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ASAL USUL

Mayoritas?

Ariel Heryanto

APAKAH pantas mendapat kehormatan dalam perumusan peraturan, 
perundang-undangan? Tanpa perlu menjadi ahli hukum, kita bisa dengan yakin 
serempak bersepakat menjawabnya "ya". Tapi apakah "mayoritas" secara 
prinsip harus selalu lebih diistimewakan ketimbang kelompok lain, melebihi 
kepentingan menyeluruh sebuah masyarakat sebagai suatu kesatuan dan 
persatuan? Kesepakatan akan sulit dicapai. 

Sama sulitnya kalau dipersoalkan, kelompok "mayoritas" mana yang 
dimaksudkan? Maklum, di setiap masyarakat ada beraneka kelompok 
mayoritas. Contoh-contoh berikut ini menjelaskan logika matematika yang 
dipakai secara membabi buta bisa membawa risiko yang kurang enak.

Seorang teman akrab yang bekerja di harian Kompas pernah bercanda kepada 
saya. Dulu, jauh sebelum Orde Baru ambruk, dia mengatakan bahwa korannya 
merupakan koran berbahasa Indonesia terbesar di seantero dunia dan koran 
berbahasa nasional yang terbesar di Asia Tenggara. Saya tidak 
mempersoalkan sejauh mana pernyataan itu benar secara faktual. Yang saya 
gugat adalah logikanya.

Dengan berolok-olok, saya katakan kepadanya dengan bahasa yang populer di 
zaman Orde Baru "biarpun Rinso mencuci paling bersih", dan biarpun Rinso itu 
detergen nasional yang paling laris dan paling Indonesia di seluruh dunia, saya 
tidak akan menganggap dunia ini lebih indah berkat ada Rinso! Saya tidak akan 
memasang iklan atau logo Rinso di kamar tidur saya.

Tahun 2003 ada bahan perbandingan yang relevan. Ketika popularitas goyang 
ngebor Inul Daratista meledak-ledak, beberapa rekan saya mengecam Inul 
dengan alasan moral dan agama. Menurut mereka, tontonan itu "haram". Ketika 
banyak pengagum Inul berkilah bahwa "mayoritas" orang Indonesia suka 
goyang Inul, rekan-rekan anti-Inul ini menjawab dengan sangat beradab: 
besarnya skala pandangan "mayoritas" tidak membuktikan bahwa pandangan 
itu "benar", atau "lebih benar", atau "paling benar".

Untuk lebih menegaskan logika ini, rekan-rekan yang taat pada agama ini 
menambahkan satu contoh lain; yakni soal korupsi. Sudah menjadi 
pengetahuan umum yang sulit dibantah, mayoritas orang Indonesia terlibat 
dalam praktik korupsi-baik sebagai korban maupun penikmat. Apakah dengan 
demikian "korupsi" harus diterima apa adanya? Apakah korupsi pantas 
dijadikan pedoman dalam sebuah hukum kita? Bukankah itu sesuai dengan 
praktik dan nilai yang berlaku bagi kelompok "mayoritas" bangsa ini?

Kelompok "terbanyak" tidak selalu sama dengan yang terbaik dan tidak selalu 
berhak mendapatkan wewenang istimewa. Apalagi menjadi diktator atas yang 
minoritas.

Persoalannya lebih rumit karena banyak dan beraneka ragam "mayoritas" 
dalam sebuah masyarakat. Dan di antara setiap kelompok mayoritas itu ada 
banyak kepentingan dan aspirasi yang tidak seragam. Mereka hanya bisa 
dianggap sebagai "satu" kelompok semata-mata karena perhitungan statistik 
yang artifisial, bukan keseragaman dalam banyak atau semua hal.
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Di Indonesia, penduduk Pulau Jawa merupakan "mayoritas" penduduk 
berdasarkan wilayah huni secara geografis kepulauan. Jawa juga bisa dianggap 
sebagai kelompok "mayoritas" berdasarkan etnis. Apakah dengan demikian 
penduduk atau etnis Jawa berhak mendapatkan status lebih tinggi di depan 
hukum nasional ketimbang penduduk di pulau dan etnis lain?

Secara jenis kelamin, warga negara Indonesia perempuan paling sedikit 
berjumlah sama, kalau tidak sesekali lebih besar, ketimbang yang pria. Kalau 
pria bukan kelompok "mayoritas", mengapa pria secara tidak tahu malu 
menguasai hampir secara total kehidupan publik di negeri ini? Mengapa 
perempuan tidak diberi jatah paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPR, 
anggota kabinet negara, majelis hakim, dan seterusnya? Baru diminta 30 
persen sudah banyak yang mencak-mencak.

Walau kriterianya dapat diperdebatkan, masih dapat diajukan sebuah pendapat 
bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dalam keadaan miskin secara 
ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Secara matematika, merekalah mayoritas 
bangsa Indonesia. Mengapa kekuasaan tertinggi politik, moral, hukum, dan 
kebudayaan tidak berada di tangan mereka?

Indonesia punya lebih dari satu jenis kelompok "mayoritas", berdasarkan aneka 
kriteria. Jadi, bila salah satu kelompok menuntut hak yang istimewa, dengan 
menggunakan logika matematika, logika yang sama bisa dipakai berbagai 
kelompok lain untuk tuntutan yang berbeda-beda. Termasuk mayoritas yang 
terdiri dari penggemar atau penggembira Inul, Rinso, dan korupsi.

Di zaman Orde Baru terjadi diskriminasi politik dan kebudayaan terhadap 
kelompok etnis Cina. Diskriminasi ini diterima dan diabsahkan publik dengan 
logika matematika. Ada sebagian kecil elite kelompok ini yang dominan dalam 
ekonomi nasional walau secara keseluruhan mereka kelompok minoritas dan 
dianggap wajar bila diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Yang diabaikan oleh logika rasis itu, secara matematis "orang Cina" merupakan 
mayoritas di tingkat dunia dan sebagian terbesar dari mereka terbilang miskin 
untuk zamannya. Jika hukum matematika dipakai untuk mengistimewakan 
"mayoritas", maka hukum internasional seharusnya mengistimewakan mereka. 
Mungkin makan dengan sumpit dijadikan norma peradaban dunia.

Semua celoteh di atas hanya ada nilainya bagi yang masih dikuasai wawasan 
pemikiran sektarian. Sebuah bangsa bukan sekadar penjumlahan matematis 
unsur-unsurnya yang majemuk atau minoritas. Indonesia akan terkoyak-koyak 
tidak hanya oleh gerakan separatis bersenjata. Tapi juga oleh elite politik yang 
mengeksploitasi matematika dan membelah-belah bangsa ini menjadi 
sederetan kelompok "kita" dan "mereka", demi mengejar kepentingan pribadi 
berjangka pendek.
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