memintai keterangan 
pihak yang berbeda atau mencurigakan. Tidak bisa sebaliknya: ia 
dimintai keterangan oleh pihak lain. Apalagi diamankan! 

Sosok politik yang dijunjung tinggi berada di luar kesadaran para 
petugas yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Politik itu 
terbenam di bawah sadar, maka tidak tampak dan tidak dapat di
periksa salah-benarnya. Mirip pfmimbunan bahan pokok yang tam
pak seperti kuman di seberang lautan. Maka bisa dihukum. Sedang 
penimbunan kekuasaan sebesar gajah di depan mata tidak tampak, 
maka tidak dapat diadili. 

Jangan kaget, jika suatu hari ada bayi kurus kering berteriak ke
ras-keras karena kelaparan susU. Akan datang ketukan keras di 
pintu, dan pertanyaan: apa motivasi politik di balik tangis bayi itu? 
Siapa orangtuanya, pamannya, kakeknya? Siapa pemberi dana di 
balik tangis itu? *** 
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