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BAGAIMANAKAH memahami se
orang intelektual di tengah zamannya? 
Terlebih lagi di tengah zaman yang sering 
disebut orang sebagai zaman "post-mo
dernism" ini? Bagaimanakah bentuk ko
mitmen seorang ilmuwan terhadap dunia 
keilmuannya serta persoalan masyara
katnya yang berubah dahsyat, dengan 
kapitalisme memanifestasi dalam kehi
dupan sehari-hari seperti dalam bentuk 
kehidupan pusat pembelanjaan, kafe, 
dan lain-lain? Menjadi sesuatu yang tak 
terpisahkan dari kehidupan banyak 
orang, dari majikan sampai babu? 

tivisme di kampus itu. 
Dalam kariemya sebagai intelektual, 

dia juga membangun banyak jaringan 
dengan kalangan ilmuwan di h1ar negeri. 
Seperti halnya beberapa koleganya di 
UKSW dulu, kemudian dia banyak 
menghadiri berbagai pertemuan intelek
tual di luar negeri baik sebagai peserta, 
peninjau, maupun pembicara. Akhir ka
riemya di UKSW adalah ketika bersama 
sejun1lah pengajar lain di situ gajinya di
hentikan pembayarannya alias "dipe
cat", sebagai buntut kemelut yang me
landa UKSW. 

Tak banyak ilmuwan Indonesia meng
hubungkan dirinya dengan persoalan
persoalan seperti antara lain disebut di 
atas. Dr Ariel Heryanto (42), cloktor lu
lusan Universitas Monash, Australia, 
satu dari sedikit ilmuwan Indonesia yang 
menggeluti gej ala-gej ala hidup mutakhir 
itu. Disertasi doktomya yang diraih ta
hun 1994 berjudul Discourse and State
Terrorism: A Case Study of Political 
Trials in New OrderIndonesia 1989-1990. 

Itulah antara lain babakan perjalanan 
hidup, tennasuk yang membawanya pa
da kehidupannya sekarang, menjadi 
pengajar di National University of Singa
pore. Sudah sekitar enam bulan Ariel 
bermukim di Singapura. Istrinya, Yanti, 
yang clipacarinya sejak mahasiswa di Sa
latiga dulu dan kini sudah memberinya 
dua anak, Arya A Heryanto (14) dan Nina 
A Heryanto (11), semua sekarang sudah 
diboyong ke Singapura. 

Lahir di Malang, Jatim, 25 Maret 1954, 
Ariel banyak menulis esai dan kolom di 
berbagai media massa. Ketika masih 
menjadi pengajar di Universitas Kristen 
Satya Wacana (UKSW) Salatiga - tem
patnya meraih gelar sarjana di Departe
men Ilmu Bahasa J urusan Bahasa Inggris 
tahun 1980 - nama Ariel sering dihu
bung-hubungkan dengan berbagai ak-

Berikut ini petikan percakapan dengan 
Ariel yang dilakukan di sela-sela ber
langsungnya Konferensi Diaspora Asia 
Tenggara di Singapura selama tiga hari 
awal Desember lalu. Perc aka pan di
lakukan di kampus Institute of Southeast 
Asian Studies (ISEAS), kadang diterus
kan sampai larut malam di kafe-kafe dan 
pub-pub di Orchard Road, Singapura. 

AGAIMANA rasanya 
dari UKSW pindah 
ke mari? 

Aku sudah lama 
berpikir sebetulnya, 

bahwa waktu itu aku mau di 
Salatiga selama aku bisa beper
gian terus ke luar negeri. Jaell, 
di satu pihak aIm memang 
orang Salatiga, tapi di pihak 
lain aku bepergian terus. Di Si
ngapura juga begitu. Di Singa
pura aku tak terlalu kerasan, 
tapi aku nggak keberatan ting
gal di Singapura. Toh aIm juga 
bisa bepergian. Bahkan kesem
patan untuk itu lebih banyak eli 
sini. Dan apa ya, di sini ini 
menan tang sekali ... 

Langsung saja, karena kita 
berada di tengah konfeTensi me
ngenai diaspora, bagaimana 
Anda meTefieksikan aTti pe1'pin
dahan seseorang? 

Ada baiknya memang kita bi
cara sedikit soal ini. Ternyata 
sekarang makin lama orang 
makin sadar bahwa sejarah itu 
sering sekali dibentuk oleh satu 
perpindahan penduduk. Ya kita 
sudah tahu itu. Peristiwa-peris
tiwa besar dalam sejarah terjadi 
ketika orang berpindah. Lihat 
saja Asia Tenggara, terjadinya 
karena orang berpindah ke ma
rio Singapura, Malaysia, terjadi
nya karena orang-orang bermi
grasi ke marL Kuli-kuli yang 
datang ke Malaysia, Singapura 
itu sebelumnya tidak punya ba
yangan akan menetap di negara 
inL Apalagi membentuk negara 
ini, menguasai negara ini. Kolo
nialisme sendiri terbentuk kare
na migrasi orang Eropa. Nah 
yang aku mau katakan, ada 
orang yang namanya Megawati 
itu mau dolan ke Singapura, di
cekal. Aku curiga, orang seperti 
Megawati itu jangan-jangan 

Udak akan bikin sejarah apalagi 
kalau dia cuma dolan ke Singa
pura. Yang akan bikin sejarah 
jangan-jangan TKW-TKW itu, 
yang jumlahnya ribuan, yang 
mungkin tidak terlalu beda dari 
zamannya orang-orang Cina, 
orang -orang India bermigrasi ke 
Malaysia dan Singapura. 

Apa yang membedakan kon
sep diaspora dengan konsep peT
pindahan penduduk yang lain, 
migmsi, exile, dan lain-lain? 

Begini, diaspora muncul dan 
makin lama makin populer kaI'e
na orang tidak jelas, jadi kata 
kuncinya tidak jelas ini. Ambi
guity. Dia Udak harus berpindah 
tapi mau berpindah. Dia tidak 
juga bermigrasi karena dia masih 
pulang. Dia bdak sini tidak situ, 
dia sini dia situ sekaligus. Kedua, 
dia tidak ke satu negara tapi ke 
banyak negara, saling berhu
bungan. Di sini aku akan bicara 
konsep yang kedua, yaitu konsep 
Tanah Air. Konsep kampung ha
laman, konsep rumah, menjadi 
berantakan karena ini. Sarna 
halnya dengan konsep negara 
asing, luar negeri itu. Ini yang 
membedakan studi tentang imi
grasi, migrasi, political exile, de
ngan diaspora. Yang lain-lain itu 
jelas: itu Tanah Airku, itu asing. 

TKW itu diaspom? 
Bisa. Tapi diaspora tidak di

alami TKW saja, bisa macam
macam. Saya pernah berbin
cang dengan orang tua, soal 
pengalaman ke AS. Tahun '80-
an aIm ke AS, di sana baru ra
mai-ramainya breakdance. Be
gitu aku pulang ke Jakarta, di 
Jakarta ada festival bTeakdance 
memperebutkan piala menteri. 
Jadi aku tidak bisa pulang ceri
ta pada orang, "Hei, di Amerika 
bTeakdance lagi populer." Keti
ka aIm ngobrol dengan orang 

tua ini, zaman dia ke Amerika 
naik kapal laut tiga bulan. Pu
lang kembali ke Indonesia, ceri
tanya tidak habis bertahun-ta
hun, soal mobilnya, makannya, 
dan lain-lain. 

Nah, zamanku orang Amerika 
barangkali belum tahu apa itu 
Planet Hollywood, orang J akar
ta sudah tahu. Konsep home, 
konsep ke luar negeri, tidak ada 
artinya. 

TeTmasuk konsep identitas? 
Ya. Konsep identitas, menjadi 

Indonesia, itu juga menjadi ka
bur, menjadi campur aduk. Dan 
ini kaitannya dengan diriku, 
perpindahanku dari Salatiga. 
Aku makin sadar bahwa kreati
vitas jangan-jangan dipacu oleh 
perpindahan juga, oleh peng
alaman menjadi nonpri. Keter
ikatan dengan Tanah Air, kepri
bumian, itu stagnasi. Aku bicara 
kenonpribumian dalam penger
tian lebih luas ketimbang yang 
dipakai Pemerintah Orde Baru. 
Itu namanya diaspora. 

Jadi diaspom juga membawa 
Tefieksi pada p1'Obiem kenon
pTibumian Anda? 

Persis. Dalam pengertian, bila 
aku boleh elaborasi, ada dua hal. 
Pertama, bersyukw'lah orang 
yang nonpri, tapi lebih daripada 
yang di-KTP-kan Orde Baru. 
Secara lebih total, di mana dia 
makin sadar dia tidak punya 
suatu kewajiban. terhadap se
suatu yang namanya Tanah Air. 
Dia diasingkan lealc. Orang se
perti Pram (maksudnya sastra
wan Pramudya Ananta Toer -
Red), sudah dinonpribumikan 
sebenarnya. Dalam pengertian 
diaspora itu jelas sekali. Pram 
hanya contoh ekstrem. Semua 
orang Indonesia sebenarnya me
ngalami ini dalam bentuk yang 
bermacam-macam. Orang di 
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Kedungombo misalnya. Apa 
artinya Tanah Air, apa artinya 
kampung halaman bagi mereka? 
Tidak jelas. Dan di siiulah le
taknya kreativitas, sUl-vival. Se
tiap pengalaman orang hidup di 
zaman post-modernism ini tidak 
bisa tidak punya elemen kata 
sifat diasporik. 

Bagaimana kaitannya de
ngan politik identitas (political 
identity)? 

Politik identitas adalah kWTI
pulan pertempuran berbagai 
macam kekuatan, ada bisnis di
komersialisasikan, feminisme, 
kelas ... Dulu orang memilih salah 
satu teOli, apa yang hendak di
pakai. Sekarang jaelinya terpa
tah-patah teori itu. Banyak teori 
dipakai sekaligus. Tentu saja ini 
menjengkelkan sebagian pihak. 

Yang penting adalah, kemu
dian dia mau menjelaskan apa? 

Pertama, politik identitas itu 
adalah upaya untuk minta di
akui. Kedua, dia klaim untuk 
berpartisipasi dalam public 
sphere, dalam public politics. 
Entah itu kaum perempuan, 
kulit hitam, minolitas, dia pu
nya suara. Ketiga kemudian, dia 
tidak cuma mau diakui, cuma 
mau bersuara. Bila berbicara, 
perspektif, wawasan dan teod 
dia lain suaranya dad yang lain. 
Di Indonesia misalnya, sastra 
pedalaman adalah politik iden
titas. Tidak penting puisinya se
perti apa, tapi mereka bermain 
dalam suatu sphere baru yang 
namanya politik identitas. 

Sebagai gemkan, ini tidak 
menjungkirbalikkan struktur 
politik formal? 

Secara total tidak, tapi bila 
mengguncang jelas. Contoh yang 
bagus krisis maskulinitas. Laki
laki tetap berkuasa secara statis
tik, ekonomi, tapi yang namanya 
simbol maskulinitas jelas babak 

. belur. Di Indonesia saja orang 
sudah memprotes iklan-iklan 
yang mengeksploitasi cewelc. 

Menurnt Anda, siapakah agen 
pernbahan paling menentukan 
sekamng? 

SOTry kalau aku mengatakan, 
jangan-jangan kapitalisme agen 
perubahan paling besar, paling 
revolusioner, dan bukan prole
tar. Karena kapitalisme itu 
orang tersebar ke mana-mana, 
TKW jadi tercabut dari desanya. 

Aku bisa di sini sekarang berte
mu kamu, ini produk-produk 
kapitalisme juga. Makanya aku 
agak keberatan ketika dulu sete
lah Alief Budiman berjasa men
sosialisasikan yang namanya 
sosialisme, ada masalah kemu
dian, orang memahaminya jadi 
hitam-putih. Sosialisme serba 
bagus, kapitalisme jadi serba 
jelek, lalu anak-anak muda per
caya, kenapa sih pemerintah 
Orde Baru tidak memilih sosial
isme saja, kok memilih kapital
isme? Apa masalahnya pilihan? 
Kan Arief sudah menjelaskan 
namanya strukturalisme. Yang 
namanya pemerintah Orde Baru 
itu tidak punya banyak pilihan. 
Bila dia memilih yang di luar se
jaI'ah, terjungkallah oleh sejarah 
dia, seperti Soekarno. 

SEKARANG soal lain, ba
gaimana Anda menilai ke
hidupan intelektual di In

donesia? 
Intelektual di Indonesia se

karang mengalami masa sulit. 
Yang pertama, seperti sudah se
ling dibilang orang, bila orang 
lulus PhD lalu menjadi bin tang, 
diwawancarai di mana-mana, 
tampil di seminar-seminar, dan 
dia tak perlu baca banyak. Yang 
penting dia mau memaki-maki 
penguasa dan kekuasaan. Dia 
lalu jadi bintang. Karena situasi 
yang seperti itu intelektual di 
Indonesia terbelah menjadi dua. 
Satu yang mengabdi kepada 
kekuasaan, dan mereka yang sa
ngat kritis. 

ltu bedanya dengan di tempat 
lain, katakanlah di tempat Anda 
sekarang di Singapura ini? 

Ya, tapi di sini kelemahannya 
orang hanya bisa radikal di lU

ang dlskusi. Teman-teman di Ja
karta, di jalan, menghadapi in
tel, itu juga suatu meTit tersen
diri, lepas dari mereka mimpi 
atau tidak, itu soallain. Nah ide
alnya ya dua-duanya berkem
bang. Di Indonesia banyak 
orang yang bacaannya hebat, 
tapi tidak punya teman, ternan 
untuk debat. Kamu bikin papeT 
bagus-bagus, yang mendengar 
keploknya bila kamu memaki
maId pemerintah. Atau dijawab 
dengan plesetan, pintar mem
banyol, kan begitu. Itu intelek
tual kita akhirnya ... 

Apa ici1'(l-idm .' 
kehiciup(ln intel,,1 
bang?' 

Karya intclektu, 
karya seni sepen 
zaman raja, perh 
nyak. Rita tidak n 
nanya kita tidak b 
toko bukunya juga 
impor bulm yang 
perpustakaannya 
mampu. Jadi anta 
itu, duit tidak ada. 
ada, insentif tidak 
kita berdebat eli jt 
jelek, bila diserta 
tas. Jaeli gabunga 
dan intelektualita;; 
tahun '20-30-an. 
diomongkan YB IIi 
Kita punya zamaJ 
bukan masalah 
Indonesia. !tu prol' 

Mengapa t1'l'jacil 
ini? 

Wah, itu nwnan 
ahli sebenarnya M 
ra lain menunlt 
dua hal. Yang p. 
berkuasa aclalah I 
telektual Ampl'ika 
sangat pragmatis. 
rika memenangka 
nia II dia menguas 
gara Asia Tenggar 
intelektual. Kmnl 
buku-buku intdel· 
nesia, sampai Al 
pun yang bdaja 
Amerika. Yang kp( 

an, bangkitn):a k, 
ter. Kekuatan mili 
terlepas dari keku 
juga. Saya kira du 
sangat berpengaru 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



KOMPAS, MINGGU, 29 DESEMBER 1996 

lnya. Apa 
lpa artinya 
19i mereka? 
situlah le-

·Lrvival. Se
nghidup di 
,mini tidak 
emen kata 

mnya de-
1.$ (political 

:lalah kum-
berbagai 

a bisnis di
feminisme, 
'milih salah 
hendak di
my a terpa
anyak teori 
ntu saja ini 
'.Ian pihak. 
iah, kemu

Aku bisa di sini sekarang berte
mu kamu, ini produk-produk 
kapitalisme juga. Makanya. aku 
agak keberatan ketika dulu sete
lah Ariet Budiman berjasa men
sosialisasikan yang namanya 
sosialisme, ada masalah kemu
dian, orang memahaminya jadi 
hitam-putih. Sosialisme serba 
bagus, kapitalisme jadi serba 
jelek, lalu anak-anak muda per
caya, kenapa sih pemerintah 
Orde Baru tidak memilih sosial
isme saja, kok memilih kapital
isme? Apa masalahnya pilihan? 
Kan Arief sudah menjelaskan 
namanya strukturalisme. Yang 
namanya pemerintah Orde Baru 
itu tidak punya banyak pilihan. 
Bila dia memilih yang di luar se
jarah, terjungkallah oleh sejarah 
dia, seperti Soekarno. 

[lskan apa? SEKARANG soal lain, ba-
Jentitas itu gaimana Anda menilai ke-
: minta di- hidupan intelektual di 1n-
taim untuk donesia? 
.m public Intelektual di Indonesia se
ic politics. karang mengalami mas a sulit. 
lerempuan, Yang pertama, seperti sudah se
as, dia pu- ring dibilang orang, bila orang 
nudian, dia lulus PhD laiu menjadi bintang, 
:lkui, cuma diwawancarai di mana-mana, 

berbicara, tampil di seminar-seminar, dan 
1 dan teori dia tak perlu baca banyak. Yang 
.j yang lain. penting dia mau memaki-maki 
:1ya, sastra penguasa dan kekuasaan. Dia 
olitik iden- lalu jadi bintang. Karena situasi 
lUisinya se- yang seperti itu intelektual di 
,a bermain Indonesia terbelah menjadi dua. 
baru yang Satu yang mengabdi kepada 

ltitas. kekuasaan, dan mereka yang sa-
ini tidak ngat kritis. 

struktur ~ 1tu bedanya dengan di tempat 
, lain, katakanlah di tempat Anda 

., tapi bila sekarang di Singapura ini? 
'ontoh yang Ya, tapi di sini kelemahannya 
·litas. Laki- 'Ot'ang hanya bisaradikal'di ru
'cara statis- ang diskusi. Ternan-ternan di J a
Ig namanya karta, di jalan, menghadapi in
ielas babak tel, itu juga suatu merit tersen
saja orang diri, lepas dari mereka mimpi 
iklan-iklan atau tidak, itu soallain. Nah ide
cewek. alnya ya dua-duanya berkem-

pa/wh agen bang. Di Indonesia banyak 
lenentukan orang yang bacaannya hebat, 

t...., ........ ~ +;,..:1 ..... 1 .. V">.,,,,",~.". ~"'.""...,,~._ .l-,,,~~ 

Kompasibro 

Apa kira-kira syaratnya agar 
kehidupan intelektual berkem
bang1 

Karya intelektual seperti juga 
karya seni seperti candi-candi 
zaman raja, perlu ongkos ba
nyak. Kita tidak mampu. Bukan 
l:ianya kita tidak bisa beli buku, 
toko bukunya juga tidak mampu 
impor buku yang bagus-bagus, 
perpustakaannya juga tidak 
mampu. Jadi antara lain karena 
itu, duit tidak ada, motivasi tidak 
ada, insentif tidak ada. Akhirnya 
kita berdebat di jalan. Itu tidak 
jelek, bila disertai intelektuali
tas. Jadi gabungan raclikalisme 
dan intelektualitas. Itu terjadi di 
tahun '20-30-an, yang. sering 
diomongkan YB Mangunwijaya. 
Kita punya zaman itu, jadi itu 
bukan masalah esensialisme 
Indonesia. Itu problem. 

Mengapa terjadi kemunduran 
ini? 

Wah, itu menarik. Orang yang 
ahli sebenarnya Mangun. Anta
ra. lain menurut aku, minimal 
dua haL Yang pertama, yang 
berkuasa adalah paradigma in
telektual Amerika yang bersifat 
sangat pragmatis. Setelah Ame
rika memenangkan Perang Du
nia II dia menguasai banyak ne
gara Asia Tenggara, juga secara 
intelektual. Kamu perhatikan 
buku-buku intelektual di Indo
nesia, sampai Arief Budiman 
pun yang belajar Marxis ke 
Amerika. Yang kedua, sejak '50-
an, bangkitnya kekuatan mili
tel'. Kekuatan militer juga tidak 
terlepas dari kekuatan Amerika 
juga. Saya kira dua hal itu yang 
sangat berpengaruh. 

Sampai kita kurang punya ja
go untuk diadu di tingkat inter
nasional ya? 

Begini ya, sebenarnya orang 
Indonesia tidak kurang pintar
nya. Cuma seperti ternan-ternan 
di dunia film itu Iho, kondisi 
tidak memungkinkan mereka 
berkarya dengan bagus. Bukan 
karena mereka tidak kreatif. Aku 
yakin, banyak orang Indonesia 
mampu. Einstein itu bila di
lahirkan di pegunungan di Irian, 
Kalimantan, atau di pelosok 
Jawa, Gunung Kidul, susah dia 
mengembangkan diri. Seorang 
Einstein sekali pun. Jadi teman
ternan itu dalam kondisi sulit. 

Orang seperti saya, seperti 
Arief, ketika di Salatiga bila di
undang-undang ke luar negeri 
senangnya bukan main. Bukan 
karena lu,ar negeri itu gengsi, 
tapi bisa beli buku, bisa dengar 
orang berdebat apa gitu Iho. Itu 
memang bul{an segala-galanya, 
saya sekarang juga rindu pada 
aktivisme. Di sini tidak ada itu ... 

~
TA beralih ke soal yang 

tampaknya Anda bermi
nat, bidang gaya hidup 

atau life style. Kajian budaya 
(cultural studies) banyak sekali 
membahas soal ini? 

Sebetulnya itu semacam ja
waban seperti isme yang lain. 
Marxisme pernah tampil, mo
dernisme, post-modernisme per
nah tampil untul{ memahami 
masyarakat pada zamannya. Se
karang ini orang rasa isme-isme 
yang ada tidak lagi memadai. 
Salah satu usaha untuk itu, di 
antaranya ya cultural studies 
ini. Nah ini dilihat dalam dua 
hal. Pertama, kapitalisme bila 
kita perhatikan memang luar 
biasa, sehinga pertimbangan 
mengenai kelas memang penting 
sekali. Banyak studi kebuda
yaan tidak mementingkan soal 
kelas. Antropologi misalnya, ku
rang sekali. Di pihak lain, 
Marxisme, studi kelas di masa 
lampau terlalu ekonomis, bah
kan menjadi sangat matematik. 
Dia tidak bisa menjelaskan ka
pitalisme mutakhir, tentang ga
ya hidup misalnya, sehingga 
harus dikembangkan atau diga
bungkan studi tentang kelas ini 
dengan kebudayaan, Us aha un
tuk menggabungkan antara ke
las dan kebudayan antara lain 
tampil dalam bentuk ini, cultur
al studies. 

Apa yang mau dirambah de
ngan itu? 

Ya, misalnya kita bieara soal 
nafsu, desire, kerinduan, nostal
gia, diaspora, tapi tidak hanya 
bicara soal kebudayaan, kita bi
cara soal kelas, soal eksploatasi, 
soal hubungan dengan kekuasa
an. Sehingga misalnya kasus 
perkosaan, itu tidak lagi mas a
lah seks, tapi masalah kekuasa
an. Seks itu hanya medianya sa
ja. Dulu kan bicaranya bagai
mana psikologinya, beda dina
mik erotika laki -laki dan perem
puan. Sekarang kita tidak bica-

ra itu, tetapi kekuasaan. Masa
lahnya laki-Iald lebih berkuasa 
dibanding perempuan, itu saja. 

Singkatnya, timbulnya kajian 
budaya untuk mencoba meng
atasi kemandekan dari pende
katan-pendekatan yang sebe
lumnya ada, dan usaha untuk 
mengejar perubahan yang luar 
biasa. Pusat pertokoan, TKW, 
coba, gaya hidupnya sudah ti
dak mudah disebut kampungan. 
Itu dengan studi kelas saja tidak 
bisa. Dengan analisa kebuda
yaan saja yang seperti dulu, 
antropologi, tidak bisa juga. 

Contoh kecil saja, di beberapa 
kampung di Salatiga orang ti
dak punya listrik, mereka pakai 
aki menyanyi karaoke dia di 
rumah. .Penjelasannya bagai
mana coba? Sebaliknya orang
orang lulusan Sl dulu hidupnya 
di kota, punya rumah, sekarang 
hidupnya makin di kampung. 
Rumahnya di kampung, tidak 
mungkin dia bisa beli rumah di 
kota di pinggir jalan-jalan gede. 
Tidak mungltin. Status, kelas, 
dan gaya hidup, tumbang dan 
jadi jungldr balik tidak kaman. 
Kita tidak mau menyerah, ldta 
ingin terus mengikuti itu dan 
memahami itu. 

Studi ini ada hubungan de
ngan disertasi Anda dulu? 

Ada sih ada, tapi saya tidak 
mandek di situ. Saya mencoba 
belajar yang saya tidak pernah 
belajar. Dulu itu kan belajar soal 
peradilan politlli itu, tapi bukan 
studi tentang hukum, tapi ten
tang komunikasi. Bagaimana 
kekuasaan itu dikomunikasi
kan, dibentuk, bukan hanya dari 
atas ke bawah saja tetapi juga 
dari bawah ke bawah. Tidak se
lalu lewat militer, atau apa, tapi 
otak kita ini selalu sudah saling 
mencurigai, itu intel, itu intel... 
Setiap hari kita ketemu intel, se
tiap hari pula kita jadi intel atas 
diri kita sendiri gitu Iho. Jadi 
studi tentang kekuasaan dalam 
bentuk seperti begitu. 

Bisa diuraikan secara singkat? 
Pertama, aku mau menolak 

bahwa kekuasaan itu rasional. 
Seringkali ilmuwan di kampus 
cuma menjelaskan kekuasaan 
secara rasional. Dia berbuat be
gini karena ... atau musuh si dia 
berbuat begitu karena... Hu
kumnya sebab-akibat. Aku ya
kin sekali, semakin besar ben
tulmya kekuasaan, dia tidak ra
sional. Aku mencoba dalam te
sisku menjelaskan, bahwa tidak 
betul berbagai tindakan politis 
dan kekuasaan itu rasional, ins
trumental, dia begini sebab be
gini sebab begitu, ada kalkulasi 
begitu. Dia penuh dengan ira
sionalitas, kebetulan, kecela
kaan, ketidak-sengajaan, ke
salah-pahaman, miskalltulasi, 
misinterpretasi... 

Tolong beri contoh, tidak ha
rns dalam disertasi? 

Yah, misalnya PRD dibilang 
komunis, atau bapaknya Budi
man Sujatmiko dibilang orang 
komunis ternyata bukan. Ter-

nyata bukan, ya habis tidak ada 
urusan gitu lho. Orang bertanya, 
orang yang menuduh itu apa 
alasannya? Tapi apa dia harus 
punya alasan? Tidak apa-apa ju
ga bila tidak punya alasan, se
enaknya sajalah begitu Iho ... 
Atau orang bertanya, Megawati 
mau apa? Apa dia bisa jadi Pre
siden? Bila bisa syaratnya apa? 
Terlalu rasional pertanyaan itu. 
Sejarah kadang bekerja tidak 
secara rasional begitu. Jadi ini 
problemnya orang sekolahan, 
dia terlalu rasional sampai-sam
pai tidak bisa secara kritis dan 
rasional mengintrogasi kacama
ta dia sendiri. 

Lalu yang lain? 
Yang kedua yang penting, 

karena itu tidak betul bahwa 
kekuasaan selalu berlangsung 
dari atas ke bawah. Jadi misal
nya Orde Baru i tu bisa awet, tiga 
puluh tahun, itu tidak betul 
karena ada sejurnlah orang, pe
nguasa Orde Baru begitu hebat
nya menguasai kita sampai kita 
tidak bisa berbuat apa-apa. Ti
dak begitu. Seringkali karena 
kita sendiri membuat kita men
jadi lemah dan percaya Orde 
Baru begitu kuat sehingga kita 
tak berbuat apa-apa. Jadi dari 
bawah ke atas juga. Dengan ka
ta lain pertentangan antara pe
nguasa dan kelompok yang 
dikuasai itu tidak hitam putih 
begitu. Contohnya banyak bu
kan main. Sekarang ini bila Bu
diman ditangkap, saudaranya 
barangkali lalu bilang, aduh ka
mu kok begitu, mbok bertobat. 
Jadi percaya gitu, dia mengasi
hani tapi menyalahkan juga. 

Kalau begitu bukan hanya pa
da relasi kekuasaan, bidang-bi
dang kehidupan yang lain juga 
tidak rasional? 

Betul. Contoh yang kecil saja 
deh. Aku ingat ceramahnya Si
tor Situmorang. Dia punya puisi 
yang terkenal sebagai puisi ter
pendek di Indonesia, Malam Le
baran. (Bunyi sajak itu: Bulan di 
atas kuburan -Red). Menurut 
Sitor dia tidak bikin begitu. 
Catatan dia itu diambil siapa be
gitu lalu dicetak, sampai di per
cetakan telmisinya heran mana 
judulnya kok tidak ada. Jadi itu 
dipenggallah, yang atas jadi 
judul. Nah kritikus sastra'meng
analisis ini itu, ha ... ha ... ha ... 

Bila ditarik ke situ, ini masa
lah manusiawi dong? 

Ya, cuma kamu harus ingat, 
beberapa wilayah dianggap ti
dak rasional tak apa-apa, misal
nya kesenian, cinta, rumah tang
ga, okelah, itu dianggap urusan
urusan yang tidak penting. Tapi 
bila ilmu pengetahuan, peng
adilan, DPR, ditampilkan dalam 
bentul{ irasional, 0 ... susah dong. 
Porak-poranda kekuasaan yang 
ada dalam masyarakat. bidang
bidang lain oke bila tidak rasio
nal, tapi seperti pengadilan, il
mu pengetahuan, harus tetap ra
sional.*** 
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