
Politik Pribumi '7
GONJANG-ganjing politik dalam 

negeri kita dewasa ini sedang ber
ada pada suhu yang sungguh 

mengkhawatirkan, karena perbedaan pan
dangan hampir selalu dijadikan alat untuk 
memunculkan intrik politik. Setiap perbedaan 
tindakan dan pandangan pihak lain selalu 
dipersepsi dalam koridor kebencian atau su- 
udzonisme. Sehingga sangat mudah menim
bulkan ketegangan sosial yang (sesungguh
nya) tidak perlu terjadi.

Begitu sensitifnya masing-masing pihak se
hingga sempat memunculkan polarisasi 
perbedaan antara pribumi dan.non-pribumi. 
Seolah-olah pribumi merasa menjadi pemilik 
paling sah negeri ini, sedangkan yang non-pri 
hanya ‘numpang’ saja. Indonesia seolah-olah 
dianggap sebagai ‘anak-kandung’ pribumi, se
dangkan non-pri hanya ‘ayah tiri’ atau 
sekadar ‘ayah jadi-jadian’ saja. Padahal pribu
mi itu siapa? Tidaklah jelas sosoknya dalam 
hubungannya dengan negara-bangsa Indo
nesia. Untuk mempertegas konsep pribumi 
itulah tulisan singkat ini disusun, dengan ha
rapan dapat lebih mudah dipahami hubungan 
antara pribumi dengan konsep kebangsaan 
suatu negara.

Proklamasi Kemerdekaan
Jika pengertian proklamasi kemerdekaan 

diartikan Sebagai: proses pengambil-alihan 
kekuasaan dari pihak penjajah kepada (oleh) 
kelompok pribumi (seperti yang selalu di
sosialisasikan pada setiap peringatan 17 
Agustus), maka negara-negara di seluruh ben
ua Amerika, dari Kanada sampai dengan 
Argentina, dianggap belum merdeka. Begitu 
juga Australia dan Selandia Baru, mereka se
mua tidak pirnya sejarah kemerdekaan seper
ti yang dimaknai di Indonesia tersebut. 
Mengapa demikian? Karena yang melakukan 
proklamasi dan yang menerima kekuasaan 
bukanlah pihak pribumi, melainkan pihak 
penjajah itu sendiri. Amerika Serikat misal
nya, kemerdekaannya diproklamasikan 
George Washington berdasarkan naskah yang 
disusun Thomas Jefferson. Keduanva hnkan-
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lah penduduk pribumi Amerika, melainkan 
warga keturunan Inggris. Bandingkan dengan 
kemerdekaan Republik Indonesia yang 
diproklamasikan Soekarno dan Hatta, yang 
keduanya adalah warga pribumi asli.

Persoalannya adalah, bukan berarti bahwa 
proklamasi Kemerdekaan Indonesia meru
pakan model yang paling baik, sehingga yang 
lain salah dan buruk. Melainkan pada sebera
pa jauh hak dan kewajiban pribumi dalam 
mempertahankan dan melestarikan kehidup
an berbangsa. Dan sebaliknya, juga perlu 
memperhatikan apa yang diperbuat oleh ne
gara bagi kesejahteraan pribumi.

Karena itu menjadi penting untuk mema
hami bahwa persoalan mengedepankan posisi 
politik pribumi di antara posisi komunitas 
yang lain sesungguhnya merupakan hal yang 
tidak berlaku universal. Pribumi maupun 
yang non-pri, dalam konsep politik negara- 
bangsa modern mempunyai peran yang se
tara. Sehingga masing-masing komunitas 
harus diberi hak dan tanggung jawab yang 
sama dalam bernegara dan berbangsa. 
Bayangkan saja kalau bangsa 
Amerika harus mengedepankan 
penduduk pribumi mereka, un
tuk menandai nama komunitas 
mereka saja mereka kesulitan.

Secara umum, pribumi Ame
rika sering disebut sebagai Ame
rican Indian, padahal itu dimak
sudkan oleh Christopher Co- 
lumbus (penemu benua Ame
rika, dalam perjalanan menuju 
India) sebagai ‘orang India’ di 
‘Amerika’, hanya karena 
sosoknya mirip, sama-sama 
berhidung besar, berkulit gelap.
Padahal penduduk asli mereka 
adalah komunitas Sioux,
Apache, Geronimo dan lain se- 
baeainva. A rtinva. sahutan

pribumi Amerika Serikat benar-benar tidak 
populer.

Lebih Spesifik
Begitu juga yang terjadi di Australia, pribu

mi mereka disebut sebagai ‘aborigin’. Padahal 
aborigin itu artinya ya penduduk asli, ab - ori- 
gin. Bukan menyebut nama penduduk 
aslinya. Di Selandia Baru, penyebutan nama 
pribumi lebih spesifik, yaitu suku Maori, 
tetapi dalam konteks kemerdekaan dan poli
tik juga tidak sebaik kaum aborigin di 
Australia, ataupun kelompok American 
Indian di Amerika. Namun perlu dicatat, bah
wa Amerika Serikat, Australia dan Selandia 
Baru sebagai negara-bangsa yang tidak 
merasa perlu menggunjingkan posisi pribumi 
itu kenyataannya merupakan negara yang be
sar, makmur dan sejahtera.

Menjadi penting untuk direnungkan bahwa, 
konsep negara-bangsa modem (sebenarnya) 
tidak membedakan posisi pribumi ataupun 
non pribumi, melainkan memersoalkan sum
bangan nyata kepada kelangsungan dan ke
majuan bangsa dan negara. Seharusnya. □  - g 
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