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Indonesia Asli: Con 

MENURUT UUD 1945, PRESIDEN REPUBLIK 
Indonesia harus orang Indonesia as/i. Apa persis 
nya yang dimaksud oleh ungkapan itu ketika ditu 
liskan? lni perlu dijemihkan lebih jauh dengan mem

pertimbangkan dokumen, bukti-bukti sejarah, dan kesaksian para 
politisi sezaman. 

Bagi kita yang hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, 
ungkapan itu dengan mudah kita artikan sebagai orang "pribu
mi". Hal ini dapat dimaklumi. Selama sepertiga abad ini, ke
lompok etnis Tionghoa telah tuntas terpental keluar dari partisi
pasi politik formal. 

NanlUn, gejala itu tidak mewakili sejarah Indonesia secara 
keseluruhan. Itu uniknya masyarakat kontemporer yang ditandai 
oleh politik primordialisme secara kuat. Dalam berbagai peme
rintahan masa lampau hampir selalu dijumpai tokoh-tokoh politik 
dari golongan Tionghoa. 

Mereka ambil bagian penting pada masa pergerakan ke
merdekaan. Juga pada Kongres Pemuda yang melahirkan Sum
pah Pemuda hingga masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin 
di bawah Presiden Soekamo. Juga mencolok pada masa persiap
an kemerdekaan Republik Indonesia dan penyusunan UUD 1945 
itu sendiri. Jadi, sulit sekali dibayangkan ungkapan Indonesia 
asli dalam UUD 1945 itu dimaksudkan sebagai pribumi. 

Beberapa tokoh Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pan
casila pemah menjelaskan konteks sejarah timbulnya ungkapan 
itu. Menurut mereka, pada waktu itu, persiapan kemerdekaan 
Republik Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang ke
kuasaan Jepang. Untuk menghindarkan kemungkinan dicalonkan 
seorang Jepang menjadi Kepala Negara Republik Indonesia yang 
masih bayi, butir persyaratan itu dicantumkan. 

Dengan kata lain, Indonesia as Ii dalam UUD 1945 maksud
nya "bukan orang asing". Lebih tepatnya: bukan Jepang. Itu 
tidak dimaksudkan sebagai pribumi yang dipertentangkan dengan 
nonpribumi. 

Terlepas dari benar-tidaknya penjelasan itu, ada yang masih 
layak disimak lebih jauh. Ketika bangsa-negara Republik Indo
nesia memasuki bagian terakhir abad ke-20, masalah "keaslian" 
identitas sosial sering dipergulatkan dengan bersemangat. 

Di satu pihak, keaslian sering dipertentangkan dengan yang 
asing, misalnya dalam kampanye anti-istilah-istilah asing dalam 
iklan dan merek dagang. Padahal, bahasa nasional kita merupa
kan gado-gado dari anekabahasa yang semula asing. Termasuk 
kedua kata pada nama resmi Republik Indonesia. 

Di pihak lain, keaslian identitas sosial sering disamakan de
ngan "kepribumian" untuk dipertentangkan dengan yang dijuluki 
nonpribumi. Berikut ini ditunjukkan bahwa secara konseptual 
ungkapan Indonesia asli dalam pengertian kontemporer "pribu
mi" mengandung kontradiksi dengan dirinya sendiri. Kontradiksi 
itu tidak dapat dipecahkan tanpa meruntuhkan seluruh konsep 
itu sendiri. 

Walau istilah nasional dan nasionalisme sudah sangat po
puler, istilah nasion kalah populer dibandingkan deugan sinonim
nya; bangsa. Dalam uraian di sini sengaja dipakai istilah nasion 
untuk menegaskan bahwa, secara konseptual, Indonesia meru-

pakan sesuatu yang baru . .Istilah bangsa punya kaitan dengan 
sejarah dan leluhur masyarakat pramodem. 

Indonesia merupakan hasil dari keputusan untuk mengatasi 
ikatan dan beban loyalitas ke yang pranasional dan pramodem. 
Keputusan itu dibuat dalam rangka membentuk sebuah tata-sosial 
yang sangat baru: nasion Indonesia. lni merupakan penciptaan 
sesuatu yang tadinya tidak ada. Bukan reparasi, reformasi, revisi, 
atau kelanjutan dari tata sosial yang ada sebelumnya. 

Sekali lagi perlu ditegaskan, ke-baru-an nasion Indonesia ber
sifat konseptual. Itu merupakan sebuah komitmen pada aspirasi, 
cita-cita, dan imajinasi. Bukan praktik atau fakta sosial. Bukan 
pula dalam pengertian fisikal dan historis yang mengacu ke ke
sinambungan dengan yang lama. Dalam kenyataannya, yang la
ma (misalnya primordialisme, feodalisme, atau regionalisme) 
bisa tetap bertahan dan bersaing terus merongrong nasionalisme. 
Yang lama tidak menyerah begitu saja dan punah. 

Pada peltengahan I 930-an, kegagalan memahami perbedaan 
antara nasion yang konseptual/ideal dan apa yang materiilffaktual 

telah membangkitkan "Polemik Kebudayaan". Polemik itu me
nunjukkan kegagaJan banyak intelektual memahami gagasan Su
tan Takdir Alisjahbana, salah satu Bapak Nasionalisme Indone
sia yang penting. 

Bagi Alisjahbana, Indonesia bukan penjumlahan Jawa, Su
matra, Bali, Kalimantan, dan seterusnya. Itu citra yang secara 
kaprah ditampilkan dalam pawai atau barisan busana Bhinneka 
Tunggal Ika. Juga dalam gambar poster, prangko, atau sampul
sampul buku untuk anak sekolah atau vila-vila Taman Mini In
donesia Indah. 

MenurutAlisjahbana, Indonesia bukan pula sambungan dari 
semua itu. Indonesia merupakan sebuah kreasi abad ke-20 yang 
sepenuhnya baru dan diramu dengan resep dari peradaban Eropa 
modem. Maka, tidak ada yang dapat disebut alamiah, "asli", 
atau pribumi di dataran nasion. Semuanya serba non-alamiah, 
non-asli, non-pribumi. 

D&R, 21 Maret 1998 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



K 0 L 0 M 

tradiction in Tenns? 
Semuanya baru. hasil sebuah rekayasa dan keputusan. Bukan 

takdir. Bukan dari garis keturunan yang ditetapkan Tuhan. Tak 
ada sangkut-pautnya dengan warna kulit atau kaitan darah dan 
pemikahan. 

Seseorang boleh saja dilahirkan dan ayah-ibu yang berkulit 
putih, dilahirkan di Jerman. dan dinamakan Vons Magnis-Suseno. 
Melalui prosedur imigrasi yang berlaku, ia dapat di-naturalisasi 
menjadi warga bangsa-negara Indonesia. Sekali ia menenma sta
tus ilu, ~ecara konseptual.legal. dan nOlma, ia duduk sama rendah I 

dan berdiri sama tinggi dengan semua warga lain. Tidak seharus
nya ada diskliminasi berdasarkan keaslian Indonesianya. 

Secara personal dan individual, orang yang dinaturalisasi kan
tor imigrasi bisa mempunyai pengalaman dan penghayatan kein
donesiaan yang berbeda dan warga sebangsa. Tapi. penghayatan 
keindonesiaan orang Jawa atau Bali juga tidak pernah alamiah 
atau seragam. Semua itu tidak dapat dijadikan alasan bagi sebuah 
diskriminasi dalam kehidupan publik dan sipil berdasarkan 
perbedaan as Ii atau non-asli, pribumi atau nonpnbumi. 

Ariel Heryanto *) 

tempat. bersekolah di tempat lain, bekelja di rantau. berkeluarga 
dan bekelja di heberapa tempat berpindah-pindah. akhimya mati 
dan dikubur jauh dari kampung halaman. Selain orang, modal, 
komoditas industIi dan informasi juga menyebar global. Maka. 
di Jawa sendiri. konsep Jawa asli semakin bermasalah. Kaum 
tetua mengeluh ten tang anak-anak Jawa yang Illsak. 

Di Solo dan Yogya, anak-anak muda Jawa lebih suka bicara 
berbahasa Indonesia dengan logatJakarta. makan Kentucky Fried 
Chicken, berbusana jins. memasang kaset musik Spice Girls. 
menonton film silat Cina dali Hong Kong. naik sepeda motor 
Honda. herihadah sesuai ajararl agama yang datang dan negeri 
asing. Mereka tidak sendilian. Rekan-rekannya dari berbagai 
penjuru dunia mengalami hal serupa. 

Kalau konsep Jawa asli atau Baduy atau Dayak asIi sudah 
cukup sulit dicari dan ditemukan, konsep Indonesia asli bukan 
saja sui it tetapi tidak mungkin. Ungkapan Indonesia asli meru
pakan sebuah contradiction in terms. Sama halnya ungkapan 
majll ke belakang atau remaja yang Uta. 

Watak nasion yang serbatidak asli. tidak alamiah. tidak turun
temurun itu berlaku untuk semua nasion di muka Bumi. Bukan 
unik Indonesia. Bukan saja tidak ada, tetapi tidak mungkin bisa 
ada yang dinamakan bangsa Amerika asli. bangsa Filipina asli. 
atau bangsa Indonesia asli. 

Orang Indian mungkin dibilang penduduk asli di beberapa bukit 
dan rimba di Benua Amerika. Tapi. mereka bukanIah anggota asli 
nasion Amerika Senkat. Sanm halnya kaum Aborigin di Australia. 

Karena tidak mungkin ada yang dapat disebut Indonesia asli. 
sangat absurd kalau sampai ada masalah yang dirumuskan se
bagai kesenjangan atau pertentangan antara Indonesia asli dan 
Indonesia non-asli. Masyarakat kita. seperti eli mana pun, dibe
bani masalah kesenjangan sosial-ekonomi. Tapi. menempatkan 

! masalah itu dalam sebuah kerangka anggota nasion yang asli 
dan tidak asli merupakan sebuah kerancuan konseptual yang sa
ngat serius. 

Nasionalitas mungkin ditenma bersama kelahiran modem. 
tapi tidak harus dibawa sampai mati. Dalam beberapa segi, 
nasionalitas minp kelompok ansan atau perkumpulan sepakbola. 
Ada anggotanya dengan hak dan kewajiban tertentu. Orang bisa 
mas uk atau keluardaIi keanggotaan dengan sejumlah persyaratan 
administrasi. 

Ungkapan pel1dudllk as Ii mungkin masih dapat lebih mudah 
diterima angan-angan. Misalnya penduduk Jawa yang secara tu
run-temurun lahir. hidup. meninggal. dan dikubur di tanah Ja
wa. Kalau makan. menunya Jawa. Kalau dengar atau main musik. 
kesukaannya gamelan. 

Namun, angan-angan itu bermasalah. Kalau ia mengunjungi 
Bali. Tapanuli, atau Irian. ia bukan lagi "penduduk asIi". Ia 
mUllgkin bisa dianggap Jawa asli. tapi bukan Indonesia asli. Itulah 
yang memhedakan nasionalisme dan primordialisme. 

Di mana pun di dunia semakin banyak orang lahir di satu 
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Dalam kerancual1 demikian. konsep Indonesia asli diartikan 
sebagai sebuah identitas sosial dengan sejumlah hak istimewa 
yang bersifat turun-termurun. permanen, dan tertutup bagi ketu
runan lain. Umpamakan saja ada seorang beretnis lawa yang 
sejak lahir atau belllsia dua tahun ikut orang tuanya hidup di 
New York sebagai pengusaba atau pejabat diplomat. Sesudah 
20 tahun, anak itu lebih tahu tenlang New York daIipada kota 
dan desa mana pun di Jawa. 

Kalau ia melancong ke Indonesia suatu hari. ia mendadak 
menjadi "Indonesia asli". Adapun seorang Smith atau Singh atau 
Tan yang telah tUllln-temullln menjadi warga negara Indonesia 
tetap akan menjadi "Indonesia nonpribumi". Bukan hanya sam
pai di akhir hayatnya. tetapi juga anak-cucunya. 

Kalau demikian, apakah sosok nasion Indonesia sebenamya 
sudah hadir'? Apakah sosoknya lebih jelas atau lebih samar da
npada di tahun J930-an? Perbedaan Indonesia asli dan tidak asli 
tidak mungkin diaclakan. Yang bisa dikenali adalah perbedaan na
sionalisme dengan rasialisme. primordialisme. atau sektaIianisme. 

*) Antropoiof( Sosial dari Universitas Monash, Australia 
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