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Ariel Heriyanto: "Jangan Menganggap Masyarakat Tong Kosong" 
I su tentang OTB dan PKI terus di partai politik PKI. Selain itu, salah marah. Saya terima telepon dari' Terlalu keeil. Dalam penger- Sebab intelektual Islam juga berhak bagaimana k~ompok-kelompokini • 

biearakan orang hinggakini. Ada satu dari mereka membantah ten- banyak orang. Semuaniarah. Thrma-' tian, memang pembebasan itu bisa menggalang sesuatu yang selama ini dilindungi prosedur hukum yang 
yang menanggapi seeara serius, a- tang keterlibatannya di ormas dan suk, saya terima juga telepon darl se- mendukung muneulnya isu OTB ter- tak bisa mereka peroleh., Tapi, ormas- . jelas. Saat ini kan tidak ada, se-

da pulq' yang serampangan. Ariel satu lagi tak mau berkomentar. Ba- orang wartawan majalah yang me- sebut. Tapi dengan atau tanpa pem- . ormas, itu masib dipertanyakan ba- hingga seolah-olah yang berlaku 
Heriyanto, 41 tahun, adalah dosen gaimana bisa dikatakan mereka' nurunkan berita itu. la' juga mirrah. bebasan itu, isu komunis atau OTB sisnya di bawah. Sampai sejauh mana adalah hulrum rirriba. 
Program Pasea Sarjana Universitas terlibat PKI? ltu kan manipulasi. Dia protes keras dan bertanya pada masih akan dit~ruskan orang-orang mereka mewakili persoalan yang . MenurutAnda,apakahkemun-
Satya Wacana (UKSW) Salatiga.' Isu OTB menurut Anda bagai- saya, apa yang harns dia lakukan. masa lampau yang niemiliki bahasa bergolak di lapisan bawah masya- culan ormas-ormas -yang umum-
Dalam kemelut di UKSW,doktor mana? . Tapi reaksi masyarakat terha- demikian: . .. , r~at?" ' nya mengaku tak berorientasi pada 
antropologi dari Monash University Banyak hal sebetulnya yang dap OTB lalu dinilai malah me- Mengapa? Bagaimana dengan PCPP? kepentingan. politik- akan 
ini berada dalatn kelompok, Pra bisa kita biearak@ soal OTB itu. ngaburkanmasalahsebenarnya. Se- Mereka memang dibesarkan Tampaknya tak jauh berbeda, punya sasaran politik? 
Demokrasi, bersama Arief Budiman Biasanya . yartg dibiearakan orang perti pendapat para pejabat, bahwa dengan bahasa itu. Jangan lupa, buat meski harus dibuktikan lagi. Tapi, ke-
daTi George Aditjondro. Ayah dua hanya ·siapa yang melempar isu, permasalahan sebenarnya buk~n mereka, pengalaman adalah segala- hadiran mereka harus disambU:t. 

. anak ini dikenal sebagai orang yang kemudian dieari apa motivasi dan ' Orang boleh beda pendapat dengan 
banyakmencurahkanperhatianpada tujuannya. Kalau saya tidak demi- kita. Saya tak yakin ormas-ormas itu, 
fenomena kelas menengah dalam kian. Saya tidak' peduJi siapa yang bisa memenuhi kepentingan 
kehidupan sosial, ekonomi, dan melempar isu dan apa motivasinya. saya, tapiupaya mereka perlu 
politik di Indonesia. Banyak tulisan- Tapiyang saya pedulikan jruitru sa- dihargai. Kita patut ber-
nyi:L yang dimuat dalam media massa . sarannya, bagaimana masyarakat terima kasih atas apa yang 
memperlihatkan pandangannya menanggapi dan meneerna isu itu. 'terjadi belakangan ini, 
yang kritis'dan tajam. .' Apakah mereka menjadi takut, ka- • . tapi - sekali lagi -

Berikut ini hasil wawaneara lut, gelisah atau terpingkal-pingkal. • semua harus dikem-
Media dengan Ariel m~ngenai isu Atau mungkin malah tak perduJi bangkan. 
OTB serta keeenderungan muncul- sarna sekali. Bagi saya ini yang rintahadalahmemberi· 
nya organisasi-organisasi ba17t di . menaTIk. Jangan menganggap bah- kankesempatanyang 
masyarakat. / wamasyarakatmenjaditongkosong sama pada semua 

yang bisa diisi apa saja. pihak untuk J;Ile-
Beberapa waktu Ialu, sebagai- Maksud Anda, itudalam kon- • muneulkan diri. 

mana dimuat dalam sebuah majalah teks bagaimana? 
mingguan, tiga orang dosen UKSW , Kalau saya perhatikan, kondisi 
dituding PKI. Menurut Anda sasa- masyarakat di tahun 1995 ini jauh . . 
ranuya kemana? berbeda dengan tahun 1970 atau OTB itu sendiri. Bagaimana pen- galanya. Mereka merasa 8ruili: muda 

Begini. Mungkin ada beberapa 1980-an. Pertan:).a, dapat kita lihat dapat Anda? . sekarang tak mengerti sejarah. ltu 
faktory~sekaJigusber:inaindisini. reaksio~g.Kebanyakandrangtak Ada dua hal penting. Kalau yang membuat me~ka maran. Me
Pertarha, ada sejumlah pejabat percayalagiakanbahayakomunis- dianggapmengaburkan,masyarakat reka merasa bahwa generasi muda 
merasa 'terpojok karena kesuJitan me. Kedua, orang justru marah dan jadi bingung. Tapi saya lihat: tidak. tak.mengetahui kekejaman atau ke
meneari bukti bahwa OTB itu benar menantang. "Thnjukkan! Kalau ti- Masyarakattahupersis.MasalahnYa, j$atankomunispadamasaitu.Dan 
ada. Faktor kedua, saya men~u~a 9-ak be~ar, s~ya ~gat kamu." Coba adayangberusahamembingungkan ucapan itu, menurut saya, ~dak se
keras; bahwa soal PKI yang dituJis Anda lihat di taliun 1970-an. Mana orang. Karena mereka tahu betul ratus persen salah, lho .. Ada Juga be
olehsebuahmajalahberitamingguan ada orang yang berani berkata be- bahwa mereka tidak bingung, tapi narnya. Tapi masalahnnya, apakah 
(ia menyebut nama sebuah majalah gitu. Yangketiga, orangmenjadi tak diamarah. Karena,mereka tahuada anak-anak muda ini harns tahu? 
mingguan di J aj{arta -red), itu cuma, peduJi. Itri yang menurut saya me- yang tak benar. Maka itu saya bilang, Yang dihadapinya bukan lagi tahun 
,soal carl duit saja. Untuk mengatrol narik. Isu OTB sama terus dari atas, yang saya perhatikan bukan pelem-. 1960-an, tetapi tahun 1990 atau 
oplah besar. Dari segi bisnis, eerdas euma yang beda misinya. Menurut parisu.Dalamkonteksini,sayaingin taboo 2000. Mereka harns menge-
sekaJi. Cuma darl segi etika dan po- saya soal ini jangan sampai di- membiearakan kedewasaan politik tahui hal-hal lain. . 
litik, buat saya itu menjijikkan. Ba- abaikan. Indonesia. SeringkaJi orang menga- Di luat itu, nampakuya peme
gaimana kita bisa mengukur berapa Tiga orang yang diduga itu di takan Indonesia belum demokratis. rintah tak main-main dengan isu 

. biaya yang harus dibayar ketiga UKSW sebagai apa? Belum siap ini, belum siap itu. Yang OTB. . 
orang yang belum jelas bersalah itu. . Tiga orang ini yang mana, kami benar saja. Kita sudah eukup dewa- 0, iya. Mereka serius, dan saya 
Setahu saya, mereka belum pernah nggak tahu. Kita bisa menduga- sa, terutamaimak-anakmuda-inuda, setuju. Tapi sekaJi lagi, tinggal ba
diadilidandibuktikankesalahannya duga.Danmisalnyadisuruhmemas- yang tak ditakut-takuti trauma gaimana membaeanya. Di ~ini kita 
seperti tuduhan majalah itu. Mereka tikan, saya nggak mau juga. Apa tahun 1965. Karena mereka. belum diuji. Makanya saya selalu bilang, 
juga belum diberi kesempatan mem- untungnya sih? Dan kalau memang . lahir. dalam dunia politik, sastra, kita ja-
beladirisecarahukum,kalaumereka salahbenar,darip,adadaganggosip, Ada yang mengkhawatiran; nganselalu berpusat pada penga-
memangbersalah. mbokdiajukankepengadilan.Kalau komunis masih membahayakan rangnya. Tapipembaeanya. Karena 

Apakah Anda percaya penda- saya menem-earl, saya ikut terma- masyarakat Indonesia. Padahal, ini bukan benda mati. Dan kadang
. pat umum bahwa sasaranuya bukan kan gosip. Saya tak mau dan tidak ideologi itu sudah takmemiliki pasar kadang dia lebih hebat menentukan 

mereka saja? mau tahu. Kalausaya terima pernya- lagi, tidak laku. Ini selalu menjadi bukunya.daripada penulisnya. . 
Betul. Saya percaya, tapi apa taan, saya bilang saya tak-tahu. pertentangan,kan? , - MenurutAnda,masyarakatkini 

untungnyasih?Dugaansaya,sasaran Tanya majalah yang menulis itu . Memang. Tapipertentanganitu. sudah piIdar membaca situasi. 
majalah itu euma carl duit. Dan itu dong. Kalau ada, kenapa memakai selalu dipahamimasyarakat dengan Buktinya? . . 
sangat menjijikkan. Apalagi kalau namasamaran? Apadiamelindungi? jelas. Memrrut saya, yang terlibat Saya katakan bahwa sayaber
kita lihat manipulasi antara isi, Kalaumelindungi,ituiklannyasama ,pertentangap. cuma mereka, bukan besarhatimelihatkemampuanma
sampul depan dan iklan. !klan dan sekaJi tidak benar. Makanya, buat masyarakat. Yang membingungkan syarakat mengunyah dan tak hanya 
sampul depannya menyatakan: tiga saya yang menarik, pertanya;annya itu ueapan-ucapan pejabat. Masya- sekedarmenelan berbagaiisu. Walau 

I dosen di UKSW terlibat PKI. Tapi bukaI;l diarahkan kepada ketiga' rakat tak bingung. jurtllahnya keeil, namun sekarang 
isinya, tak ada yang mengatakan orang ini. Bukan hanya ke majalah Isu OTB ~unculkan pada kita tak bjsa mengab:;rikannya Ke
begitu. Isinya, mereka terlibat dalam itu. Tapi bagaimana masyarakat. saat tahanan G30S'/PJUdikeluarkan dua, di tahun 1~70-an saya tak me
sebuah organjsasi r:ilassa yang bukan melihat situasi semae?IDini. Mereka dari penjara. Apakahini kebetulan? lihat masyarakat yang begitU bera-
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~inggu, 1? November t9~~ 8 

Jelas sekall ormas-ormas itu 
punya akses politik nantinya. Tapi 
paling tidak, ini awal dari perlin
dungan kembali hak-hak masya,
rakat untuk berserikat. Kalau seka
rang Il1ungkindaumgnya barn dati 
kalangan senior, atau darl kalangan 
elit politik yang sedang berkuasa, 

tapi nanti harus dikembangkan 
dan diluaskan terutama 

masyarakat yang 
selama ini tak 

memperoleh 
kesempatan. 
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Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




