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Kekerasan politik, termasuk kekerasan 

negara, merupakan salah satu ciri menonjol 

dalam sejarah abad 20 dalam seluruh sejarah 

peradaban manusia. Ironisnya, kekerasan 

politik sangat kurang mendapatkan perhatian 

serius di kalangan ilmuwan sosial. Hingga 

di penghujung abad ini, masih terlalu banyak 

yang kita tidak pahami, bahkan tidak mampu 

kita pertanyakan, tentang seluk-beluk 

kekerasan politik, termasuk kekerasan 

negara terhadap perempuan. Kekerasan 

politik, lebih mudah dan lebih sering dikutuk 

ketimbang dipahami secara kritis, dianalisis 

dengan perangkat ilmu sosial yang tersedia, 

dan diangkat ke dalam sebuah pemahaman 

teoretik. 
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Dalam situasi demikian dapatlah dipahami jika kekerasan polilik 

lebih banyak dicatat dan dikisahkan oleh pegiat hak asasi manusia, 

kalangan jurnalis, juru propaganda, dan juga pihak korban. Tanpa 

analisa kritis dan perdehalan leoretik yang memadai, kekerasan sosial 

hampir selalu dibicarakan terutama, kalau bukan semata-mata, sebagai 

"alat" kekuasaan dari salu pihak untuk menjaga, mempertahankan, 

atau memperbesar kepenlingannya dengan cara melukai, membunuh, 

atau menyiksa orang lain. Dengan kala lain, dalam keawaman yang 

menggelisahkan, kekerasan polilik pada umumnya dianggap tidak lebih 

dari sebuah cara, medium, alall bentuk tindakan politik yang netral 

dalam dirinya sendiri. Nilai dan makna kekerasan politik ditentukan 

oleh hal-hal yang berada di Illar dirinya, misalnya pihak yang 

menggunakan kekerasan itll, tlljllan yang ingin dicapai, atau biaya

biaya yang dikeluarkan lIntuk membiayainya, dan kerusakan yang 

diderita oleh korban kekerasan. 
Tulisan ini tidak memiliki pretensi untuk menanggulangi 

kelemahan ilmu sosial yang telah disebutkan. Kalau pun ada yang 

pantas dikemukakan di sini adalah, upaya untuk menyumbang bagi 

perdebatan tentang kekerasan politik, dan itu tidak lebih dari 

pengakuan yang lebih terbuka tentang miskinnya pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang kajian ini. Ada banyak pertanyaan yang layak 

diajukan dari kajian yang akan dipaparkan di sini meskipun penulis 

lidak memiliki jawabannya, paling tidak untuk sementara ini. Dengan 

memanfaatkan pemikiran sarjana lain, saya akan mencoba mengamati 

peristiwa perkosaan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lain di 

Indonesia. Upaya ini bukan semata-mata sebagai 'alat' yang netral dan 

efektif oleh sebuah pihak yang sedang memperjuangkan sebuah 

kepentingan politik, tetapi tidak juga semata-mata sebagai bentuk 

kemarahan massal yang sedang kehilangan akal sehat dan secara 

spontan menyerang kelompok yang dianggap merugikan tersebut. 

Peristiwa Mei 1998 itu jelas merupakan campur-aduk dari 

sejumlah kejadian yang memiliki sumber, sejarah, pelaku, pamrih, dan 

tujuan yang berbeda-beda. Mereka beramai-rarnai Iwrtllillpang lindih 

di beherapa tempal dan waklll, lanpa sqH'nllhllya lH"ri,allr IIlt'lijadi 
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satu, terpadu dan seragam. Namun demikian, ini tidak berarti peristiwa 

tersebut serba kacau dan membingungkan. Menurut berbagai laporan 

independen yang terkumpul suI it disangkal bahwa kekerasan negara 

rnengambil tempat yang sangat istimewa dari peristiwa kekerasan 

tersebul. Negara bukan satu-satunya penanggung-jawab seluruh 

peristiwa itu, namun kekerasan negara menjadi salah satu faktor yang 

terpenting. Atas dasar itll, penggunaan istilah 'kerusuhan' yang sudah 

menjadi umum untuk menggambarkan perisliwa Mei tersebut menjadi 

layak untuk digugat. Mungkin akan lebih lepat jika peristiwa itu 

digambarkan sebagai pogrom atau pembantaian. Istilah 'kerusuhan' 

(riot) merujuk pada kekerasan massal dari lapisan bawah terhadap elit 

di kelas atasnya. Semen tara illl, pembantaian dalam pengertian pogrom 

menunjukkan operasi kekerasan terorganisir dari lapisan atas 

masyarakat lerhadap massa rakyat. 2 

Kalau kekerasan negara menjadi ciri paling dominan dari peristiwa 

Mei 1998 itu, maka ideologi patriarki menjadi ciri yang paling menonjol 

dari berbagai komentar terhadap peristiwa tersebut. Tentu saja ini 

bukan pemisahan yang mutlak. Jelas-jelas sekali perkosaan, bentuk 

penghinaan dan kekerasan seksual yang ekstrem, telah menjadi aspek 

paling mengerikan dari peristiwa Mei 1998 itu. Sementara itu ideologi 

patriarki bukan hanya muncul sesudah peri sliwa itu dalam bentuk 

berbagai komentar. Kekerasan negara dalam peristiwa Mei 1998 itu 

perlu ditekankan, dan bukan sekedar aspek genderlseksualnya, karena 

aspek kekerasan negara itulah yang sangat kurang disorot selama ini. 

Aspek genderlseksual dari peristiwa Mei 1998 itu sudah jelas dengan 

sendirinya, tetapi aspek itu perlu dilekankan dalam menilai berbagai 

diskusi sesudah bulan Mei 1998 karena di situ ia cenderung 

disepelekan. 

Jika kita perhalikan maka yang tampak menonjol dalam berbagai 

pembahasan tentang perkosaan-massal Mei 1998 adalah, lantangnya 

sllara maskulinilas dan kurangnya perhatian kepada kaum perempuan 

yallg paling IIwnderila dari kejadian ilu. Pepatah 'dunia milik lelaki' 

nll'nlang Il'rllllkii oll,11 dahsyalnya dl~rajal b~kl~jiall dalalll kaslls 

Iwrk.,';:!:!11 <Ii Jakarla. Slirakarla, Ml'dall, Pall'lnl,ang, <lall SlIral,aya. 
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Sementara itu, pepatah yang sarna juga muncul dan diperkuat oleh 

berbagai tanggapan dan kornentar sesudahnya, tentang kejadian itu, 

di bermacam-macam forum di berbagai negara. 

Secara kuantitatif bukan saja lebih banyak pria menguasai arus 

tanggapan publik atas kejadian itu,:l tetapi yang lebih serius, fokus 

tanggapan telah dibelokkan ke berbagai arah dan berdasarkan 

kepentingan kaurn pria, dan bukan para korban perkosaan atau kaum 

perempuan pada umumnya. Banyak yang mengalihkan pokok persoalan 

menjadi persoalan rasial. Masih berkaitan dengan hal itu, tidak sedikit 

juga yang mengarahkannya rnenjadi persoalan kesenjangan ekonomi 

atau kelas sosial. Dalam skala yang lain, peristiwa perkosaan-massal 

itu telah disimak menjadi persoalan antar agama, dan bahkan yang 

lebih belakangan, persoalan ilu lelah menjadi persoalan antar-bangsa. 

Sebelum menyirnak lebih seksarna kasus Mei 1998 itu, ada baiknya 

beberapa catatan mendasar dan simplistik tentang kekerasan dan 

negara diungkapkan terlebih dahulu. 

Kekerasan Maskulin Negara 

Kekerasan merupakan salah satu jatidiri pokok dari badan sosial yang 

dinamakan negara moderen. Meskipun dalam banyak hal keberadaan 

dan operasi "negara" mirip sebuah perusahaan, dan bertumbuh dari 

sebuah perusahaan (misalnya YOC), atau untuk memenuhi kepentingan 

perluasan perdagangan, narnun "kekerasan" merupakan ciri yang 

membedakannya dari badan-badan usaha yang lain. Seperti telah 

dirumuskan oleh Max Weber satu abad yang lalu, negara dapat 

didefinisikan sebagai satu-satunya lembaga yang mengklaim 

memonopoli penggunaan kekerasan sebagai hal yang 'absah' atau lebih 

tepatnya 'resmi' dalam sebuah teritori yang dikuasainya. Anthony 

Giddens (1987) menambahkan bahwa pandangan Weber itu lebih pas 

kalau diterapkan pada negara-negara moderen (dengan sistem 

administrasi yang lebih terpusat dan teknologi pengawasan serta operasi 

intelejen yang lebih gencar) ketimbang dalam nf~gara-negara 

'lradisional' . 
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Pendapat tersebut sudah sangat lazim di kalangan ilmuwan sosial, 

tetapi masih perlu ditekankan kembali di sini karena kurangnya 

perhatian khalayak di banyak masyarakat, dan ironisnya secara khusus 

di kalangan masyarakat yang ditindas rezim otoriter-militeristik seperti 

Orde Baru. Di kalangan cendekiawan yang kritis terhadap Orde Baru, 

juga di kalangan beberapa aktivis politik mahasiswa dan LSM, 

seringkali kita dengar adanya pernyataan-pernyataan yang 

mengesankan penilaian bahwa berbagai kekerasan politik selama 

berkuasanya rezim Orde Baru bersumber dari berkuasanya para 

jenderal dalam aparatur negara, berjayanya konsep Dwifungsi ABRI, 

dan berkembangnya kebudayaan militeristik dalam masyarakat. 

Dengan demikian dapat diandaikan bahwa negara Republik Indone

sia ini menjadi tidak berwatak keras jika saja militerisme dapat diakhiri. 

Pandangan umum seperti ini kelihatannya luput memahami 

kekerasan sebagai jatidiri lembaga moderen yang dinamakan negara 

itu sendiri secara universal, dengan atau tanpa militerisme terang

terangan seperti rezim Orde Baru. N egara Amerika Serikat yang 

mengaku am at demokratis tidak kurang kerasnya dibandingkan negara

negara komunis yang alergi terhadap gagasan demokrasi. Bukannya 

militerisme yang membuat sebuah negara menjadi beringas, sebaliknya 

keberingasan yang menjadi bakat terpendam dalam semua negara yang 

bisa mendorong bangkitnya militerisme bila bakat itu mendapat angin 

zaman yang pas (misalnya industri dan teknologi persenjataan, Perang 

Dingin, imoralitas kapitalisme). Dengan demikian, kampanye gerakan 

anti-kekerasan dengan semata-mata hanya memusuhi pemerintahan 

militerisme bisa dibilang sebagai gerakan yang baru separuh jalan. 

Tentu saja kita tidak bisa menyamaratakan semua bentuk dan 

praktek kekerasan negara dari berbagai masyarakat dalam mas a atau 

peri ode yang berbeda. Kekerasan negara Amerika Serikat atau Inggris 

lidak bercorak sama dengan rekan-rekannya di Amerika Latin, Afrika 

alau Asia. Dengan resiko yang sulit dihindarkan, sebuah 

IWllyt~derhanaan perlu dihargai untuk memahami berbagai perbedaan 

illl tlwnjad i .Ilia kt~l()rnp()k. Kelornpok pertama, kekerasan di negara

Ilt"ganr lilH'ral dt'lIlOkrasi (yallg st~ring dicap 'Baral') dan yang kedua, 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



Ariel Heryanto 
.......... ~ ............................. ~...... ....... . . ......... _ .......•• _ ................. ,' 

berbagai kekerasan di negara-negara pasca-jajahan (yang pernah 

disebut 'Dunia Ketiga' di zaman Perang Dingin). 

Pada negara-negara liberal, kekerasan dalam negeri biasanya 

sangat terbatas atau tersembunyi, karena status-quo (dengan segala 

ketimpangan sosial dan eksploitasi antar-manusia) dapat dijaga dengan 

menggunakan alat-alat lain seperti ideologi, hukum, jaminan sosial, 

atau konsumerisme. Meskipun demikian, ini bukan berarti mereka tidak 

melakukan tindakan kekerasan yang buas. Mereka melakukan itu, 

tetapi dengan mengambil tempat di negeri orang lain. Ini yang mereka 

kerjakan selama dua ratus tahun penjajahan sebelum Perang Dunia 

II, mau pun sesudahnya hingga hari ini di Afrika, Amerika Latin, dan 

Asia. Irak bukanlah satu-satunya tempat bagi negara Amerika Serikat 

melampiaskan nafsu kekerasannya. Menurut Robert Young (1990:14), 

dalam sejarah peradaban liberal 'Baral', demokrasi di dalam negeri 

dipelihara dan dibiayai dengan berbagai penindasan dan kekerasan di 

tanah seberang. 
Sebaliknya, di negara-negara pasca-jajahan, kekerasan biasanya 

punya ciri-ciri lain. Ia terpusat di dalam negeri, karena negara-negara 

terse but tidak memiliki daya dan dana untuk mengalihkannya di 

seberang benua.4 Kekerasan di banyak negara pasca-jajahan, yang 

lebih mengerikan, cenderung berlebih-lebihan, mubazir, dan 

spektakuler sebagai sebuah tontonan (spektakel ) seperti pesta kembang 

api di dalam perayaan hari besar. 
Sedemikian kuat aspek dramatiknya sampai-sampai kekerasan 

tersebut seringkali tidak lagi berfungsi sebagai alat politik untuk 

mencapai sebuah tujuan yang rasional dan efesien, tetapi telah menjadi 

sebuah estetika.:i Kalau pun dicari-cari rasionalisasinya, maka yang 

dapat dipertimbangkan adalah sebuah alasan yang tidak berkaitan 

langsung. Misalnya, ciri-ciri kekerasan di negara pasca-jajahan 

mungkin berhubungan dengan lemahnya alat-alat kontrol yang lain 

milik negara, termasuk aparat hukum, ideologi, atau jaminan sosial. 

Dengan demikian penguasa senantiasa berada dalam bayang-hayang 

ketakutan dirongrong oleh kekuatan-kekuatan sllhvI~rsir. lIntlik 

ml~ngatasi ketakutannya, pihak pcngllilsa tidak hallya 1I\t'lIolak sl·g.lia 
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bentuk oposisi politik, tetapi seluruh bentuk potensi yang diduga dapat 

menjadi sumber ancaman meskipun dalam skala yang paling kecil pun. 

Atas dasar itu, penguasa perlu membuat kekerasan dalam bentuk yang 

sedahsyat mungkin dengan maksud agar memiliki gema sebagai teror 

bagi seluruh rakyat yang tidak mungkin diawasinya secara lebih 

sistematis. Rakyat dibuat tunduk bukan karena patuh pad a lembaga 

hukum (yang dipaksakan penguasa), tetapi karena takut pada berbagai 

kekuatan teror yang tidak jelas sosoknya. 

Dengan demikian kita dapat menwhami berbagai represi Orde 

Baru (ORBA) yang sangat berlebihan (orang mengibaratkan 

menembak nyamuk dengan meriam). Persis seperti yang terjadi 

pada pembunuhan massal tahun 1965-66 dan 1983-84 di }awa, 

atau pembunuhan oleh 'ninja'di Timor Timur dan }awa dalam 

berbagai tahun, serta di Aceh selama dijadikan Dacrah Operasi 

Militer (DOM). Dalam skala berbeda-beda, kita dapat memahami 

anehnya dongeng tentang bahaya komzLllis eli akhir Perang 

Dingin, dihukumnya para aktivis mzu1a seperti PRD, diserbunya 

kantor PDf, atau dibreidelnya tiga media di Jakarta tahun 1994. 

Perbincangan tentang negara (moderen), militer, dan kekerasan 

merupakan tiga-sekawan yang tidak dapat dilepaskan satu sarna lain, 

walau pergaulan di antara mereka tidak seragam di semua tempat dan 

zaman. Itulah yang membedakan "bangsa" dari "negara." Kalau 

"bangs a" dikait-kaitkan dengan peradaban, kemasyarakatan, dan 

kemajemukan (minimal dalam propaganda, pidato dan slogan), maka 

"negara" dieratkan dengan militer, birokrasi, kepatuhan, dan 

kekerasan. Jika bangsa dikait-kaitkan dengan feminitas, maka negara 

dilabelkan dengan maskulinitas. Keduanya dalam kenyataannya saling 

membutuhkan, sehingga seringkali keduanya dipersandingkan sebagai 

'hangsa-negara'. Celakanya, seperti halnya dengan hubungan feminitas 

dan maskulinitas, kaitan bangsa-negara dalam banyak kasus sangat 

tilllpang, bahkan eksploitatif. Negara bukan saja sering menginjak

injak 1 1<11 IgS1l , tdapi menarnpilkan diri dengan tampang peradaban 

kdlallgsaall 1IIItilk IIlCnyt'lIlbllllyikan kekt~rasan jatidirinya. Dalarn 

1,1 
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banyak hal, negara menyembunyikan jatidirinya (kekerasan), dan 

menyamar sebagai wakil bangsa (peradaban). Tengok saja misalnya 

nama-nama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), at au 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). 

Maka dapat dipahami, dan ironisnya, tampilnya gejala negara 

yang justru menggunakan nama-nama halus dan non-kekerasan. Contoh 

yang paling dekat dan konyol, tentu saja "Orde Baru" yang mengaku 

menjunjungi tinggi "stabilitas dan keamanan" tetapi telah menjadi salah 

satu badan yang paling ganas merongrong ketertiban, stabilitas dan 

keamanan rakyat serta menggantikannya dengan ketakutan, penjilatan, 

dan pembunuhan. Contoh yang lain adalah nama yang dipilih junta 

militer di Burma, yakni Dewan Pemulihan Ketertiban dan Hukum 

Negara, atau State Law and Order Restoration Council (SLORC). Tidak 

kebetulan jika mereka menjadi pemuja Dwifungsi ABRI. Tidak 

kebetulan juga jika di bawah penindasan kekerasan negara oleh SLORC 

berdiri tegak seorang tokoh perempuan dan pemimpin pembebasan 

bangs a bernama Aung San Suu Kyi. 
Sebagai sebuah badan yang berwatak keras, tentu saja negara tidak 

hanya memakan korban kaum perempuan. Namun sebagai lembaga 

yang muncul dan berkembang bersamaan dengan bertumbuhnya 

kekuasaan patriarki dan budaya maskulinitas, maka tidak 

mengherankan jika kekerasan negara dike mas dengan sejumlah 

pengabsahan yang bercorak maskulinitas dan kejantanan. Tidak sulit 

dipahami jika kekerasan terhadap kaum perempuan mengalami proses 

'normalisasi'. Dalam peperangan antar-negara (yang harus dibaca juga 

sebagai peperangan antar-Ielaki dan antar kepentingan kuasa lelaki, 

gengsi lelaki, serta harta sesama lelaki), bias gender pada kekerasan 

negara itu terungkap dalam bentuk perkosaan terhadap kaum 

perempuan. 
Perkosaan tidak selamanya dirayakan sebagai sebuah prestasi 

militeristik yang hebat. Ada yang dilakukan secara serius untuk melukai 

bangsa musuh (yang berpuncak pada martabat lelaki juga), at au 

diperbuat secara lebih iseng sebagai tindakan yang diwajarkan atau 

dinormalkan kelompok pelakunya. Membunuh sesama lelaki tidak 
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selalu cukup heroik, seru, atau memuaskan nafsu keberingasan. Dalam 

masyarakat kita, salah satu contoh keberhasilan "normalisasi" 

kekerasan negara terhadap perempuan, dan "pemutihan" kekerasan 

negara di mata publik terungkap dalam berbagai bahasan atas peristiwa 

Mei 1998 selama beberapa bulan sesudahnya. Proses normalisasi dan 

pemutihan itu berlangsung dengan jasa wac ana rasialisasi, yang 

belakangan ditambahkan sebagian pihak (tetapi kurang berhasil) 

dengan bumbu-bumbu pertentangan agama. 

Ras, Rasisme dan Rasialisasi 

Berbagai tanggapan yang paling mencolok dan merisaukan at as 

kekerasan seksual dalam Kerusuhan Mei yang lalu adalah, 

kecenderungan rasialisasi. 6 Kekerasan seksual yang terjadi ditanggapi 

pertama-tama atau utama sebagai persoalan rasial. Ini pun bukan 

persoalan rasial yang dikembangkan secara kritis dan kreatif, seperti 

yang dicoba sejumlah cendekiawan mutakhir dalam kajian sosial dan 

budaya.7 

Rasialisasi yang kita hadapi berdasarkan esensialisasi atau 

naturalisasi ras pada hakekatanya persis seperti yang pernah diciptakan 

oleh rezim kolonial Eropa di berbagai wilayah jajahan di Asia dan 

Afrika beberapa abad lampau. Warisan kolonial itu dilanjutkan bangsa 

bekas terjajah dan diaku-aku sebagai jatidiri mereka yang asli dan 

otentik. Seakan-akan ada sebuah kelompok masyarakat yang secara 

tegas dapat dipisahkan dari kelompok lain, yang satu di sebut 'pribumi' 

yang lain 'non-pribumi', masing-masing dengan ciri kebudayaan, 

bahasa, selera, gaya hidup, sifat, dan pandangan yang unik, seragam, 

utuh, dan abadi (lihat Heryanto, 1996a; 1997).8 

Derita perempuan para korban kejahatan seksual semakin lama 

semakin diahaikan biar pun tanggapan terhadap kekerasan politik itu 

melimpah. Fokus terhadap derita koban digeser menjadi persoalan 

ketegangan antar-ras. Selain pergeseran fokus persoalan, yang kita 

saksikan adalah penggalakan gelombang baru rasisme.9 Rasisme di 

11Id()llt~sia cukup IIlt~risaukan. Namun yang lebih merisaukan bukan 

Ilallya s('k(·dar rasisllH' dalalll p(~ristiwa Mei 1993 ilu s!~ndiri, s!~"agai 

h;, 

~I" [I 

iii 

ill 
:,1 

l 
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obyek diskusi, tetapi rasisme, secara lebih samar, yang hid up sebagai 

bingkai pemahaman tentang dunia dalam berbagai diskusi tentang 

peristiwa itu sesudahnya. Bukan rasisme yang telah menjadi pemicu, 

penyebab, atau bahan peledak kerusuhan Mei 1998. Sebaliknya, di 

sengaja atau tidak, kerusuhan Mei 1998 itu telah berhasil 

menggalakkan rasialisasi cara berpikir, bicara, dan bertindak anggota 

masyarakat Indonesia paska-Suharto sehingga orang bisa meledak

ledak bicara emosional tentang kaum 'pribumi' versus 'non-pribumi'.l0 

Di dalam jaringan internet tiba-tiba merebak berapa forum diskusi 

umum yang baru dan dibuka khusus untuk keperluan menanggapi 

kerusuhan Mei 1998, atau khusus tentang perkosaan. Namun dalam 

perkembangannya fokus keduanya bergeser ke arah masalah rasiaL 

Di situ terdapat sejumlah ungkapan solidaritas global bagi kaum etnik 

Tionghoa di Indonesia dari kaum Cina perantauan, seakan-akan mereka 

mahluk paling menderita. Setahu saya tidak ada homepage atau 

kelompok diskusi internet yang bertujuan khusus membongkar aspek 

gender, patriarkhi, dan kejahatan seksual dari kerusuhan Mei 1998 di 

Indonesia. Amat sangat mungkin hal ini berkorelasi langsung dengan 

dominasi pria di jajaran pengasuh mau pun pelanggan berbagai website 

itu. Gejala serupa, tetapi tidak sedemikian parah, dapat diamati di 

forum-forum komunikasi massa di luar jaringan internet. Betapa banyak 

seminar dan diskusi di Jawa yang secara khusus membahas kejadian 

Mei 1998, term as uk perkosaan-massaL Namun pusat perhatian mereka 

semata-mata hanya pada persoalan rasial dan bukan masalah kekerasan 

seksual. Meskipun demikian, bukannya tidak ada diskusi yang 

dirancang dan diumumkan sebagai diskusi yang membahas aspek 

seksualnya. Pada umumnya ini diselenggarakan oleh para aktivis 

gerakan perempuan. Persoalannya kemudian, bukan saja jumlahnya 

masih kalah dari diskusi berkiblat rasial, tetapi dalam forum diskusi 

kejahatan seksual pun wawasan rasial masih terus berusaha tampil 

dan mendominasi. 11 Hal yang sarna dapat diamati juga pada sejumlah 

koran dan majalah yang membahas kerusuhan Mei lalu. Kita sernua 

tahu, media mass a Indonesia (seperti halnya harnpir sernlJa lClllhaga 

dan pranatasosial di dunia) pada hakckalnya adalah dllllia Illilik pria. 
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baik dari segi isi yang dicetak, pemilikan lembaga, susunan dan jenjang 

kekuasaan redaksi, berbagai lembaga asosiasi profesi kewartawanan, 

hingga jaringan distribusi dan komposisi sidang pembacanya. 

Untuk itu, izinkan saya mengisahkan sebuah pengalaman pribadi. 

Pada pertengahan Juni 1998 sebuah harian ibukota memuat sebuah 

artikel kolom saya. Disitu saya membahas kombinasi aspek seksisme 

plus rasisme pada perkosaan Mei lalu (Heryanto, 1998c). Tulisan itu 

sarna sekali tidak istimewa dan tidak perlu disebut di sini kaJau tidak 

ada alasan lain di luar isi artikel itu. Namun tulisam menjadi istimewa 

karena tanggapan publik terhadapnya. Sesudah lebih dari 20 tahun 

menulis kolom di media massa, belum pernah saya mendapatkan 

tanggapan sebanyak untuk artikel yang satu ini. Tanggapan itu sebagian 

besar datang dari orang yang tidak kenai saya dan tidak saya kenaI. 

Bentuknya bermacam-macam: surat, fax, e-mail, telepon interlokal, 

kunjungan. Hanya satu yang saya terima dalam bentuk publikasi artikel 

sanggahan. 12 

Ada yang lebih menarik daripada sekedar jl1.mlah penanggap. 

Walan para penanggap ada yang membela atal1. menyalahkan 

pendl1.dnk Tionghoa di Indonesia, semuanya semata-mata atan 

terutama mempersoalkan aspek rasial dari kejadian Mei lalu dan 

hanya aspek rasial dari tulisan saya. Tidak ada yang secara 

berimbang apalagi khusus menanggapi aspek seksnalnya, walau 

sebagian besar penanggap tnlisan saya berkelamin perempl1.an. 

Ketika saya membuat sebuah tulisan lain di The Jakarta Post, 

saya menampilkan identitas diri sebagai orang yang terlibat dalam 

jnrnal Perempl1.an (Heryanto, I998c). Tulisan itu dicetak-ulang di 

beberapa media lain di Asia Tenggara tanpa sepengetahuan saya 

terlebih dulu, dan ada media besar yang mengganti identitas saya 

dengan kategori rasiaL Agar tidak disalah-pahami, ada baiknya perlu 

ditegaskan dua hal disini. Pertama, rasialisasi tidak berarti konflik 

dlla kt~l()rnp()k ras secara homogen, masing-masing bersatu untuk 

IIwllrlH~la rasnya dan lIlemusuhi ras lain. Kedua, bukannya saya 

IIwllyallgkal adallya kt-kgallgall rasial yang serius dalarn kenyataan 
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sehari-hari di Indonesia, dan bukan juga saya berkeberatan atas 

berlangsungnya segala bentuk pembahasan masalah-masalah rasial 

dalam masyarakat. Kedua hal itu perlu dijelaskan lebih jauh. 

Tidak semua pembahas perkosaan Mei 1998 membela kelompok 

rasnya sendiri. Tidak hanya satu atau dua orang 'pribumi' cenderung 

berpihak kepada 'non-pribumi' dan demikian juga sebaliknya. Namun 

kenyataan ini pun tidak mengurangi apalagi menghapuskan validitas 

gejala yang saya sebut rasialisasi. Persoalannya bukan siapa membela 

ras apa, tetapi gejala rasialisasi menjadi nyata bila orang hanya at au 

mengutamakan perbedaan ras sebagai alat-ukur dan unit-analisa untuk 

melihat dunia, untuk menafsirkan sesuatu dan berbicara. Saya 

bukannya menyangkal adanya problema rasisme di dalam realitas 

kehidupan sehari-hari di Indonesia, demikian juga dalam kerusuhan 

Mei 1998. Saya sadar betul betapa seriusnya masalah rasisme itu pada 

hampir semua pihak yang terlibat. Saya tidak menolak dibukanya 

diskusi untuk dan tentang hal itu. Namun bagi saya yang patut 

dirisaukan adalah tiga hal sebagai berikut: 

(a) Kecenderungan meneruskan tradisi kolonial untuk menerima 

kategori ras sebagai sesuatu yang alamiah, biologis, atau keturunan, 

dan bukan hasil konstruksi politik-ekonomi ciptaan rezim Orde Baru 

seperti misalnya 'Orde Lama', atau hantu-hantu 'ekstrem kiri/kanan' 

dan 'GPK'; 

(b) Kecenderungan membahas masalah ras dan rasisme sambil 

sekaligus mereproduksikan rasisme dan menyebar-Iuaskannya 

dalam pembahasan tentang rasisme itu sendiri. Ini mirip membahas 

perkosaan sambil sekaligus mengobarkan seksisme, pornografi, atau 

vouyerisme dalam membahas seksualitas korban atau menyebar

luaskan foto-foto perkosaan (tanpa perduli foto itu palsu atau tidak); 

(c) Mengistimewakan masalah ras secara mutlak di atas segala-galanya, 

termasuk di atas masalah kejahatan seksual, dan juga terorisme 

negara, padahal kejahatan seksual itu melebur (dan kadang-kadang 

jauh lebih parah dan serius daripada) masalah rasial atau kekerasan 

negara. 
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Rasialisasi dalam pengertian seperti ini bukanlah gejala unik milik 

bangsa kita. Ini persoalan global. Sejauh pengamatan saya rasialisasi 

jauh lebih parah dalam liputan pers asing ketimbang pers Indonesia 

at as kerusuhan Mei 1998 (Heryanto, 1998d). Ungkapan rasialisasi itu 

tidak hanya tampil di koran, diskusi di seminar atau internet. 

Demonstrasi solidaritas di tempat-tempat umum di Hong Kong, Taiwan, 

Filipina, Amerika Serikat, Eropah, Kanada, Australia telah 

menekankan aspek rasial, dan menempatkan aspek seksual sebagai 

embel-embel. Rasialisasi pula yang mendorong berdirinya sejumlah 

partai dengan embel-embel etnik Tionghoa, terlepas dari penilaian 

apakah pendirian partai demikian layak secara etis dan/atau strategis

efektif secara politis untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

pendirinya. 

Elit Rasial dan Elit Seksual 

Menurut Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Kerusuhan Mei 1998 

adalah akibat atau efek dari pertentangan elit politik negara. Pernyataan 

itu mudah disetujui. Namun pernyataan itu belum secara lengkap 

menggambarkan kisah yang perlu dicatat dalam sejarah. Pernyataan 

tersebut masih dapat dan perlu ditambahkan yakni, pihak-pihak yang 

bertikai di situ adalah sesama lelaki (kebanyakan "pribumi") yang 

menguasai wilayah kekuasaan formal negara. Efek pertentangan elit 

sesama lelaki tersebut masih terus menjadi ciri utama dalam berbagai 

perdebatan dan penilaian at as makna peristiwa itu dalam beberapa 

bulan sesudahnya. Pada intinya, pertentangan itu didominasi antar 

golongan yang sarna-sarna mencoba memperebutkan reruntuhan kuasa 

Orde Baru dengan menggunakan kosmetika Reformasi. Sementara itu, 

di lingkaran luarnya terdapat mereka yang mencoba membuat 

perubahan sosial lebih mendasar. 

Di luar pertikaian elit negara itu, terjadi pula pertikaian wac ana 

rasial yang telah mendominasi tanggapan terhadap perkosaan massal. 

Pertikaian wac ana rasial ini tidak hanya berlangsung pada lingkup 

nasional, tdapi juga global. Perdebatan rasial di internet yang bersifat 

global (S('IH~rti halnya d(~rnonstrasi <Ii herhagai negara, seminar, pers 
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hingga ruang-tamu) didominasi lelaki dan/atau wac ana maskulin, 

walaupun tidak secara mutlak. Perdebatan yang berlangsung adalah 

sesama pria dari ras yang herbeda. Tidak mengherankan jika dimensi 

seksual dan kepentingan perempuan atas peristiwa perkosaan Mei 1998 

tersehut terabaikan dalam pembahasan mereka. Disamping itu, kelas 

sosial adalah aspek yang juga terabaikan dalam pembahasan tersebut. 

George]. Aditjondro misalnya, mengingatkan beberapa pihak di internet 

bahwa perkosaan-massal Mei 1998 itu bukan yang pertama kali apalagi 

satu-satunya yang terjadi di bawah kekuasaan Orde Baru. Mungkin 

bukan pula yang terhuruk seperti yang dikesankan liputan media massa 

pada bulan Mei hingga Juli 1998. George mengkuatirkan para 

simpatisan bagi korban perkosaan tersebut menderita bias yang kuat, 

baik secara rasial maupun kelas menengah. Tentu bukan hanya ini 

yang menjelaskan mengapa baru sekarang mereka ribut, dan hanya 

meributkan kerusuhan di Jakarta, Surakarta dan Surabaya. Mereka 

tidak berminat pada berbagai kekerasan seksual terhadap kelompok 

lain, di lokasi dan/atau pada masa-masa sebelumnya. Mereka hahkan 

tidak memiliki ingatan atau acuan pada peristiwa kekerasan disertai 

perkosaan besar-Lesaran terhadap etnik yang sarna di lokasi yang tidak 

jauh (Tangerang dan sekitarnya) setengah abad sehelumnya. 1
:l Dengan 

demikian peristiwa Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lain itu 

mirip dengan penemhakan di pemakaman Santa Cruz 12 Nopember 

1991. Masing-masing hanya terjadi beberapa puluh jam tetapi mampu 

meledakkan reaksi inLernasional terhadap rentetan kekerasan politik 

yang berpuluh tahun dan berskala lebih besar di tempat dan dalam 

tema yang sarna. 

Pandangan itu perlu ditambah dengan pengamatan tajam 

Budiawan Purwadi (1998) Lahwa solidaritas bagi korban kerusuhan 

Mei kemudian marak terutama di seputar kawasan 'Lingkar Pasifik'. 

Mengingat para perantau Cina ini merupakan kelompok yang haru 

bangkit sebagai kelas kapitalis global dua dekade terakhir, Lidak 

mengherankan suara mereka mendapatkan gaung gempita di lingkup 

komunitas APEC. Pemhelaan seperti itu sulit diharapkan l(~rjadi dari 

kasus perkosaan yang mirip, di Aeeh misalnya, hiar )11111 dnajal 

~11 ~ 
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kekejamannya tidak kurang, malahan mungkin lebih serius. 

Pengabaian berbagai dimensi seksual dan kelas juga dilakukan 

mereka yang mengandalkan analisa perbedaan-perbedaan kekuatan 

ekonomi, perbedaan label agama, at au stempel kebangsaan sebagai 

senjata untuk saling menuduh dan memaki lawan dalam menanggapi 

perkosaan massal 1998. Meledak-Iedaknya tanggapan, kemarahan, 

demonstrasi, protes terhadap perkosaan-massal Mei 1998 tidak selahl, 

tidak dengan sendirinya, dan tidak pertama-tama at au terutarba 

menolong korban. Peristiwa perkosaan yang terutama memakan korban 

kaum perempuan itu Lelah menjadi sebuah medan pertentangan banyak 

pria (dan beberapa perempuan) yang saling bertempur dengan berbagai 

agenda, kepentingan, sambil mengibarkan beraneka bendera rasial, 

kelas sosial, ideologis, agama, atau kebangsaan. 

Di tengah badai seperti itulah kita pantas bergembira dan 

berbangga menyaksikan tampilnya kaum perempuan Indonesia yang 

berusaha mendudukkan persoalan seksual ke tempatnya yang pantas. 

Wadah mereka kadang-kadang menggunakan bendera keperempuanan 

seperti Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi, Mitra 

Perempuan, Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Suara 

Ibu Perduli, Aeara Doa Perempuan, atau yang tidak memakai label 

keperempuanan seperti Tim Relawan untuk Kemanusiaan, atau 

Solidaritas Nusa-Bangsa. Apa pun benderanya, mereka tidak 

menyempitkan persoalan, dan bersikap terbuka pad a partisipasi kaum 

pria. 14 Pergerakan kaum perempuan ini bukan saja berhasil 

mempertahankan fokus persoalan dengan jernih, tetapi dalam proses 

bekerja, mereka berhasil merangkul peserta lintas agama, rasial, kelas 

sosial, juga perbedaan seksual itu sendiri. Walau kaumnya sudah 

dihinakan dengan cara yang paling ekstrem, tanggapan mereka bukan 

sekedar kebencian dan dendam terhadap kaum lelaki yang menjadi 

pelaku kejahatan itu dan yang biasanya tidak cukup cerdas untuk 

rnenyadari hal ini. 

Mf~reka yang sibuk berdebat tentang kesenjangan sosial, ekonomi, 

rasial, alau agarna .Ii halik kerusuhan itu biasanyajuga gagal memaharni 

<lLIII sl'lIgaja 1IH'1I11IUp-IiUlupi apa yang palll! diduga sehagai 

,II 
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keterlihatan dan tanggung-jawah aparatur negara dalam kerusuhan Mei 

1998. Akihatnya mereka juga gagal memahami atau sengaja 

mengahurkan kaitan antara kerusuhan Mei 1998 itu dengan sejumlah 

kekerasan-politik lain, termasuk misalnya penemhakan terhadap 

mahasiswa, (tidak hanya sehatas pada tanggal12 Mei dan 13 Nopemher 

1998 di Jakarta), penculikan para aktivis pro-demokrasi (1997-1998), 

penyerhuan herdarah terhadap kantor Dewan Pengurus Pusat PDI 

pimpinan Megawati (27 Juli 1996), pemhreidelan tiga media massa 

(22 Juni 1994), pemhunuhan terhadap Marsinah (Mei 1993) hingga 

sejumlah kekerasan lain di Aceh, Timor Timur, dan Irian Jaya yang 

sudah herlangsung hertahun-tahun. 

Dari kaum aktivis perempuanlah kita mendapatkan pemahaman 

yang jernih tentang hakekat kerusuhan Mei 1998 dalam kaitan makro, 

misalnya terungkap dalam pernyataan acara 'Doa Perempuan' (Kamis, 

23 Juli 1998 di Gedung Wan ita Nyi Ageng Serang, Jakarta). Mereka 

tidak hanya sekedar memhela individu korhan perkosaan Mei lalu, 

atau meratapi nasih kaumnya sehagai persoalan yang terpisah dari 

jaring-jaring sosiallain. Mereka menggugat secara menyeluruh politik 

kekerasan dan kekerasan politik yang kini sudah meluher hampir ke 

seluruh hag ian kehidupan hangsa, hahkan antar-hangsa. 

Patahnya Bahasa 
Uraian terdahulu menunjukkan hetapa luas dan herat hamhatan yang 

telah dan masih terus mementahkan pergerakan kaum aktivis 

perempuan itu. U raian sehelumnya juga menunjukkan hetapa sulit hagi 

siapa pun, pria atau perempuan, untuk heranjak lehih maju dalam 

memhenahi kerusakan dan pengerusakan peradahan ini. Salah satu 

hentuk kesulitan yang akan saya coha hahas herikut ini, adalah 

kesulitan herhahasa at au hertutur. 
Bagaimana perkosaan Mei lalu sepantasnya dipahami? Dengan 

istilah apa kejadian itu harus disehut dan digamharkan? Siapa korhan

korhannya? Apa definisi untuk korhan? Selama ini kita sudah hanyak 

mendengar kesulitan korhan perkosaan untuk menuturkan kembali 

penderitaannya, apalagi melaporkan kasus tersehul kppada pihak 

',.) 
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kepolisian. Kesulitan hersuara dan hertutur hukan monopoli korhan. 

Kita juga sudah dengar, tetapi lehih samar-samar, adalah kesulitan 

para saksi dan tim relawan untuk mengisahkan kemhali apa yang 

pernah mereka lihat atau dengar dari dan tentang korhan. Kekejaman 

yang menjadi topik perhincangan sungguh-sungguh dahsyat, sehingga 

syaraf pengatur daya tutur mereka tidak selalu kuat menanggungnya. 

Semua itu haru sehagian kecil dari gejala sulitnya herhincang 

tentang perkosaan Mei 1998. Persoalannya hukan sekedar trauma dan 

kesulitan etis atau emosional dalam mengungkapkan sesuatu yangjorok 

at au keji. Untuk memhicarakan yang tidak langsung herkaitan tentang 

organ tuhuh tertentu pun, hahasa kita jauh dari memadai. Untuk 

menyehut kejahatan di Jakarta itu sekedar sehagai "perkosaan" sudah 

sangat hermasalah seperti halnya istilah "kerusuhan." Apa yang terjadi 

jauh lehih kompleks dan dahsyat daripada 'perkosaan'. Istilah 

"perkosaan" terlalu umum, luas, dan netral. Kalau ada seorang majikan 

memaksa pemhantu rumah tangganya melakukan huhungan seksual, 

istilah 'perkosaan' dapat dipakai secara memadai. Biasanya perkosaan 

itu herlangsung di ruang tertutup (misalnya rumah prihadi), dan tanpa 

kehadiran orang ketiga. Ketimpangan status politik-ekonomi, dan hukan 

hasrat seksual yang alamiah, menjadi pendorong dan kondisi 

pendukung. Apa yang terjadi Mei 1998 lalu herheda dan jauh lehih 

dahsyat dari contoh kasus yang umum tersehut. Untuk itu, sehuah 

istilah lain sangat dihutuhkan. Persoalannya adalah, apa istilah yang 
"pas" di sini ? 

Ada heherapa ciri yang hisa diungkap untuk menggamharkan apa 

yang terjadi di Jakarta, sekaligus untuk memhedakannya dengan kasus 

serupa yang lain. Pertama, perkosaan ini dilakukan secara hergilir oleh 

heherapa pria terhadap seorang perempuan. Perkosaan hergilir juga 

diderita anggota keluarga Acan dalam kasus perampokan dan perkosaan 

di Bekasi di tahun 1995. Dalam hahasa Inggris ada istilah khusus untuk 

ilu yakni, 'gang-rape'. Apa terjemahan Indonesianya? Perkosaan 

massal? Secara terpisah istilah 'gang' jauh lehihjorok daripada 'massal'. 

Apa yang lerjadi Mei lalu eli Jakarta, Surakarta, Surahaya, Medan, dan 

I'al(·tlll,;)ng ""kan hanya sekedar salu atau dua perempuan diperkosa 
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keroyokan oleh beberapa pria di satu tempat seperti nasib keluarga 

Acan. Apa terjadi Mei 1998 adalah puluhan (kalau bukan ratusan) 

pemerkosa melakukan kejahatan seksual terhadap lebih dari seratus 

perempuan di beberapa puluh lokasi dengan modus operandi yang 

seragam. Ini sangat berbeda dari kasus keluarga Acan. 

Selanjutnya, pada kejadian Mei 1998 yang lalu, perkosaan tidak 

dilakukan sembunyi-sembunyi di ruang tertutup sehingga jauh dari 

pengamatan publik. Malahan yang terjadi sebaliknya, perkosaan ilu 

sengaja dipertontonkan di hadapan publik, tanpa rasa malu dan takut 

(baik terhadap kecaman publik, perlawanan simpatisan korban, atau 

tindakan aparat keamanan), dan konon sebagian mendapat sambutan 

sorak-sorai dari penonton. 

Kemudian, berbeda pula dari banyak kasus perkosaan lain, pada 

kasus Mei 1998 korban yang sudah diperkosa masih disiksa. Banyak 

di an tara korban yang alal kelaminnya dirusak dengan benda keras, 

dan beberapa yang lain dilemparkan ke dalam api yang melahap 

bangunan rumah mereka. Beberapa ciri yang saya sebutkan belakangan 

mengingatkan banyak orang pada kasus perkosaan dalam masa perang. 

Apalagi bila diingat beberapa ciri lain dari kasus Mei 1998 yang lazim 

dalam situasi perang: (a) bahwa perkosaan besar-besaran dan menyebar 

itu ditujukan khusus terhadap satu kelompok sosial tertentu; (b) 

perkosaan itu berlangsung bersamaan dengan pengrusakan terhadap 

harta-benda milik korban; (c) pelakunya berpostur tubuh, berpotongan 

rambut, bersepalu dan at au bertindak cekatan seperli serdadu perang. 

Atas dasar itu pula, tidak terlalu aneh bila beberapa pengamat, 

seperti halnya para aktivis perempuan Indonesia, membandingkan 

perkosaan Mei lalu dengan perkosaan di Bosnia, Nanking, Timor Timur, 

at au juga Aceh. Namun disinilah muskilnya, penduduk Jakarta 

umumnya, dan mereka yang elnik Tionghoa khususnya, sedang tidak 

terlibat dalam sebuah peperangan ketika perkosaan itu berlangsung. 

Apa yang terjadi di Jakarta tidak mudah dicari padanannya di lokasi

lokasi peperangan bersenjata, dan tidak mudah diberi julukan yang 

pas dan mudah dipahami dalam kosa kata bahasa Indonesia. 

Dari satu segi, kekerasan seksual Mei lalu iharal sdlliall IIwdia 

ii, 
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massa, mirip sebuah siaran televisi, pawai, at au iklan. Perkosaan

massal Mei 1998 itu dapat dipahami sebagai sebuah peristiwa seruan 

pernyataan, ketimbang semata-mata sebuah pelecehan seksual yang 

didorong nafsu tak terkendali. Tubuh perempuan diobrak-abrik untuk 

digunakan sebagai alat bertutur, seperti halnya orang menggunakan 

cat, gambar dan huruf grafiti di tembok umum untuk menyatakan 

sebuah pesan. Dengan kata lain, kerusakan tubuh perempuan korban 

perkosaan itu bukan merupakan tujuan akhirnya. 1S Khalayak 

(audience) yang dituju komunikasi itu bukanlah perempuan korban 

perkosaan itu sendiri, tetapi suatu atau beberapa komunitas lebih besar 

di luar lokasi peristiwa itu sendiri. Seperti telah kita ketahui, perkosaan 

Mei 1998 itu dengan sengaja dipertunjukkan ke publik. Bukan 

khalayak dan saksi-mata di lokasi peristiwa itu merupakan sasaran 

utama atau terakhir dari pernyataan perkosaan itu. Khalayak utama 

yang ingin dicapai adalah publik nasional dan internasional. 

Publik ini cepat atau lambat mengkonsumsikan berbagai gossip, 

laporan, Lerita, wawancara, dan ulasan pers tentang perkosaan itu lewat 

jeritan korban, penuturan gagap para saksi dan keluarga korban, atau 

para dokter penolong korban. Dan publik itu lidak berhenti hanya 

mengkonsumsi semua kisah itu secara pasif. Lewat seminar, 

demonstrasi, petisi, gugatan, gossip, atau sural mereka akan 

mereproduksikan, memberikan tambahan kembangan-kembangan, dan 

reaksi atas apa yang sudah didengarnya. Jurnalisme yang tidak berhati

hati (biar pun jujur dan berhati emas) akan mudah tergelincir menjadi 

makelar pornografi, kekerasan sadisme, dan terorisme-negara dengan 

mereproduksikan fantasi peristiwa nyata itu dari obyek ulasan menjadi 

sajian utama ulasannya sendiri. 

Apa persisnya pesan perkosaan Mei lalu sebagai komunikasi massa 

dapat diperdebalkan, disalah-pahami, atau diaLaikan. Digunakannya 

tubuh perempuan dengan kekerasan sebagai medium sudah 

rnenyiralkan sejumlah kemungkinan pesan, dan memLatasi rentang 

lafsiran kila. la bersaudara-dekat, at au bertumpang-tindih dengan apa 

yang saya paliatlli sdlagai 'terorisme-negara' (Heryanto, 1998c). 
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Dari Korset hingga 'Milik Pribumi' 

Jelas saya tidak sendirian atau yang pertama membuat tafsiran 

semiotika politik terhadap kasus perkosaan Mei 1998 itu. Sejumlah 

aktivis perempuan sudah mendahului saya. Mereka membandingkan 

perkosaan itu dengan tindakan serdadu yang merobek-robek dan 

menurunkan bendera musuh dalam perang. Dalam Forum Terbuka 

untuk membahas 'Kekerasan terhadap Perempuan yang Mengancam 

Kita Semua', yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia untuk 

Keadilan dan Demokrasi di Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki 

Jakarta, pada 4 Juli 1998, Melani Budianta mengungkapkan analogi 

perempuan dan bendera dalam perang (Republika, 1998). Hal serupa 

dikemukakan Debra H. Yatim pada diskusi terbuka tentang perkosaan 

di aula PKBI DIY, 19 Juli 1998 (Kedaulatan Rakyat, 1998). 

Perbandingan yang bagus itu layak dikembangkan lebih jauh. Yang 

perlu dikerjakan adalah melacak lebih lanjut baik grammatika mau 

pun sejarah kodifikasi 'bendera' dan pemaknaan naiklturunnya 

bendera, dan sejauh mana ia memberikan hikmah pada kita tentang 

konstruksi seksualitas, tubuh perempuan, serta perkosaan. Pentingjuga 

diingat sebuah perbedaan penting di antara perkosaan Mei 1998 dengan 

bendera mau pun perkosaan di banyak situasi perang. Dalam berbagai 

perang, bendera diturunkan dan perempuan diperkosa dengan tujuan 

akhir di luar kerusakan tubuh perempuan itu yang lebih jelas: 

memperebutkan sebuah teritori atau legitimasi atas teritori itu. 

Perkosaan Mei 1998 ibarat perobekan bendera perang tanpa jelas ada 

sebuah teritori yang diperebutkan di luar tubuh perempuan yang 

diperkosa. 
Kalau peristiwa perkosaan Mei 1998 diamati sebagai sehuah 

peristiwa komunikasi massa, perlu diakui bahwa teks pernyataan yang 

ditampilkan disitu tidak tunggal. Apa yang terjadi tidak mirip dengan 

pidato dari seorang terhormat di at as podium di depan hadirin yang 

dengan hikmad mendengarkan pidato itu. Hiruk-pikuk kekerasan Mei 

1998 lebih pas jika dibandingkan dengan ledakan sebuah born di 

sebuah pasar-malam atau arena pameran, pada saal ada berplllllh hllnyi 

musik, orang berjualan, iklan, anak menangis, pellgll 1111 1111<1 II, IWllda 
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jatuh yang tidak saling berkait satu sarna lain. 

Dalam kemajemukan suara dan pernyataan tekstual peristiwa Mei 

1998 jelas ada satu atau dua teks yang dominan, sementara yang lain 

tertindih sehagai sub-teks. Namun status 'dominan' dan 'sub-teks' itu 

tidak permanen dan selalu sarna. Mungkin saja yang kemarin sub-teks 

besoknya bisa tampil menjadi teks dominan, atau sebaliknya. Apa yang 

terjadi Mei 1998 lalu tidak hanya sebuah terorisme negara yang 

'terorganisir dan sistematis'. Disitu menumpang juga berbagai 

pernyataan dan perilaku rasisme, kekerasan seksual, penjarahan, at au 

pernyataan kebencian antar-kelas, at au hisa juga sekedar frustrasi 

kesulitan ekonomi. Sementara itu sisanya adalah keisengan plus 

keusilan kriminal kelas teri. Di waktu dan tempat tertentu ada unsur

unsur yang sangat menonjol dan lainnya hanya tumpangan. Di hari

hari lain, sebaliknya. Terorisme-negara pada pertengahan Mei 1998, 

misalnya, berlangsung secara dominan hanya dua at au tiga hari di 

Jakarta dan Surakarta. Yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya lebih 

hersifat lokal, menyebar, spontan, rasis, dan swasta. Kerlua peristiwa 

ilu berbeda, tapi saling herkait dan saling membuluhkan, meskipun 

ini tidak berarti publik tidak memiliki ingatan segar tentang praktek 

teror negara di kota-kota dan langgal yang lain selama bertahun-tahun. 

Bila digabung jadi satu, seluruh hiruk-pikuk semiotik pada 

kerusuhan Mei 1998 itu hanyalah sehagian teks dari rangkaian narasi 

lebih besar yang helakangan diberi judul atau sub-judul 'Reformasi'. 

Yang tersebut belakangan ini lidak terpisah, tetapi hanya sebagian 

bab(ak) atau adegan dalam khasanah riwayat 'sejarah' Indonesia. Apa 

yang dibahas dalam tulisan ini (kekerasan seksual) jelas hanya sebagian 

dari sub-teks itu, yang tertindih dominasi sub-teks lain (misalnya rasial). 

Dalam berbagai anyaman dan pertandingan antar peristiwa, antar 

wacana, dan antar kisah, sudah jelas rasialisasi lebih unggul. Masalah 

penghinaan martabat perempuan dan kekerasan seksual tertindih. 

Sedikit banyak ini menjelaskan mengapa banyak orang Indonesia di 

Jawa gagal melihat at au perduli pada berbagai kekerasan terhadap 

perempuan dan minoritas lain di luar pulau Jawa. Kerabunan semacam 

illl Ilwlllhllal pelpcehan Mei 1998 terhadap perempuan tenggelam 
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dalam meledak-ledaknya wacana kekerasan terhadap etnik Tionghoa. 

Maka tulisan yang dipasang sejumlah rumah orang kaya berbunyi 'Milik 

Pribumi' dan bukan 'Milik Lelaki' .16 

Tulisan 'Milik Pribumi' dapat dibandingkan dengan korset anti

perkosaan yang helakangan ramai diperdebatkan orang. Keduanya 

berfungsi sebagai alat-pengaman. Jika yang pertama berada di wilayah 

wac ana rasiallrasis, maka yang belakangan berlokasi di daerah seksuall 

seksis. Bahan yang dipakai dalam kasus pertama sepenuhnya bersifat 

simbolik (bahasa) sehingga sarat nilai etik dan politik, yang kedua 

seakan-akan sepenuhnya bersifat material (bahan korset dari baja) dan 

netral. Perbedaan di an tara keduanya sang at tipis. Kemiripan mereka 

memungkinkan orang membuat lelucon. Ada yang membuat anekdot 

tentang perempuan yang selamat dari perkosaan ketika diserbu massa 

(baca: lelaki) karena celana dalamnya bertuliskan 'milik pribumi'. 

Ketika rna j alah beri ta mingguan J akarta-Jakarta mereprod uksikan 

anekdot ini dalam edisi nomor 610 di awal Agustus 1998, sensor 

internal perusahaan me mba talk an peredarannya. 

Beberapa abad lalu ada dua cara ekstrem membatasi hubungan 

seksual yang tidak dikehendaki pihak ketiga yang berkuasa. Cara 

pertama, alat-kelamin lelaki dipotong, dan yang kedua alat kelamin 

perempuan ditutup dengan korset berkunci. Jika pertama pernah 

dikerjakan Kerajaan Cina terhadap para abdi-dalem pria yang bekerja 

di sekitar kerajaan, maka yang kedua pernah dipraktekkan terhadap 

puteri atau istri kerajaan di Eropa. Keduanya contoh ekstrem itu sama

sarna melindungi monopoli seksual beberapa gelintir lelaki kerajaan, 

yang dapat berakibat pada kehamilan dan guncangan pada kekuasaan 

politik dan ekonomi mereka. 

Melihat perkosaan-massal Mei 1998 sebagai sebuah komunikasi 

massa dapat membantu kita untuk me-mahami beberapa hal. Pertama, 

ia membantu kita memahami apa atau siapa (saja) yang diincar menjadi 

'korban' perkosaan itu. Kedua, kerangka pemahaman semiotik itu juga 

membantu kita mengkaji ulang tentang sosok pelaku kejahatan, dan 

motivasi, dan bagaimana menanggapinya. Kita simak dulu pengertian 

dalam istilah 'korban'. 

711 

:1:;1 

Perkosaan Mei 1998: Beberapa Pertanyaan Konseptual'l;l 

!' 

Mempersaalkan Identitas Karban 

Dalam berbagai ulasan tentang perkosaan-massal Mei 1998, korban 

hampir selalu dibatasi secara sempit atau legalistik sebagai para 

perempuan yang organ tubuhnya secara langsung dilukai peserta huru

hara Mei 1998. Uraian terdahulu menyarankan bahwa pihak yang 

dirugikan dan dapat digolongkan sebagai korban sesungguhnya 

berjumlah beberapa ratus atau ribu kali lipat lebih banyak daripada 

yang sudah dimasukkan tabel dalam laporan-Iaporan lembaga hak asasi 

manusia. Memang tidak semuanya menderita siksaan dalam waktu, 

ruang, proses, modus, dan kadar yang seragam mau pun setara. 

Apa yang selama ini telah biasa disebut sebagai korban selayaknya 

disebut sebagai 'korban primer' at au 'korban utama'. Mereka dapat 

dibedakan dari korban sekunder, tersier, dan seterusnya. Di dalam 

kategori ini termasuk anggota keluarga yang entah dipaksa atau tidak 

secara sengaja menyaksikan korban primer diperkosa dan disiksa. 

Tetangga, orang-orang asing, atau khalayak dapat dan sebagian telah 

mengalami trauma berat karena terjebak kemacetan lalu-lintas dan 

tanpa sengaja ikut menyaksikan at au mendengar penderitaan korban 

dan/atau keluarganya pada saat kejadian atau segera sesudahnya. 

Penderitaan korban-saksi ini bisa bersumber dari beberapa sebab. Ada 

yang tidak tahan menyaksikan orang disiksa. Tidak sedikit yang 

menderita karena perasaan bersalah tidak berusaha secukupnya untuk 

menolong para korban entah pada waktu kejadian at au sesudahnya. 17 

Daftar ini dapat diteruskan hingga ke jutaan khalayak yang hidup 

dan berada ratusan kilometer dari lokasi dan pada saat terjadinya 

perkosaan. Mereka dapat atau telah mengalami kerugian fisik dan 

mental (misalnya gangguan makan, tidur, pencernaan, seksual, 

konsentrasi kerja, pergaulan sosial dan mobilitas sehari-hari) selain 

material (berobat ke dokter akibat gangguan kesehatan itu) setelah 

mendengar berbagai berita dan ulasan kesaksian korban perkosaan 

ilu. Belum lagi dimasukkan dalam daftar ini para hayi yang dapat 

dilahirkan dari kehamilan akibat perkosaan itu. Tepat sekali yang 

dikalakan Ita Falia Nadia (Koordinator Divisi Kekerasan Terhadap 

I'nt·rrrplian dari Tinr Ht·lawan IInlllk Kt~lIlanusiaan), hahwa halas anlara 
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menjadi saksi dan menjadi korban perkosaan Mei 1998 itu sangat tipis. 

Ia memberikan contoh kesaksian (Nadia, 1998: 3): 

Setelah tanpa sengaja melihat seorang gadis Tionghoa diperkosa 

beramai-ramai, adik perempuan saya begitu ketakutan dan 

tertekan. Bicaranya ngacau dan badannya bergetar setiap kali 

ada yang menghampirinya. Dua minggu ia dirawat di Rumah 

Sakit. Sayajadi sangsi, adik saya itu hanya menyaksikan orang 

diperkosa atau dia sendiri juga diperkosa. Kok reaksinya seperti 

itu. 

Tidak aneh bagi seorang saksi untuk mengalami penderitaan 

paska-kejadian seperti itu, termasuk juga didalamnya kalangan pria. 

Penderitaan seperti itu bukan sebuah 'akibat sampingan'. Penderitaan 

para korban sekunder itu memang sengaja diusahakan dengan memaksa 

mereka menyaksikan orang lain (khususnya anggota keluarga sendiri) 

disiksa dan diperkosa. Gejala gangguan kejiwaan yang disebut-sebut 

dalam kutipan oi atas bukan petunjuk adanya kelemahan mental, tetapi 

mungkin malah sebaliknya, menegaskan betapa 'normal'nya yang 

bersangkutan. 

Menyiksa orang dengan cara memaksanya mendengar atau 

menyaksikan orang lain disiksa merupakan sebuah praktek baku dalam 

kekerasan-politik. Banyak aktivis pro-demokrasi yang ditahan tanpa 

secara langsung dilukai tubuhnya selama di penjara. Siksaan tidak 

langsung dilaksanakan antara lain dengan diberi tontonan bagaimana 

para tahanan kriminallain disiksa di dalam penjara yang sarna. Dalam 

versi lain, seorang tahanan dipaksa menyiksa tahanan lain dengan 

tujuan akhir agar kedua pihak sarna-sarna menderita. Menurut laporan 

Tim Relawan untuk Kemanusian, pada kerusuhan di Jakarta Mei lalu 

beberapa keluarga korban pria dipaksa melakukan kontak seksual 

terhadap korban perempuan. Ini juga lazim terjadi di Aceh, Timor 

Timur, di Jawa sendiri tahun 1965, serta berbagai situasi perang di 

belahan dunia lain. Cara-cara seperti itu umumnya sudah banyak 

diketahui orang. Apa yang mungkin kurang dikenal publik adalah 

praktek serupa menjadi mata-pelajaran utama di dalam rwndidikan 
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ketentaraan Burma (pengagum Dwifungsi ABRI) yang telah banyak 

memperkosa perempuan di kalangan etnik minoritas di perbatasan 

dengan Muangthai. Anak-anak muda yang masih labil emosinya 

direkrut menjadi tentara dididik dengan disiplin dan hukuman yang 

sangat kejam. Termasuk dikurung dalam sel sempit, tidak diberi makan 

secukupnya, atau diasingkan dari orang lain dalam waktu yang panjang. 

Pada intinya, unsur-unsur kemanusiaannya (termasuk emosi dan naluri 

sosialnya) dirusak dan dilumpuhkan. Mereka juga dibiasakan mematuhi 

perintah menyiksa sesamanya yang lalai disiplin. 18 

Kalau pengertian 'korban' dapat melebar demikian, maka 

pengertian 'pemerkosa' juga dapat meluas. Pelaku kejahatan seksual 

bukan semata-mata mereka yang secara langsung melakukan kontak 

fisik dengan korban. Paling sedikit ada beherapa pelaku sekunder, 

yakni para saksi di tempat kejadian yang tidak menolong korban, 

malahan menjadi penggembira dengan bersorak sorai. Semen tara yang 

lain, mereka yang patut pula disangka ikut terlibat (walau tidak dapat 

digeneralisir sembarangan) adalah mereka yang menyebarkan berbagai 

ketakutan dan/atau penakutan lewat berita, gossip, foto, at au ulasan 

ten tang perkosaan dan penyiksaan Mei 1998. Tidak penting apakah 

hal itu dilakukan sengaja dengan niat buruk at au tidak. 

Korban-korban sekunder seperti ini tak mungkin dijaring dan 

dihitung oleh Tim Pencari Fakta, atau oleh siapa pun, dan kemungkinan 

besar tidak akan merasa berhak melaporkan penderitaannya pada Tim 

serupa. ladi kesulitan mengukur korban dan kerugian tidak hanya 

disebabkan adanya hal-hal yang kualitatif dan sulit diterjemahkan ke 

dalam tabel kuantitatif.19 Yang jelas-jelas kuantitatif sekali pun sulit 

didaftar secara lengkap. Untuk memahami secara lebih baik persoalan 

tersebut, hangsa Indonesia memiliki bahan pembanding dari khasanah 

sejarah kekerasan politik milik bangsa sendiri. Apa yang kini dikenal 

sebagai penembakan 'misterius' (petrus) di tahun 1983/4 memberikan 

contoh gamblang dari beroperasinya terorisme negara. Apa yang 

dilakukan aparat negara waktu itu adalah pembunuhan secara 

'sislemalis dan terorganisir' terhadap 5,000 warganegara yang tidak 

per-nab diadili dan dillllklikan hersalah seeara hukum. Yang lebih keji 
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lagi, pembunuhan itu dilakukan di depan keluarga korban, dan mayat 

mereka dipamerkan di pusat -pusat keramaian publik (bioskop, sekolah, 

pasar, simpang jalan). Dengan demikian jelas, mereka yang telah 

menjadi 'korban' dan memang disengaja untuk dijadikan korban tidak 

hanya 5,000 warga yang ditembak, tetapi beberapa puluh atau ratus 

kali lipat lebih banyak di kalangan publik luas! Ini sedikit berbeda 

dari kekejaman lain seperti penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi 

1997-1998 atau juga penculikan dan pembunuhan terhadap aktivis

buruh bernama Marsinah (Mei 1993) yang semuanya dilaksanakan 

dengan sembunyi-sembunyi. 

Dalam perbandingan di atas sengaja saya pilih kasus penembakan 

misterius itu, dan bukan kasus yang mungkin lebih dahsyat di Aceh, 

Irian Jaya, atau Timor Timur. Kekerasan di berbagai temp at yang 

tersebut belakangan mempunyai dimensi lebih kompleks danjauh dari 

pemahaman penulis. Namun pembunuhan yang resminya dibilang 

'misterius' di Jawa menunjukkan bahwa terorisme-negara bukanlah 

alat rasisme dan hanya digunakan secara rasional untuk 

menghancurkan kaum yang berbeda dari ras/agama/bahasa para elit 

politik negara atau digunakan hanya dalam perang. 

Pemahaman yang meluas tentang berapa banyak dan siapa saja 

'korban' perkosaan-massal Mei 1998 mempunyai implikasi penting 

dari segi hukum. Ini berkaitan dengan persoalan siapa yang berhak 

menggugat, menuntut ganti-rugi, atau memberikan surat-kuasa kepada 

penasehat hukum untuk suatu gugatan. Pada tangga116 Juli 1998 lima 

organisasi non-pemerintah yang mengajukan gugatan hukum terhadap 

pemerintah atas kerusuhan 14-15 M ei 1998. Penasehat hukum 

penggugat merasa berhak mewakili para korban. Juru bicara pemerintah 

menuntut adanya surat-kuasa dari pihak korban (D&R, 1998). 

Mengapa Perempuan? Mengapa Perkosaan? 

Mereka yang secara fanatik terpukau oleh rasionalitas-instrumental 

seringkali berusaha mencari-cari alasan rasional dari setiap segi dan 

pelik-pelik perkosaan-massal Mei 1998. Seakan-akan p(~rkosaall illl 

merupakan sebuah tindakan yang sepenuhnya dapal dijl·laskall sl'('ara 
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rasional, sebagai sebuah perilaku yang diperhitungkan secara cermat 

dengan hukum sebab-akibat dan untung-rugi dan bermuara pada 

kepentingan pelaku atau penanggung-jawab tertingginya. 

Salah satu versi penjelasan yang sudah sangat lazim adalah 

rasionalisasi ekonomi yakni, minoritas Tionghoa hanya merupakan 

sekian persen kecil penduduk Indonesia tetapi menguasai sekian 

persen besar ekonomi nasional. Maka mereka pantas dibenci pihak 

mayoritas yang lebih miskin. Dominasi ekonomi kelompok etnik 

Tionghoa dalam tata ekonomi Orde Baru tidak dapat dibantah. Tetapi 

penjelasan matematik itu sangat bermasalah.20 Dan kalau pun kita 

menerima mentah-mentah gagasan bermasalah itu, masih perlu 

dijelaskan mengapa yang diserang paling berat adalah kaum 

perempuannya, termasuk anak-anak dan nenek-nenek? Mereka bukan 

kaum yang paling berkuasa di bidang ekonomi, politik, at au budaya. 

Terhadap pertanyaan ini banyak pengamat simpatisan menggunakan 

argumentasi sebaliknya: bahwa perempuan diserang karena paling (di
)lemah(-kan). 

Sekali lagi rasionalitas semacam ini bermasalah. Ada loncatan 

penjelasan dari persoalan representasi rasial yang agak sewenang

wenang (maka bermasalah) ke persoalan yang menyangkut representasi 

seksual (yang juga bermasalah). Argumen yang seakan-akan rasional 

itu tidak menjelaskan mengapa kebencian terhadap sebuah ras (karena 

dominan ekonomi) berpuncak pada serangan terhadap anggota 

perempuan dari ras itu (karena lemah)? Ia juga tidak mampu 

menjelaskan mengapa baru tahun 1998 ini terjadi perkosaan massal 

terhadap mereka yang sudah dibenci paling sedikit selama 100 tahun. 

Mengapa serangan terhadap perempuan itu hams berbenLuk perkosaan 

yang disertai penyiksaan dan pembunuhan'? Juga mengapa tidak merata 

di berbagai kota dengan konsentrasi penduduk etnik Tionghoa seperti 

Semarang at au Surabaya? 

Berbagai argumentasi itu mungkin tidak keliru, tetapi 

rncmbutuhkan penajaman, elaborasi dan dukungan tafsiran tambahan. 

.lib pnkosaan dapa! dipahami sebagai sebuah medium komunikasi, 

s!']wrli layakllya bahasa, I <!ttl I'll I"III-lilllas, alall novel, rnaka ada 
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baiknya kita simak sejenak seluk-beluk bahasa. Pertama, sensasi 

biologis yang tampaknya seakan-akan universal seperti rasa nyeri, lapar, 

kantuk, dendam, cemburu, atau takut tidak pernah memiliki ungkapan 

bahasa yang universal dan seragam. Perasaan-perasaan itu 

diungkapkan dengan berbagai cara, suara, tindakan, dan pernyataan. 

Ini yang membedakan binatangltumbuh-tumbuhan dari manusia. Orang 

Indonesia yang kesakitan berteriak 'aduh!'. Tetapi nyeri serupa yang 

diderita orang dari bangsa dan bahasa lain diungkapkan dengan istilah 

at au 'bunyi' lain. 

Tidak ada kaitan antara rasa nyeri (alamiah, biologis) dengan 

sebuah ungkapan untuk menyatakan rasa nyeri itu (bahasalbudaya). 

Setiap bangs a menciptakan bahasalbudaya masing-masing, semau

maunya. Materi dan bentuk serta susunan bahasa tak ada kaitannya 

dengan alam atau logika rasional. Tidak ada alasan rasionalis mengapa 

di Indonesia rasa sakit diungkapkan dengan kata 'aduh'. Hal yang sarna 

berlaku untuk kebencian, seperti halnya cinta kasih. Semuanya dapat 

diungkapkan dalam berbagai 'bahasa' dan tindakan. Maka tidak ada 

rasionalitas internal atau hukum alam yang menjelaskan mengapa 

kebencian terhadap suatu ras di Indonesia harus diungkapkan dengan 

satu bentuk tertentu dan bukan yang lain (makian grafiti di tembok, 

atau lemparan batu ke bangunan milik mereka, penjarahan, atau 

pembakaran, pembunuhan, at au perkosaan). Semua tindakan itu, 

seperti jeritan 'aduh', hanya dapat dilakukan berkat latihan, pendidikan, 

kebiasaan, pembinaan yang terus-menerus. 

Kedua, setiap manusia lahir dan terjerat dalam bahasa yang hidup 

dalam lingkungan yang mengasuhnya. Ia tidak dapat bebas memilih 

ungkapannya sendiri. Ia tidak menciptakan bahasa sendiri. Untuk dapat 

berkomunikasi dan dimengerti orang lain, ia hanya dapat memakai 

unsur-unsur bahasa yang sudah ada, yang sesuai dengan aturan dan 

batasan-batasan yang sudah mapan dan dikenal masyarakat, walau 

semua unsur itu senantiasa mengalir dan berubah susunan serta 

hubungan. Bahasa juga memperdayai orang, menguasainya, dan 

membatasi kontak orang dengan sesamanya dan dunia. 

Semua itu membantu kita memahami beberapa hal tentallg 

11,1. 

perkosaan-massal Mei 1998. Seperti sebagian besar dari pengamat, 

saya sangat meragukan rakyat biasa di Jakarta atau Surakarta yang 

biasa dijuluki 'massa' dapat, kalau pun seandainya mau, melakukan 

perkosaan Mei 1998 tersebut. Tetapi alasan saya mungkin sedikit 

berbeda dari rekan-rekan saya sendiri. Alasan saya, bukan karena 

perkosaan itu berlangsung seragam dan serentak terjadi di mana-mana. 

Menurut saya massa tidak dapat melakukan itu karena mereka tidak 

(atau belum?) punya 'bahasa' kebencian/kekerasan berupa perkosaan

massal semacam itu dalam khasanah sejarah sosialnya. Apa bed a dua 

argumentasi itu? 

Sebuah kerusuhan dapat berlangsung seragam dan serentak oleh 

massa secara spontan, tanpa komando, apabila massa sudah 

dipersatukan oleh sebuah bahasa, sejarah, dan pengalaman yang sarna. 

Dengan kata lain bila mereka mendapat pembinaan, latihan, atau 

praktek biar pun secara non-formal. Misalnya ini yang kita saksikan 

dalam masa kampanye pemilihan umum, atau pertandingan sepak bola 

dan konser musik. Entah yang berbentuk pemujaan, atau permusuhan 

dengan kekerasan. Massa miskin di Jakarta dan beberapa kota lain 

bukan tidak mungkin mengenal bahasa 'penjarahan', dan bukan tidak 

mampu berprakarsa melakukan penjarahan seperti yang terjadi di bulan 

Juli terhadap sejumlah tambak udang, perkebunan kopi, dan lapangan 

golf. Namun perkosaan-massal dalam bentuk dan skala seperti yang 

dilaporkan terjadi di Jakarta tampaknya berada di luar cakrawala 

pengalaman mau pun ingatan sosial mereka. Dengan kata lain, 

perkosaan-massal secara besar-besaran seperti di bulan Mei itu belum 

menjadi bagian dari bahasa mereka, biar pun perkosaan yang lebih 

bersifat 'privat' atau non-politik kenegaraan bukan barang asing bagi 

sebagian anggota masyarakat, juga walau pun perkosaan politik 

kenegaraan pernah terjadi besar-besaran setengah abad sebelumnya 

seperti telah disebutkan di atas. 21 

Ini bukan persoalan derajat peradaban atau moralitas bangsa kita. 

Se<:ara potensial mereka, seperti siapa pun dari kita di dunia, dapat 

dilalih lInlllk rnarnpll arnhil hagiall elalam perkosaan-massal eli waktu

waklll lIH'lIdalang! .Illga sddiknya, nwn~ka dapal dilatih rnenghorrnati 
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kaum perempuan, atau hak asasi secara universal. Mereka dapat dilatih 

jijik terhadap kemungkinan gejala merebaknya perkosaan-massal atau 

kekerasan apa pun pad a umumnya. Tidak ada yang alamiah dalam 

hal-hal seperti ini. Semuanya merupakan efek proses belajar, berlatih, 

mencoba, dan membiasakan diri. Untuk mampu melemparkan batu 

atau telor busuk ke orang yang dibenci atau rumah mereka, orang 

juga harus belajar lebih dahulu, an tara lain lew at contoh orang lain 

dan coba-coba ikut-ikutan sendiri. Jangankan memperkosa, sedang 

untuk menampar seorang perempuan, tidak semua lelaki mampu 

dengan semata-mata mengandalkan kebencian, kecemburuan atau 

ketakutan. Untuk bertindak demikian ia harus dididik, dilatih, dibina, 

atau diberi contoh seperti halnya herbahasa. 

Apa yang mengkhawatirkan sesudah usainya perkosaan Mei 1998 

lalu, dan perlu diawasi serius, adalah potensi efek penularan, 

pemasyarakaLan, serta penghayatan perkosaan sebagai bagian dari 

'bahasa' pergaulan penduduk yang sebelumnya Lerasa sebagai bahasal 

budaya 'asing'. Persis seperti anak remaja yang baru berkenalan dengan 

kata jorok, umpatan, perjudian, pelacuran, atau narkotika. Sekali 

penularan/pendidikan itu berkembang, apa yang semula merupakan 

kekerasan-politik yang disponsori negara bisa berkemhang menjadi 

milik masyarakat luas. Persis seperti konstruksi etnisitas dan politik 

rasisme yang Ladinya diciptakan negara kolonial dan dipaksakan pada 

kehidupan masyarakaL eli tanah jajahan. Lama kelamaan etnisitas iLu 

dihayati dan diamalkan penduduk sipil secara sukarela tanpa campur

tangan negara.22 

Semua itu menghantar kita ke sebuah hipotesa lain. Tampaknya 

perkosaan-massal Mei 1998 itu dilakukan oleh sekelompok orang yang 

hukan saja menguasai 'bahasa' kekerasan seksual itu secara fasih. 

Jangan-jangan mereka melakukan perkosaan-massal karena itulah satu

saLunya bahasa kebencian, kekerasan, penyerbuan, dan teror yang 

pernah mereka kenaI, pelajari dan kuasai dengan baik. Jika ini ada 

benarnya, maka tidak ada perhitungan rasional pada mereka sebelum 

melaksanakan kekerasan seperti yang dicari-cari pengamaL dan anal is 

sosial. Itulah saLu-satunya 'bahasa' yangditanamkan dalalll gcrak I II hll Ii 
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at au pun benak mereka dalam situasi perang. Mereka 

perkosaan-massal sebagai sebuah tindakan reflex, seperti 

menjerit 'aduh'. 

Jika hipotesa ini dapat diterima, maka relevansi aspek rasial dalam 

perdebatan tentang kerusuhan Mei itu akan kehilangan banyak 

lingkupnya. Para perempuan Tionghoa diperkosa Mei lalu, karena 

pelakunya Lerbiasa melakukan perkosaan-massal profesional. Hukan 

karena korbannya beretnis Tionghoa. Rasisme tidak relevan atau bukan 

faktor yang utama. Perkosaan dan kekerasan serupa juga dapat atau 

telah dilakukan pihak yang sarna terhadap ban yak warga dari etnis 

lain. Mungkin bahkan tidak sedikit orang dari eLnis Jawa ikut menjadi 

korban kekerasan-politik negara yang sarna di tempat atau waktu lain. 

Tidak banyak orang Indonesia yang mempunyai dan menguasai 'bahasa' 

kekerasan seksual sedahsyat itu. Sebagian besar pengamat sepakat 

dengan kecurigaan Tim Relawan untuk Kemanusiaan bahwa sosok 

kelompok ini hanya dapat dibayangkan hadir di kalangan ADRJ. 

Mungkin tidak semua unit di lingkungan ABRI menguasai 'bahasa' 

perkosaan profesional itu. Seperti halnya tidak semua anggota ABRI 

mau atau mampu melakukan pembunuhan berdarah-dingin terhadap 

5,000 warganegara sendiri di Lahun ] 98:1-1984. Hanya pasukan tempur 

yang memang sudah terlatih bergaul dengan kekerasan pada derajat 

tertinggi, seperti yang konon pernah terjadi di Aceh, Irian Jaya, dan 

Timor Timur mungkin mampu melakukan perkosaan-massal Mei ] 998. 

Jika hipotesa ini ada benarnya, maka apa yang terjadi di Jakarta 

dan Surakarta Mei lalu merupakan sebuah efek peralihan lokasi 

kekerasan-negara yang sudah berlangsung lama di wilayah-wilayah di 

pinggiran teritori negara menuju pusat ibukota.Daru sekarang kekuatan 

itu pulang ke kampung halaman dan bertingkah di plIsat kekuasaan 

negara seperti ketika mereka berada di rimba perang melawan 

gerilyawan. PlIblik di ibukota menjacli kaget-kagetan, karena 

sdJelllmnya kurang mendengar apa yang terjadi di Aceh, Irian .laya 

dan Timor Tilllur. Jika mereka kalall pun slldah pernah mendengar, 

Illaka nwn~ka lidak akan nWllIhayangkan hahwa kekerasan-politik 

snllp;1 dapal Injadi alall lH"rtlah Injadi .Ii ~;('kilar ihllkola. Dalalll 
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sebuah wawancara di internet, pengamat Ben Anderson 

menggambarkan peristiwa itu sebagai pen-Timor-Timur-an Indonesia. 

Ini menghantar kita pada pertanyaan mengapa baru tahun 1998 

perkosaan-massal itu meledak di beberapa kota besar di lawa. 

lawabnya, saya duga, adalah karena baru pada masa ini ada sosok 

peserta atau pelaku baru yang memang istimewa 'keras' -nya ikut 

campur dalam sejarah panjang kerusuhan anti-Cina. Mengapa baru 

sekarang mereka ikut, perlu dipahami dengan meneliti dinamika politik 

di kalangan militer, dan krisis legitimasi elit politik Orde Baru pada 

bulan-bulan terakhir dari kekuasaan rezim Orde Baru di awal 1998. 

Kedua faktor itu memaksa penguasa Orde Baru melonggarkan 

cengkeraman pada wilayah-wilayah bermasalah seperti Timor Timur 

atau Aceh, dan mencoba memusatkan sisa-sisa kekuatan di benteng 

pertahanan terakhir di lawa, khususnya ibukota negara yang waktu itu 

digempur demonstrasi mahasiswa tanpa-henti. 

Situasi di Jakarta di minggu-minggu terakhir rezim Suharto 

mungkin 'secara rasional' tidak menuntut perkosaan-massal bahkan 

jika ditinjau semata-mata dari kepentingan rezim yang mulai ambmk.23 

Tetapi perkosaan-massal itu dapat terjadi, karena hanya perkosaan 

itulah bahasa pertahanan-diri yang dikenal secara fasih oleh mereka 

yang mendapat peluang at au kewajiban untuk menyelamatkan status

quo. Kemubaziran atau anakronisme pas uk an teroris yang terbiasa 

berperang di hutan kini menyerbu mmah dan toko penduduk sipil di 

pusat ibukota RI ibarat merangseknya kawanan dinosaums dari zaman 

pra-sejarah yang kesasar ke pusat kota di akhir abad 20, karena 

kegagalan manusia mengendalikan hasil ciptaannya sendiri. 

Menghadapi komunikasi massa yang masih asing begini, kelas 

menengah di ibukota mengalami kejutan-wacana, bukan hanya kejutan 

mental, moral, atau fisikal. Mereka tak mampu mengunyah atau 

menerjemahkannya dalam 'bahasa' ibu mereka. Maka alat-suara mereka 

juga kelu tak berkutik. 

Agenda Berikut 

Pembentukan sebuah identitas sosial selahl rnernblllllhkall '1IIIISlIh'. 

lUI 
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Begitu juga identitas sebuah rezim kenegaraan. Hal yang sarna berlaku 

bagi pemeliharaan sebuah identitas sosial, apalagi upaya penyelamatan 

terakhir bagi identitas yang mengalami masa krisis fatal seperti Orde 

Bam di awal tahun 1998. Semakin sem sebuah upaya pembentukan 

solidaritas dan identitas 'kita' , semakin gencar diperlukan propaganda 

untuk membentuk 'mereka' yang harus dimusuhi. Kalau musuh itu 

tidak ada, maka harus diciptakan, direkayasa, dimasyarakatkan, 

dipropagandakan dengan cara dan biaya apa pun juga. 

Untuk membentuk sebuah tata-tertib sosial, politik, ekonomi 

bern a rna Orde Baru diperlukan ongkos yang mahal. Bukan saja 

pembantaian lebih dari sejuta sesama warganegara, tetapi juga 

kampanye berjudul 'Pengkhianatan G-30-S/PKI' lewat filem, museum, 

buku sejarah, pidato, poster, dan seterusnya. Untuk merawatnya selama 

lebih dari satu dekade diperlukan P4, juga kampanye 'ekstrem kiri' 

dan 'ekstrem kanan' lewat penangkapan, skrening/litsus, penembakan, 

pengadilan, vonis penjara terhadap warganegara. 

Delapan tahun terakhir kehidupan Orde Bam cukup menarik, 

karena berbagai sebab (yang terpenting adalah berakhirnya Perang 

Dingin), identitas Orde Bam sedikit demi sedikit menjadi luntur. Terjadi 

krisis identitas musuh sebelum meledaknya krisis ekonomi dan politik. 

Setelah berakhirnya Perang Dingin, bukan saja hantu komunis dan 

OTB menjadi kadaluwarsa, tetapi juga hantu bahaya fundamentalisme 

Islam. Sementara itu bahaya 'nonpribumi' telah dinetralisir oleh 

maraknya pasaran global kapitalisme, bangkitnya legitimasi 'Nilai-nilai 

Asia', serta mekarnya perusahaan-perusahaan anak pejabat yang 

'pribumi'. Bersama-sama mereka suka tampil baca puisi. Lambat laun 

Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Vietnam, dan kemudian 
RRC menjadi mitra dagang yang penting. 

Pada awalnya krisis 'musuh' itu mempakan musim semi yang indah 

di mata Bank Dunia dan masyarakat APEC. Di dalam negeri sendiri 

gerakan mahasiswa mulai marak lewat pembelaan bagi para petani 

Kedong Ombo (1989). Bumh mulai boleh mogok. Tetapi badai krisis 

rnondt~r mernporak-porandakan semua ilusi yang indah itu, dan 

1IJ(~I)(~lall;allgi sosok asli ()rd(~ Bal'll yang rapllh. Proyek penyelarnalan 
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rezim Orde Baru, atau pun proyek perubahan menuju paska-Orde Baru 

mensyaratkan penciptaan kembali dan rumusan 'musuh', entah yang 

baru sarna sekali atau dengan menggali-gali kembali musuh lama dari 

album sejarah mas a lampau. 

Gerakan pro-demokrasi berujung-tombak demonstran mahasiswa 

yang menjadi gencar menyusul krisis pangan merupakan upaya 

membuka ruang bagi masuknya visi baru masyarakat Indonesia ke 

ruang publik. Kalau para mahasiswa itu tidak dengan jelas memberikan 

rumusan visi politik kenegaraan yang baru, paling sedikit mereka 

dengan tegas mengajukan rumusan 'musuh' yang harus digempur yakni 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketika gerakan ini berkembang 

menjadi sebuah ancaman serius bagi rezim Orde Baru, sejumlah 

rumusan tandingan diajukan. Penculikan, penembakan mahasiswa, dan 

kerusuhan Mei 1998 merupakan jawaban terhadap ancaman itu. 

Tiga bulan sesudah Suharto turun dari kepresidenan, dan sesudah 

bara api kerusuhan Mei 1998 mereda, Indonesia belum tuntas 

menjalani transformasi atau pun reformasi sosial. Tak ada sebuah 

kekuatan yang gagal atau menang telak sebagai pemimpin dengan 

dukungan meluas. Yang terjadi sejumlah penghancuran kecil-kecilan 

bagian-bagian luar dan menjengkelkan dari bangunan rezim lama. 

Semen tara itu telah tumbang sejumlah rakyat sebagai korban, 

khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Bukan saja mereka 

dilecehkan dan diperkosa secara brutal. Dalam wacana tentang 

perkosaan-massal sesudahnya, penderitaan mereka sering diabaikan 

atau dibajak. Wacana publik yang dikuasai lelaki dan ideologi 

patriarkhi lebih berminat memperdebatkan aspek rasial, agama, at au 

kelas sosia1.24 Sedikit banyak mungkin ini ikut menyebabkan tersendat

sendatnya reformasi yang diperjuangkan kaum pro-demokrasi. 

Mengingat akhir kekuasaan Suharto belum disusul oleh sebuah suksesi 

sebuah kepemimpinan nasional yang tuntas, maka pertandingan 

merumuskan identitas Indonesia, dan 'musuh' tampaknya akan 

berlanjut lagi yang tidak hanya sebatas pemilihan umum 1999. Di 

waktu-waktu mendatang proses itu mungkin akan lebih banyak diikuti 

oleh kaum perempuan dan mereka yang lebih haik mernahallli W<lwaS<ln 
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gerakan perempuan. Pada gilirannya bukan sesuatu yang mustahil, 

cepat at au lambat, kepemimpinan itu akan diwujudkan pada 

kepresidenan seorang perempuan. 

Dalam sebuah wawancara di hulan Juli 1998 seorang wartawan 

asing meminta pandangan saya adakah kemungkinan bagi para korban 

perkosaan Mei lalu mendapatkan keadilan. Saya kalakan terus terang 

bahwa saya tak yakin saya punya hak untuk menjawab pertanyaan ilu. 

Tetapi jika boleh berpendapat, dengan sedih saya harus jawab 

pertanyaan itu dengan 'tidak'. Saya tak tahu bagaimana pertanyaan itu 

dapal dijawab 'ya' (entah dengan merumuskan ganti-rugi at au 

pembalasan terhadap pemerkosa yang sehebat apa pun) tanpa secara 

kejam mengecilkan penderitaan para korban yang sudah tumbang. 

Maka saya juga tidak dapat melihat sedikit pun alasan bagi para 

korban atau keluarganya untuk melaporkan kasusnya kepada aparat 

keamanan bila tujuannya mendapatkan keadilan. Ini bukannya berarti 

tidak ada alasan lain untuk menggugat pertanggung-jawaban lembaga 

negara mau pun organisasi sosial yang aria, termasuk kita masing

masing sebagai individu. Perkosaan dahsyat di bulan Mei 1998 (dan 

terorisme negara di berbagai wilayah lain di Indonesia selama 30 tahun 

terakhir) berlangsung lancar karena kegagalan kita semua 

mengendalikan kebinalan negara militeristik Orde Baru yang juga 

dibina para pemenang Perang Dunia II dan Perang Dingin. 

Kita semua ikut bertanggung-jawah melindungi 200 juta 

perempuan rlan laki-Iaki di negeri ini dari kemungkinan terulangnya 

kekerasan-negara sewaktu-waktu sejak hari ini hingga setidak-tidaknya 

30 tahun mendatang. Kita bertanggung-jawab ikut meringankan beban 

mereka yang sudah menjadi korban. Termasuk merawat dan 

memulihkan luka-Iuka emosional, seksual, sosial, atau rasial jutaan 

warganegara, khususnya anak-anak remaja putri dari semua kelompok 

etnik dan agama. Secara langsung at au tak langsung mereka adalah 

generasi yang telah ikut menderita gangguan pertumbuhan akibat 

rusaknya lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa-negara. 

IInlllk Sf~IIlWI yang tersdllit helakangan inilah kita layak melancarkan 

gllgalall, I,aik hllklllll, polilik, tlIall plln moral. PI~llgalaman rnasa lalll 
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itu dan kerja hari ini merupakan modal kita yang tersisa dan sekaligus 

paling mewah untuk menyusun masa depan yang hanya akan lebih 

baik jika ada yang bekerja memperbaikinya. 

••• 

Catatan Belakang 
1. Dalam menyiapkan naskah ini, penulis mendapat ban yak bantuan 

pemikiran dari serangkaian perbincangan dengan berbagai pihak secara 
terpisah. Secara khusus penulis berterima kasih kepada Cadis Arivia, 
Karlina Supeli-Leksono, Ita Fatia Nadia, Melani Budianta, Stanley Y. 
Adi, Fadjar 1. Thufail, Sumit MandaI, Hong Lysa, Yenni Kwok, Budiawan 
Purwadi, Annette M. Clear, Palupi, Alexius Andang Binawan dan Yanti 
Marsudi. Tentu saja segala cacat dan kekhilafan yang masih mengidap 
dalam tulisan ini menjadi tanggung-jawab penulis, bukan mereka yang 

telah disebutkan namanya. 
2. Silahkan tengok Brass (1997: 5-11) untuk uraian konseptuallebih jauh 

tentang perbedaan ragam-ragam kerusuhan politik dan beda mereka dari 

pogrom. 
3. Kesadaran gender dan politik seksual bukan sebuah gejala alamiah atau 

biologis. Tak semua orang berkelamin perempuan bersikap kritis terhadap 
patriarki. Tak semua orang kulit putih pro-kolonialisme at au semua 
inlanders pro-nasionalisme di zaman penjajahan. Tak semua orang Timor 
Timur pro-referendum, tak semua orang Indonesia pro-integrasi. 

4. Dalam kasus Orde Baru, seperti akan disinggung lebih jauh di bawah 
nanti, usaha memindahkan lokasi kekerasan itu tampak dengan mencapai 
batas-batas ujung teritori negara (Timor Timur, Aceh, Irian Jaya). Dengan 
demikian kekcrasan Mei 1998 tampak sangat spektakuler karena 
berlangsung di 'pusat' lokasi kekuasaan negara. 

5. U raian lebih jauh tentang ini dipaparkan oleh Achille Mbembe (1992). 
6. Kita dapat dan perlu membedakan antara ras, rasisme, dan rasialisasi, 

walau ketiganya saling berkaitan. Bandingkan dengan nasion, nasionalis, 
dan nasionalisasi. Atau Kristen, Kristiani dan Kristenisasi. 

II·) 

Ras adalah stempel birokratis yang dibikin ilmu sosial kolonial Eropa 
untuk keperluan administrasi negara dan kontrol penduduk di tanah 
jajahan. Dengan demikian ras itu mirip dengan stempel 'bersih diri' at au 
'bersih lingkungan' di zaman Orde Baru. Ia bukan fakta atau gejala 
alamiah atau sesuatu yang obyektif. Ia dilahirkan dan hanya hadir secara 
stabil di atas kertas-kertas dokumen (Heryanto, 1996a; 1997). Rasisnw 
adalah keyakinan (dan tindakan yang didasarkan kcyakinan ilu) hahwa 
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ras adalah pengelompokan sosial yang obyektif, alamiah, dan biologis 
dan ditandai oleh sejumlah sifat, watak, jatidiri yang seragam atau 
permanen pada kelompok itu. Rasialisasi adalah kerja, kecenderungan, 
atau proses menafsirkan dan menerjemahkan makna dunia ini 
berdasarkan kotak-kotak ras tanpa harus menilai yang satu lebih baikl 
buruk . 

7. Tengok misalnya perdebatan mutakhir tentang masalah ras dan 
nasionalitas dalam buku yang disunting Joel S. Kahn (1998). 

8. Di mata rasisme seperti (tidak hanya) yang dipraktekkan Orde Baru, 
sekali seseorang mendapat cap 'pribumi', ia akan selamanya 'pribumi'. 
Bayangkan seorang anak dilahirkan sebagai anak Jawa dari seorang ibu 
atau ayah yang pejabat departemen luar negeri atau pegawai perusahaan 
multinasional. Sejak kecil ia harus ikut orangtuanya yang ditugaskan 
menetap di New York. Ia bersekolah dan bertumbuh dewasa di New York, 
hanya berbahasa Inggris, setelah lulus sekolah ia bekerja dan menikah 
dengan orang India, atau Brazil, atau Nigeria. Ia tak punya niat tinggal di 
Indonesia. Kalau suatu kali ia berlibur sebagai turis ke Indonesia, maka 
begitu mendarat di Indonesia akan langsung menjadi 'pribumi' Indonesia. 
Begitu pula seluruh anak-cucunya menurut garis keturunan pria. 
Sebaliknya seorang anak yang dicap 'non-pribumi' dari keluarga yang 
sudah 50 atau 500 tahun hidup turun-termurun di Nusantara ini akan 
tetap abadi menjadi 'nonpribumi'. Logika begini secara frontal 
bertentangan dengan logika nasionalitas, maka ungkapan 'Indonesia Asli' 
merupakan contradiction in terms, seperti ungkapan 'mundur ke depan' 
at au 'remaja yang tua' (lihat Heryanto, 1998b). 

9. Sentimen rasial antar 'pribumi' dan 'non-pribumi' sempat mereda secara 
besar-besaran sejak tahun 1980an hingga pertengahan 1990an berkat 
bangkitnya kelas kapitalis yang lintas-rasial di Indonesia. Tentang ini 
pernah saya uraikan dalam (Heryanto, 1998a). 

10. Peristiwa kerusuhan Mei itu lebih pantas disebut 'rasialisasi' teror negara, 
ketimbang kerusuhan massa yang rasis. Tentang ini silahkan tengok 
(Heryanto, 1998d). 

11. Lebih dari sekali saya mendengar keluhan perempuan setelah mereka 
terlibat dalam diskusi yang terbuka umum. Di forum itu peserta lain 
(biasanya pria) menganggap perkosaan Mei lalu bukan masalah, at au 
bukan masalah serius, karena korbannya datang dari ras 'nonpribumi'. 

12. Lihat Hasbullah (1998). 
1:3. Penulis berterima kasih kepada Stanley Adi atas berbagai informasi dan 

dokumentasi tentang berbagai kekerasan politik terhadap etnik Tionghoa 
(tcrmasuk perkosaan besar-besaran) di sepanjang tahun 1946-1947 di 
Iwrhal!:ai kola dan desa di pulau Jawa. 

I ij .. .1111 i,1 I. SuryakllslIllla (199R) pernah nwncatal berbagai kegiatan mereka. 
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15. Saparinah Sadli (1998) dengan tepat menychutkan bahwa dalam situasi 
seperti kerusuhan Mei lalu, perkosaan tidak dimaksudkan sebagai 
pemuasan dorongan seksual. Ia tidak menguraikan lebih jauh apa 
pcrsisnya tujuan perkosaan ilu. Secara implisit ia menduga perkosaan 
itu didorong oleh kebencian yang dilatihkan kepada perusuh. Pelatihan 
juga dapat diherikan kepada organ ~d. ciual pcrusuh untuk melakukan 
perkosaan dalam situasi dan di lokasi macam apa pun. Kalau pun hal itu 
dapat kita selujui, kita masih membutuhkan penjelasan bagaimana dan 
mengapa kebencian diungkapkan dalam bentuk perkosaan. Tidak ada 
kaitan alamiah di antaranya. Tidak ada keniscayaan disitu. 

16. Seringkali kerusuhan rasial disusul oleh wacana rasis un III k menyalahkan 
pihak korban. Misalnya pembakaran dan perampokan rumah orang-orang 
Tionghoa disusul dengan tuduhan bahwa rumah-rumah itu angkuh, 
mewah, dan berpagar tinggi, seperti watak penghuninya. Dalam kunjungan 
ke beberapa kola di Jawa Juni 1998, saya sempat memotret rumah-rumah 
gedongan yang sangat mewah, berpagar tinggi, dan diberi papan "Milik 
Pribumi". Ternyata pemilikan rumah semacam itu bukan monopoli orang 
Tionghoa, dan ketakutan diserbu massa agaknya lebih berkait dengan 
tingkat kekayaan seseorang (yang menggoda serangan massa yang miskin 
dan marah), bukan etnisitasnya. 

17. Pemahaman awal tentang hal ini saya peroleh dari komunikasi pribadi 
dengan Thongchai Winichakul, seorang rekan aktivis dari Thailand yang 
pernah menyaksikan rekan-rekannya dibantai mililer dalam demonstrasi 
di kampus Universitas Thammasat eli tahun 1976. 
Saya mendapat kisah lain dari Arief Budiman lentang derita seorang 
perempuan keturunan Tionghoa sejak kerusuhan anti-Cina di Bandung 
1963. Pad a waktu itu perempuan ini menonlon bioskop bersama seorang 
teman dekatnya yang juga perempuan. Ketika pertunjukan filem 
berlangsung, ia mendapat panggilan pulang mendadak dari ayahnya yang 
telah mengirimkan seorang penjemput. Ia pulang sendirian. Teman yang 
ditinggalkannya di gedung bioskop tidak pernah dijumpainya lagi. Kabar 
terakhir yang pernah diterimanya beberapa hari kemudian, teman itu 
telah diperkosa dan kemudian dibunuh sepulang dari gedung bioskop. 
Trauma bercampur rasa bersalah membayangi sisa hidup perempuan ini 
selama lebih dari :30 tahun kemudian. 

18. Uraian lebih jauh dipaparkan oleh Betsy Apple (1998) dalam laporan 
School for Rape. Penulis sangat berterima kasih kepada Sriprapha 
Petcharamesree atas berbagai laporan dan dokumen tentang hal ini. 

19. Ita Fatia Nadia sadar benar akan kemiskinan tabel sehagai medium untuk 
menggambarkan skala korhan dan pengorbanan mereka dari perkosaan
massal Mei 1998. Tulisnya: "Angka-angka statistik yang kering ... 
hanyalah abstraksi numerical elari peristiwa yang scsungguhnya Iwrisi 
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renletan teriakan bengis, ancaman, teror, penyiksaan dalam tindak 
perkosaan, cara mati yang tak terperikan, darah yang membanjir, 
kehancuran tubuh dan harga diri, pembunuhan masa depan elan harapan, 
serta kepedihan airmata, kesunyian dan isi memory yang tak 
tertanggungkan (Nadia, 1998: 8). 

20. Yang bermasalah disini bukan ketepatan angka-angka prosentasenya. 
Yang bermasalah adalah penggunaan logikanya. Bukan saja rasionalisasi 
itu lielak menjelaskan bagaimana proses yang memungkinkan minoritas 
yang sangat kecil itu elapat menguasai porsi ekonomi besar, jika tidak 
ada persetujuan, elukungan, dan keuntungan yang elapat elipetik oleh yang 
mayoritas. Kalau logika itu diterapkan secara 'murni elan konsekuen', 
maka dapat dibuat sebuah pernyataan sebagai berikut: karena ras Cina 
adalah ras yang prosentasenya terbesar dalam populasi eli jagad ini, maka 
mereka dengan sendirinya berhak menguasai dan menikmati lebih banyak 
kemakmuran paela skala dunia. 
Logika yang sama juga dapat dirumuskan menjadi: karena jumlah 
perempuan pada skala dunia mau pun nasional kurang lebih 50 % 
penduduk, maka seharusnya jumlah pimpinan agama, pimpinan parlemen, 
kabinet, pimpinan militer, pimpinan pengaelilan, media massa, bangku 
kuliah, dan seterusnya di tangan perempuan. Karena 70% penduduk 
Indonesia hidup eli desa dan 12 % masih buta huruf, maka mereka juga 
berhak mendapatkan perwakilan secara proporsional eli seluruh lembaga 
negara (simak Heryanto, 1996b). 

21. Di kalangan narapidana pria, perkosaan dianggap sangat terhina dan 
memalukan. Orang yang baru dimasukkan penjara karena kasus 
perkosaan biasanya elirendahkan dan disiksa oleh para penghuni penjara 
lainnya. Ini berlaku pada penjara di Jawa yang sempat saya kunjungi 
secara rutin elalam rangka penelitian eli tahun 1990. Seorang kakek yang 
dipenjara karena tuduhan perkosaan dipaksa penghuni penjara itu untuk 
membubuhkan balsem di seluruh alat-kelaminnya. Pengamatan serupa 
dijumpai peneliti Made Darma Weda (1998). Di Sum at era malahan ada 
yang mati karena perlakuan semacam itu (Forum.Keadilan, 1998). 

22. Tampaknya di kalangan masyarakat luas di Indonesia saat ini berlangsung 
normalisasi asosiasi 'Cina perempuan' dengan 'perkosaan'. Pad a bulan
bulan pertama sesudah kerusuhan Mei 1998, anak-anak remaja yang 
berjalan di temp at umum dileriaki orang-orang usil di sekitarnya: 'perkosa, 
perkosa'. Seorang teman Jepang yang berwajah oriental berkisah 
bagaimana ia juga mendapat teriakan 'perkosa, perko sa' di tengah 
kerumunan penonton konser Kantata Takwa Samsara di Lapangan Parkir 
Tilliur Senayan, Jakarla (7 Juli 1998) yang rusuh. Seorang siswa sekolah 
ditanya ternan sekelasnya: "Kamu Cina, ya? Kog kamu tidak diperkosa?" 
Kira-kira ini lllirip dcngan pertanyaan rasialis: "Kamu Cina? Kog miskin?" 

( ) ~ . 
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Laporan lebih jauh tentang ini telah disusun Tim Relawan untuk 
Kemanusiaan (lihat TRUK, 1998). 

23. Ibarat menembak nyamuk dengan meriam. Apa yang dapat dicapai 
penyerangnya (at au dalangnya) dari perkosaan-massal Mei 1998? 
Pembunuhan 'misterius' 5,000 di tahun 1983-1984 juga sulit 
dirasionalisasikan sebagai 'shock therapy' untuk menciptakan 'stabilitas 
dan keamanan' masyarakat. Yang dapat dicapai sarna sekali tidak 
sebanding biaya sosial yang harus dibayar. Bukan saja dari segi hukum 
atau etika, tetapi dari segi apa pun termasuk politik ekonomi otoriterisme. 

24. Dalam satu hal 'sesusah-susah jadi nonpribumi, masih lebih susah jadi 
perempuan'. Kaum nonpribumi masih beruntung karen a dimaki, dibenci 
dan diserang, maka sosok mereka diakui dalam wac ana publik para 
pengamat, sehingga mereka juga dibela oleh para simpatisannya di manca 
negara. Yang lebih menderita bukan 'pribumi', tetapi kaum perempuan. 
Mereka menjadi kaum yang rentan terhadap ancaman perkosaan, Dan 
bila perkosaan itu terjadi, kekerasan itu kemudian dianggap tidak ada 
atau tidak terlalu penting untuk dipahami dan diperdebatkan. Kalau pun 
perkosaan atas mereka dibahas dan diperdebatkan, maka sosok mereka 
dibajak sebagai anggota satu ras, atau komunitas agama. 
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