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ASAL USUL

Mata-mata

Ariel Heryanto

Mata-mata di DPR? Mungkin. Mungkin juga bukan. Berhubung belum pernah
masuk gedung DPR, maaf, saya tidak tahu dan tidak berminat tahu. Yang lebih
menarik untuk rakyat biasa seperti kita-kita ini adalah mata-mata yang tidak
sungguhan. Yang cuma seakan-akan.

Mata-mata sejati kerjanya canggih. Mata-mata yang cuma ”seakan-akan” lain:
gerak-geriknya dipamerkan semua orang. Seolah-olah mereka berteriak hei
kalian semua, lihat, kami ini mata-mata lho!

Jangan bilang mereka itu ”intel Melayu” dengan nada mengejek. Mereka tidak
tolol. Saking lihainya, mereka bisa mengecoh orang awam dengan berlagak
seakan-akan tolol.

Konon, kalau ada intel mondar-mandir dengan pakaian preman menguntit Anda,
sambil memfoto jepret sana jepret sini, tenang saja. Dia sedang menguji saraf
Anda. Kameranya kosong, tidak ada filemnya. Tujuannya membuat lawan jadi
tegang. Sejenis gertakan. Supaya yang diawasi merasa terus-menerus diawasi,
juga pada saat tidak diawasi.

Di tahun 1990-an aktivis mahasiswa yang cerdas belajar dari intel seakan-akan.
Suatu kali tersebar undangan rapat rahasia di sebuah dusun kecil untuk kalangan
aktivis. Selebaran ini sampai ke tangan seorang intel yang baru direkrut. Merasa
segera mendapat angpau dari atasan dan promosi karena hasil kerjanya, si intel
mengejar rapat. Ternyata di hari H di dusun itu tidak terjadi apa-apa. Si intel
basah kuyup berjam-jam kehujanan berkeliling dusun itu dan tidak menemukan
rapat apa pun!

Jangan-jangan operasi antiteror di dunia juga dicampuri unsur seakan-akan.
Pusat pertokoan dan hotel diperiksa dengan detektor. Apalagi bandar udara.
Sebagian dari operasi itu benaran. Bagaimana jika sebagian lain cuma
pura-pura? Ini tidak penting. Yang penting efeknya. Kalau yang kibulan membuat
gentar calon teroris, operasi itu berarti sukses dan murah.

Maka jangan heran di Indonesia juga banyak teroris-terorisan. Tidak sedikit orang
iseng menelepon sebuah toko, restoran, atau kantor dan mengaku telah
meletakkan sebuah bom yang akan segera meledak. Apa jadinya bila teroris
palsu ketemu mereka yang cuma seakan-akan antiteroris? Serangkaian drama
yang lebih seru ketimbang infotainment. Dan yang lebih penting beredarnya
kucuran dana dari masing-masing sponsor!
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DI Tanah Air ada banyak otak cemerlang, bakat sandiwara, dan humor. Maka,
bertebarlah aneka seakan-akan di negeri ini. Bukan cuma uang, VCD dan ijazah
yang dipalsukan. Pada akhir masa Orde Baru, sebagian orang membentuk
Komisi Independen Pengawas Pemilihan Umum (KIPP). Pemerintah Orde Baru
terusik. Kantor KIPP diobrak-abrik, sebagian dibakar. Apa semua itu perlu?
Menurut salah seorang pendiri KIPP: ”Pemerintah berpura-pura
menyelenggarakan pemilu. Jadi kami berpura-pura mengawasinya!”

Dalam bahasa Indonesia, bila sebuah kata benda diulang, biasanya artinya tidak
sama dengan aslinya. Contohnya itu tadi: ”mata-mata”. Artinya bukan banyak
mata. Contoh lain: langit-langit, kuda-kuda, hati-hati, guna-guna, cuma-cuma. Ada
pula pengulangan sebuah kata benda lalu ditambah dengan akhiran –an. Artinya
seakan-akan benda yang disebut itu: rumah-rumahan, kuda-kuda-an.

Minggu lalu ada prajurit yang tertangkap karena jual senjata pada GAM.
Bayangkan: menjual senjata pada musuh! Apa mereka itu bukan prajurit-
prajuritan? Jangan-jangan mereka itu baru sebagian yang ketahuan karena
bodoh atau sial. Cerita serupa santer Timor Timur belum merdeka. Jadi, RI
pernah perang melawan GAM dan Fretilin? Atau cuma perang-perangan?

DPR dimaki-maki karena sebagian anggotanya seakan-akan berkhianat dengan
membatalkan tuntutan interpelasi impor beras. Mereka dimaki bermental lemah.
Itu masih lebih baik ketimbang politikus yang bermental preman. Bayangkan jika
seandainya mereka itu memang tidak pernah anti-impor beras, tapi cuma
berpura-pura anti. Tujuannya? Agar dipanggil pemerintah lalu diajak ketemu di
ruang tertutup. Mungkin kangen.

Banyak orang suka pornografi. Maka banyak pedagang pornografi. Banyak pula
yang antipornografi. Jangan lupa banyak yang cuma seakan-akan suka
pornografi. Banyak majalah yang seakan-akan porno. Tak kurang yang cuma
seakan-akan antipornografi.

Ketika penerbitan Playboy versi Indonesia baru pada tahap rencana, protes
terhadapnya sudah marak. Seakan-akan selama ini belum ada majalah serupa
dengan nama lain. Persis kontroversi Inul.

Ibarat kucing ketemu dendeng, kontroversi itu disambar banyak majalah kita.
Mereka menampilkan seluk-beluk pornografi dan sejarah majalah Playboy
sebagai laporan utama. Tentu saja, supaya aman, kontroversi dan suara yang
menolak pornografi disertakan juga. Seakan-akan mereka tidak berlomba
mendahului Playboy menyebarkan pornografi, tetapi cuma memberitakan
kontroversi tentangnya.

Sayang, tidak semua di Tanah Air ini bisa dibuat cuma seakan-akan. Misalnya
banjir, pengangguran, korupsi, dan kenaikan harga BBM.
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