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ASAL USUL

Kesadaran Kolonial

Ariel Heryanto

SEMASA multikrisis akhir tahun 1990-an, ada yang melontarkan gagasan
mengejutkan. Disampaikan di meja makan, di sela obrolan serius tentang nasib
Indonesia, ia berpendapat untuk bangkit kembali, Indonesia membutuhkan
penjajahan bangsa asing lagi.

Ini bukan suara seorang anak remaja Eropa dari bangsa bekas penjajah atau
warga asing yang angkuh dan tak paham Indonesia. Penuturnya satu dari sedikit
putra bangsa yang terkemuka di dunia sebagai sarjana ilmu sosial. Ia tidak
berkelakar dengan pikiran yang dibodoh-bodohkan. Ia baru tertawa ketika saya
tanggapi, "Boleh saya kutip untuk publik?"

Ucapan itu tampil dalam ingatan saya awal minggu ini gara-gara dua kolom opini
cerdas. Tamrin Amal Tomagola menulis "Republik Kapling" (Kompas, 14/2/2005) .
Yang kedua, "Bangkitnya Negara-Dagang" oleh M Fadjroel Rachman (Koran
Tempo, 15/2/2005) .

Dari tulisan Tamrin dapat ditafsirkan bahwa apa yang dengan malu-malu diandai-
andaikan oleh sobat saya di meja makan sebenarnya sudah bertahun-tahun
menjadi kenyataan di Indonesia walau tidak secara menyeluruh dan total.
Menurut Tamrin:

"Bukit-bukit Timika untuk Freeport, Lhok Seumawe untuk ExxonMobil, beberapa
kabupaten di Sulawesi Selatan untuk Monsanto, Buyat-Minahasa dan Sumbawa
untuk Newmont International, Teluk Bintun di Papua Barat untuk British
Petroleum, Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal, hutan Papua untuk
sejumlah jenderal pensiunan. Bahkan, Pulau Dewata kebanggaan Indonesia di
Bali nyaris menjadi negara bagian ke-9 Australia. Semakin banyak usaha
ekonomi-kesenian skala menengah dan besar di Bali dan Jepara, Jawa Tengah,
berpindah tangan ke pemodal asing. Satu-satunya Taman Burung di Bali pun
berada di tangan pemodal asing."

Kolonialisme tidak selalu dicapai lewat serbuan militer asing dan pendudukan
secara kekerasan dan sepihak. Sering kali ia merupakan hasil kerja sama antara
pihak asing dan elite bangsa terjajah. Dasarnya suka-sama-suka, karena saling
menguntungkan. Yang dirugikan adalah mayoritas rakyat.

Akan tetapi, bukan hanya itu pesan Tamrin. Pada saat Indonesia sudah nyaris
habis dikapling-kapling, banyak orang masih termabuk-mabuk propaganda
nasionalisme dan secara fanatik sibuk mengagung-agungkan kesatuan
Indonesia-yakni Indonesia dalam versi yang ada hanya dalam khayalan atau
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pidato pejabat dan bukan yang nyata di bumi ini.

DALAM situasi kolonial, sosok kolonialisme itu sendiri bisa tak tampak. Dalam air,
ikan tidak tahu apa artinya basah.

Kolonialisme di Asia pada abad lampau juga tidak dengan sendirinya dan tidak
selalu tampil sebagai "penjajahan" di mata para penduduk tanah jajahan. Tidak
selalu tampak sebagai kondisi yang aneh atau abnormal. Kebangkitan
nasionalisme bukan reaksi yang alamiah terhadapnya.

Pada masa itu, seperti juga sekarang, tidak ada garis batas yang jelas antara
penjajah asing dan kaum terjajah. Penjajahan berlangsung berkat kerja sama
antara sedikit orang asing berkulit putih dan banyak penduduk kulit berwarna dari
bangsa yang terjajah. Yang tersebut belakangan ini sama sekali tidak merasa
menjadi pengkhianat.

Seperti halnya para pejabat korup (dan keluarga mereka) masa ini tidak merasa
melakukan tindakan kriminal atau dosa. Elite pribumi yang bekerja untuk
pemerintah penjajahan pada abad lalu bangga, merasa beruntung, dan terhormat.
Rekan sekaumnya boleh jadi iri dan berharap bisa menduduki posisi seperti
mereka.

Dalam pelajaran sejarah nasional di sekolah, ceritanya jadi lain. Penjajahan
digambarkan secara karikatural sebagai penindasan kejam oleh satu pihak atas
pihak lain. Kedua pihak ditampilkan berbeda hitam-putih. Dalam berbagai pawai,
poster, dan gapura semasa peringatan ulang tahun kemerdekaan, ada serdadu
berkulit putih memegang senapan di satu pihak, ada pemuda bertelanjang dada,
ikat kepala merah-putih, memegang bambu runcing di pihak lain.

BUKANNYA tak ada perbedaan penting di antara kolonialisme Eropa abad
lampau dan penjajahan kaplingan pada masa sekarang. Dulu, para penjajah
asing bersekutu dengan kaum bangsawan dan sebagian rakyat yang diangkat
sebagai pegawai negeri. Pucuk pimpinan politik pemerintahan dan ekonomi
dikuasai bangsa asing. Kini, di berbagai negeri bekas terjajah di Asia pucuk
pemerintahan dikuasai tidak hanya pegawai dan birokrat bangsa sendiri, tetapi
juga kaum pengusaha besar domestik.

Itu berkait dengan artikel kedua yang ditulis M Fadjroel Rachman: "Di Indonesia
sekarang, negara… bukan lagi sekadar eksekutif/representasi pemilik kapital,
tetapi pemilik kapital sudah merepresentasikan kepentingan mereka sendiri,
langsung mengendalikan kebijakan negara melalui legislatif/eksekutif negara".

Fadjroel memberi daftar contoh yang panjang. Ini sebagian saja: "Jusuf Kalla
(Grup Bukaka, Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Presiden Republik Indonesia),
Agung Laksono (Grup Hasmuda, mantan Presiden Direktur antv, Ketua DPR,
Wakil Ketua Partai Golkar), Aburizal Bakrie (Grup Bakrie dan Bumi Resources,
Menteri Koordinator Perekonomian), dan Surya Paloh (Grup Media/Metro TV,
Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar). … Fahmi Idris (Grup Kodel, Ketua Partai
Golkar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Yusuf Asy’ary (kader Partai
Keadilan Sejahtera, mantan eksekutif RCTI, Menteri Negara Perumahan Rakyat),
Arifin Panigoro (Grup Medco, fungsionaris dan calon Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan), Sugiharto (mantan Direktur Keuangan Grup
Medco, kader Partai Persatuan Pembangunan yang didorong mengambil alih
kepemimpinan Hamzah Haz, juga Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara),
dan Sutrisno Bachir (Grup Ika Muda, calon Ketua Umum Partai Amanat
Nasional)."

Masalahnya, bukan pengusaha tidak boleh menjadi pejabat tinggi negara. Bukan
juga sekadar persoalan teori tentang kapitalisme dalam ilmu sosial sebagaimana
diuraikan Fadjroel. Yang tak kalah pentingnya, sejauh mana kenyataan di
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Indonesia masa ini disadari secara memadai oleh publik?

Bila sejarah kolonial diputar balik menjadi persoalan rasial (asing lawan nasion),
masalah perekonomian nasional sudah turun-temurun dipropagandakan menjadi
persoalan etnis, atau lain-lain. Semuanya berfungsi menutupi masalah
sebenarnya: kesenjangan kelas dan keadilan sosial. ***
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