
ASALUSUL 

Monumen 
SUDAH saatnya bangsa Indonesia 

menegakkan sebuah monumen untuk se
buah momen sejarah yang penting. Yakni 
sejarah panjang kekerasan politik dan 
perlawanan bangsa ini terhadapnya. 
Berdirinya sebuah monumen tidak mem
buktikan kekerasan politik telah atau 
akan segera berakhir: Juga bukan berarti 
perlawanan masyarakat terhadapnya 
telah mencapai kemenangan mutlak. 

Sebuah monumen pantas ditegakkan 
untuk mengabadikan sebuah pelajaran se
jarah. Pelajaran itu pahit dan sangat ma
hal. Bangsa Indonesia sudah membayar 
harga yang sangat tinggi lewat serangkai-
an tragedi berkepanjangan. Sebuah monumen layak ditegakkan 
untuk menjadi peringatan tentang apa yang pernah terjadi dan se
harusnya tidak terjadi lagi dalam riwayat bangsa ini. 

Sebuah monumen juga pantas didirikan karena bangsa Indonesia 
tidak tinggal diam, terpaku atau bungkam menghadapi berbagai 
ancaman, kekerasan dan terar: Sebuah tonggak sejarah layak di
catat untuk menghargai mereka yang telah berjuang habis-habisan 
melawan kekerasan dengan cinta kasih, melawan kebiadaban de
ngan peradaban. Sebuah monumen layak dihadirkan untuk meng
ingatkan bangsa ini dan bangsa lain tentang perjuangan tanpa ke
kerasan dari rakyat jelata yang pernah bangkit, belum selesai, dan 
perlu diteruskan. 

*** 
MONUMEN itu bukan untuk dipersembahkan kepada satu atau 

dua kelompok. Tidak juga dalam kaitan dengan satu atau dua pe
ristiwa lokal. Misalnya kerusuhan, penjarahan, pembakaran; atau 
perkosaan di Jakarta dan Surakarta 13-15 Mei lalu. Monumen itu 
layak dipersembahkan pada sebuah sejarah nasional yang lebih lu
as dan kerakyatan. 

Korban nyawa, kehormatan, harta, dan sosial dari peristiwa per
tengahan Mei itu memang luar biasa. Tidak keliru bila ada yang 
mengganggapnya sebagai puncak dari aneka kekerasan sebelum
nya. Tidak aneh bila ada yang meratapi berlarut-larut, dan meng
gugat pemerintah untuk menyatakan permintaan maaf atas ter
jadinya peristiwa itu. Atau menuntut pengadilan dan hukuman se
berat-beratnya bagi pelaku yang terbukti bersalah. 

Tanpa mengurangi hormat kepada para penggugat itu, kita layak 
menimbang-nimbang kembali duduk persoalannya dengan kepala 
dingin. Pertanyaannya bukan cuma sejauh mana pemerintah yang 
sekarang harus memikul tanggung jawab. Layak ditanyakan apa 
bedanya bila pemerintah yang sekarang meminta maaf atau tidak. 
Bila pelaku kekerasan kemarin dihukum supe1·-berat atau ringan. 

Sejauh mana sebuah "permintaan maaf" resmi dari pemerintah 

sepadan dengan derita korban? Sejauh mana para korban tragedi 
Mei 1998 yang lalu perduli? Sejauh mana permintaan maaf itu, se
andainya diberikan, membantu mengobati luka korban atau me
mecahkan masalah nasioanal? Sejauh mana ia berimbang dengan 
bobot sejarah yang kita persoalkan? Hukuman berat macam apa 
yang sepadan dengan derita Mei lalu dan marnpu rnengurangi pe
luang terulangnya peristiwa itu? 

Lagi pula, apa tidak keliru bUa kita rnenuntut permintaan maaf 
atau hukuman berat semata-mata demi korban pembakaran, pen
jarahan, dan perkosaan Mei 1998? Dan melepaskannya dari 
rangkaian peristiwa yang tidak saja berdekatan waktunya, tetapi 
juga modus, tema, dalang dan konteks tata politik yang memung
kinkannya terjadi? 

Sebuah rnonumen layak dibangun bukan saja bagi korban trage
di penjarahaan, pembakaran, dan perkosaan Mei lalu. Semua itu 
hanya bagian dari tragedi kekerasan politik lebih besar: Termasuk 
penembakan terhadap para mahasiswa demonstran di Jakarta dan 
Yogyakarta yang sudah di-pahlawan-reformasi-kan. Juga pencu
likan puluhan aktivis prodemokrasi yang masih belum terkuak tun
tas. 

Daftar kekerasan itu dapat dibuat sangat panjang. Atau sangat 
pendek. Batasnya bisa dibuat berbeda-beda. Bisa-bisa saja dima
sukkan kasus pembunuhan Marsinah, pembantaian Tanjungpriok, 
Nipah, Santra Cruz, atau Petrus, hingga pembantaian tahun 1965-
66. Bila daftar itu terlalu panjang, sebuah monumen tidak mampu 
menandai sebuah momen sejarah dengan fokus makna yang tajaT(!. 

Lingkup sejarah sebaiknya dipersempit, dan daftar peristiwa di
seleksi lebih pendek. Menurut hemat saya, peristiwa pembredelan 
tiga media (22 Juni 1994) merupakan awal gelombang kekerasan 
politik nasional berkelanjutan dan perlawanan rakyat yang juga 
berkesinambungan hingga runtuhnya kekuasaan Presiden 
Soeharto Mei 1998. Penyerbuan kantor pusat PDI (27 Juli 1996) dan 
pembakaran ratusan tempat ibadah agama minoritas di berbagai 
kota tercakup di situ. 

*** 
DI zaman krisis ekonomi begini, mengusulkan pembangunan se

buah monumen bisa kedengaran mubazir dan terlalu mewah. Tentu 
saja monumen itu tidak harus mewah dan tidak harus dibangun 
dalam waktu segera. Bila monumen memakan biaya terlau besar, 
ada alternatif penggantinya selama masa darurat ekonomi. 

Sebelum dana untuk pembangunan monumen tiba, penghor
matan sejarah itu dapat diungkapkan lewat pengibaran bendera se
tengah tiang secara nasional. Juga keputusan resmi tentang Hari 
Reformasi, misalnya 14 Mei, sebagai hari besar nasional. Biarpun 
tidak makan ongkos besar dan tidak bertampang mewah, peng
hormatan simbolik seperti itu lebih pantas ketimbang pernyataan 
maaf disertai banjir air mata pejabat tinggi negara, atau hukuman 
sadis bagi para pelaku kerusuhan. 

Sampai sekarang peringatan penyerbuan PDI 27 Juli masih di
pisahkan dari Bredel 22 Juni. Masing-masing terpisah dari kasus 
penculikan atau perkosaan. Kadang-kadang berbagai gugatan atau 
peringatan itu malah terkesan saling bersaing. 

Tragis jika kita buta memahami apa yang menyatukan semua itu. 
Itu dapat berakibat gagalnya menghargai bobot sejarah runtuhnya 
sebuah rezim yang dibangun dengan kekerasan. Dirawat 32 tahun 
dengan kekerasan terbuka atau terselubung. Dan runtuh dengan 
penuh kekerasan pula. Ariel Heryanto 
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