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Ketika
kecil dan masih belum bisa menganalisis apapun, saya
pernah
ditakut-takuti dengan pernyataan di atas. Ketika itu saya menangis
ingin
meminta mainan dan keluarlah ancaman itu dari Tante. Intinya
orang bule itu adalah
mantan penjajah kita dan mereka akan membawa
kita jika kita bersalah sama ketika
mereka membawa para mata-mata
dalam film-film perang kemerdekaan.
Stereotip orang bule ini
seolah tertanam kuat dalam masyarakat kita dan bisa dilihat dari
acara lawakan di tv yang seringkali memposisikan bule sebagai
negatif. Bahkan
budaya mereka dalam pelajaran-pelajaran moral di
sekolah perlu disaring agar sesuai
dengan budaya kita. Atau disaring
karena budaya mereka bersifat negatif.

Di dalam masyarakat kita
sendiri stereotip seperti itu muncul di mana-mana. Bukan saja
hanya
untuk orang Bule tetapi juga kepada suku lain atau tetangga kita
sendiri.
Gejala rasisme seperti ini makin kuat gaungnya dengan
berbagai kebijakan politik yang
menyarankan adanya budaya adiluhung
yang merupakan gabungan unsur-unsur
budaya di Indonesia. Slogan ini
jelas menampilkan berbagai unsur kebudayaan sebagai
jelek dan
sebagian lagi adalah baik. Slogan ini sudah bersifat menghakimi dan
mengajak kita hanya berpikir secara dualisme baik buruk saja.
Pemikiran ini menjadi
kurang tepat mengingat yang baik bagi kita
belum tentu baik bagi orang lain dan nilai
yang kita pegang belum
tentu benar bagi orang lain. Mungkin benar ada yang universal
dalam
kehidupan ini, tapi penilaian yang universal itu tidak serta merta
di "gebya
h uyah
" dalam pelaksanaannya.

Bagi orang Jawa, berkata
"sudah makan" padahal dirinya "belum makan",
ketika
ditawari makan adalah sopan dan sangat adiluhung. Orang itu
dianggap bisa menahan
nafsu. Dari satu sisi ada nilai universal yang
dilanggar, yaitu kejujuran. Tapi bagi orang
Jawa, itu bukan tidak
jujur, tapi kesopanan.

Kembali ke stereotip tadi,
sekolah kita, saya pikir dengan berbagai slogannya seperti di
atas
tadi juga mengajarkan rasisme tanpa sengaja. Saya katakan tanpa
sengaja
karena mereka menganggap sedang mengajarkan budaya yang
adiluhung. Masalahnya
jelas, budaya adiluhung itu dalam pelajaran
sekolah kita sangat jawa sentris. Ada
jawanisasi di sana dan
bukankah itu menganggap yang jawa adalah yang paling baik?
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Karena itu mari kita berpikir
untuk terbuka terhadap berbagai perbedaan untuk bisa
bernegosiasi
dan berdialog serta hidup dengan orang lain dengan lebih baik.

Tidak ada yang lebih tinggi
atau lebih baik. Menara Babel dalam alkitab dibangun untuk
melahirkan sesuatu yang seragam dan adiluhung, tapi dihancurkan oleh
Tuhan,
adakah pelajaran yang kita petik dari sana?
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