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MENGAPA BARU 
SEKARANG?

H
INGGA awal Mei lalu, sejumlah kegiatan damai 
dibubarkan paksa oleh kelompok yang meng-
atasnamakan Islam, dan direstui polisi. Kejadi-
an serupa sudah berlangsung bertahun-tahun 
dan dilaporkan media massa, maka tidak perlu 

diperinci ulang di sini. Keluhan, kecaman, keprihatinan, dan 
analisis sudah diajukan berbagai pihak, termasuk tokoh dan 
pimpinan organisasi muslim. Namun belum ada tanda-tanda 
kekerasan semacam itu akan surut atau petugas hukum akan 
lebih adil dan tegas.

Apa akar persoalannya? Seandainya kita tahu, perlu dica-
ri upaya penghindaran, dan bukan semata-mata reaksi sesaat 
sesudah peristiwa itu memakan korban. Menurut saya, pada 
dasarnya berbagai kekerasan tersebut lanjutan dari sejarah 
terbentuk dan jatuhnya masyarakat-negara Orde Baru (1966-
1998).

Tanpa kesediaan mencerna sejarah politik di masa lampau 
itu, berbagai konfl ik masa kini akan sulit dipahami. Atau disa-
lahpahami dengan tergagap. Misalnya, banyak orang menang-
gapi persoalan itu sebagai sengketa antaragama. Walau unsur 
keagamaan ada, akar persoalannya bukan di situ. Dengan me-
reduksi persoalan menjadi konfl ik antaragama, mereka ter-
makan logika atau retorika pelaku kekerasan.

Seandainya perbedaan agama menjadi penyebab utama, se-
harusnya konfl ik serupa sudah lama berkobar. Masyarakat ini 
berabad-abad hidup dengan kemajemukan agama. Walau ti-
dak sepenuhnya damai, kemajemukan agama tidak menim-
bulkan konfl ik massal berkepanjangan. Mengapa baru bela-
kangan meledak? Pertanyaan kesejarahan ini biasanya dihin-
dari oleh mereka yang sibuk membahas teologi atau adu kutip-
an ayat suci dalam berdebat tentang persoalan di atas.

Salah ”tembak” jika masalah ini diatasi dengan jurus-ju-
rus keagamaan. Misalnya membuka forum dialog antaraga-
ma. Atau menambah aturan hukum tentang kerukunan ber-
ibadah. Semua itu mengasumsikan seakan-akan akar masa-
lahnya berada di sebuah jarak yang memisahkan satu agama 
dari yang lain. Tidak di dalam masing-masing komunitas aga-
ma. Atau sesuatu yang sifatnya lintas agama, apalagi di luar wi-
layah keagamaan.

Dengan dalih Islam adalah agama pembawa damai, seba-
gian muslim menggugat ”keislaman” pelaku kekerasan. Ma-
salahnya, pelaku kekerasan juga bisa mengajukan klaim tan-
dingan tentang kebenaran imannya, dan menggugat balik ke-
islaman penentangnya. Tapi kebenaran teologi kurang rele-
van jika akar persoalan berada di luar wilayah keagamaan.

Banyak pihak heran pada sikap polisi yang membiarkan tin-
dak kekerasan di tempat kejadian. Sesudah peristiwa, pihak 
korban masih diperlakukan sebagai pihak yang salah oleh apa-
rat negara. Keheranan itu tidak perlu jika sejarah Orde Baru di-
kenal baik. Itulah pola kerja aparat negara yang baku selama 
puluhan tahun. 

Dengan dituduh komunis, pada 1965-1966 lebih dari seju-

ta warga dibunuh atau ditahan dan disiksa tanpa diadili. Is-
tri atau putri mereka diperkosa. Harta mereka dijarah. Kalau 
ada pengadilan, yang diadili dan divonis bersalah bukan para 
pembunuh, pemerkosa, atau penjarah, melainkan sanak-kelu-
arga mereka yang dituduh ”tidak bersih” karena punya kaitan 
kekeluargaan dengan korban.

Sambil memberikan akses istimewa kepada beberapa gelin-
tir pengusaha yang disebut ”nonpribumi”, pemerintah Orde 
Baru mensponsori kekerasan berkala terhadap warga negara 
dari etnis Tionghoa. Setelah rumah mereka porak-poranda, 
dan isi sebagian toko mereka dijarah, warga minoritas ini di-
kumpulkan di kantor pemda untuk disalah-salahkan dan di-
beri nasihat tentang moralitas dan etika sosial. Di Timor Ti-
mur, tembakan serdadu Indonesia memakan banyak nyawa 
penduduk sipil. Yang masih bernyawa diseret ke pengadilan 
dengan tuduhan mendalangi kerusuhan. Sebelum 1990, pola 
penindasan yang sama dilancarkan Orde Baru terhadap akti- IL
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vis politik islami, yang dijuluki ”ekstrem kanan”.
Indonesia kaya peristiwa kekerasan dan berulang-ulang de-

ngan pola yang sama. Tapi semua itu tidak pernah masuk buku 
pelajaran sejarah untuk dianalisis dan direnungkan. Kare-
na buta sejarah, banyak yang terkaget-kaget ketika terjadi lagi 
pada masa ini. Walau Indonesia kenyang dengan berbagai kon-
fl ik berdarah, sebelum tahun 2000-an bentuknya bukan anta-
ragama. Ada beberapa konfl ik agama berlingkup internal da-
lam komunitas seagama. Mengapa perbedaan agama kini me-
nimbulkan kebencian antaragama?

Penelitian beberapa sarjana, seperti Ryter, Wilson, dan 
Buehler, memberi pencerahan. Jika dirumuskan seringkas-
ringkasnya, kesimpulan mereka membuahkan jawaban se-
mentara untuk pertanyaan di atas. Merajalelanya aliran keke-
rasan dengan mengatasnamakan agama merupakan hasil ber-
temunya dua kekuatan besar non-agama. Pihak-pihak lain, 
termasuk di sebagian dari komunitas keagamaan, ikut-ikutan 

jadi penggembiranya.
Kelompok pertama, sejumlah politikus warisan Orde Baru 

yang berjaya pada masa pasca-Orde Baru telah membajak sim-
bol-simbol radikalisme agama Islam, walau mereka bukan pe-
juang misi sebuah agama. Mereka kuat secara ekonomi dan 
politik, tapi miskin sumber legitimasi. Hiruk-pikuk Islamisa-
si yang awalnya diperjuangkan sejumlah partai politik berba-
sis Islam (tapi hasilnya kedodoran) merupakan peluang emas 
yang disambar kekuatan politik yang sejatinya sekuler dan di-
jadikan modal legitimasi politik. Bertentangan dengan pan-
dangan umum, penelitian Buehler menyimpulkan politikus 
dari Golkar dan PDIP lebih galak daripada partai-partai berba-
sis Islam dalam mengislamkan daerah yang dikuasai. Tapi, un-
tuk itu, mereka butuh kelompok kedua.

Kelompok kedua, sejumlah organisasi preman yang dulu di-
bina dan sekaligus diperalat Orde Baru sebagai tukang pukul 
di jalur swasta. Mereka bukan kaum yang gemar diskusi, atau 
mencari nafk ah dengan berdiskusi, seperti kelas menengah 
yang mencaci kaum ini. Mereka sebagian dari korban di lapis-
an bawah piramida politik-ekonomi kolonial, yang dilanjut-
kan Orde Baru dan pasca-Orde Baru. Kepentingan mereka ti-
dak terwakili lembaga formal dan terhormat mana pun. Gara-
gara Orde Baru tumbang, nasib mereka telantar. Menurut Ry-
ter dan Wilson, belakangan mereka beruntung menemukan 
pengayom politik baru di kalangan pejabat tinggi negara pas-
ca-Orde Baru yang menggunakan simbol keislaman sebagai 
senjata baru untuk sepak terjang mereka. 

Walau kedua kelompok itu tidak sederajat, mereka saling 
membutuhkan dan diuntungkan. Yang dirugikan adalah ne-
gara dan masyarakat luas. Secara struktural, kerja sama poli-
tik dan ekonomi di antara kedua kekuatan utama itu tidak ber-
beda dengan yang berlaku di masa Orde Baru. Bedanya, dulu 
slogan dan seragam kerja mereka bercorak militeristik dan na-
sionalistik, kini keagamaan.

Bukan berarti semua hanya manipulasi agama. Jelas ada ke-
lompok-kelompok yang secara tulus beriman kuat pada aga-
ma, dan meyakini perjuangan politik agama dalam ranah pub-
lik, termasuk negara, entah dengan atau tanpa kekerasan. Me-
reka bagian dari sejarah nasional sejak awal. Namun selama 
ini perjuangan mereka tidak berjaya. Secara tidak sengaja, ter-
bentuknya dua kekuatan utama yang dibahas tadi ikut mem-
beri angin segar pada kelompok-kelompok ini, untuk semen-
tara waktu.

Sejak 1990-an, masyarakat dan negara bermayoritas mus-
lim di Iran dan Turki berangsur-angsur menjadi lebih madani, 
terbuka, dan merayakan kemajemukan. Kecenderungan ini 
telah disusul sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Me-
sir. Ironisnya, di Indonesia dalam masa yang sama justru terja-
di arus politik sebaliknya.
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