
if! " ,,,. fI q",.,,, 

IJr. Ariellleryanlo : 

Stlffua ftta/Jaluk ~l "Bulffl Uu 
"NON PRI" 

Etnis (ina, atau biasa disebut "non 
prj", mudah sekali ditunjuk untuk 
mengangkat masalah, meskipun 
problem yang riil bukan terletak 
pada etnis. Dr. Ariel Heryanto 
(42 th.), seorang pemikir dari 

Salatiga, dan mendapat gelar Doktornya dari Monash 
University, Australia, ada di jalur "non prj", dia melihat 
bahwa semua makhluk di bumi adalah "non prj". 

Persoalan pribumi dan non 
pribumi mudah sekali mun
cuI menjadi konflik, meski
pun sebenarnya masaIah
nya bukan terietak 'pada 
warna kulit. Lalu persoalan 
yang riil antara "pri" dan 
"non pri" itu apa? 

Saya itu termasuk orang 
yang kebetu1an seko1ah 
pada jaman rame-ramenya 
orang mempersoa1kan apa 
yang dibuat riil sebenar
nya. Dengan kata lain saya 
mau mengatakan, susah 
untuk dibilang bahv..ra per-
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soalan etnis itu riil, tetapi 
dikatakan tidak riil, lalu 
apa? ltu juga susah. Jadi 
yang mau saya katakan, 

,persoalan etnik itu me
mang, katakanlah riil, 
karena dibikin seakan-
akan riil. Sesuatu yang 
tadinya tidak riil menjadi 
riil karena di-riil-riil-kan. 

Maksudnya? 

Etnisitas itu sebetulnya 
merupakan suatu konstruksi 
sosial, dia bukan peristiv..ra 
a1am, dia bukan sekedar 
persoa1an darah dan 
keturunan, tapi bersamaan 
dengan itu etnisitas itu di
bumboni, dibentuk dengan 
sejumlah ni1ai-nilai, yang 
pan tas nggak pan tas, baik 
tidak baik, menjengkelkan 
dan mengagumkan. Jadi 
sekali lagi, dia, (Etnisitas, -
Red.) bukan rea1itas yang 
a1ami, obyektif, tapi meru
pakan konstruksi sosia1, ada 
yang membikin. Seperti 
cerpen, puisi, apa itu riil. 
Jadi dibilang nggak riil, 
sebetu1nya riil karena ada 
dan dibikin. Dibilang riil, 
bo1eh saja, tapi jangan 
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lupa riil-nya itu bukan 
sesuatu yang tiba-tiba ada 
dari Tuhan atau dari alamo 

Bisa dijelaskan maksudnya 
tidak riil tapi ada? 

Maksud saya begini, me
mang yang menjadi prob
lem itu bukan ada atau 
tidak ada. Yang menjadi 
problem se1a1u batasnya itu 
tidak pernah je1as. Ketidak 
jelasan batas antara NpriH 
dan '"non pri'". Ketidakjela
san itu seringkali disangkal, 
diabaikan dan dianggap 
sangat je1as. Padaha1 dia 
(batasan, -Red.) hanya je1as 
di atas kertas di dalam dis
kusi. Dida1am kenyataan 
su1it sekali dicari. Yang 
saya maksud begini: bo1eh 
dibilang semua makh1uk di 
bumi tidak ada yang pri
bumi. Sem ua harus datang 
dari satu tempat asing' dan 
berpindah ditempat lain. 

Tidak ada yang pribumi 
dalam arti? 

Da1am arti asli, nenek 
moyangnya murni. Dan 
menempati satu lokasi 
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geografis di tempat nenek 
moyangnya. Kita campuran 
macam-macam dan ber
pindah-pindah. Kecua1i 
mungkin, tapi ini 1ebih 
agak relatif, orang yang 
namanya Aborigin itupun 
masih bisa dipertanyakan 
apa betu1 nenek moyang
nya tidak 1ahir dari benua 
yang lain. Itu baru secara 
historis, geno10gis (silsilah), 
be1um lagi secara kebuda
yaan. 

Kalau secara kebudayaan? 

Artinya, mana sih yang 
murni. Ka1au kepribumian 
itu kan soa1 kemurnian. 
Semuanya secara budaya 
sekarang itu Hnon pri". 
Ka1au secara darah mung-
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kin masih ada sosok-sosok
nya sedikit, dan itupun 
masih remang-remang. 
Kalau sekarang ada yang 
Hpri" secara kebudayaan, 
ka1au ngomong kita bisa 
tidak paham. 

Jadi bukan cum a di 
Indonesia, di mana pun kita 
sudah kehilangan yang 
namanya kepribumian. 

Tapi kenapa di Indonesia 
hal itu justru menjadi 
konflik? 

Nah, seperti di 1uar 
Indonesia juga. Karena itu 
dibikin. Dan karena dibi
kin, sebab ada kepentingan 
dan ada orang percaya. 
Mengapa orang percaya, 
bukan bodoh, karena ke

percayaan itu 
menguntungkan. 
Jadi orang me
milih sistem ke
percayaann ya. 
Dan itu 1arinya 
pada masa1ah 
ekonomi. Jadi 

Buruh pabrik : 
Persoalannya bukan 
pada etnis 

BUSOS 

seakan-akan - dan tidak 
se1a1u sepenuhnya salah 
makanya tidak bisa 
mengatakan ini ilusi - per
bedaan kesenjangan ekono
mi adalah perbedaan kes
enjangan Npri" dan "non 
pri". Menurut saya ini tidak 
sepenuhnya salah, tapi 
juga da1am kata lain tidak 
sepenuhnya benar. Di da
lam pepatah Inggris, ka1au 
ge1as diisi airnya tidak 
penuh, bisa dikatakan 
separuh penuh bisa juga 
separuh kosong. Judi tidak 
sepenuhnya salah, dan 
tidak sepenuhnya benar. 

Maksudnya tidak sepenuh
nya salah dan tidak sepe
nuhnya benar? 

Artinya, memang da1am 
kenyataannya orang-orang 
tertentu yang dikasih label 
Nnon pri" secara prosentasi 
menguasai ekonomi. Cuma 
yang problem ada1ah 
batasan "pri" dan Nnon pri" 
seperti apa. Tapi ka1au 
batasan itu dipakai secara 
10nggar, ya bisa dan di
katakan memang betu1 
orang-orang terten tu yang 

No. 234 - Tahun XXV - 1996 

sudah dike1ompokkan seca
ra sejarah dibikin eksk1usif, 
keturunan A, itu yang 
menguasai ekonomi. 

Lalu bagaimana mengatasi
nya? 

Agak susah. Ka1au dalam 
ilmu sosia1 ada isti1ah 
dekonstruksi sejarah. Bah \Va 

ada dua hal yang bisa 
dikatakan, yang pertama: 
etnisitas itu dibikin. Ka1au 
etnisitas itu dibikin artinya 
tidak a1amiah. Kalau dia 
(etnisitas, -Red.) bisa dibi
kin, maka bisa dibubarkan. 
Karena dia (etnisitas, -Reci.) 
dibikin maka kita bisa me-
1ihat sejarahnya: siapa 
yang membikin, kapan 
dibikin, bagaimana mem
bikin, mengapa dibikin, 
untuk kepentingan siapa 
dibikin. Dan itu bisa lCita 
lihat misalnya dalam 
konteks Indonesia, seperti 
dibanyak tempat di dunia 
yang lain itu adalah 
sejarah ko10nial. Sejarah 
ko10nia1 biasanya mem
punyai kepentingan, 
mengapa? Banyak sekali 
variasinya, tapi antara lain 
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yang terpenting adalah, itu 
memen uhi, pertama: 
birokratisasi kependudukan 
untuk suatu -wilayah teritori 
kepemerintahan yang luas, 
lalu orang dikotak-kotakan, 
seperti ekstrim kiri dan 
ekstrim kanan, orang ber
agama ini atau itu. Padahal 
tadinya bukan tidak ada 
yang namanya orang Gina, 
tapi tidak pernah dipersoal
kan secara tegas. Tapi 
dalam satu form ulir admi
nistrasi pemerintahan kolo
nial diperlukan kerapian 
pengkotakan. Itu baru dari 
segi birokrasi. Belum dari 
segi politikal ekonomi: 
kelompok-kelompok ini 
kemudian karena persoalan 
agama - dan tidak ada 
hubungannya dengan etnis 
- tradisi dan macam-ma
cam, lalu orang-orang ini 
dianggap berguna untuk 
dipisahkan dan diberi satu 
bidang pekerjaan tertentu, 
yaitu pedagang. Sekali lagi 
ini diperkirakan dirancang 
dan dibikin, sehingga bu
kan sesuatu yang alami, 
dan itu mempunyai impli
kasi yang berlanjut-lanjut, 
kemudian orang ini di-
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-wajibkan hanya menem
pati suatu -wilayah di per
kotaan, namanya pecinan, 
dan kalau diteliti secara 
historis lebih banyak lagi 
masih belum cukup. Ditun
tut model rambutnya harus 
begini, kukunya harus 
begitu dan macam-macam, 
sehingga akhirnya mereka 
(Gina, -Red.) seakan-akan 
mempunyai tradisi, kebu
dayaan tertentu yang khas, 
pilihan mereka sendiri dan 
seakan -akan hasil -warisan 
leluhur mereka, padahal 
sama seka1i bukan. Jadi itu 
ada sejarahnya dan pem
bikinannya. Dan kalau kita 
lihat secara kasaran (sepin
tas, -Red.), politik ekonomi 
seperti ini masih ber1anjut 
sampai hari ini. Sekali 
orang sudah dimasukkan 
dalam kotak etnis A, maka 
turun temurun di formulir 
itu tidak bisa berubah. 

Tapi apakah kotak-kotak 
yang Anda sebut itu tidak 
bisa pecah? 

Dalam kenyataannya 
selalu tidak pernah utuh, 
selalu pecah. Dalam per-

BUSOS 

gau1an sehari-hari, orang 
berpacaran,orangguyon 
(Bercanda, -Red.), selalu 
tidak pernah utuh. Tapi 
kalau di atas kertas, di 
dalam pidato, dalam kata 
lain, da1am istilah yang 
agak angker dalam 
discourse yang resmi 
seakan-akan utuh: terkotak 
ini A, itu B, dan itu bukan 
hanya etnis "'pri'" dan "'non 
pri", sesama "pri'" saja tidak 
pernah terkotak je1as, atau 
sama persis. Bedan ya 
Madura dengan Ja-wa dan 
dengan Sunda nggak 
pernah jelas, dan orang 
yang sama bisa berpindah
pindah. Tapi kalau di 
kertas seakan-akan utuh. 
Gontoh yang paling bag us, 
saya kira keja-waan. 
Keja-waan itu dikonstruksi
kan dengan sangat utuh 
dan ideal, misalnya kalau 
kita baca buku-buku ten
tang Ja-wa, skripsi orang, 
atau yang lebih konkrit 
Jagi di paviliun Ja-wa di 
Taman Mini Indonesia 
Indah, blangkonnya begini, 
sarungnya begitu, musik
nya k1enengan, makanan
nya gudeg, atau apa, tapi 
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ka1au kemudian menuju ke 
pusat kebudayaan Ja-wa di 
Yogyakarta misalnya, kita 
akan berhadapan dengan 
mayoritas anak muda 
Ja-wa, pakaiannya blue 
jeans sobek di dengkul, 
makannya antri McDonald, 
musik rap, itu tidak akan 
terpikir kalau kita di 
Taman Mini. Jadi yang riil 
yang mana, dan se1a1u 
yang riil itu tidak pernah 
memenuhi kriteria yang 
formal tadi, sama dengan 
yang Gina, sama dengan 
Amerika, Arab, dan 
seterusnya. 

Apakah maksud Anda 
dalam kehidupan sehari
hari "pri" dan "'non pri" 
tidak ada masalah? 

Dalam kehidupan sehari
hari -walaupun compang
camping dan gado-gado 
ada dua hal yang ter jadi. 
Pertama itu tidak bermasa-
1ah, atau yang kedua itu 
bermasa1ah. Bermasa1ah 
karena yang riil, yang 
nyata sebetulnya tidak ada 
masa1ah, tapi dimasalah
masalahkan oleh suatu 
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dominasi gambaran yang 
ideal dan resmi seperti saya 
katakan tadi. Jadi ka1au di 
kampung-kampung da1am 
kehidupan sehari-hari 
orang yang tidak sesuai 
dengan gambaran resmi, 
orang itu dihukum, misa1-
nya orang Cina dibilang 
tidak NnyinaniN (Tidak se
perti orang Cina, -Red.), 
orang Jawa qikatakan ti
dak Nnjawani H (Tidak seper
ti orang Jawa, -Red.), jadi 
menurut saya bermasa1ah. 
Jadi yang riil, yang hidup, 
yang nyata, harus dika1ah
kan dengan yang tertu1is. 
Seperti bahasa, bahasa itu 
mempunyai kamus. Du1u-

nya, kamus dan tata baha
sa dirum uskan sesuai deng
an bahasa yang hidup da
lam masyarakat. Tapi da
lam kenyataan mereka, 
maksudnya kamus dan tata 
bahasa, lebih berkuasa, 
maka bahasa yang hidup 
dan berubah-rubah harus 
patuh kepada kamus, se
hingga kalau orang berbi
cara tidak sesuai dengan 
kamus bisa disalahkan, pa
dahal kamus yang seharus
nya tunduk pada yang 
hidup sehari-hari. Etnisitas 
juga seperti itu, punya ka
mus: di musium, di buku
buku, di skripsi-skripsi para 
ilmuwan. Kalau Jawa harus 

Cina berdagang : Bukan dari "sono" -nya 
begini, ka-
1au Cina 
juga harus 
begini, dan 
ka1au Ame
rika harus 
begitu, dan 
seterusn ya, 
tapi kalau 
di da1am 
kenyataan 
orang Ja
wa, Cina, 
atau Ame
rika tidak 
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seperti yang seharusnya 
disalahkan, atau dianggap 
cmeh, atau malah dianggap 
istimewa. Di mana-mana 
tidak pernah sama. Jadi 
jangan dikatakan tidak 
ada masalah, dimasalah
masalahkan, meskipun 
tidak ada tetap dibuat 
masalah. 

Tapi kenapa dimasalahkan? 

Karena yang rum usan 
resmi itu berkuasa. Diang
gap berwenang. Dianggap 
benar. Mengapa dianggap 
benar, karena mempunyai 
kekuasaan. Jadi bahasa
bahasa, pikiran-pikiran 
berjenjang-jenjang, ada 
yang dominated. 

Lalu apakah masalahnya 
terletak di rumusan formal 
seperti Anda katakan tadi? 

Mereka adalah suatu 
rum usan yang palsu, tapi 
kemudian merasa yang 
benar, sehingga yang tidak 
sesuai dengan itu, harus 
patuh. Jadi kalau ada 
orang ketem u dengan Cina 
ata~ yang dianggap Cina, 
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pertanyaan yang diajukan, 
MMau dagangan ya?"" Jadi 
kalau Cina tidak dagang 
kelihatan aneh. Katakanlah 
orang Cina main teater, 
kan terasa aneh. Jadi yang 
sehari-hari kemudian 
dikotak. 

Tapi tampaknya banyak 
orang masuk dalam frame 
kotak-kotak itu? 

Saya kira karena dijajah 
atau dikuasai oleh pikiran 
yang resmi tadi. Dan itu 
tidak hanya menyangkut 
etnisitas. Tapi juga 
menyangkut nasionalitas, 
agama. Misalnya, kalau 
Kristen begini, ka1au Islam 
begitu. Boleh dibilang hal 
itu membahayakan. Maka
nya konstruksi sosial itu 
tiranikel. Menjajah. Jahat 
sekali. 

Menjajah dalam arti? 

Realitas kehidupan 
sehari-hari, pikiran hidup 
sehari-hari diharuskan 
patuh terhadap apa yang 
dirumuskan oleh para ilmu
wan dan birokrat negara. 
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Maksudnya patuh? 

Harus cocok dengan yang 
palsu tadi. 

Kalau terjadi tidak kecocok

an? 

Dihukum! 

Oleh? 

Masyarakat. Gontohnya, 
seorang w-anita ka1au me
nurut buku, kalau jam 12 

ma1am harus pu1ang. Ka1au 
meno1ak akan dibilang ma
cam-macam, anak naka1, 
dsb. Jadi orang berhak 
menggoda, me1ecehkan. 
Jadi dihukum dia. Ka1au 
orang Gina pasti kaya, jadi 
dimintai sumbangan, kalau 
tidak mau namanya medit 
(Kikir, -Red.), aftinya dia 
dihukum. Orang Jaw-a yang 
bicara tidak hal us, ildak 
mempunyai sopan santun, 
artinya kehilangan keja
w-aannya, orang Jaw-a ini 

Sebuah karikatur kaum Cina Batavia 
di sekitar masa pergerakan awal abad 20 
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dih ukum. Kalau orang 
Amerika pasti kaya, rasio
nal, modern, cerdas, dan 
seterusnya. 

Tapi kenapa Cina lebih ba
nyak yang memilih sebagai 
pedagang? 

Sekali lagi, menurut saya, 
itu suatu konstruksi sejak 
jaman kolonial yang ber-
1anjut sampai sekarang. 
Dengan kata lain yang 
mau saya katakan, tata 
sosia1 masyarakat kita 
yang ada sekarang sangat 
kolonial. Mengapa? Kalau 
menurut buku-buku yang 
sempat sedikit saya baca 
antara lain, karena w-aktu 
itu menguntungkan sekali. 
Ke1ompoknya jum1ahnya 
kecil. Agamanya tidak 
sarna dengan agama mas
yarakat umumnya, sehing
ga dibikinkan kampung 
tersendiri supaya tidak ber
bahaya. Dan itu transfor
masinya sekarang, di 
jaman orde baru, khusus
nya sebelum tahun 1980-an, 
itu memberikan ke10ngga
ran-ke10nggaran ekonomi 
kepada kaum yang disebut 
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*non pri". Ini menguntung
kan, karena disatu pihak 
dia (Kaum Gina, -Red.) men
jadi agen kapitalisme yang 
cekatan, karena dia mem
punyai tradisi dan 
netw-orking dan juga mem
punyai modal, tapi di 
pihak lain dia tidak bisa 
mengancam milit(:r atau 
penguasa sipil yang sedang 
berkuasa di jaman orde 
baru ini. Karena dia (Kaum 
Gina, -Red.) dekat dengan 
RRG dan RRG ini kom unis, \ 
dan komunis itu PKI dan PKI 
itu pengkhianat bangsa. 
Sehingga dia gampang di
peras tapi sekaligus dia 
menjadi alat dari mesin 
pembangunan. Jadi alasan
nya sangat logis dan bukan 
ciptaan orde baru, tapi 
sudah sejak jam an kolonial, 
sehingga seorang Ben 
Andreson melihat bahw-a di 
jaman orde baru dari selu
ruh sejarah kabinet pem
bangunan yang keenam 
kali ini tidak ada yang 
orang Gina. Padahal dalam 
se1uruh pemerintahan 
sebelum orde baru, selalu 
ada orang Gina. Tapi bu~ 
kan berarti di mana-mana 
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orang Gina dim usuhi peme
rin tah, jelas tidak. Dia 
sangat dimanjakan seeara 
ekonomi, dan mereka seka
rang menjadi-jadi kekaya
annya. Jadi ini bukan tiba
tiba, bukan alamiah, tapi 
konstruksi lokal. Bukan 
karena ada bakat dagang. 
Sebab kalau kita perhati
kan yang berhasil adalah 
perantau-perantau Gina. Di 
tanah leluhurnya sana 
tidak maju, yang maju 
malah politik partai, itu 
berarti ini prod uk lokal di 
mana dia hidup, bukan 
dari Tuhan. 

Dari kotak-kotak yang ada 
dalam kehidupan sehari
hari seperti Anda katakan, 
lalu jalan keluar untuk me
ngatasinya, menurut Anda 
bagaimana? 

Sarna halnya kalau kita 
menjawab pertanyaan 
bagaimana melawannya. 
Men urut saya harus menja
wab dulu pertanyaan, 
NBagaimana bikinnya?* 

Saya kira bisa dijawab 
dalam dua hal, yang per
tama pada level ilm u 
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pengetahuan, itu bisa di
adakan semaeam dekon
struksi, jadi ban tahan de
ngan menunjukkan bagai
mana proses pembuatannya 
dengan menunJukkan 
fakta-fakta sehari-hari 
yang akan dengan sendiri
nya membantah rumusan
rumusan kotak-kotak yang 
dominan. Tapi kalau hanya 
itu saJa, saya tidak pereaya 
kalau itu bisa, karena ko
tak-kotak itu tidak dibikin 
melulu karena berdasarkan 
ilmu pengetahuan, tapi ada 
kepentingan-kepentingan 
yang sifatnya material, 
bukan di mental atau piki
ran kita, bukan soal kepin
teran atau kebodohan. 

Kepentingan material mak
sudnya? 

Kepentingan politik, eko
nomi yang riil. Selama ke
pentingan material itu ada, 
kotak-kotak walaupun 
tidak benar tetap akan di
pelihara. Jadi kalCru hanya 
dibenahi pada level inte
lektual, tidak bisa, karena 
bertentangan dengan ke
pentingan materialnya. 

BUSOS 

~ 

Produk lokal di mana dia hidup : Bukan alamiah dan 
bukan karena bakat dagang 

Jadi men urut saya harus 
melelehkan dua hal itu, 
baik pada level intelektual 
maupun level material. 

Kalau pada level material? 

Saya menduga, susah 
kalau diusahakan supaya 
luntur, karena itu berten
tangan. Siapa sih yang mau 
mengusahakan. Yang bisa 
berubah bukan suatu upa
ya, tapi suatu keharusan 
seJarah, jadi tidak ada 
yang membikin dan tidak 
ada yang mereneana, dan 
saya pereaya itu akan bisa. 
Misalnya sekarang yang 
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terjadi, menurut saya mu1ai 
tahun 1990-an di Indonesia, 
pertumbuhan kapita1isme 
sudah mu1ai me1unturkan. 
Ka1au menurut saya, mulai 
sekarang ini untuk jangka 
waktu yang sangat pan
jang, pertama kalinya ada-
1ah sejarah orde baru, itu 
hampir-hampir tidak ada 
suatu peristiwa kerusuhan 
anti Gina yang serius, ada 
keei1-keeil dan yang serius 
seperti di Medan, menurut 
saya bukan kerusuhan anti 
Gina. Yang ada seperti di 
Purwokerto, Peka10ngan 
keeil sekali dan eepat di
padamkan, itu sisa-sisa 
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masa lampau. Jadi yang 
saya maksud yang ter jadi 
sekarang adalah, Indonesia 
sejak awal tahun 1990-an 
terbentuk suatu proto kelas, 
atau awal dari pembentuk
an suatu kelas sosial, nama
nya kelas borjuasi, yang 
lintas etnis. Memang di situ 
masih banyak orang-orang 
"non pri" tapi jauh lebih 
banyak yang "non pri· dan 
bukan hanya jumlahnya 
yang bertambah, tapi 
kepentingan kelas mereka 
adalah sarna, sehingga me
reka saling bermesr:aan. Itu 
muncul dalam ban yak hal, 
kalau kita perhatikan, mi
salnya pidato-pidato yang 
sifatnya menyerang "non 
pri· makin berkurang. 
Kalau kita perhatikan tulis
an-tulisan sebelum tahun 
1985 banyak sekali yang 
menyerang, tapi sekarang 
sangat berkurang, gejala 
lain adalah munculnya ke
lompok ·non pri· ini seba
gai orang yang tidak kaya, 
misalnya, direktur ini atau 
direktur itu memberikan 
seminar, yang paling spek
takuler adalah mereka ge
mar tampil membaca puisi, 
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dia bukan pen yair, tapi 
pedagang, tapi tampil bu
kan sebagai pedagang, me
lainkan sebagai pembaca 
puisi bersama dengan yang 
"pri". Ini gejala yang saya 
katakan secara material 
tidak direkayasa siapa-sia
pa, tapi keharusan sejarah. 
Penyebab munculnya suatu 
gejala baru sekarang ini 
yang tidak ada sebelum
nya, saya kira, yaitu kete
gahgan antar agama. 
Kalau diperhatikan dalam 
sejarah orde lama, hamprT 
hampir tidak ada situasi 
seperti di jaman orde baru 
sekarang ini, di mana, ka
takanlah, agama itu begitu 
lamban dan bertah un-ta
hun nggak habis-habis, dan 
yang kedua adalah etnik, 
atau aliran politis, ideologi. 
Ketika ini sudah disesuai
kan kesenjangan-kesen
jangan ini butuh suatu ru
musan baru, rumusan lama 
sudah mental; Kalau mau 
dibilang PKI tidak 1;>isa, di
bilang etnik tidak bermo
ral, m uncul soal agama 
sekarang. Jadi persoalan 
tidak ada selesainya, cuma 
rum usan persoalan yang 
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herganti-ganti, ganti jaman 
~Tanti rumusan. 

Alltar agama apa? 

Khususnya sekarang yang 
kencang, antara Islam dan 
llon Islam. Seakan-akan 
kalau Islam membela kaum 
flllskin. Rum usan Amir San
(osa di Jakarta Post, menga
(<Ikan bahwa ICMI bukan 
:;ektarian, tapi sedang men
('oba membuat keseimbang
(10 karena orang Islam se
l<Ilu didiskriminasikan, di
I.~cehkan. Orang Islam malu 
lIlenjadi orang Islam kare
fla miskin. Dan ini saya 
kira hanya salah satu sua
la, masih banyak suara. 
J'api kalau kita lihat kesen
Jangan di sana-sini, orang 
melihat kasus Arswendo 
dan Monitor itu juga ber
kaitan dengan ekonomi, 
bah wa Kompas dan 
Cramedia terlalu dominan, 
tapi rumusannya bukan 
etnik. 

Rumusannya bisa berbeda, 
tapi menunjuk permasala
han yang sarna: "pri" dan 
"non pri"? 
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Tapi harus diingat, bah
wa non Islam bukan han ya 
"non pri" saja. Sudah tidak 
perduli 1agi sehingga 
Arswendo je1as tidak me
wakili "non pri". Jadi yang 
mau saya katakan untuk 
menjawab pertanyaan 
yang Anda katakan untuk 
melelehkan kotak-kotak 
etnik itu ada dua. Satu ilmu 
pengetah uan dan juga 
yang kedua dinamika 
ekonomi-politik tidak bisa 
direkayasa siapa-siapa. 
Pertumbuhan kapita1isme 
sekarang bisa dikatakan 
pada tahap di mana orang 
kaya dan orang miskin ti
dak kena1 batas etnik, tapi 
jurang antar mereka sema
kin merenggang, un tuk 
semen tara. Kadang-kadang 
isu mereka bisa digantikan 
dengan isu agama, itupun 
untuk semen tara. Bayangan 
saya suatu saat m uncul 
bentuknya bisa seperti di 
Medan, yaitu antara kaum 
peker ja dan pemilik modal. 
Jadi soa1 etnis, agama ha
nya mengaburkan masalah. 

Mengaburkan masalah 
dalam arti? 
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Jadi menutupi persoa1an 
antara orang kaya dan 
orang miskin. Tetapi dia 
terjadi, karen a diperbo1eh
kan da1am ruang publik 
kita, da1am ruang berba
hasa kita ketimbang ber
bicara soa1 kaya dan mis
kin. Kalau kita bicara soa1 
kaya-miskin bisa dibilang 
komunis, tapi ka1au kita 
membe1a agama susah di
sa1ahkan. Membela Tuhan. 
Karena kita beragama jadi 
bukan kom unis, sehingga 
popu1er dan enak, serta 
melindungi sekali. Jadi ada 
sebabnya, kadang-kadang 
kelihatannya rasiona1 
sekali, padahal yang 
terjadi sebimarnya 
rasionalisasi. 

Adanya lintas etnik yang 
Anda katakan dengan sim
bolnya pembacaan puisi 
misalnya, apa bukan di 
tingkat permukaan? 

0, ya je1as! Saya tidak 
mengatakan persoa1an etnis 
sudah hilang. Saya cuma 
mengatakan ada perubah
dn yang sangat signifikan, 
minimal 10 tahun secara 
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tetap di da1am pe1uwesan, 
pencairan yang tadinya 
kaku. Tapi perbedaan-per
bedaan, prasangka tidak 
1enyap sepenuhnya, dia 
masih ada. Dan bisa suatu 
ka1i muncu11agi dan men
jadi kencang. Tapi be1um 
pernah seperti sekarang ini, 
masa kemesraannya. Yang 
kemudian, ce1akanya, di
bayar oleh suatu isu yang 
primordial, agama. Karena 
keresahan-keresahan sosia1 
ini tetap menga1ir. 

Mengalirnya ke mana? 

Tidak se1a1u harus me
nga1ir kepada agama atau 
etnik, apa yang waktu itu 
bisa dim ungkinkan. Jadi 
kalau yang mungkin etnik 
yang dipakai itu, kalau 
yang mungkin agama, ya 
agama yang dipakai. Jadi 
mana yang praktis saja. 
Ka1au nanti yang praktis 
partai po1itik, ya partai 
po1itik yang dipakai. 

Tapi kecenderungannya 
kenapa ke etnis? 

Tidak se1a1u. Sekarang 
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:;udah lain sama seka1i. 
Karena waktu itu, hal itu 
yang praktis, yang tersedia. 
Misa1nya di Indonesia tahun 
/965, dianggap akarnya 
Fmc. RRC PKI. Dan Cina 
perantauan dianggap loyal 
I )ada RRC, loyal pada PKI. 

1.C1iu kalau masuk dalam 
Intern Cina, katakanlah 
I )ada suatu lembaga, ada 
kelompok-kelompok Cina, 
(Irtinya ada karyawan 
Cina yang mengelompok? 

Ya, je1as. Karena itu pro
(iuk konstruksi sosia1 bebe-
r apa pu1uh tahun, mungkin 
ratusan tahun. Akibatnya 
(Jia (Etnis, -Red.) tidak usah 
dipelihara ol~h Belanda, dia 
hisa mengembangkan sen
diri, )adi swa generasi. Dia 
merasa 1ebih aman ka1au 
dengan orang-orang yang 
sejenis. Dan prasangka ini 
sebagian ber1ebihan, tapi 
sebagian juga ada dasarnya. 

Dasarnya apa? 

Ka1au dia ke1uar, yang 
lain juga me1akukan hal 
yang sama. Seperti sekarang 

No. 234 - Tahun XXV - 1996 

antara yang Kristen dengan 
yang Islam. Ada orang
orang Islam yang curiga 
adanya kristenisasi, dan ada 
orang-orang Kristen yang 
curiga ada is1amisasi. 
Memang tidak sem ua, tapi 
ada yang se1a1u begitu dan 
saling menguatkan. Etnik 
juga begitu. -ladi susah. 

Susahnya? 

Susah untuk mencairkan
nya. Karena ka1au mem
bantah, kenyataannya ada. 

Kenapa bisa saling menu
ding? 

Karena sudah dominan 
dan mapcm sekali pengko
takan itu. Jadi bukan ha
nya pada lave1 mental, 
juga pada lavel kepenting
an ekonomi berguna seka1i. 
Tadinya dengan susah 
payah, itu (Pengkotakan, -
Red.) dibikin, tetapi sesudah 
terbentuk susah untuk di
hapus. Tapi lama-lama 
akan terhapus, meskipun 
tidak total. Ka1au kita 1ihat 
kehidupan sehari-hari 
orang pacaran, da1am upa-
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cara perkavvinan hal sema
cam itu sudah berkurang, 
tetapi di lembaga tertentu 
bisa ditemui cukup kuat 
pengkotakan itu, jadi saya 
tidak mengatakan hal itu 
sudah hilang. Karena seka
rang, orang "pri" dan "non 
pri" makin enak melihat 
"To Liang To" dan menjadi 
pengagum berat, dengan 
mengidentifikasi tokohnya 
sebagai pahlavvan. 
Sekarang ini pengusaha
pengusaha yang disebut 
Javva, Aceh, dsb., liburan 
ke RRG. Menjadi turis. 
Makan masakan Gina pakai 
sumpit. Tidak masalah, ka
lau tidak Gina, ya Jepang, 
atau Korea, pendeknya 
"sipit-sipit" mirip. Saya 
tidak mengatakan bahvva 
mereka sama sekali tidak 
mempunyai rasa nasional
isme. Sebaliknya juga, 
mereka yang disebut "non 
pri" ini makin lama makin 
enak, kumpul-kumpul de
ngan "pri", main golf, baca 
puisi. Apalagi generasi yang 
lebih muda lagi, mereka 
bingung kalau disebut soal 
Gina, mereka malah tidak 
tahu .. 
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Kenapa sampai tidak tahu? 

Karena perbedaan "pri" 
dan "non pri" semakin 
tidak Ndikobar-kobarkan*, 
bahkan semakin dil upak an. 

Tapi secara fisik, kan tam
pak? 

Iya, benar. Tetapi tidak 
dikipas-kipas seperti bebe
rapa tahun yang lampau, 
pada generasi saya atau 
generasi sebelum saya, 
kalau jalan diteriaki, 
sekarang tidak. 

Atau teriakannya sudah 
lain, misalnya sudah kenal 
Bon Jovi belum, seperti itu 
"teriakann ya". 

Jadi "teriakannya" sudah 
hilang? 

Harap diingat saya tidak 
mengatakan sudah hilang. 
Tapi sudah mulai luntur, 
sudah mulai lemes dan 
tidak kaku lagi. Dan itu 
akan bisa kambuh lagi ka
lau kondisi memungkinkan, 
tapi belum pernah dalam 
sejarah kita lihat semesra 
seperti sekarang ini. 
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::. 'I )HIli Anda katakan orang 
:;\Ikct melihat "To Liang To" 
, I< III sekarang banyak tele
v I:;J menayangkan fim-film 
Y'lIIg orang menyebutnya 
,; •. \ ngai film Cina, bagai

Illfma kalau dikaitkan 
, I, 'llgan pengkotakan? 

Makan ya seperti sudah 
:;, 'ya bilang, sudah ada ke-
1II')Sraan, kelUvvesan, kele-
11l,'san yang tidak ada pada 
'w'<7ktu yang lampau. Orang 
:;"ka melihat "To Liang To", 
I, ·lum tentu lalu mencari 
I )( lcar orang Gina, tidak ada 
IlIlbungannya. Tapi kalau 
./,er (Gina, -Red.) hadir di 
Iladapan kita tidak dengan 
:;"gera menolaknya. Dan 
(uiak cum a ~tu saja, macam-
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macam, misalnya iklan, bisa 
kita lihat orang yang mem
punyai profil matanya sipit 
tampil sebagai peragavvan, 
itu kalauGina jelek, komu
nis, PKI, tapi sekarang tidak. 
Yang terakhir ada iklan, 
yang bunyinya kira-kira 
begini, "Kalau di Jepang 
naman ya apa, kalau di Gina 
naman ya apa, kalau di 
negeri kita namanya ...... dan 
ini baik untuk kesehatan!" 
Jadi seakan-akan kalau 
dulu yang hebat dari Eropa, 
sepatu dari Itali, tapi iklan 
ini lain, obat-obatan dari 
Gina, Jepang, jadi berkha
siat, maka minumlah. Ini 
artinya persepsi orang ter
hadap Gina sudah berubah. 

• (Ons) 
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