Ormas di Indonesia
Dr. Yohanes Sulaiman, UNHAN, ysulaeman@gmail.com
Abstrak - Penelitian-penelitian mengenai kehancuran negara-negara dan terjadinya konflik
bernuansa etnis dan agama kebanyakan terfokus kepada kebijakan buruk pemerintah atau
kepada kebencian masyarakat mayoritas kepada kelompok etnis atau agama minoritas.
Namun penelitan-penelitian tersebut melupakan sebuah faktor yang lebih penting lagi,
yakni berkembangnya dan dibiarkannya organisasi-organisasi masyarakat yang
mengandalkan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya di masyarakat. Artikel ini
mencoba mengupas mekanisme terjadinya perpecahan sebuah negara dengan
menekankan bahwa pada dasarnya masyarakat di negara manapun memiliki pandangan
moderat secara politis dan menerima kelompok etnis atau agama minoritasnya dan
menentang partai-partai yang dianggap sangat radikal. Namun, organisasi-organisasi
masyarakat yang mengandalkan kekerasan, yang biasanya terdiri dari penjahat dan jeger
dengan jumlahnya yang segelintir, mampu memaksakan kehendaknya dan jika tidak
terkontrol, bisa memecah negara dan menyebabkan konflik dan pembantaian bernuansa
etnis dan agama.
Abstract - Studies on "failed states" and ethno-religious conflicts are mostly focused on
government's bad policies or majority's intolerance toward ethnic or religious minorities. The
studies, however, often neglect to include one very vital variable, notably the spread and
government's willingness to tolerate violent mass organizations that force their wills upon
the unwilling populace. This article will explore the relationship between these violent
organizations and the collapse of a state, first by exploring the idea that in essence, the
majority of population of any state is politically moderate, tolerant toward their ethnic and
religious minorities, and against what people consider as a radical or extremist parties.
Unfortunately, these violent organizations, regardless of the fact that they are usually
comprised of a very small percentage of the population and composed of criminals and
thugs, are usually able to enforce their wills violently and should they are unchecked, will be
able to cause disintegration of a state and allowing ethno-religious conflicts and mass
killings.
Kata Kunci : ormas, organisasi masyarakat, pembunuhan massal, konflik etnis, konflik
agama, violent organization, failed state, genocide, election study, ethno-religious conflicts
Pendahuluan
Pada tanggal 6 Oktober 2010, Kepala
Kepolisian RI Timur Pradopo, pada saat
pencalonannya di gedung DPR, dikutip
oleh
media
massa
menyatakan
dukungannya
kepada
FPI
dan
menekankan bahwa "Front Pembela
Islam merupakan bagian dari masyarakat
dan… bisa mambantu keamanan."
Ucapan ini menguatirkan karena tiga
hal. Pertama, memang ada landasan
hukumnya
untuk
peran
organisasi
masyarakat untuk menjaga keamanan.
UU No. 8/1985 tentang organisasi
kemasyarakatan yang sampai sekarang
belum dicabut memberikan semacam
legitimasi
bagi
sebuah
organisasi
masyarakat untuk membantu menjaga

keamanan
nasional,
seperti
yang
dilakukan ormas Ansor kepada gerejagereja di waktu Natal.
Namun, undang-undang ini tidak tidak
memberikan mandat ataupun legitimasi
bagi ormas manapun untuk melakukan
penertiban umum, yang merupakan tugas
kepolisian dan aparat resmi negara
lainnya, seperti yang selalu dilakukan FPI
kepada tempat-tempat yang dianggap
tidak Islami. Lebih penting lagi adalah,
undang-undang ini tidak memberikan
legitimasi
bagi
sebuah
organisasi
manapun untuk memaksakan aturanaturan yang bernuansa agama, seperti
yang dilakukan oleh FPI.
Kedua, Kepala Kepolisian RI di masa
pencalonannya, di mana setiap tutur kata
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sangat perlu dijaga dan diperhatikan
untuk
memperlihatkan
bahwa
ia
merupakan calon terbaik untuk menjabat
sebagai Kapolri, secara tidak langsung
mengakui bahwa kepolisian RI tidak
mampu mengamankan Indonesia secara
efektif sehingga membutuhkan bantuan
dari ormas-ormas, bahkan termasuk yang
sering terlibat dalam kekerasa seperti FPI.
Dengan mengakui bahwa ormas seperti
FPI dibutuhkan untuk mengamankan
bangsa, maka Kapolri Timur Pradopo
membuka sebuah kotak Pandora.
Mengingat bahwa tindakan dan peran
FPI sendiri sangat kontroversial dan
dikecam banyak pihak, bahkan oleh kaum
Muslimin
sendiri,
dilegitimasikannya
peran FPI menyebabkan keamanan para
pengecam dan kelompok korban FPI
menjadi terancam. Apalagi Kapolri sendiri
sudah secara tidak langsung mengakui
bahwa polisi tak mampu melindungi
keamanan mereka. Maka, Kapolri secara
tidak langsung juga memberikan lampu
hijau kepada pembentukan ormas-ormas
lain yang sama atau lebih radikal lagi,
dengan alasan akan ikut membantu
menjaga keamanan dan ini akan
memperkeruh kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Faktor ketiga dan yang menjadi inti
dari makalah ini adalah, di dalam sejarah
negara manapun, tidak ada organisasi
masyarakat
yang
mengandalkan
kekerasan yang pada akhirnya membantu
menjaga kestabilan bangsa dan negara.
Bahkan, sejarah membuktikan bahwa
kehancuran demokrasi, keretakan bangsa,
dan konflik yang berbau etnis dan agama
justru dimulai dengan sikap pemerintah
yang membiarkan atau menutup mata
terhadap tindakan-tindakan anarkis dari
organisasi-organisasi masyarakat yang
mengandalkan kekerasan.
Alasan-alasan
pemerintah
atau
masyarakat untuk mentoleransi ormasormas tersebut biasanya disebabkan oleh
alasan bahwa ormas-ormas tersebut
“mewakili aspirasi masyarakat.” Namun
benarkah demikian? Apakah memang
benar bahwa dukungan masyarakat
terhadap
ormas-ormas
yang
mengandalkan
kekerasan
biasanya
tinggi? Apakah pada dasarnya ormasormas tersebut mewakili aspirasi rakyat?
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Atau lebih blak-blakan lagi, apakah
masyarakat
mendukung
organisasiorganisasi
yang
mengekedepankan
nasionalisme yang berdasarkan etnis dan
agama?
Makalah singkat ini akan menguraikan
mengapa
jika
ormas-ormas
yang
mengandalkan kekerasan dibiarkan saja
dengan tindakan anarkisnya, pada
akhirnya kesatuan dan persatuan bangsa
akan hancur.
Pertama-tama, makalah ini akan
melakukan sebuah survei literatur singkat
mengenai beberapa penelitian yang
pernah dilakukan tentang masalah ini,
disusul dengan analisa tentang apakah
masyarakat
memang
mendukung
radikalisme dan nasionalisme etnis dan
agama dengan mengambil kasus studi
Jerman di bawah Hitler, yang dianggap
bertanggung
jawab
terhadap
pembantaian delapan juta orang Yahudi,
dan konflik etnis di Yugoslavia. Terakhir,
makalah ini pun akan menganalisa peran
ormas-ormas
yang
mengandalkan
kekerasan dalam memicu kerusuhan
yang bersifat SARA.
Pembahasan
Dengan berakhirnya Perang Dingin,
konflik yang bernuansa etnis dan agama
mendapat perhatian lebih besar dari
media, terutama setelah mulai marak
terjadinya kerusuhan di Afrika, misalnya
terjadinya perang saudara dan bencana
kelaparan yang menimpa Somalia, dan
Yugoslavia. Perhatian ini semakin marak
setelah terjadinya peristiwa 9/11, dimana
agama Islam mendapat nama buruk
akibat tindakan segelintir kaum radikal.
Namun, perhatian yang berlebihan ini
justru semakin memperburam usaha
penelitian tentang konflik bernuansa etnis
dan agama, karena media sering hanya
memfokuskan
diri
kepada
sisi
sensasionalismenya saja, yakni sisi etnis
atau agama. Fokus kepada sisi etnis dan
agama ini, menimbulkan sikap defensif
bagi etnis dan agama yang dituju, dan
mengakibatkan
kontroversi
yang
berkelanjutan. Akibatnya, sulit sekali
untuk mendapatkan potret yang jelas
tentang apa penyebab konflik yang
berbau etnis dan agama.

Salah satu peneliti pertama yang
menekankan konflik dari sisi etnis dan
religiusnya adalah Robert D. Kaplan,
dengan artikelnya “A Reader’s Guide to
the
Balkan”
yang
kemudian
dikembangkan lebih lanjut di bukunya,
Balkan Ghost.
Dalam
buku
tersebut,
Kaplan
menekankan bahwa konflik berbau etnis
dan agama di Yugoslavia merupakan hal
yang sangat rumit dan tak bisa dengan
mudah dipecahkan, karena konflik ini
berdasarkan dendam kusumat yang turun
temurun, dan sudah berakar selama
ratusan tahun, sejak kekalahan Serbia
oleh Kesultanan Ottoman, yang disusul
dengan dominasi Kesultanan Ottoman
dan kaum Bosnia Muslim. Hanya
pemerintahan Komunis yang totaliter
selama 45 tahun sajalah yang bisa
mencegah dendam ini meletus menjadi
kerusuhan. Begitu pemerintahan Komunis
bubar, maka perang saudara pun terjadi
dan tak akan terselesaikan kecuali
dengan biaya dan sumber daya yang
sangat besar.
Tulisan Kaplan ini disusul oleh thesis
Huntington yang terkenal, the Clash of
Civilizations, yang menekankan bahwa
konflik etnis-religius hanyalah sebuah
bagian kecil dari konflik raksasa antara
peradaban-peradaban
dunia
yang
memang pasti pada akhirnya akan
bertubrukan. Konflik etnis-religius selalu
terjadi di wilayah-wilayah yang bisa
dianggap sebagai daerah perbatasan
peradaban, seperti di daerah Yugoslavia.
Semakin
lama,
daerah-daerah
perbatasan ini akan semakin bergerak
mengorbit kepada pusat peradabannya
dan ini akan menimbulkan konflik dengan
peradaban lain.
Kaplan dan Huntington adalah dua
contoh dari banyak penulis yang
terkadang disebut pengikut aliran Global
Chaos, di mana mereka berargumen
bahwa konflik antar etnis dan agama
memang tak bisa diselesaikan dengan
mudah karena etnis dan agama sedikit
sekali yang bisa hidup dengan harmonis.
Namun aliran ini sendiri banyak ditentang.
Salah satu penentangnya adalah Yahya
Sadowsky dengan bukunya the Myth of
Global Chaos.

Sadowsky menentang ide bahwa
semua konflik etnis dan religious yang
terjadi di dunia diakibatkan oleh
peradaban atau dendam kusumat. Justru,
yang terjadi adalah perang saudara yang
disebabkan oleh krisis eknomi dan
hancurnya otoritas dan legitimasi negara.
Perang saudara ini mendapatkan “rasa”
etnis dan religious karena media massa,
yang mencoba mengerti penyebab
perang saudara, mencoba mencari-cari
penyebabnya dan barulah ide konflik
agama dan etnis masuk ke dalam konflik
ini.
Buku Sadowsky walaupun menarik,
tapi tidak terlalu kuat dalam pembentukan
teori dan mekanisme penyebab konflik
menjadi berbau etnis dan religious. Jack
Snyder, dalam From Voting to Violence,
mencoba menjawab masalah ini dengan
melihat kepada kaum elit dari negaranegara yang mengalami kerusuhan
bersifat etnis-religius.
Kesimpulannya adalah hampir semua
negara yang mengalami konflik etnis dan
religious sedang berada dalam masa
transisi dari system otoriter ke demokrasi.
Demokrasi yang seharusnya memperbaiki
situasi justru menyebabkan kekuatiran di
kalangan kaum elit ; mereka takut bahwa
mereka tak mampu beradaptasi dan tak
bisa terus berkuasa. Karena mereka
memang ingin terus berkuasa, maka
mereka memerlukan sebuah tema yang
bisa mempersatukan pengikut mereka,
dan ide-ide nasionalisme berdasarkan
etnis dan agama merupakan cara terbaik
bagi mereka.
Melalui tema ini, kaum elit tersebut
mencari-cari musuh dan membuat orangorangan yang bisa dibuat sebagai sumber
segala bahaya bagi etnis dan agama
mereka. Siapa yang bisa digunakan?
Kelompok etnis dan agama lain, terutama
kelompok
minoritas
yang
sering
menguasai perekonomian atau terkadang
bahkan pemerintahan sendiri.
Dengan menggunakan media massa
untuk
menciptakan
“musuh
dalam
selimut,” maka kaum elit tersebut bisa
menyatakan diri bahwa mereka mewakili
dan melindungi kaum mayoritas yang
tertindas,
dan
dengan
santainya
mengalihkan perhatian rakyat dari
ketidakbecusan kaum elit itu sendiri
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dalam mengurus negara. Semakin buruk
situasi,
semakin
banyak
usaha
pengalihan perhatian ini, dan usaha ini
lama-kelamaan menjadi lebih brutal dan
memicu terjadinya konflik etnis dan
agama.
Namun, ada beberapa masalah
dengan
asumsi
Snyder
tersebut.
Pertama-tama, hubungan antara media
massa, partai ekstrimis, dan populasi
kurang jelas. Apa memang rakyat
berbondong-bondong memilih partai yang
dianggap ekstrimis? Apa memang rakyat
begitu
mudahnya
terjebak
oleh
propaganda media massa?
Jawabannya tidak. Rakyat biasanya
tidak banyak mengerti dan mengetahui
situasi dan mengandalkan orang-orang
yang mereka anggap ahli, seperti analis
atau kiai mereka sendiri. Secara umum,
rakyat biasa justru apatis, tak tertarik
terlibat dalam politik karena kesibukan
harian mereka, kecuali jika kebijakan
politik mempengaruhi kehidupan mereka
secara langsung.
John Mueller, yang meneliti hubungan
antara propaganda dan masyarakat,
menekankan bahwa, “Rakyat itu sangat
apatis dan tak mudah menggerakkan
mereka… mereka lebih mau untuk
menyelesaikan masalah yang mereka
anggap penting dibandingkan dengan
masalah-masalah yang orang lain anggap
penting.”
Bahkan, walaupun rakyat banyak
menerima propaganda yang bersifat etnis
dan agamis, tidak berarti bahwa mereka
akan terpengaruh. Rakyat tetap memilih
apa yang mereka mau dengar dan
semakin banyak dimanipulasi, semakin
sinis pandangan rakyat kepada beritaberita tersebut. Pada dasarnya, mayoritas
rakyat itu moderat dan memilih partaipartai yang dianggap moderat dan
mampu mewakili kepentingan rakyat
banyak. Bahkan, propaganda yang
dibungkus ide-ide etnis dan agama
biasanya tidak dipercaya dan dijauhi.
Untuk menguji proposisi tersebut, kita
akan menganalisa sejarah Jerman, di
mana seluruh negara dianggap termakan
propaganda Hitler dan Partai Nazi dan
terlibat dalam usaha untuk memusnahkan
semua orang yang berdarah Yahudi.
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***
Partai Nazi didirikan setelah Perang
Dunia I dan mendapatkan reputasi
sebagai partai yang keras, yang ingin
mengembalikan Jerman ke kejayaannya
dan menyingkirkan orang-orang yang
dianggap penghianat, seperti orang-orang
Yahudi. Namun, pada bulan Maret 1927,
Partai Nazi hanya memiliki tiga ribu
anggota dan hanya mendapatkan 2.6%
dari seluruh suara pada saat Pemilu 1928.
Baru setelah terjadinya the Great
Depression maka dukungan kepada Nazi
meningkat drastis sampai 18.3%. Tapi,
kenaikan suara ini perlu dilihat secara
kritis, karena bukan hanya Partai Nazi
saja yang diuntungkan oleh krisis
ekonomi, namun Partai Komunis juga
mendapatkan kenaikan suara yang
lumayan sehingga mereka mendapatkan
dukungan dari 4.592.000 pemilih (13.1%).
Dari tahun 1930 sampai 1932, the
Great Depression semakin memukul
perekonomian Jerman. Dalam hanya dua
bulan Mai dan Juni 1932, jumlah angka
pengangguran di Jerman meningkat
sebanyak 1,5 juta orang. Partai Nazi dan
Partai Komunis, karena tidak terlibat di
dalam pemerintahan, tidak terkena
dampak amarah masyarakat yang
menganggap pemerintah tidak becus
mengurus ekonomi. Akibatnya, pada
Pemilu 31 Juli 1932, Nazi mendapatkan
13,745.000 suara (37.1%) dan Komunis
mendapatkan 14.3%.
Bahwa kenaikan suara Partai Nazi
jauh di atas Partai Komunis, tak bisa
dilihat sebagai bukti bahwa orang-orang
Jerman menjadi anti-Semit setelah
kehancuran
ekonomi.
Schoenbaum,
peneliti tentang kondisi sosial di masa
Hitler, juga menekankan bahwa Hitler
sukses dan Partai Nazi mendapatkan
peningkatan suara secara drastis karena
dia bertindak sebagai politisi yang baik. Di
tahun 1930-1932, Hitler berusaha untuk
tidak membuat siapa pun menjadi
musuhnya dan bahkan Hitler sendiri
meninggalkan propaganda etnisnya.
Usaha Hitler sedemikian jauhnya,
menurut pandangan Theodor Heuss
[politisi Jerman waktu itu], sampai
Hitler tidak lagi mengikutkan orangorang
Yahudi
sebagai
sasaran

serangannya.
Setelah
Pemilu
September 1930, Hitler menyatakan
kepada pengunjung dari luar negeri
bahwa ia tak punya masalah dengan
orang-orang Yahudi “yang baik,” dan
Heuss merasa bahwa penggambaran
Goebbles [yang waktu itu menjadi
kepala propaganda Partai Nazi]
kepada
musuh-musuh
borjuisnya
sebagai “tumpukan tahi yang bau”
menyebabkan Hitler merasa sangat
malu….
Hitler
yang
mencitrakan
dirinya
sebagai seorang moderat yang tak
memiliki masalah dengan “orang-orang
Yahudi yang baik” menyebabkan kaum
moderat yang merasa ketakutan melihat
naiknya suara Partai Komunis, merasa
memiliki alternatif pilihan. Pada saat itu,
Partai Komunis dianggap sebagai sarang
kaum anarkis, revolusioner, dan agenagen dari Uni Soviet yang berbahaya,
yang siap mencaplok Jerman. Akhirnya,
kaum militer, bisnis, dan kelompok
konservatif setuju untuk bergabung
dengan Hitler yang sudah terlihat menjadi
moderat. Hal ini terlihat dalam memoir
Albert Speer, yang akhirnya menjadi
arsitek pribadi Hitler dan salah satu
menteri dalam kabinet Hitler, sewatu ia
memberikan alasan kenapa ia bergabung
dengan Nazi :
Saya melihat banyak masalah
dalam doktrin partai (Nazi). Tapi saya
menganggap bahwa masalah-masalah
tersebut
akan
dibereskan
pada
akhirnya, seperti yang sering terjadi di
sejarah revolusi-revolusi negara lain.
Fakta paling penting buat saya adalah
saya harus memilih antara Jerman di
masa depan yang Komunis atau
Jerman yang Nazi, karena kelompok
politik di tengah sudah habis. Lagipula,
di tahun 1931, saya merasa Hitler
sedang berupaya untuk bergerak ke
arah moderat. Saya tidak menyangka
bahwa ada alasan-alasan yang
oportunistik. Hitler berusaha untuk
terlihat cakap dan berwibawa untuk
bisa masuk ke pemerintahan.
Singkatnya, Partai Nazi di tahun 193032 menjual dirinya sebagai partai moderat

yang bertanggung jawab yang menerima
semua orang, tak peduli dari mana, yang
sudah muak dengan kondisi ekonomi
yang tidak membaik. Seperti kata
Shoenbaum :
Dalam
menjanjikan
semuanya
untuk semua orang, Partai Nazi tidak
menjanjikan
apapun
untuk
semuanya… apa yang menyatukan
orang-orang dalam Partai Nazi bukan
mandat untuk mencetuskan [Perang
Dunia II] dan [pembantaian etnis],
melainkan keinginan semua orang
untuk
perubahan.
Intinya, kenaikan Nazi disebabkan oleh
dua faktor penting, yakni the Great
Depression,
krisis
ekonomi
yang
menyebabkan
rakyat
kehilangan
kepercayaan
kepada
partai-partai
moderat konvensional, dan Hitler sendiri
yang bertindak sebagai seorang moderat
dan berusaha memikat semua orang
dengan menjanjikan sesuatu untuk
semuanya.
Bahkan setelah terpilih menjadi
kanselir dan kemudian Fuhrer (pemimpin
tertinggi) pun, Hitler tak mampu membuat
orang-orang menjadi anti-Yahudi dan
suka perang, walaupun radio Jerman
banyak sekali mengeluarkan propaganda
anti Yahudi. Dalam kerusuhan-kerusuhan
etnis yang terjadi di masa Hitler, bukan
orang-orang
Jerman
biasa
yang
menyerang orang-orang Yahudi. Donald L.
Niewyk, salah satu peneliti masalah
pembantaian
orang-orang
Yahudi,
menekankan
bahwa
justru
ormas
bersenjata milik Partai Nazi, yang
didukung oleh aparat pemerintah, yang
selalu terlibat dan menjadi pemicu
penyerangan. Rakyat Jerman sendiri
tidak banyak terlibat dalam kerusuhan
etnis.
Bahkan
setelah
propagandapropaganda Hitler, banyak orang Jerman
yang mengeritik penyerangan kepada
orang-orang Yahudi. Seorang Jerman
mengingat
bibinya
menyambutnya
dengan ucapan, “kita orang-orang Jerman
akan membayar dengan sangat mahal
apa yang telah dilakukan kepada orangorang Yahudi tadi malam. Gereja-gereja,
rumah-rumah, dan kita sendiri akan
dihancurkan. Kamu bisa yakin atas hal
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itu.” Von Ribbentrop, yang akan menjadi
menteri luar negeri Hitler, menelpon
semua teman dan mitra bisnis Yahudinya,
menekankan
bahwa
penyeranganpenyerangan itu dilakukan hanya oleh
segelintir kaum radikal di dalam Partai
Nazi.
Propaganda-propaganda Hitler yang
menekankan perlunya Jerman untuk
memperbesar wilayahnya juga tidak
banyak berakar di masyarakat. John
Mueller memperhatikan bahwa dalam
periode ekspansi Jerman, “tidak ada
antusiasme untuk perang. Mobilisasi
umum tidak populer, dan rakyat bereaksi
kepada kesuksesan besar Hitler, yakni
menguasai
Sudentenland
melalui
intimidasi, dengan memuja-muja Neville
Chamberlain, pembawa damai dari
Inggris yang melakukan mediasi antara
Jerman
dan
Czechoslovakia
dan
mencegah terjadinya perang.”
Bahkan sewaktu Jerman menyerbu
Polandia, Albert Speer sendiri melihat
betapa tidak antusiasnya rakyat Jerman.
Tak ada penduduk Berlin yang menyoraki
kepergian tentara Jerman ke medan
perang Polandia. Hitler meninggalkan
Berlin diam-diam di tengah malam
menuju ke Front TImur. Bahkan Menteri
Propaganda Goebbels yang biasanya taat,
tidak
mau
mempersiapkan
para
penggembira kepada Hitler ataupun
tentara Jerman.
Dari sini kita bisa melihat bahwa
mayoritas penduduk, walaupun sudah
direcoki propaganda, tetap tidak semudah
itu untuk menyetujui tindakan negara
yang dianggap buruk. Namun, Jerman
adalah contoh dari sebuah negara
demokrasi yang mengalami transisi ke
pemerintahan
totaliter.
Bagaimana
dengan negara yang baru mengalami
transisi dari sistem otoriter ke demokrasi?
Untuk itu, kita perlu melihat kasus
Yugoslavia.
***
Hancurnya Yugoslavia merupakan
salah satu kasus yang paling sering diteliti
dan dianggap sebagai contoh textbook
dari kerusuhan etnis-agamis. Penjelasan
yang
sering
dikemukakan
adalah
hancurnya perekonomian Yugoslavia di
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tahun 1980-an menghancurkan rezim
Komunis, dan membuat para elit
Yugoslavia yang ingin terus bertahan
dalam era demokrasi mengeksploitasi
perbedaan etnis dan agama. Melalui
manipulasi televisi dan media massa
lainnya untuk propaganda anti etnis,
Yugoslavia pun terpecah dan terjadilah
perang saudara antara etnis Kroasia,
Serbia, dan Bosnia Muslim.
Sekali lagi, kita perlu terlebih dahulu
melihat secara objektif seberapa besar
dukungan kepada partai-partai yang
berideologi nasionalisme etnis-agamis,
seberapa efektifnya pengaruh media
massa di dalam masyarakat, dan
seberapa
efektifnya
propagandapropaganda tersebut.
Dalam Pemilu April 1990, kelihatannya
memang Yugoslavia sudah siap terpecah.
Di Kroasia, Franjo Tujman yang sangat
anti-Serbia mendapatkan 41.5% suara
dan partainya mendapatkan 58%. Partai
Komunis sendiri mendapatkan 37% dan
kaum moderat mendapatkan 18%. Di
Serbia, partai Milosevic yang juga sangat
anti-Kroasia dan Bosnia, mendapatkan
47% suara dan mengontrol 76% dari
parlemen melalui mekanisme pemilu yang
diragukan keabsahannya.
Pendapatan suara tersebut harus
mendapat
perhatian
lebih
dalam.
Pertama-tama, angka pengangguran di
seluruh Yugoslavia di tahun 1984 sudah
mencapai 14% dan dalam sensus tahun
1985, 38.7% yang menganggur adalah
orang-orang yang berusia dibawah 25
tahun. Inflasi berkisar 50% setahun dan
melonjak tahun 1984. Tahun 1989, inflasi
sudah mencapai 200%. Angka inflasi
tersebut terjadi di masa pemerintahan
Yugoslavia yang sudah mulai menjadi
moderat setelah meninggalnya Tito.
Seperti di Jerman, kekacauan ekonomi ini
menyebabkan rakyat mencari alternatif
lain, dari orang-orang yang dianggap bisa
menyelesaikan keadaan.
Satu hal yang juga perlu diperhatikan
adalah fakta bahwa Milosevic sendiri
sebetulnya cukup moderat dibandingkan
kaum ekstrimis yang lain dan ia
berkampanye dengan ide-ide moderat.
Mueller juga menekankan bahwa partaipartai milik Tujman dan Milosevic sangat
terorganisir dan memiliki dana yang

cukup, melawan kaum oposisi yang
berantakan. Uang pun berperan besar:
banyak suara yang dibeli.
Jajak pendapat yang dilakukan di
seluruh Yugoslavia pada musim panas
dan musim gugur 1990 bisa menjadi
acuan tentang bagaimana sebetulnya
sikap masyarakat kepada nasionalisme
yang berdasarkan etnis dan agama.
Mueller menemukan bahwa ketika orangorang Yugoslavia ditanya, “Apakah kamu
setuju bahwa setiap etnis di Yugoslavia
perlu mendapatkan negara sendiri?”
mendapatkan jawaban 16% sangat setuju,
7% cukup setuju, 10% ragu-ragu, 6%
tidak setuju, dan mayoritas 61%
menyatakan
sangat
tidak
setuju.
Singkatnya, hanya satu bagian kecil dari
masyarakat
yang
menyetujui
nasionalisme berdasarkan etnis.
Dari sini, kita perlu bertanya-tanya,
apakah pilihan masyarakat kepada orangorang yang sekarang dianggap ekstrim
disebabkan oleh karena mereka memang
membeli ide-ide nasionalisme etnis atau
apakah hal ini merupakan pengulangan
dari apa yang terjadi di Jerman tahun
1930, bahwa orang-orang sudah tidak
perccaya lagi kepada partai-partai yang
berkuasa dan mencari alternatif lain yang
dianggap bisa memperbaiki situasi.
Jika kita menjawab pertanyaan itu
dengan menyatakan bahwa rakyat
memang termakan propaganda berbau
etnis dan agama, fakta di lapangan
membuktikan bahwa peranan media
massa justru rendah sekali dalam
menciptakan kondisi perang etnis. Pada
tahun 1992, hanya delapan persen
penduduk Serbia mendapatkan informasi
dari televisi negara Serbia, yang dikuasai
oleh
pemimpinnya
yang
berusaha
memecah belah etnis. Empat puluh tiga
persen responden mempercayai media
yang independen.
Lebih menarik lagi, John Mueller
menemukan bahwa antusiasme terhadap
ide-ide nasionalisme berdasarkan etnis
dan agama sangat rendah. Sewaktu
Milosevic membuat demonstrasi besarbesaran, kaum oposisi yang tidak
terorganisir
mampu
membuat
demonstrasi
tandingan
di
Zagreb,
Belgrade, dan Sarajevo.

Tentara pun sangat menentang
nasonalisme etnis dan agama, dan
mereka menentukan pilihan dengan
kakinya. Mueller menemukan bahwa
tentara
Serbia
memberontak
dan
melakukan desersi besar-besaran; dan
orang-orang melarikan diri dari wajib
militer. Misalnya, hanya 50% dari
komponen cadangan Serbia (dan hanya
15% di Belgrade) yang ikut perintah untuk
bergabung. Emigrasi ke luar negeri
merajalela. Dalam sebuah kasus, seorang
jendral Serbia menyatakan kepada
pasukannya bahwa semua yang tidak
siap untuk membela “Negara Serbia”
harus melepaskan senjatanya dan
menanggalkan seragamnya. Ia terkejut
ketika seluruh tentaranya menanggalkan
seragam mereka, termasuk pakaian
dalam mereka, dan kemudian pergi
meninggalkan lapangan tersebut bersama
para komandan mereka.
***
Dari dua kasus di atas, kita
menemukan bahwa rakyat biasa dan
tentara dari negara yang memiliki
beberapa etnis pada umumnya tidak
menyetujui nasionalisme berdasarkan
etnis
dan
agama.
Mereka
lebih
menyetujui ide nasionalisme murni diatas
etnis dan agama. Lalu, bagaimana
caranya untuk menjelaskan mengapa di
kedua negara tersebut bisa terjadi perang
dan pembantaian etnis?
Pertama-tama, kita perlu menjawab
sebuah pertanyaan sederhana : seberapa
sulitnya seseorang membunuh? Dalam
sebuah analisa yang menarik tentang
pembunuhan, Lt. Col. Dave Grossman
menekankan
bahwa
sebetulnya
membunuh itu sangat sulit, bahkan bagi
para prajurit sendiri dalam situasi perang.
Dalam Perang Dunia II, hanya 15-20
persen dari tentara Amerika dalam
pertempuran yang menembak musuh
(perlu ditekankan bahwa mayoritas
tentara Amerika waktu itu adalah orangorang sipil yang dimobilisasi dan
diberikan sedikit latihan, bukan tentara
professional yang terlatih).
Ada dua kelompok yang akan dengan
mudah membunuh : tentara yang sudah
terlatih dan terbiasa dalam kondisi perang,
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dan kelompok kriminal dan psychopaths.
Kita sudah melihat dari contoh di atas
bahwa tentara Yugoslavia langsung
hancur begitu mereka diperintahkan untuk
menyerang kelompok etnis yang berbeda.
Tentara Jerman pun tak terlibat dalam
pembantaian atau penyerangan kepada
etnis Yahudi. Jadi yang tersisa adalah
kaum kriminal dan orang-orang yang
memang suka melakukan kekerasan.
Orang-orang yang memang pada
dasarnya senang melakukan kekerasan,
seperti begal, rampok, jeger, preman,
narapidana, dan berandalan lah yang
banyak terlibat dalam kerusuhan berbau
etnis
dan
agama.
John
Mueller
menekankan
bahwa
kaum
elit
mengumpulkan orang-orang tersebut
dalam ormas-ormas milik partai yang
mengandalkan kekerasan sebagai kaki
tangan untuk menteror populasi dan
musuh etnis.
Fakta di lapangan pun mendukung
thesis tersebut. Hitler menggunakan
ormas-ormas Nazi seperti SA, SS, dan
juga
kelompok
kriminal
untuk
menyelesaikan
masalah
Yahudi.
Milosevic menggunakan Arkan, perampok
bank yang beroperasi di banyak negara,
untuk menteror orang-orang Muslim.
Susan Woodward, peneliti masalah
Balkan, memperhatikan bahwa “ormasormas bersenjata, tentara dari luar negeri,
dan penjahat merajalela di mana-mana.”
Pembantaian Etnis Hutu di Rwanda dan
Burundi dilakukan oleh kaum milisi
Intrahamwe,
yang
isinya
adalah
berandalan, pengangguran, rampok, dan
supporter sepakbola, anak-anak muda
pengangguran
yang
“menghabiskan
waktu dalam kemalasan dan kebosanan”
dan melihat pembunuhan sebagai “atraksi
karnaval.”
Walaupun jumlah anggota ormasormas tersebut sangat kecil, mereka bisa
sangat efektif di masyarakat yang sudah
dilanda ketidakpastian dan tidak lagi
dilindungi
negara.
John
Mueller
menemukan bahwa hanya sedikit orang
bersenjata mampu menguasai wilayah
cukup besar. Misalnya, di Visegrad,
Yugoslavia, Milan Lukib dan lima belas
rekannya,
dengan
menggunakan
kekejaman dan kesadisan mampu
memaksa 14.500 orang-orang Muslim
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untuk meninggalkan tempat itu dan
sekaligus menekan habis orang-orang
Serbia yang menentang aksi mereka.
Pembantaian di Srbrenica (desa
dengan 37.000 penduduk) dilakukan oleh
tigapuluh orang-orang ekstrimis Serbia
dan Muslim (menariknya dalam perang ini,
kelompok kriminal dari etnis berbeda
tetap bekerja sama untuk merampok dan
membunuhi rakyat jelata). Arkan sendiri,
yang memimpin pasukan yang sangat
ditakuti di Yugoslavia, hanya memiliki 200
pengikut inti dan pada masa jayanya
hanya memiliki pasukan sebesar antara
500-1.000 orang saja.
Tak heran bahwa David Horowitz,
salah satu peneliti terutama tentang
masalah konflik etnis, menemukan bahwa
ormas-ormas
bersenjata
merupakan
faktor paling menentukan dari dimulainya
perang
saudara,
karena
mereka
merupakan
sponsor
utama
dari
kerusuhan yang berbau etnis dan agama.
Baru setelah kerusuhan dipicu oleh
ormas-ormas tersebut, maka sebagian
masyarakat yang oportunistis, yang terdiri
dari “orang-orang pengangguran, anak
jalanan, pemulung, tuna wisma dan
pengangguran yang melihat kesempatan
untuk menjadi kaya tanpa takut terkena
hukuman” terjun dan terlibat dalam
kerusuhan untuk merampok.
Fakta yang paling menentukan dari
mampunya ormas-ormas tersebut untuk
melakukan kekerasan sosial adalah
persetujuan aparatus negara, baik
dengan perintah secara langsung,
maupun dengan diam-diam. Dukungan
dari aparatus pemerintah memberikan
garansi bahwa ormas tersebut tak akan
pernah akan diajukan ke pengadilan.
Bahwa mereka tidak akan pernah diseret
ke meja hijau karena aksi mereka, atau
paling tidak hanya diberikan hukuman
yang begitu ringan sehingga seakan-akan
menjadi sebuah lelucon, memberikan
lampu
hijau
kepada
ormas-ormas
tersebut untuk bisa lebih menabur
kekacauan dan perpecahan negara.
Ketika pemerintah bertindak untuk
menghentikan kegiatan ormas-ormas
tersebut, maka situasi langsung terkontrol.
Di Malaysia, ketika terjadi kerusuhan etnis
di tahun 1970-an, keputusan pemerintah
Malaysia untuk langsung mengontrol dan

membubarkan ormas-ormas sebelum
mereka mampu membuat kerusuhan
menyebabkan Malaysia tak mengalami
konflik etnis besar-besaran, walau
kelihatannya mereka mulai melupakan
pelajaran ini dalam beberapa tahun
terakhir ini.
Kesimpulan
Dari diskusi di atas, terlihat bahwa di
mana pun, mayoritas masyarakat selalu
menentang propaganda-propaganda dan
aksi-aksi negara yang dianggap sebagai
penindasan kepada etnis minoritas.
Semua partai yang ujung-ujungnya
mengekedepankan nasionalisme etnis
dan agama selalu memajukan diri
sebagai pemerintah yang moderat dan
baik. Hitler dan Milosevic mencoba
memperlihatkan diri mereka sebagai
pemimpin yang bertanggung jawab.
Bahkan dengan propaganda itu, Hitler
hanya menerima 44.2% suara di Pemilu
1933 dan Milosevic hanya mendapatkan
47%, masih di bawah mandat absolut.
Indonesia
bukanlah
sebuah
perkecualian. Di Indonesia pun, partaipartai
yang
dianggap
moderat
nasionalislah yang terus mendapatkan
suara paling banyak, dan ini terlihat
dalam pemilu-pemilu yang dilakukan
setelah dimulainya Reformasi. Pemilu
1999, misalnya, dimenangkan oleh partaipartai yang menekankan nasionalisme
mereka seperti PDI-P (34%) dan Golkar
(22%), sedangkan partai-partai religius
yang moderat (PKB, PPP, PAN) secara
kolektif mendapatkan 29% dan Partai
PBB dan PK yang menekankan keIslaman mereka hanya mendapatkan 3%.
Pemilu 2004 juga dimenangkan oleh
Golkar (21.58%) dan PDI-P (18.53%),
walau PKS memperoleh kenaikan suara
mencapai 7.34%. Tapi, pada Pemilu 2009,
walaupun PKS mendapatkan 7.88%, tapi
jumlah suaranya justru mengalami
penurunan dari 8.325.020 ke 8.206.955
dan PBB sendiri tidak lolos threshold
yang memberikan perwakilan di DPR.
Situasi ini tidak hanya unik di
Indonesia. Spanyol, Portugal, dan Yunani
pun mendapatkan hasil yang sama, di
mana partai-partai yang moderat yang
memenangkan pemilu, sementara partai-

partai yang dianggap ekstrim hanya
mendapatkan sedikit sekali suara.
Memang pada akhirnya rakyat bisa
memilih partai-partai yang sekarang ini
kita anggap ekstrim, namun rakyat pun
tak akan semudah itu mempercayai
mereka,
jika
saja
mereka
tidak
dikecewakan oleh partai-partai moderat
yang dianggap tidak becus mengatasi
kondisi ekonomi dan sosial yang buruk
dan jika saja partai-partai ekstrim seperti
Nazi berusaha untuk mempromosikan diri
mereka sebagai partai yang moderat.
Mengingat dukungan rakyat kepada
partai-partai yang dianggap ekstrim dan
juga ormas-ormas yang menggunakan
kekerasan sangat rendah, maka argumen
bahwa kelompok-kelompok tersebut perlu
ditoleransi karena “mewakili aspirasi
rakyat” itu tak bisa dibenarkan. Bahkan
toleransi yang berlebihan terhadap
kelompok-kelompok yang menggunakan
kekerasan menciptakan situasi yang
penuh ketidakpastian.
Ketidakpastian situasi, rasa dianaktirikan oleh negara, dan pemerintahan
yang dianggap tidak tegas merupakan
dampak langsung dari dibiarkannya
ormas-ormas
yang
mengandalkan
kekerasan merajalela. Ini adalah awal dari
kehancuran negara, karena etnis yang
selalu diserang, melihat negara tak lagi
mau atau mampu melindungi mereka,
bereaksi dengan membentuk ormasormas bersenjata sendiri.
Akhirnya, ketidaktegasan negara untuk
membereskan
ormas-ormas
yang
mengandalkan kekerasan merupakan
akar dari segala masalah. Maka, ucapan
Kapolri yang mengajak ormas yang
mengandalkan kekerasan untuk menjaga
keamanan, bisa diumpamakan seperti
mengajak
musang
untuk
menjaga
kandang ayam.
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