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Apa Ada Nonpribumi? 

O alam kenyataan hidup sehari-hari, sesungguhnya 
yang dinamakan "nonpribumi" itu tidak ada. Kaum 
nonpribumi atau "WNI keturunan Cina" hanya ada 

dalam angan-angan, umpatan, formulir kelurahan, atau 
gosip. Jadi, kalaupun mau dibahas, adalah sejenis wa
cana, angan-angan, fiksi atau ideologi. Dan, untuk mem
bahasnya, dibutuhkan teori sastra, teater, psikologi, ba-

lhasa, atau ideologi. Bukan demografi, sejarah, ekonomi, 
If I ilnm politik. Tidakjuga statistik untuk mengukur sekian 

persen penduduk Indonesia menguasai sekian persen 
: ekonomi nasional. 

selera baju, musik, dan makanannya. Dari ayah-ibu yang 
sarna, dapat lahir anak-anak dengan aneka sifat, watak, 
dan tampang. 

Begitu pula dengan istilah gerakan pengacau keaman-
I an, organisasi tanpa bentuk, Orde Lama, atau Negara 

Islam Indonesia. Semuanya kosa kata dalam imajinasi 

Kalau komunitas nonpribumi didefinisikan sebagai 
kaum pedagang. maka hasilnya juga kacau. Perdagang
an bukan profesi tiga atau empat persen penduduk de
ngan ketunman. jenis rambut, dan bentuk mata atau hi
dung macam apa pun. Kalau komunitas nonpribumi di
definisikan sebagai konglomerat yang menguasai 70 per
sen ekonomi nasional, maka jumlah nonpribumi jauh di 
bawah 0,Q1 persen penduduk Indonesia dan terdiri dati 
beberapa keturunan. 

Kesulitan tak kurang serius akan muncul jika warga I 
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nonpribumi didefinisikan sebagai mereka yang hidupnya 

eksklusif atau rumahnya besar dengan pagar tinggi. Itu ada di mana
mana di muka bumi ini. Rumah besar dan berpagar tinggi temyata 
bisa dibuktikan bukan ciri khas etnik tertentu. 

dan propaganda rezim yang menamakan diri Orde Baru. Semua itu 
kategori untuk menjalankan administrasi negara, juga mantera poli
tik dan alat teror dinas intelijen. Mereka bukan riama untuk sebuah 
realita yang ada. 

Gerakan pengacau keamanan (GPK) bukanlah nama lokal bagi se
buah gerakan gerilya di Aceh, Irianjaya. Lampung, atau Timor Timur. 
GPK merupakan umpatan atau kutukan pejabat tinggi pemerintahan 
pusat terhadap mereka yang dianggap musuh. Istilah itu mirip ludah 
penghinaan. Bukan berarti tidak ada gerakan perlawanan politik, bah
kan bersenjata, terhadap Orde Barn di tempat-tempat yang disebut
kan tadi. Tetapi, tidak ada satu pun yang menamakan diri GPK. Me
reka memilih nama yang bagus-bagus. Beberapa menggunakan isti
lah "merdeka". Masalahnya, pemerintah Orde Baru merampas hak 
mereka untuk memilih nama bagi kelompoknya sendiri! 

Memang, ungkapan "baik yang pribumi maupun nonpribumi" terde
ngar akrab, netral. dan tidak politis. Bahkan. seakan alamiah seperti 

I ungkapan "baik pria maupun wanita". Berkat indoktrinasi puluhan ta
hun, semuanya terasa lazim dan wajar, tetapi sebenamya tidak ada da
lam realita. Kalau ada, mana "masyarakat" atau "komunitas" nonpri
bumi itu? Kalau panjang-pendeknya masa hidup di Indonesia 
jadi kriteria, bagaimana menetapkan batasnya? Apakah 

I 25 tahun atau 250 tahun? Lalu. bagaimana pula 
mengukur kttpribumian TKI/TKW atau pro fe
sional yang sering masuk-keluar Indonesia 
berkat globalisasi? 

Kalau nonpribumi didefinisikan sebagai 
kaum bermata sipit, berkulit kuning (atau 

I ciri-ciri fisik lain). akan muncul aneka ma
salah. Secara teknis, muncul persoalan 
ukuran "sipit dan tidak sipit" atau "ku
ning". Lebih rumit lagi, ciri-ciri fisik itu 
bukan monopoli mereka yang dibilang 

I nonpribumi. Cukup banyak orang ]awa, 
: Sunda. atau Bali mempunyai ciri fisik itu. 

Keturunan biologis memang dapat di
lacak batas-batasnya. Tetapi, itu tak ber
kaitan dengan gejala sosial, politik, dan eko
nomi. Keturunan biologis tak pernah mem-

I buahkan kepastian atau keseragaman sifat dan 
watak seseorang, profesinya, pergaulannya, bahasa, 

Hanya dalam "satu wilayah" saja sosok etnisitas nonpribumi dapat 
dijumpai secara tegas dan jelas. Yakni"dalam surat-surat resmi yang 
distempellurah, camat, kantor kependudukan atau imigrasi. Atau ju
ga beberapa birokrasi swasta, seperti sekolah dan perusahaan. Dalam 
pengertian itu pun nonpribumi tidak pemah berbentuk sebuah komu
nitas atau masyarakat. 

Kaum nonpribumi memang tidak ada. Yang ada, sejumlah individu 
warga negara yang secara sepihak dinonpribumikan. Yang mencip
takan kenonpribumian seseorang bukanlah ciri fisik yang bersangkut
an. Bukan pula keturunan, bentuk rumah, profesi, pergaulan, bahasa 
dan budaya, atau pergaulan so sial mereka. Etnisitas mirip dengan 
status "bersih/tidak bersih lingkungan". Keduanya hasil keputusan 
birokrasi negara tanpa diminta atau dapat ditolak yang bersangkutan. I 

Sifatnya ekstemal, seumur hidup, bahkan turun-temurun. Etnisitas 
adalah fiksi yang diwujudkan secara konkret lewat sejumlah kebi
jakan legal yang diskriminatif, sehingga kehidupan sosial tetkotak-

kotak. Masing-masing dengan pintu, warna formulir, kode 
nom or, stempel, dan biaya berbeda. 

Etnisitas bergantung pada kuatnya prasangka 
umum bahwa ada sifat-sifat khas milik kelompok 

keturunan tertentu. Sifat-sifat itu dianggap ser
agam dan permanen. Berdasarkan takhayul 
demikian, kelompok yang satu dianggap 
punya hak sosial, politik. ekonomi, atau 
budaya lebih tinggi dari yang lain dalam 
sebuah nation. 

Dibutuhkan imajinasi kuat, biaya ma
hal, dan korban besar untuk memperta
hankan dan mengembangbiakkan kemu
jaraban takhayul fiksi etnisitas sebagai ba
sis rasisme. Etnisitas pun dibina secara 

konkret tidak hanya dengan stempel tinta 
birokrat, tetapi juga api perusuh, dan sperma 

pemerkosa. Dan, bukan karena seseorang ! 

berstatus nonpribumi dokumennya diberi stem- I 

pel khusus. Sebaliknya, karena dokumennya di- . 
~0,,,,G'V' stempel itulah seseorang dinonpribumikan. 0 
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