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ASAL USUL

Mundur ke Masa Depan

Ariel Heryanto

Sekitar 20 tahun lalu, banyak orang kesulitan membayangkan Orde Baru bisa
digulingkan dari kekuasaan. Tak peduli betapa banyak yang berharap demikian.

Sekarang, banyak orang kesulitan memahami betapa masih kuatnya sisa-sisa
Orde Baru menguasai hajat hidup orang banyak. Maklum, resminya Orde Baru
sudah digusur. Pemerintahan negara sudah beberapa kali di bongkar pasang,
termasuk lewat pemilihan umum yang konon terbaik untuk ukuran dunia. Jangan-
jangan 20 tahun dari sekarang Orde Baru masih bergeming.

Betapa berbeda nasib mantan Presiden Orde Baru ini dibandingkan dengan
pendahulunya, Soekarno. Walau dituduh kanan-kiri melakukan korupsi, Soeharto
tidak pernah diadili. Jangankan dihukum. Hidup berkelimpahan harta di tempat
yang dijaga ketat seperti, ia masih mendapat kunjungan kehormatan dari
bekas-bekas pendukungnya. Bahkan ciuman dari bekas musuh dan korban
politiknya.

Sementara pendahulunya, Bapak Proklamator dan Penggali Pancasila, terjungkal
dari istana dengan penghinaan dan kemiskinan. Sisa hidupnya dihabiskan
sebagai tahanan rumah.

Soekarno ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak bermahasiswa dan
menjalani hukuman di bawah pemerintahan kolonial. Sebaliknya Soeharto, tanpa
bersekolah tinggi, mengawali karier sebagai prajurit pemerintahan kolonial.

Sewaktu menjadi presiden, Soekarno berkali-kali diincar usaha pembunuhan.
Namun ia tidak mau menggunakan UU Anti-Subversi atau Anti-Teror untuk
menumpas musuh politiknya. Di bawah pemerintahan Soeharto, tidak ada
kekuatan politik yang bisa tumbuh. Tetapi, menurut sebuah laporan hak asasi,
sekitar 1.000 orang dihukum dengan UU Anti-Subversi pada masa Orde Baru.

Apa boleh buat, sejarah berpihak kepada Soeharto, bukan Soekarno. Sejarah itu
bernama Perang Dingin. Soeharto dan Soekarno mengambil posisi
berseberangan. Yang satu menjadi pemenang dan menikmati hasilnya. Ini bukan
soal baik atau buruk.

Salah satu dampak Perang Dingin menjadi penentu terpenting perbedaan nasib
kedua mantan presiden itu adalah pembantaian massal tahun 1965-1966.
Peristiwa itu mengakhiri tidak hanya pemerintahan Soekarno, tetapi
membumihanguskan nyaris seluruh perangkat dan pendukungnya. Ini tidak terjadi
pada akhir kekuasaan Orde Baru di tahun 1998.
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Walau terjadi beberapa kekerasan berdarah 1998, skalanya terbilang sangat kecil
dibandingkan pembantaian bulan Desember 40 tahun lalu. Yang menjadi korban
utama pada tahun 1998 bukan penguasa Orde Baru, tetapi warga minoritas,
perempuan dan anak-anak. Malahan oknum Orde Baru diduga ada di balik teror
terencana itu.

Coba bayangkan: apa jadinya seandainya proreformasi menggulingkan
kekuasaan Orde Baru dengan cara Orde Baru menggulingkan pemerintahan
Demokrasi Terpimpin? Sulit dibayangkan. Sesulit membayangkan apa jadinya PKI
hari-hari begini seandainya tak pernah dilarang. Tetapi, beberapa skenario berikut
ini bisa menjadi umpan untuk membayangkan yang tidak terjadi itu.

Pertama, bayangkan Soeharto mengakhiri sisa hidupnya sebagai tahanan atau
terpidana. Karena tak berbahasa asing, ia tak akan berusaha kabur seperti
Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina. Kedua, Partai Golkar dinyatakan
terlarang. Jutaan anggota partai itu entah dibantai atau dibuang ke sebuah pulau
terpencil tanpa diadili.

Semua organisasi yang pernah dekat Golkar, khususnya Korpri dan ABRI,
menjalani ”pembersihan” besar-besaran. Anggota mereka dipenjara, dibuang, dan
dicabut hak-hak sipilnya. Juga siapa pun yang menikahi mereka dan anak-cucu
mereka. Semuanya wajib membawa surat bukti ”bebas Orde Baru” bila bekerja,
bepergian, atau mendapatkan layanan publik. Barang siapa membawa atau
mempertontonkan gambar pohon beringin atau pakaian loreng akan ditahan dan
diadili karena semua itu gambar terlarang.

Kita bersyukur semua itu tidak terjadi. Pernah ada tuntutan agar Golkar dan
Dharma Wanita dibubarkan. Tetapi, seorang aktivis protes, ”Kalau nuntut
begituan, apa bedanya kita dari Orde Baru?” Kalaupun niat sejahat itu pernah
ada, peluangnya tidak ada. Peluang Orde Baru untuk membumihanguskan
musuh-musuhnya pada tahun 1965-1966 bersumber dari Perang Dingin yang
sudah padam sejak tahun 1990.

Mungkin kita merasa lebih beradab ketimbang kakek kita 40 tahun lalu. Entah.
Yang jelas, sampai sekarang kita tetap terus hidup dengan cemas di bawah
bayang-bayang warisan kekuasaan Orde Baru bersama anak pinak yang masih
segar bugar. Ibarat virus, mereka mampu bermutasi di lingkungan baru menjadi
kekuatan yang lebih tangguh dari pendahulunya.
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