
K ericuhan 27 JuIi berbuntut tuduhan 
kepada Romo Sandyawan. Kenapa bisa 

melebar? 
Saya kira ini merupakan konsekuensi dari 

sebuah logika pengendara motor/mobil. 
Karena terlampau kuat tancap gas, u'ntuk 
mengeremnya jadi kesulitan. Tapi kalau kita 
menelaah persoalan itu sejak awal, peristiwa 
seperti itu sudah bisa kita bayangkan. Jadi ini 
merupakan rentetan peristiwa yang sejak 
awalnya sudah bisa diperkirakan akan begitu. 
Bukan kreasi-kreasi barn di tengah jalan. Hanya 
saja, kita berharap, seiring dengan waktu, 
aparat keamanan sempat memikirkan ulang 
tindakan-tindakannya. 

Maksudnya? 
Kerusuhan itu bisa diantisipasi sejak awal 

sebenarnya. Tapi justru karena ketegasan 
aparat yang kebablasen, kerusuhan malah 
muncul. Dan ini merupakan konsekuensi 
berikutnya, bukan :matu teror barn, tapi masih 
merupakan rentetan yang lama. Cuma sayang, 
sambi! waktu berjalan dan keadaan sudah 
pulih kembali, mereka masih bersemangat 
seperti tanggal 27 Juli. Mereka menganggap, 
keadaan masih seperti pada tanggal 27 Juli, 
sehingga ya tegang terus. 

Tapi kira-kira mau lidak, pemerintah 
melakukan pemikiran ulang seperti 'yang 
Anda harapkan? 

Ada banyak alasan untuk melakukan hal 
itu. Pertama, kondisi di lapangan_sudah 
menegaskan bahwa tidak ada bahaya. Artinya 
sampai sekarang klta Iihat orang mulai tenang 
walaupun mungkin tidak puas. Ketidakpuasan 
pasti masih ada, tapi orang akan berpikir ulang 
urituk turunke j.lan. Kedua, kita nggak bisa 
sepenuhnya mengabaikan reaksi-reaksi 
inteinasional, karena hal itu punya implikasi 
jangka panjang. Untuk jangka pendek mungkin 
tidak akan terpengaruh apa-apa, tapi dalam 
jangka panjang jelas berpengaruh. 

. Apakah,ada: dampak kalau pemerintah 
melakukan pemikiran ulang ? 

Tentu saja tidak. Artinya pemikiran ulang 
itu bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah 
perkembangan akhir yang sudah mereda. 
Kecuali kalau keadaa.nnya A tapi dikatakan B, 
itu baru aneh. Tapi berdasarkan sesuatu kan 
harus didasarkan perkembangan dad saat ke 
saat. Logika yang sarna itu diajukan terhadap 
Undang-undang Anti Subversi. Jadi dilihat 
bagaimana perkembangannya. Sehingga kita 
juga nggak kaget ,l<alau saat Xanana Gusmao 
diadili, UU itu tidak dipakai. Nah, sekarang 
apakah ada alasan yang lebih serius ketimbang 
kasu.<:; Xanana, Kan begitu. Ini kalau kita mau 
berpikir bahwa, "andaikan nggak dicabut 
apakah masih dipakai," kan begitu? Apalagi 
kalau kita menggugat harus dicabut. 

Berarti tuduhan para relawan menjadi 
dalang kerusuhan di batik PRD, merupakan 
tuduhan yang emosional? 

Sejak awal kan saya bilang, bahwa kalau 
Romo Sandyawan harusdiperiksa ittl saya kira 
tidak mengagetkan. Karena itu merupakan 
konsekwensi sebelumnya, bahwa Romo 
Sandyawan itu dulu pernah dituduh PKl, 
buron, dan sebagainya. Maka kalau kita 
berpikir secara formal, bisa saja kalau 
kemudian Romo itu dianggap sebagai 
tertuduh. Kadang-kadang orang kan berdalih 
bahwa, oh dia tidak melindungi, dia hanya 
melakukan tugas sebagai rohaniyawan, Kan 
begitu? Menurut saya itu kurang men'd'asar. 
Kalau mau dipertanyakan, ya sejak awaJ harus 
dipertegas dulu, apa betul PRD ittl dijadikan 
kambing hitamnya. 

Berarti kita harus mundurselangkah dulu'· 
dong? 

Iya, kita harus rnundur satu iangkah lagi. 
Jadi jangan dulu ditanyakan apakah yang 
dike~akan oleh Romo Sandyaw3f1, tapi <lpa sih 
PRD itu. Kalau PRD nya nggak apa-apa, yah 
apalagi Romonya. K,dal: ~aya mikirnya kocl 
begitu. Saya nggak tahu, bagaimana tanggapan 
masyarakat di Indonesia iArieJ SUd<1h dua 
bulan berada di Singapore, redt Yang jelas, 
kasus 27 Juli dan perkembangannya itu 
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mendapat perhatian yang tinggidari para 
pengamat asing. Mereka juga mentertawakan 
kita. "Gila, masa tahun 1996 masi.h bicara 
ten tang komunis. Nggak Iucu lagi. Ini 
penghinaan terhadap intelektual,"lqita mereka. 
Artinya bodoh ya bodoh, tapi mbok yang agak 
cerdas sedikit. 

Tapi kelihatannya tuduhan PRD sebagai 
dalang dan analog dengan komunis itu sudah 
merupakan kep~tusan? 

Ya konsekwensinya memang jadi begitu. 
Dan bisa saja kalau mereka menganggap Romo 
Sandyawan itu juga komunis, dalang 
kerusuhan dan segala macam tuduhan. Tapi itu 
sarna sekali tidak menyelesaikan masalah. 
Apapun alasannya. 

Presiden juga sudah menjelaskan kepada 
pemerintah Jepang, .bahwa PRD memang 
dalang kerusuhan 27 J1lli lalu? 

Pemerintah boleh-boleh saja ngomong 
begitu, tapi Jepangnya mau percaya atau tidak, 
itu masalah lain kan? Meski sekarang saya tak 
berada di Indonesia, tapi say a , cukup 
merasakan bahwa kebanyahn orang Indone
sia sudah tidak percaya lagi soal komunis. ltu 
sarna dengan .orang membayangkan, di 
Banjamegara ada anak lima sampai sepuluh 
anak muda akan mendirikan negara Islam. Ah, 
mbok yang benar sajalah. Masak begitu 
sinfhingnya kalau hanya 5-10 orang kok mau 
mendirikan negara. 

Tapi bukankah komunisme tetap me
rupakan bahaya laten? 

Saya nggak ngerti. Tapi kelihatannya anak
anak muda sekarang, bukannya suka komunis, 
tapi mereka sulit diyakinkan bahwa ada bahaya 
komunisme. 

Tetapi kenapa idiom komunis masih 
dipakai? 

Karena pertama, dulu pernah manjur dan 
cukup lama juga manjur untuk menakut-nakuti 
ordng. Kedua, susah nyari lagi ideom lain, 
'karena kreativitas terbatas. Padahal untuk 
membuat idiom yang menakutkan itu kan 
nlembutuhkan kreativitas yang tinggi. 

Artinya sekarang tuduhan komunis dan 
semacamnya itu sudah nggak manjur lagi? 

Setahu saya, begitu. ·Artinya kita bisa 
melihat bahwa untuk kasus-kasus tertentu 
yang tidak disertai dengan ancarnan-ancaman 
untuk ditangkap, orang itu menolak logika 
adanya bahaya kornunis. Dan salah satu 
petunjuk yang agak i1miah, adalah apa yang 
diungkap dalam polling Kompas terhadap 
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ratusananak mudil (visi amlk muda), kira-kira 
setah1ln yang lalu. Mereka antara lain 
ditanyakan ten tang bahaya komunis, dan 
sebagianbesar merasa tidak ada masalah lagi. 
Padahal, mereka itu merupakan anak-anak 
muda lulusan dari Kawah Candradimuka Orde 
Baru dan dibesarkan; dididik, di P4 kan pada 
jaman Orde Baru, tapi toh mereka nggak 
percaya. 

Apa menurutmereka bahaya terbesaryang 
dihadapi bangsa kita? 

Mereka mengatakan: kemiskinan, pengang
guran, biaya hiClup yang tinggi, perumahan 
yang susah didapat dan sebagainya, itulah 
bahaya yang paling mengancam bangsa kita. 
Saya juga mengumpulkan tuIisan dari enam 
penulis di Jawa Pos, mengenai tanggapan 
tentang bahaya komunismes. Ke enamnya 
menganggap bahaya itu tidak ada. Dan tentu 
saja mereka bi$a·mengungkapkan hal·itu, ke
tika jamari tenang, tidak ada ancaman untuk 
diadili, ketika mereka ngomong, dan segala 
macam. 

Apa yang menyebabkan mereka tak 
percaya terhadap bahaya komunisme? 

Oh banyak sekali dong. Pertama, mereka 
percaya ABRI itu berhasil mengikis habis 
komunis tahun 70-an. Kedua, komunisme di 
tempat~tempat lain sudah hancur lebur. Paling 
tidak, yang belum hancur sec~ra negara sudah 
hancur secara ekonomi. Contohnya, mereka 
minumnya coca cola yang notabene produk 
kapitalis. Bahkan di RRC gambamya Mao Tse 
Tung dijadikan gambar T shirt. Stiker dan 
dibuat untuk plesetan, scmentara di sebelalmya 
T shirt Madonna. Jadi bagaimana mereka mau 
ngomong tentang bahaya komunis? 

Tapi banyak juga yang percaya bahaya 
laten komunis itu masih ada. 

Saya tidak tahu, benak orang lain. Peri
bahasa mengatakan "dalamnya laut bisa 
diduga, dalamnya hati siapa tahu". Saya 
memang tidak bisa mencoret kemungkinan 
bahwa ada dian tara mereka yang percaya. 
Terlepas dari percaya betul-betul atau pura
pura percaya. Tapi yangjelas, kalau dilihat dari 
yang ada di antara anak-anak muda sekarang, 
susah untuk menemukan orang yang percaya. 
Makanya kemudian ada penjual bakso di ulang 
tahun Proklamasi emas lalu menulis, "PKI 
bangkit kembali," itu kan lucu. Karena buat 
mereka PKI itu lelucon saja. 

Kembali ke soal Romo Sandyawan. Kalau 
dia memheri tempat bersembuny! kepada 
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LAPORAN UTMlA. 

Budiman Cs, apa bisa dikatakan ia menjadi 
dalang? 

Saya kira, Romo Sandyawan sejauh yang 
saya ikuti dari berita-berita ,d'i koran -
termasuk pers release dia - telah melakukan 
tindakan yang memang seharusnya diIakukan 
seperti apa yang dilakukan palang merah 
dalam peperangan. 

Kalau kita bicara dari segi hukum, ya seperti 
saya katakan tadi, bahwa secara formal hukum, 
siapapun yang rnelindungi bisa dianggap 
bersalah karen a berkomplot. Tapi secara 
hukum juga, yang namanya polisi dan jaksa 
kan manusia juga yang bisa khilaf. Jadi kita 
sekarang ini bisa dikatakan memakai hukum, 
tapi separo-s'eparo. Makanya ini kasus ini agak 
pelik. Kalau secara politik memang saya 
bayangkan para rokhaniawan terpanggil untqk 
melakukan tindakan palang merah. Secara 
hukum waktu itu kan ada perintah tembak di 
tempat. Nah tembak di tempat itu keputusan 
hukum atau keputusan apa politik. Masalah ini 
yang sesungguhnya harus dipertanyakan, 
bukan Romonya. 

Berarti ada upaya untuk mengaburkan 
masalah yang sesungguhnya? 

Menurut saya, ya. Oleh karena itu hemat 
saya, kalau Mega kemudian melakukan 
gugatan kembali, akan bagus sekali. Karena 
kasus yang sesungguhnya akan bergulir 
kembali. Bukan malah berubah menjadi kasus 
lain, yang mungkin sarna sekali tak ada 
kaitannya. 

Menurut Anda, kenapa seringkali ada 
pengaburan masalah seperti itu? 

Karena sebelum ada rarnai-rarnai ini, 
banyak pendapat yang mengatakan dengan 
jelas siapa yang benardan salah dari kasus PDI. 
Baik di mata oorang Indonesia maupun di mata 
dunia intemasionaL II HERRYVARIA 

11 

.l 

,-

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




