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ABSTRAK

Marino, Yohanes. 2020. Potret Klitih: Studi Penelusuran Identifikasi Subjek
Lacanian Pelaku Klitih. Yogyakarta: Magister Ilmu Religi dan Budaya. Universitas
Sanata Dharma
Fenomena klitih yang merebak di Yogyakarta mengkhawatirkan banyak pihak
termasuk Pemerintah Daerah. Selama ini, klitih hanya dilihat sebatas sebuah tindakan
kriminal belaka. Satu hal yang menjadikan klitih ini menjadi begitu serius bagi
masyarakat adalah keterlibatan para anak-anak yang masih di bawah umur dalam klitih.
Bahkan klitih sering disematkan lekat dengan para pelajar di Yogyakarta.
Klitih sendiri adalah fenomena yang masih abu-abu dan berada dalam ruang
yang kabur. Ini disebabkan oleh politisasi media yang menggunakan klitih untuk
kepentingan tertentu. Sehingga klitih sering disalahartikan. Munculnya klitih yang
terkesan sporadis juga menambahkan kompleksitas fenomena ini.
Dalam penelitian ini, para pelaku diposisikan sebagai individu yang lahir di
dalam wacana. Apa yang mereka lakukan tidak terlepas dari dominasi wacana tertentu
yang ada di Yogyakarta. Maka dari itu, kisah hidup mereka akan digunakan untuk
melihat lebih jauh dan memahami bagaimana proses identifikasi para pelaku ini.
Setelah melihat dan menganalisa dengan konsep analisa empat wacana
lacanian, penelitian ini menemukan bahwa Yogyakarta memiliki beberapa hal yang
membentuk ruang klitih ini terus menerus ada.

Kata Kunci: Klitih, Analisa empat wacana, Subjek Lacanian, Perjalanan Identifikasi
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ABSTRACT

Marino, Yohanes. 2020. Potret Klitih: Studi Penelusuran Identifikasi Subjek
Lacanian Pelaku Klitih. Yogyakarta: Magister Ilmu Religi dan Budaya. Universitas
Sanata Dharma
Klitih, as phenomena which is wide spread in Yogyakarta, has become an
urgent problem to be solved by people, include the local government. Nowadays, klitih
is only seen as a criminal action only. This problems are worsen also by the
involvement of youth and student in Yogyakarta. Moreover, klitih is often given to see
the students in Yogyakarta.
Klitih¸themselves are paradoxical and complex phenomena. It is because the
politization which is done by the media for the political bussinesses. Klitih is often only
seen as a juvenile delinquency. The sporadic case of klitih also gave more complexities
in seeing this phenomena.
In this research, the perpetrators of klitih is seen as individual who has born in
a certain discourse of society in Yogyakarta. What they have done is always related to
the certain discourses happen in Yogyakarta. So, the stories of the perpetrators are
used as starting point to understand more on how they identify themselves.
In the end, after seeing and analysing by the lacanian four discourses, this
research find that Yogyakarta are creating these perpetrators and they live.

Keywords: Klitih, Lacanian Four Discourses, Lacanian Subject, Identification Process
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Jogja darurat klitih! Begitu bunyi salah satu pernyataan yang dikeluarkan
oleh media massa lokal, Kedaulatan Rakyat1, ketika memberitakan kasus kekerasan
yang dilakukan oleh para pelajar akhir-akhir ini. Klitih menjadi hal yang
mengkhawatirkan, bahkan cenderung mengancam bagi Yogyakarta. Sedikit
memberikan gambaran singkat tentang klitih, istilah ini pada awalnya tidak ada
korelasinya dengan kekerasan. Seperti dilansir dalam Tirto.id, klitih adalah istilah
dalam bahasa Jawa yang memiliki makna berjalan-jalan untuk mencari angin di
malam hari2. Belum ada catatan akademis yang jelas sejak kapan istilah klitih ini
berubah menjadi kegiatan untuk turun ke jalan, konvoi dan akhirnya melakukan
tindak kekerasan. Klitih sendiri menjadi tradisi baru bagi beberapa kalangan pelajar di
Yogyakarta3. Sebuah tradisi yang secara suka atau tidak sudah melekat pada kaum
pelajar Yogyakarta dewasa ini. Ini menjadi sebuah ironi ketika Yogyakarta dipandang

1

Dikutip dari http://www.krjogja.com/web/news/read/18877/Yogyakarta_Darurat_Klitih diakses
tanggal 4 mei 2018
2
Dikutip dari https://tirto.id/darurat-klitih-di-yogyakarta-cbH7 diakses tanggal 4 mei 2018
3
Meminjam apa yang diistilahkan Odit, dalam penelitiannya tentang geng Ghe-Max, sebagai “konvoi
nggole’I wong apes” yang mungkin memiliki pola yang mirip dengan klitih.
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sebagai kota pelajar namun di sisi lain juga terdapat “tradisi” klitih yang ternyata
sudah berakar selepas tahun 2000-an4.
Sejak tahun 2010, kasus klitih semakin meningkat secara signifikan.
Sepanjang tahun 2016, Polda DIY mencatat ada sekitar 43 kasus klitih yang terjadi di
provinsi Yogyakarta 5 . Bahkan, beberapa kasus diantaranya menjadi sorotan media
dengan meninggalnya Ilham Bayu Fajar, seorang pelajar SMP PIRI 1 Yogyakarta dan
Adnan Wirawan Ardiyanto, seorang pelajar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta 6 .
Keduanya adalah korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa oknum
pelajar 7 yang sedang melakukan aksi klitih. Korban dari aksi klitih juga bukan hanya
berasal dari kalangan pelajar. Para pelaku klitih juga sempat menyerang beberapa
warga yang disinyalir tidak menjadi bagian dari kelompok yang diidentifikasi sebagai
musuh dari kelompok oknum pelaku. Kasus penyerangan dengan target orang awam
ini pernah terjadi di beberapa tempat, seperti Sleman dan Bantul8. Bahkan di tahun
2018, ada 13 kasus klitih dalam catatan kepolisian 9 . Ini menandakan klitih tidak
hilang dari tahun ke tahun.
Pengalaman pribadi berelasi dengan mantan pelaku klitih menjadi pemantik
untuk mengangkat isu ini ke ranah akademis. Pertanyaan pertama yang muncul dalam
4

https://mojok.co/mod/esai/bicara-klitih-di-yogyakarta-dari-mantan-pelakunya/ diakses tanggal 19
November 2018
5
https://nasional.tempo.co/read/855484/di-yogyakarta-didesak-alokasikan-anggaran-tangani-aksiklitih diakses tanggal 8 mei 2018
6
http://regional.liputan6.com/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klitih-di-yogyakarta
diakses tanggal 14 Juni 2019
7
Untuk kasus Ilham Bayu Fajar, tersangka pelaku klitih adalah seorang pelajar SMP.
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3476610/6-pelaku-pembacokan-pelajar-di-yogya-divonis4-tahun diakses tanggal 19 November 2018
8
http://jogja.tribunnews.com/2018/02/05/tiga-pemuda-pelaku-aksi-klitih-di-bantul-akhirnya-diringkuspolisi
9
https://jogja.tribunnews.com/2018/12/27/selama-2018-13-kasus-klitih-terjadi-di-yogyakarta-duakorban-meninggal-dunia diakses tanggal 14 Juni 2019
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benak saya adalah bagaimana para pelaku klitih ini masuk ke dalam dunia yang
sedemikian sadis. Ada perbedaan yang mencolok antara apa yang dideskripsikan
dalam media-media dengan yang saya hadapi. Saya justru tidak merasakan dan
mengalami mereka sebagai monster yang haus darah seperti yang diceritakan di
dalam berita-berita. Justru yang saya lihat adalah pelaku klitih ini sebenarnya sama
seperti para pelajar lain yang tidak terlibat klitih. Mereka punya cita-cita, harapan dan
mimpi seperti kebanyakan pelajar lain. Dari sinilah muncul kegelisahan untuk melihat
lebih jauh perjalanan hidup mereka muncul sebagai subjek. Nantinya, perjalanan
hidup mereka inilah yang menjadi titik tolak untuk lebih memahami mengenai
fenomena klitih.
Dari kegelisahan inilah maka muncul sebuah gagasan untuk melihat klitih
untuk dibicarakan tidak hanya dalam bingkai tindakan kriminal, tetapi juga diletakkan
dalam sebuah sudut pandang bahwa klitih adalah fenomena yang sungguh kompleks.
Ini karena klitih sendiri besar kemungkinan beririsan tidak hanya dengan bagaimana
keadaan psikologis dari para remaja tetapi juga bagaimana masyarakat itu sendiri.
Kompleksitas juga bertambah ketika membicarakan bagaimana media lokal, baik
cetak maupun digital, juga membentuk wacana tentang klitih ini. Beberapa wacana
meletakkan klitih untuk dilihat sebagai pengacau dan sampah dari wacana
Yogyakarta sebagai kota pelajar yang menjadikan Yogyakarta terasa aman dan
nyaman bagi para pelajar. Ini ditunjukkan dalam pemberitaan di media lokal yang
menggambarkan klitih sebagai hal yang menodai narasi Yogyakarta sebagai kota
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yang nyaman dan aman bagi para pelajar10. Di dalam pemberitaan beberapa media,
para pelaku klitih dianggap sebagai oposisi dari masyarakat yang ingin menegakkan
narasi Yogyakarta sebagai kota yang aman dan nyaman. Dalam beberapa
pemberitaan, bahkan klitih dianggap sebagai sesuatu yang perlu dibasmi dan
diberantas 11 . Ini terlihat dalam beberapa pemberitaan di media lokal yang terus
mendengungkan mengenai bagaimana pelaku klitih harus ditembak di tempat, atau
bahkan jika perlu dibunuh dan dimusnahkan12.
Wacana inilah yang membangun perspektif masyarakat umum mengenai
klitih. Namun belum ada usaha untuk menampilkan suara dari para pelaku mengenai
klitih itu sendiri. Padahal, pelaku klitih ini sebenarnya lahir dari masyarakat itu
sendiri dengan wacana-wacana yang ada di dalamnya. Mereka juga anggota
masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa opini publik ada kecenderungan
bahwa mereka sudah dikategorikan oleh masyarakat ke dalam “sampah”. Maka dari
itu, rasanya sulit untuk membawa narasi yang berbeda untuk memahami fenomena
klitih ini di dalam masyarakat jika tidak menelusuri bagaimana subjek-subjek ini
terbentuk dan akhirnya masuk dalam lingkaran klitih.
Usaha untuk mengkaji dan memahami tentang bagaimana kekerasan pelajar di
Yogyakarta ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa
akademisi sudah mulai menyumbangkan beberapa sudut pandang untuk semakin

10

Dikutip dari http://www.tribunnews.com/regional/2017/11/06/banyak-klitih-berkeliaran-jogja-kinitak-aman-lagi tanggal 14 Juni 2019
11
Dikutip dari http://krjogja.com/web/news/read/76106/Serigala_Malam_Siap_Terkam_Cah_Klitih
diakses tanggal 16 Juni 2019
12
Dikutip dari
https://krjogja.com/web/news/read/85673/Kasus_Penabrakan_Dua_Pelaku_Klitih_Sopir_Bersalah
diakses tanggal 14 Juni 2019
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memahami mengenai kekerasan remaja di Yogyakarta. Ini dilakukan untuk semakin
memahami dan semaakin memberikan gambaran utuh. Beberapa di antaranya adalah
disertasi yang ditulis oleh Ariefa Efianingrum (2015)13 yang berjudul Praktik Sosial
dan Reproduksi Kekerasan di SMA Kota Yogyakarta. Ia membingkai klitih dalam
bingkai praktik kekerasan dan diletakkan sebagai sebuah produk dari sekolah sebagai
struktur dan kelembagaan. Ariefa Efianingrum (2015) menyatakan bahwa klitih
adalah budaya kekerasan yang diproduksi di sekolah. Ia yakin bahwa klitih dan kasus
kekerasan pelajar adalah produk dari sekolah sebagai sebuah bagian dari masyarakat.
Lantas ada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir (2010) yang melihat
kekerasan pelajar dari sisi sosiologi tentang bagaimana karisma pemimpin dari geng
pelajar dan bagaimana strategi mereka dalam mempertahankan eksistensi mereka. Ia
meneliti tentang bagaimana karisma kepemimpinan dalam geng Oestad. Sebelum
Hatib, ada juga penelitian yang dilakukan Odit (2008) mengenai pengalamannya
pribadi ketika menjadi anggota dari geng Ghe-Max pada tahun 2008 14 , yang
berkembang dan tumbuh di kampung Kauman, Yogyakarta sebagai kawasan religius.
Pola klitih yang terjadi saat ini memiliki pola yang hampir sama dengan konsep yang
ditawarkan oleh Odit (2008) sebagai konvoi nggole’i sing apes.
Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa fenomena klitih ini
belum utuh sebagai potongan puzzle yang lengkap. Rasa penasaran yang lebih dalam
timbul ketika membayangkan tentang bagaimana subjektivitas (yang berarti juga

13

Efianingrum, A. (2015). Praktik Sosial dan Reproduksi Kekerasan di SMA Kota Yogyakarta.
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
14
Budiawan, Odit. (2008). Bandit di Kampung Santri: Geng dan Preman di Kauman
Yogyakarta.Universitas Gajah Mada
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permasalahan identitas) dalam pelaku klitih ini terbangun. Ini penting dilakukan
karena di dalam proses pembentukan subjek inilah kita dapat melihat klitih secara
personal dan tidak lagi hanya dibingkai secara struktural namun juga masuk ke dalam
individu yang melakukannya. Untuk mengetahui subjektivitas dalam diri pelaku klitih
ini, maka diperlukan pendekatan psikoanalisa yang memiliki ruang yang sanggup
mewadahi kecurigaan saya terhadap fenomena ini. Kecurigaan saya bermula dengan
posisionalitas pelaku klitih ini yang juga merupakan hasil dari wacana yang
berkembang di dalam masyarakat. Wacana disini saya hubungkan dengan apa yang
ditawarkan oleh Jacques Lacan (1992) dengan teori analisa empat wacana. Masingmasing wacana akan melahirkan produk tertentu sesuai dengan pola dan relasi
hubungan yang ada di dalamnya. Posisi agen dalam analisa empat wacana lacanian
adalah posisi yang akan menentukan bagaimana wacana tersebut beroperasi di dalam
sebuah hubungan sosial.
Maka thesis ini akan menjadi sebuah jalan tersendiri untuk melihat lagi
fenomena klitih ini, yang ternyata lebih kompleks dari apa yang terlihat. Solusi yang
moralistik dan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait
(sekolah dan kepolisian), masih berada pada satu sisi dan tidak mencoba memahami
fenomena ini secara lebih luas. Ini karena masih kurangnya pemahaman atau
penelitian yang dilakukan untuk semakin memahami mengenai posisi para pelaku
klitih dalam sebuah wacana atau narasi besar yang ada dalam masyarakat. Dengan
memahami subjektivitas dari pelaku, maka kita akan memahami pula mengenai
bagaimana pelaku sendiri mungkin juga menjadi korban dari struktur yang lebih luas.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diberikan di atas, ada beberapa persoalan
yang ingin dijawab dalam thesis ini yaitu :
1. Bagaimana Yogyakarta dapat menjadi ‘wadah’ bagi klitih?
2. Bagaimana klitih diperbincangkan di Yogyakarta?
3. Bagaimana proses identifikasi subjek para pelaku klitih?
4. Wacana apa saja yang menyertai subjek dari agresivitas di ruang klitih ini?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang budaya dalam
membaca fenomena klitih yang terjadi di Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini
memiliki beberapa tujuan, yaitu :
1. Menguraikan bagaimana proses identifikasi klitih yang terjadi pada pelaku
klitih.
2. Menguraikan bagaimana masyarakat melihat pelaku klitih ini dan pandangan
tentang pelaku klitih.
3. Menguraikan wacana Lacanian apa yang terbentuk dari proses identifikasi
pelaku klitih.
4. Menguraikan wacana apa saja yang dibentuk di dalam subjek ruang klitih.
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1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian mengenai pembentukan subjek para pelaku klitih di Yogyakarta ini
memberikan manfaat sebagai berikut :
1. memberikan sudut pandang yang baru secara akademis terhadap
penananganan masalah klitih di Yogyakarta. Selama ini klitih baru dilihat dari
perspektif sosiologis dan jarang melihat pada posisi pelaku dalam klitih
sebagai wacana yang ada di Yogyakarta.
2. memberikan gambaran yang berbeda dari apa yang selama ini diketahui
masyarakat secara luas, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan
secara praktis dalam melihat kasus klitih ataupun pelaku klitih di Yogyakarta.
3. memahami dan lebih memperlakukan pelaku klitih sebagai seorang manusia
yang sedang mengalami pergulatan kultural dan subjek dalam masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka
Bagian ini menguraikan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya
mengenai bagaimana pelajar atau kaum muda yang lekat dengan kekerasan. Relasi
yang erat antara pelajar dan kekerasan ini, sekaligus memperkuat mengenai
bagaimana masyarakat sendiri juga menjadi “pupuk yang subur” bagi tindak
kekerasan yang berulang seperti fenomena klitih

ini. Uraian dalam bagian ini

dilakukan secara komparatif untuk melihat bagaimana pelajar dan kekerasan dipotret
secara akademis sehingga dapat dipahami letak penulisan akademis dari thesis ini.
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1.5.1 Praktik Sosial dan Kekerasan Pelajar di Sekolah
Ada relasi yang erat antara pelajar, kekerasan dan struktur kelembagaan
sekolah. Pernyataan yang ingin ditekankan dalam tulisan ini adalah mengenai
bagaimana sekolah juga turut andil dalam reproduksi budaya kekerasan di dalam
masyarakat. Dalam disertasinya, Ariefa (2015) meyakinkan bahwa kekerasan pelajar
memang direproduksi dari praktik-praktik sosial yang dilakukan di dalam sekolah
tersebut. Kesinambungan praktik kekerasan sosial di masyarakat dan yang terjadi di
sekolah dihubungkan oleh relasi yang terbentuk antara individu-individu yang ada di
dalamnya.
Ariefa bahkan mencurigai ketiadaan ruang belajar dan waktu yang cukup
sebagai biang keladi dari tindak kekerasan yang terjadi pada sekolah-sekolah
menengah di Yogyakarta 15 . Maka dari itu, sebagai bentuk kekurangan dari ruang
belajar yang ada di sekolah ini, muncul selebrasi di luar sekolah dari para pelajar
sekolah menengah ketika mereka telah lulus (Efianingrum, 2015). Perayaan kelulusan
dengan berkonvoi keliling kota dan keluar dari lingkungan sekolah seperti
menunjukkan konstruksi kolosal bahwa sekolah belum memberikan ruang belajar dan
berekspresi yang cukup. Kembali ke pernyataan awalnya, bahwa ada sistem, ada
pendidikan tetapi tidak ada cukup ruang untuk berekspresi di dalam sekolah.
Di sisi lain, pola interaksi dan sistem yang digunakan di dalam sekolah
memungkinkan untuk terjadinya proses reproduksi kekerasan pelajar. Bagaimana

Ariefa membahasakannya dalam “sistem pendidikan ada tetapi tidak memberikan ruang belajar
sebagai wahana berekspresi”.
15
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sistem pendidikan yang diterapkan justru menimbulkan represi yang berlebih
sehingga para pelajar membutuhkan ruang bagi diri mereka sendiri untuk berkreasi
dan tindak kekerasan merupakan salah satu cara mereka untuk memperlebar ruang
tersebut. Relasi di dalam sekolah juga tidak terjadi hanya pada guru dan murid. Tetapi
juga terjadi pada alumni, yunior dan senior. Lebih kompleksnya lagi, ada relasi juga
yang terjadi antara murid dan masyarakat di luar sekolah. Para pelajar membawa latar
belakangnya masing-masing ke dalam sekolah. Relasi-relasi inilah yang akan
membentuk ingatan kolektif sehingga terciptalah imaji musuh bersama pada satu
sekolah. Imaji ini yang menjadi bahan bakar untuk melakukan tindakan kekerasan
seperti penyerangan ke sekolah yang lainnya. Maka tidak mengherankan apabila
sekolah memang dekat dengan kekerasan. Praktik kekerasan yang ada di masyarakat
juga ikut masuk ke dalam sekolah seiring dengan relasi-relasi yang terbentuk di
dalam sekolah itu sendiri.
Penelitian yang dilakukan Ariefa Efianingrum (2015) ini memberikan
gambaran awal mengenai kekerasan pelajar yang terjadi di sekolah menengah
Yogyakarta. Ariefa membingkai perspektif kekerasan pelajar di Yogyakarta dalam
sebuah struktur kelembagaan pendidikan formal yaitu sekolah menengah. Namun,
dalam penelitian ini, perlu diperhatikan beberapa aspek di dalamnya. Pertama,
pendekatan yang dilakukan Ariefa Efianingrum adalah pendekatan sosiologis. Ia
melihat sekolah sebagai lembaga dan melihat pelajar dan perangkat sekolah yang di
dalamnya. Namun ada beberapa konsekuensi sebagai akibat pendekatan yang
digunakan dalam tulisan ini. Ariefa belum melihat aspek agensi dari pelajar. Padahal,
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ia juga menyatakan bahwa pelajar menjadi subjek dari struktur yang ada di
masyarakat. Agensi dari pelajar ini penting untuk dipahami bahwa mereka tetap
memiliki pilihan dan tidak diasumsikan sebagai subjek yang pasif terhadap relasirelasi yang terbentuk di dalam sekolah.
Ariefa juga tidak melihat bagaimana relasi-relasi yang terbentuk pada
sekolah-sekolah yang sudah mendapat status “mapan” dari masyarakat Yogyakarta.
Padahal, beberapa sekolah “mapan” juga memiliki relasi-relasi yang berpotensi untuk
mereproduksi praktik kekerasan. Sekolah-sekolah “mapan” ini mungkin sudah
dianggap memberikan ruang belajar yang cukup. Walau bagaimanapun juga, sekolah
“mapan” ini juga memproduksi kekerasan yang sama dengan sekolah-sekolah lain
yang dimasukkan dalam penelitiannya. Beberapa sekolah yang “mapan” ternyata juga
memiliki geng-geng sekolah di dalamnya. Namun memang tidak begitu nampak dan
aktif terlibat dalam aksi-aksi klitih.
Jauh sebelum Ariefa meneliti mengenai kekerasan yang direproduksi di
sekolah, penelitian yang hampir serupa pernah dilakukan oleh Paul Willis pada tahun
1977. Penelitian ini tidak langsung meneliti mengenai kekerasan pelajar namun lebih
fokus tentang korelasi antara kenakalan remaja merupakan sebuah bentuk ‘budaya’
yang dibawa oleh para pelajar ke sekolah. Dengan menggunakan pendekatan
Antropologi, Paul Willis memiliki kecurigaan bahwa ‘budaya’ yang mereka bawa
dari luar sekolah untuk masuk ke dalam merupakan dampak dari pertentangan kelas.
Sebagai akibatnya, anak-anak kelas pekerja tidak akan mendapat pekerjaan yang
lebih baik. Ia memulai penelitian dengan melihat langsung kasus anak-anak yang
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menyebut dirinya Hammertown Boys. Dari kasus Hammertown Boys inilah Paul
Willis mencoba melengkapi hipotesa mereka mengenai bagaimana reproduksi nilainilai kelas pekerja ternyata sudah dimulai jauh sejak mereka masih berada di
sekolah16.
Apa yang ditemukan oleh Paul Willis dan Stanley Aronowitz ini menarik.
Ternyata ada ‘budaya’ yang terbentuk yang nantinya mengakibatkan anak-anak dari
kelas pekerja ini tidak dapat merubah nasibnya di kemudian hari. ‘Budaya’ ini adalah
kebiasaan mereka melanggar peraturan di sekolah. Pelanggaran anak-anak ini juga
beragam. Mulai dari membolos hingga terlibat dalam geng di luar lingkungan
sekolah. Dari sinilah mereka mendapat stigma “anak nakal”. Dalam penelitiannya
mereka membahasakan apa yang dilakukan Temuan akademik ini menarik untuk
melengkapi studi mengenai bagaimana budaya kekerasan dan pelajar memang
memiliki relasi yang erat dan saling mempengaruhi.
Logika yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Paul Willis
menarik untuk dijadikan dasaran mengenai bagaimana sebenarnya ada sesuatu di
balik apa yang disebut “kenakalan” atau ekstrimnya “kekerasan”. Bahwa ada
‘budaya’ yang terbentuk lebih dahulu dan mempengaruhi para pelajar ini. Dalam
penelitiannya juga, ia memposisikan anak-anak nakal tersebut bukan sebagai orang
yang harus melalui proses normalisasi tetapi ia menggali jauh lebih dalam dari apa
yang mereka lakukan dan diletakkan di dalam konteks yang lebih besar.

16

Willis, Paul. Learning to Labor. (NY: Columbia University Press, 1977). Hal.2
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Namun dalam penelitian tentang kenakalan, kekerasan, dan para remaja ini,
masih belum dilihat para pelaku sebagai individu yang bebas dan memiliki latar
belakangnya masing-masing. Ini dikarenakan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini masih bersifat struktural dan belum memberikan gambaran yang cukup
untuk memahami mengenai bagaimana para pelaku klitih.
1.5.2 Gangster, Pelajar dan Masalah Sosial
Pelajar dan gangster ternyata memiliki hubungan yang erat. Bahkan dapat
dikatakan hampir setiap sekolah di Yogyakarta memiliki hubungan (afiliasi) dengan
geng tertentu17 . Gangster dan pelajar seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Hatib menyatakan bahwa pengalaman terlibat dalam geng bagi pelajar SMA adalah
pengalaman yang manis untuk dikenan18. Dari sinilah keterlibatan pelajar di dalam
sebuah geng, yang mungkin juga menyeret mereka ke dalam kasus kriminal, juga
menjadi sesuatu yang patut untuk diperhitungkan.
Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa geng yang melibatkan para pelajar
ini juga menjadi alat politik bagi penguasa 19 . John Pitts mengistilahkan geng ini
sebagai “youth crime” untuk menggambarkan deskripsi tentang geng. Ada beberapa
elit politik yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi para pemuda yang eksploratif
dan eksplosif untuk kepentingan mereka. Beberapa geng yang ada di Yogyakarta
memang ternyata memiliki afiliasi kepada partai politik tertentu. Sebagai contoh,
geng Oestad memiliki afiliasi dengan GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah) yang

17

Kadir, Hatib. A. Schools Gang in Yogyakarta. (2012), hlm. 353.
Ibid, hal. 353
19
Pitts, John. The New Politics of Youth Crimes. (NY: Palgrave macmillan, 2001), hlm. 1
18
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merupakan salah satu kelompok yang dekat hubungannya dengan Partai Persatuan
Pembangunan. Maka tidak dapat dihindari pula bahwa geng yang ada juga
merupakan salah satu strategi politik yang akan bergerak sesuai dengan skenario yang
diberikan.
Pada sisi lain, tidak hanya karena pemuda dan pelajar yang menyuburkan
kelompok-kelompok gangster ini tetapi juga karena kondisi ekonomi dan politik yang
terjadi. Dalam penelitiannya, Kristiansen (2003) memberikan penjelasan bahwa ada
faktor ekonomi yang menjadikan kelompok-kelompok seperti gangster tumbuh subur
di beberapa daerah. Krisis ekonomi yang berkepanjangan serta kesenjangan
kemampuan ekonomi menambah suburnya kelompok gangster dan organisasi
paramiliter 20 . Pengangguran dalam usia produktif, sebagai dampak dari situasi
ekonomi yang memburuk, menjadi tenaga yang cukup potensial untuk dijadikan
“kekuatan massa” bagi kelompok gangster yang sudah terlebih dulu ada.
Di sisi lain, kecenderungan pelajar, yang tentunya berada pada usia muda,
untuk berkumpul dan membuat kelompok adalah sesuatu yang wajar. Ini disebabkan
karena pada usia-usia tersebut, proses untuk mencari identitas, menemukan dan
akhirnya mengafirmasi sebuah identitas terjadi. Fase inilah yang akhirnya
menimbulkan beberapa masalah sosial di masyarakat. Bracher, dalam bukunya Social
Symptomps of Identity Needs (2009), berpendapat bahwa permasalahan identitas
inilah yang menjadi akar dari masalah-masalah sosial. Ia melihat bahwa
permasalahan sosial juga memiliki akar yang mendalam pada proses identifikasi
20

Kristiansen, Stein. Violent Youth Groups in Indonesia.(2003). Hal.111
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subjek yang ada di masyarakat. Jika akarnya juga mendalam ke ranah identifikasi,
maka ia berpikir pula bahwa dengan memahami proses identifikasi subjek akan
membantu menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat selain membenahi
sistem yang berjalan di masyarakat.

1.6 Kerangka Teori
Dalam memahami bagaimana subjek-subjek yang melakukan tindak
kekerasan ini terbentuk dan menjalani sebuah proses identifikasi, penelitian ini
dibantu dengan dua teori. Teori agresivitas yang dipaparkan oleh Lacan dan analisa
empat wacana lacanian akan digunakan sebagai pisau bedah analisa yang utama
dalam penelitian ini. Teori agresivitas digunakan untuk melihat dan memahami jejakjejak dorongan agresif dalam diri manusia yang erat hubungannya dengan proses
identifikasi subjek. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan empat wacana lacanian
yang akan membantu menguraikan mengenai bagaimana identifikasi subjek yang
hadir dalam hubungan sosial. Kedua teori ini digunakan untuk menunjukkan bahwa
subjek-subjek tersebut juga dipengaruhi oleh penanda tuan dalam relasi sosial mereka
yang berujung pada ruang klitih.
1.6.1 Teori Agresivitas Lacanian
Lacan memulai untuk membedakan mana yang agresivitas dan mana yang
agresi. Perbedaan yang mendasar antara agresivitas dan agresi adalah agresivitas
didefinisikan Lacan sebagai sebuah dorongan (drive/tendency) yang berhubungan
dengan pembentukan ego, sedang agresi lebih didefinisikan sebagai sebuah tindakan
kekerasan (violent act). Lebih lanjut lagi, Lacan melihat agresivitas sebagai sebuah
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tendensi destruktif (destructive tendencies) 21 yang terbentuk berkaitan erat dengan
proses identifikasi narsistik yang dialami oleh subjek. Jelas disini Lacan
membicarakan agresivitas yang sungguh berbeda dengan agresi. Agresivitas adalah
dorongan (drive/tendency) sedang agresi adalah tindakan kekerasan (violent act)22.
Lacan memulai gagasan mengenai agresivitas dengan pernyataan “Aggresivity
manifests itself in an experience that is subjective by its very constitution” 23 .
Pernyataan ini adalah titik pijak Lacan untuk mengatakan bahwa pengalaman subjektif
(agresivitas merupakan hal yang sangat subjektif) juga dapat dikaji secara akademis.
Ini penting mengingat agresivitas yang erat berhubungan dengan pembentukan ego,
yang tentu saja sangat subjektif. Walau demikian, Lacan tetap menarik lagi bahwa
agresivitas ini juga muncul dalam hubungan antar subjek. Maka dari itu, pernyataan
pembuka Lacan ini menjadi sebuah tonggak bagi Lacan untuk mengatakan bahwa
agresivitas, walaupun bersifat sangat subjektif, tetap dapat dikaji secara akademis.
Perjalanan atau pembentukan ego dibutuhkan peran liyan (others) yang
berfungsi sebagai cermin. Subjek akan melihat liyan sehingga menghasilkan imagoes
yang nantinya akan membentuk ego. Peran liyan (others), juga ditambahkan Lacan
dengan sebuah pernyataan “aggressivity arises when the ego encounters another
subject like himself and there awakens in h im a desire for the object of the other’s
desire.”24 Pernyataan ini menambahkan bahwa agresivitas juga terlihat dalam sebuah

21

Lacan, Jacques. Ecrits. (NY:Routledge,2001). Hlm. 9
Lacan, Jacques. The Seminar. Book I. Freud's Papers on Technique, 1953-54. Trans. John Forrester.
New York: Nortion; Cambridge: Cambridge University Press, 1988. p. 177
23
Lacan, Jaccques. Ecrits.(NY:Routledge,2001),Hlm.8
24
Ibid. Hal.19
22
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proses identifikasi subjek ketika subjek berhadapan dengan subjek lain yang sama
dengan dirinya. Singkatnya, agresivitas ini juga dapat dikatakan sebagai “iri hati”. Ini
dapat dilihat ketika seorang bayi melihat ayahnya yang diposisikan sebagai rival. Si
bayi akan berusaha untuk “menyingkirkan” ayah dengan menangis untuk mendapatkan
perhatian ibunya. Kasus ini dapat menjadi sebuah ilustrasi mengenai bagaimana
agresivitas merupakan hal yang normal terjadi dalam manusia sebagai subjek yang
sedang mengidentifikasi dirinya sendiri sepanjang hidupnya.
Agresivitas memang melekat dengan ego karena ia ada di dalam proses
identifikasi subjek yang bercermin kepada liyan. Ini menunjukkan bahwa peran liyan
dalam membentuk ego dan subjek bawah sadar juga sekaligus melahirkan agresivitas
atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa setiap individu memang terlahir dengan
agresivitas-nya masing-masing dan agresivitas ini bersifat sangat subjektif, yang
berkaitan erat dengan pengalaman masing-masing individu tersebut. Maka dapat
disimpulkan pula bahwa tiap individu memiliki agresivitas yang berbeda dan pemicu
yang berbeda.
Pada akhirnya, Lacan melihat agresivitas sebagai “the correlative tendency of
a mode of identification that we call narcissistic, and which determines the formal
structure of man’s ego and of the register of entities characteristics of his world.”25
Agresivitas lekat dan berkaitan erat dengan bentuk identifikasi narsistik yang ujungnya
adalah pembentukan identitas individu. Agresivitas menyertai serta menjadi energi
untuk proses identifikasi subjek. Maka dari itu, tidak mengherankan jika memang
25

Ibid. Hal.16
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agresivitas dapat dipahami sebagai suatu kewajaran dalam hidup manusia, sebuah
“narcissistic moment in the subject is to be found in all the genetic phases of the
individual…” 26 . Maka memahami agresivitas juga berarti sekaligus memahami
bagaimana ego dari individu yang dibentuk dari hasil identifikasi baik primer hingga
ke sekunder.
Dari perjalanan pembentukan ego-lah kita dapat melihat lebih dalam bagaimana
agresivitas ini dapat muncul. Konstruksi ego ini diawali dari subjek bawah sadar yang
bercermin kepada liyan (dengan huruf “l (liyan)” atau “o (others)” kecil). Hubungan
subjek bawah sadar dengan liyan ini dapat dilihat dalam hubungan seorang anak dan
ibunya. Fase ini yang disebut fase cermin (mirror stage), dimana subjek bawah sadar
bercermin dengan liyan dan akhirnya menghasilkan ego ideal. Ego ideal dihasilkan
sebagai cerminan dari subjek bawah sadar yang bercermin pada liyan yang ia pilih
sebagai liyan yang paling baik. Proses identifikasi yang narsistik ini juga pada
perjalanannya mengalami ancaman ketika bertemu dengan liyan yang mengancam
keutuhan ego. Dari ancaman terhadap keutuhan ego inilah, agresivitas menjadi energi
yang pada akhirnya terkonversi menjadi primitive agresivitas muncul. Maka ini
menjelaskan bagaimana agresivitas sebagai sebuah tendensi memiliki kaitan yang erat
dengan struktur narsistik dari proses pembentukan ego. Dari sinilah dapat kita rangkum
bahwa setiap individu memang memiliki agresivitas sebagai sebuah akibat proses
pembentukan ego.

26

Woodward, Kathleen. The Look and The Gaze: Narcissism, Aggression and Aging.
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Lacan mengatakan bahwa agresivitas ini akan muncul dalam “each great
instinctual metamorphosis in the life of the individual”27 yang membutuhkan syarat
yaitu ia harus bertemu dengan “unthinkable innateness of his desire” yang masih
memiliki kaitan yang erat dengan things (object of other’s desire). Dalam hal ini
Lacan memandang munculnya agresivitas sebagai sebuah fase dari kehidupan
seseorang dengan membahasakannya “metamorphosis in the life of the individual”.
Munculnya atau berubahnya agresivitas tetap ditentukan dengan apakah individu
tersebut bertemu dengan hasrat alami yang ada di dalam dirinya (unthinkable
innateness of his desire). Maka terbentuklah relasi triadik yang terjadi antara self,
other, dan thing. Namun tidak semua agresivitas ini mengalir dan terkonversi menjadi
agresi. Adakalanya pula tendensi-tendensi agresif ini mengalami sublimasi dan tidak
menjadi sebuah agresi. Tendensi-tendensi ini terkadang berubah bentuk dan sublim
menjadi sebuah bentuk rivalitas.
1.6.2 Empat Wacana Lacanian
Lacan melihat pentingnya peranan bahasa dalam membentuk sebuah
hubungan sosial. Namun apa yang disebut bahasa disini tidak sekadar dipahami
dalam lingkup dispilin linguistik namun juga berpengaruh pada fungsi psikologis dari
individu yang nantinya membentuk masyarakat. Lacan mencoba melihat lebih dalam
hal-hal yang mempengaruhi dalam hubungan sosial di masyarakat.

27

John P. Muller. Lacan and the Language (NY: International University Press Inc, 1982). Hal. 48
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Dalam skema yang dibuat Lacan, ada empat posisi yang tidak diubah dalam
analisis wacana yang ditawarkan Lacan. Empat posisi yang dimaksud adalah agent,
others, truth dan product. Mereka akan digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
agent →
truth

others
product

Posisi agent disini berperan sebagai pembawa pesan, sebagai posisi yang aktif dalam
wacana. Posisi ini pula nantinya akan diduduki oleh faktor-faktor aktif yang ada di
dalam subjek. Posisi others diduduki oleh pihak yang menerima pesan, yang harus
melakukan hal yang diminta oleh agent yang nantinya menghasilkan product. Perlu
diketahui juga bahwa truth adalah motivasi atau penyebab agent mengirimkan pesan
kepada others. Posisi atas (agent dan others) mencerminkan hal-hal yang terlihat,
eksplisit. Ini berbeda dengan posisi bawah (truth dan product) yang menunjukkan
hal-hal yang direpresi, ditekan dan disembunyikan.
Ada empat faktor dalam analisis empat wacana lacanian. Mereka adalah
master signifier (S1), knowledge (S2), the divided subject ($), dan object a. Keempat
faktor inilah yang nanti akan mengisi masing-masing posisi di atas sehingga akan
membentuk wacana-wacana seperti wacana tuan, wacana universitas, wacana histeris
dan wacana analis. Dari sinilah masing-masing wacana mendapat penamaannya
sesuai dengan faktor apa yang mendominasi atau menduduki posisi tertentu.
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Lacan memulai dengan wacana tuan yang ia sebut sebagai bentuk dasar
sebuah wacana 28 dan menguasai hampir dalam semua bentuk wacana. Wacanawacana lain bahkan hanya mengubah bentuk dari dasar wacana tuan. Disebut wacana
tuan karena master signifier menduduki posisi agent sehingga mendominasi wacana
digambarkan dalam bagan seperti berikut
S1 → S2
$

a

Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwa ada master signifier memberikan pesan
atau perintah kepada knowledge untuk menjaga fantasi yang ia punya ($<>a)29. Hasil
dari wacana tuan ini adalah object a yang berada di posisi kanan bawah.
Wacana yang kedua adalah wacana universitas di mana Lacan ingin
menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan perguruan tinggi saat itu. Pada era
1960-1970-an,

pengetahuan

(knowledge)

memang

menjadi

tangan

kanan

kapitalisme 30 . Melalui wacana universitas, ia mengkritik akademisi yang hanya
berfungsi sebagai knowledge yang menyembunyikan master signifier di bawahnya.
Singkatnya, knowledge hanya menjadi ‘selimut’ bagi master signifier yang ada di
bawahnya. Untuk melihat lebih jelas mengenai bagaimana wacana universitas
beroperasi, maka perlu digambarkan sebagai berikut :

28

Bracher, Mark. Lacanian theory of discourse: Subject, Structure and Society. (NY : New York
University Press,1996). Hal. 117
29
Ibid, hal. 117
30
Fink, Bruce. The Lacanian Subject. (NJ: Princeton University Press,1995). Hal. 132
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S2→ a
S1

$

Dalam wacana ini, knowledge (S2) menduduki posisi agent yang mendominasi
wacana. Namun di posisi truth, ada master signifier(S1) yang mendorong knowledge
(S2) untuk memberikan perintah terhadap object a. Pada akhirnya, sistem, jejaring
dan pengetahuan hanya sekadar alat yang digunakan oleh tuan, rezim (master
signifier) untuk mempertahankan kekuasaan. Hasil dari wacana universitas adalah
subjek terbelah ($) yang gagal menemukan object a.
Wacana ketiga adalah wacana histeris. Lacan mengatakan bahwa wacana
histeris adalah wacana pengetahuan. Ini disebabkan oleh agent yang mendominasi
dalam wacana ini adalah subjek terbelah ($). Wacana ini berlawanan langsung
dengan wacana universitas sebelumnya. Semua posisi dalam wacana universitas
berada dalam posisi yang terbalik. Untuk memperjelas, diilustrasikan demikian:
$→ S1
a

S2

Dalam wacana ini, subjek yang terbelah atau the divided subject ($) memberikan
pesan atau perintah kepada master signifier. Ia menuntut master signifier untuk
dipahami dan dipenuhi hasratnya. Motivasi subjek yang terbelah ini adalah object
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petit a yang berada di bawah sebagai truth. Hasil dari wacana histeris ini adalah
knowledge sebagai usaha dari master signifier memahami subjek yang terbelah ($).
Wacana yang terakhir adalah wacana analis. Dalam wacana ini, posisi agent
diduduki oleh object a dan bertemu dengan subjek yang terbelah ($). Maka demikian
subjek yang terbelah merasa dipenuhi hasratnya dengan bertemu object a ini. Berikut
gambaran mengenai bagaimana wacana analis ini beroperasi:
a→ $
S2 S1

Dalam wacana ini, yang mendominasi adalah object a yang bertemu dengan subjek
yang terbelah ($). Sang analyst yang diwakilkan dalam a, dimotivasi oleh knowledge
yang sudah didapatkan sebagai proses memahami subjek yang terbelah sebelumnya.
Dari proses inilah lahir master signifier yang baru. Master signifier yang ada adalam
wacana analis ini berbeda dengan master signifier yang ada di dalam wacana tuan. Ia
berbeda dalam konteks pembentukannya. Jika dalam wacana tuan, master signifier
tidak berasal dari subjek yang terbelah. Namun dalam wacana analis, master signifier
adalah hasil dari operasi wacana histeris dan wacana analis.

1.7 Metode Penelitian
Hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah agresivitas yang
ada di dalam subjek-subjek penelitian. Agresivitas ini dilihat dalam hubunganhubungan sosial yang terbentuk antar subjek dalam bentuk sebuah wacana. Maka
dari itu, untuk memahami bagaimana agresivitas ini dibentuk dan akhirnya berubah
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menjadi aggression, teori mengenai agresivitas di dalam psikoanalisa dibutuhkan
untuk menelusuri identifikasi dan hubungan antara liyan dan ego. Agresivitas sendiri
menjadi salah satu drive atau dorongan dalam proses identifikasi setiap subjek.
Dengan demikian, metode etnografis digunakan untuk mencari wacana/narasi dari
kisah hidup para pelaku klitih. Teori agresivitas dan analisa empat wacana lacanian
juga membantu untuk mengerucutkan data-data yang dibutuhkan.
Teori lain yang dibutuhkan adalah teori analisa empat wacana untuk
menjelaskan wacana-wacana yang menyertai selama perjalanan proses identifikasi
subjek. Di dalamnya terdapat master signifier yang mempengaruhi identitas masingmasing subjek. Proses penelusuran master signifier dalam bentuk value ini
didasarkan atas hubungan-hubungan sosial yang dibentuk selama perjalanan
identifikasi subjek. Dari hasil analisa wacana lacanian inilah, kita dapat melihat
sejauh mana master signifier yang ada di dalam perjalanan proses identifikasi subjek
tersebut mempengaruhi serta memberikan motivasi dalam setiap pilihan hidup subjek
tertentu.
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data kisah/narasi yang
turut membentuk para subjek. Pencarian akan narasumber dalam penelitian ini
dimulai dari relasi pribadi. Dari relasi pribadi ini, saya mendapatkan beberapa subjek
yang dapat dijadikan narasumber untuk penelitian ini, terutama bagaimana
kisah/narasi hidup mereka ini. Beberapa subjek juga akhirnya saya temukan ketika
mewawancarai salah satu narasumber. Metode pencarian secara snowball digunakan
juga dalam penelitian ini. Artinya, beberapa narasumber baru merupakan salah satu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

kenalan dari narasumber sebelumnya. Beberapa kriteria juga diberikan kepada
narasumber untuk menjaga keamanan dari peneliti dan narasumber. Beberapa
narasumber yang dianggap masih dalam kategori ‘berkasus’ tidak dimasukkan
sebagai narasumber.
Subjek-subjek yang diwawancarai adalah para mantan pelaku klitih. Adapun
disebabkan keterbatasan peneliti yang sudah menjalin relasi dengan para mantan
pelaku klitih, peneliti membatasi untuk memilih subjek-subjek yang sudah dikenal
sebelumnya. Maka sebagai konsekuensinya, data yang digunakan di dalam penelitian
ini mengalami bias dan tetap berhubungan dengan keterbatasan identitas saya.
Beberapa kelompok yang memiliki lingkaran kekerabatan keagamaan yang ketat
tidak mampu diakses sehingga data-data yang didapatkan lebih cenderung pada
kelompok atau geng yang lebih terbuka dalam keanggotaannya. Demi melindungi
narasumber, penelitian ini akan menggunakan inisial dari nama mereka. Wawancara
dilakukan secara informal untuk menghindari adanya ketidakleluasaan dalam
menggali informasi. Peneliti juga melakukan observasi terhadap para pelaku dalam
kehidupan sehari-hari sejauh membantu melengkapi data yang telah diungkapkan
oleh subjek dalam wawancara informal.

1.8 Sistematika Penelitian
Thesis ini akan dibagi dalam lima bab. Bab pertama berisi mengenai latar
belakang bagaimana pembentukan subjek dari pelaku klitih ini di masyarakat menjadi
sebuah fenomena yang penting untuk diperdalam lebih jauh lagi dalam penelitian.
Selain itu, dalam bab satu juga disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
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penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan yang terakhir
sistematika penulisan.
Bab dua akan lebih menguraikan tentang bagaimana konteks sosio-kultural
dari klitih ini di masyarakat. Dalam bab ini, akan diberikan deskripsi mengenai
bagaimana pemuda dan kekerasan bukan sesuatu yang baru terjadi di Yogyakarta. Ini
untuk memberikan landasan secara historis sehingga dapat membantu untuk
memahami konteks secara sosial dan kultural.
Dalam bab tiga, akan disajikan mengenai wacana-wacana apa yang ada di
masyarakat Yogyakarta mengenai klitih. Ini untuk memberikan gambaran bagaimana
wacana-wacana dominan mengenai klitih yang ada di masyarakat Yogyakarta.
Wacana-wacana ini akan diletakkan sebagai wacana universitas yang menyimpan
master signifier di dalamnya.
Bab empat akan lebih menyajikan analisa mengenai bagaimana pembacaan
lived experience dari para narasumber menggunakan analisa empat wacana. Ini
dibutuhkan untuk melihat lebih dalam pada akhirnya dapat memberi nama pada
pengalaman-pengalaman yang telah mereka miliki dan bagikan.
Penutup yang berupa kesimpulan dari apa yang sudah diteliti akan disajikan
dalam bab lima.
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BAB II
YOGYAKARTA: MUDA DAN BERBAHAYA

“Yogyakarta terdiri dari rindu, pulang dan angkringan”
Itu adalah sepenggal puisi yang ditulis oleh Joko Pinurbo pada tahun 2012
dalam buku puisinya yang berjudul Haduh, aku di-follow. Sebuah puisi yang cukup
menggambarkan mengenai bagaimana Yogyakarta diimajinasikan oleh banyak orang.
Yogyakarta adalah sebuah kenangan untuk dirindukan, tujuan untuk pulang (rumah),
dan tempat untuk berkumpul bersama teman-teman, yang direpresentasikan dalam
simbol angkringan. Yogyakarta selalu dinarasikan sebagai kota yang selalu muda dan
menjadi tempat-tempat untuk berkumpul anak muda.
Maka menjadi menarik untuk melihat Yogyakarta tidak hanya sebagai kota
dalam pengertian administratif tetapi juga sebagai kelompok kultural. Ini perlu
ditekankan karena klitih, sebagai sebuah fenomena kekerasan kaum muda Yogyakarta,
lahir dari sebuah dinamika yang terjadi di dalam masyarakat Yogyakarta. Melihat
Yogyakarta lebih dalam dan mengaitkan dengan fenomena klitih, perlu dipahami pula
bahwa Yogyakarta telah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Yogyakarta memiliki narasi sejarah yang cukup panjang sebagai kota yang memiliki
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daya tarik bagi kaum muda untuk datang dan mengalami Yogyakarta sebagai sebuah
kultur1.
Di sisi lain, Yogyakarta juga memiliki kompleksitas di dalamnya. Narasi yang
paling dominan adalah narasi Yogyakarta sebagai “Kota Pelajar”. Namun di baliknya,
Yogyakarta juga menyimpan narasi “berbahaya” tatkala membicarakan Yogyakarta
dengan dinamika underworld. Dinamika underworld ini identik juga dengan kekerasan
melengkapi fantasi Yogyakarta menjadi Yogyakarta yang muda dan berbahaya.

2.1 Yogyakarta yang Selalu Muda
Kekinian, muda dan mengasyikkan adalah bayangan-bayangan yang muncul di
benak orang-orang ketika mereka mendengar mengenai Yogyakarta. Respon ini
muncul tatkala membayangkan destinasi wisata di Yogyakarta yang memang sangat
menarik untuk datang dan mengunjungi Yogyakarta. Namun Yogyakarta memiliki
sejarah yang panjang mengenai pergeseran struktur dalam masyarakatnya.
Yogyakarta lahir setelah perjanjian Gianti yang memisahkan dua kerajaan besar
yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta 2. Sebagai kota yang berdiri
dengan sejarah kerajaan (atau biasa disebut dengan kraton), Yogyakarta memiliki
kultur feodal yang cukup kuat. Walaupun pada akhirnya setelah bergabung dengan
Indonesia, Yogyakarta memang tetap mempertahankan bentuk pemerintahan yang
monarki ini. Dari sinilah pemerintah Indonesia memberikan gelar “Daerah Istimewa”

1

Kultur disini penulis artikan sebagai sebuah dinamika yang terjadi di dalam masyarakat.
Goenawan, Ryadi. Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: Depdiknas, 1993).
Hal.2
2
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kepada Yogyakarta karena Kraton Yogyakarta pernah berjasa membantu berdirinya
Republik Indonesia3.
Yogyakarta sendiri sebenarnya berawal dari masyarakat yang berada di dalam
benteng atau biasa disebut “jeron beteng” 4 . Ini adalah lingkar paling dalam pada
masyarakat Yogyakarta selain kraton itu sendiri. Lingkar ini biasanya dihuni oleh para
priyayi ataupun para abdi dalem yang mengabdi untuk kraton. Lingkar kedua setelah
jeron beteng adalah lingkar yang dihuni oleh pemerintah kolonial dan juga pasar, yang
berisi para pedagang dan pendatang. Barulah lingkar terluar dihuni oleh rakyat biasa
yang tidak memiliki status sosial ataupun ekonomi. Mereka hanya mengandalkan
kegiatan bercocok tanam mereka. Tetapi puncak dari masyarakat ini adalah Sultan
yang bertahta di dalam kraton.
Di tengah kultur yang feodal ini, modernitas masuk dengan dimulainya era
industrialisasi di Yogyakarta. Era industrialisasi ini ditandai dengan berdirinya pabrikpabrik gula di Yogyakarta. Pabrik-pabrik ini pada umumnya dimiliki oleh orang-orang
Belanda. Sumardjan (1981) mengungkapkan bahwa pabrik-pabrik gula ini menggeser
kultur masyarakat Yogyakarta dari agraris menjadi industrialis. Namun demikian,
pribumi memang tidak diberikan ruang tersendiri untuk bergerak dan berkembang
secara ekonomi. Pihak Belanda malah mendatangkan orang-orang cina yang memang
dikenal sebagai pedagang untuk menangani perdagangan di Jawa, juga Yogyakarta.
Lahan-lahan pertanian pribumi juga hampir semuanya dikuasai oleh Belanda untuk

3

Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta
Goenawan, Ryadi. Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: Depdiknas, 1993).
Hal.2
4
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menanam tebu dan tembakau5. Pergeseran dari agraris menuju industrialis inilah yang
menyebabkan masyarakat Yogyakarta juga harus siap menerima perubahan-perubahan
yang ada di dalamnya. Perubahan yang paling dirasakan adalah semakin banyaknya
pendatang. Pendatang-pendatang ini biasanya adalah orang-orang dari golongan
Tionghoa dan Arab. Mereka diberikan keleluasaan untuk kepentingan perdagangan.
Orang-orang Tionghoa, yang didatangkan oleh Belanda sebagai buruh antara tahun
1860 dan 1930, pada akhirnya masuk ke Yogyakarta setelah mereka sukses menguasai
banyak sector perekonomian di luar pertanian. Pada tahun 1860, tercatat ada 150.000
orang dari golongan Tionghoa di pulau Jawa6. Dalam waktu beberapa tahun, orangorang Tionghoa ini juga tersebar dan membentuk pemukiman-pemukiman yang
berdekatan dengan kraton. Mereka membentuk pemukiman di dekat gerbang barat
daya yang ada di Ngasem.
Yogyakarta semakin berkembang pesat dengan maraknya pembangunan pabrik
gula selepas tahun 1870 7 . Dari pabrik gula inilah stasiun-stasiun kereta api mulai
dibangun untuk mendukung gerak laju ekonomi. Pabrik-pabrik gula ini membutuhkan
trem-trem yang digunakan untuk mengangkut tebu-tebu sebagai bahan produksi pabrik
gula. Mereka juga membutuhkan jalur kereta api untuk mendistribusikan hasil produksi
ke kota-kota lain di pulau Jawa. Selain itu, jalur kereta api ini juga berfungsi sebagai
sarana transportasi masyarakat. Hadirnya pabrik gula memaksa untuk dibangunnya

5

Sumardjan, Selo. Perubahan Sosial di Yogyakarta (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1981)
hal.261
6
Surjomiharjo, Abdurrachman. Kota Yogyakarta Tempo Doeloe : Sejarah Sosial 1880-1930.
(Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2008) hal.53
7
Goenawan, Ryadi. Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: Depdiknas, 1993).
Hal. 36
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pula infrastruktur-infrastruktur yang mendukungnya. Sejak saat itulah, Yogyakarta
mulai bergerak dan mulai menggeliat secara ekonomi. Walau demikian, pergeseran
masyarakat dari agraris menuju modernis ini juga berdampak pada meningkatnya
pengangguran. Orang-orang yang dulunya bekerja sebagai buruh tani harus bergeser
menjadi buruh pabrik-pabrik gula. Padahal, mereka belum memiliki kemampuan yang
memadai untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Maka beberapa orang yang gagal dan
tersingkir secara sistemik inilah yang akhirnya memutuskan untuk memenuhi ruangruang abu-abu yang terbentuk sebagai konsekuensi masyarakat yang semakin modern.
Di sisi lain, pemerintah kolonial juga membawa pendidikan masuk ke
Yogyakarta melalui sekolah-sekolah yang didirikan. Pendidikan ini tentu saja bukan
barang umum bagi semua orang. Belanda membatasi siapa-siapa saja yang akan
menerima pendidikan. Sekolah-sekolah yang dibentuk oleh Belanda pada awalnya
masih sangat kental dengan sifat keagamaan karena pengaruh para misionaris yang
datang, walau pada akhirnya pemerintah kolonial juga membuka sekolah-sekolah yang
lebih bersifat umum. Tujuan adanya sekolah ini jelas yaitu mereka ingin
mempertahankan supremasi politik dan budaya lewat pendidikan ini. Hanya kaum
priyayi dan bangsawan saja yang boleh masuk dan menikmati pendidikan ini. Itupun,
mereka harus menguasai Bahasa Belanda karena itu adalah bahasa pengantar yang
dipergunakan di dalam sekolah. Ini menjadi bentuk supremasi budaya dan mereka juga
dimasukkan lagi dalam kategori-kategori tertentu yang tidak memungkinkan mereka
untuk berinteraksi antar kelompok.
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Masyarakat Yogyakarta yang semakin modern ini juga turut berperan sebagai
inkubator beberapa aliran pemikiran yang nantinya turut membantu kemerdekaan
Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara, Achmad Dahlan, dan Wahidin
Soedirohosoedo adalah orang-orang yang lahir dari sebuah iklim modernitas yang
terbentuk di Yogyakarta. Pendidikan yang diterapkan oleh Belanda berdampak pada
lahirnya priyayi-priyayi yang justru melawan pemerintah kolonial. Mereka inilah hasil
dari pendidikan kolonial yang pada akhirnya justru melawan balik tuannya sendiri.
Yogyakarta menyediakan ruang-ruang untuk terbentuknya kelompok-kelompok yang
pada akhirnya melawan pemerintah kolonial. Jika dilihat dari perkembangan
Yogyakarta, ada pola-pola perubahan yang selalu terjadi. Yogyakarta mengalami
modernisasi dan sekaligus melahirkan aliran-aliran pemikir yang mampu menjadi titik
balik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, Yogyakarta sudah
mengalami banyak peristiwa yang mengharuskan dirinya berubah dan mengadaptasi
dari jaman ke jaman. Kemampuan adaptif yang terbentuk inilah yang menjadi daya
tarik bagi anak muda dewasa ini.
Berkembangnya aliran pemikir yang lebih modern ini memicu berdirinya
beberapa universitas di Yogyakarta di Yogyakarta. Selepas Yogyakarta cukup stabil
sebagai akibat dari agresi Belanda,
Maka tidak heran jika Yogyakarta adalah salah satu kota favorit para pencari
ilmu, baik sekolah menengah ataupun tingkat perguruan tinggi. Jumlah pelajar dan
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mahasiswa di tahun 2018 mencapai 538.345 jiwa8. Ini merupakan angka yang cukup
tinggi mengingat populasi keseluruhan di Yogyakarta adalah 3,8 juta jiwa9. Banyak hal
yang menjadikan Yogyakarta dilirik sebagai salah satu tempat untuk menimba ilmu
bagi banyak pemuda dan pemudi seluruh Indonesia. Banyaknya pilihan sekolahsekolah menengah ataupun perguruan tinggi menjadikan Yogyakarta sebagai one stop
service, satu tempat yang menyajikan banyak hal, dalam bidang pendidikan. Ini
dikarenakan Yogyakarta memberikan banyak pilihan sekolah maupun perguruan
tinggi. Total ada 62 unit sekolah yang layak ditawarkan di seluruh Yogyakarta dan ada
84 Perguruan Tinggi yang juga dapat menjadi pilihan mereka kelak ketika telah
menyelesaikan pendidikan SMA. Maka dapat dikatakan bahwa Yogyakarta selalu
terlihat “muda”. Bisa dibandingkan dengan data demografi Badan Pusat Statistik D.I
Yogyakarta pada tahun 2017. Data menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk
provinsi D.I Yogyakarta berada dalam usia muda (umur 15-24 tahun). Jumlah
penduduk dalam usia muda mencapai 567.034 orang. Ini merupakan rasio yang cukup
tinggi bagi struktur demografi provinsi D.I Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 55.408
tercatat sebagai pelajar SMA di provinsi D.I Yogyakarta dan 87.436 tercatat sebagai
pelajar SMK yang tersebar di berbagai Kabupaten dan Kotamadya. Jumlah tersebut
menunjukkan bahwa Yogyakarta mengalami kenaikan dalam jumlah orang muda dan
pelajar.

8

Dikutip dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/482-jumlah-peserta-didik#1
diakses tanggal 11 Desember 2019
9
Dikutip dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/361-jumlah-penduduk-diy
diakses tanggal 11 Desember 2019
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Dengan besarnya gelombang anak muda yang datang, maka tidak heran jika
Yogyakarta berusaha untuk terus memperbaharui dirinya sendiri dari tahun ke tahun.
Yogyakarta berusaha menjaga “wajah”-nya agar selalu tampak segar bagi para kaum
muda yang ada di Yogyakarta. Dengan gelombang orang muda yang datang dan studi
di Yogyakarta, maka dimunculkan juga sebuah usaha dari pemerintah untuk
“meremajakan” Yogyakarta. Usaha “meremajakan” wajah Yogyakarta ini ditandai
dengan banyaknya pembangunan atau dibukanya tempat-tempat wisata baru yang unik
dan mengundang para wisatawan khususnya kaum muda. Dengan spot-spot pariwisata
yang instagrammable, Yogyakarta berhasil menggoda para kaum muda untuk datang
dan bahkan mengajak mereka untuk mencicipi suasana Yogyakarta dalam jangka
waktu yang lama. Bahkan pusat perbelanjaan Malioboro disulap menjadi lebih bersih.
Sejak 2014 parkir-parkir liar di seputaran Malioboro juga ditata demi menjaring
ketertarikan para pendatang untuk berkunjung ataupun tinggal lebih lama di
Yogyakarta 10 . Belum lagi mengingat banyaknya acara yang diselenggarakan untuk
orang-orang muda yang ada di Yogyakarta. Beberapa acara yang selalu menyedot
perhatian orang-orang muda misalnya ArtJog, Festival Kebudayaan Yogyakarta,
Ngayogjazz, Festival Gamelan, dan Pasar Kangen.
Yogyakarta yang selalu muda inilah yang akhirnya juga turut membentuk
subjek-subjek para pelaku klitih, yang pada umumnya masih masuk dalam kategori
anak muda. Dari Yogyakarta yang selalu muda juga mereka terbentuk sebagai subjek.

10

Dikutip dari https://www.liputan6.com/regional/read/3028797/rancangan-wajah-malioboro-tahun2021 diakses tanggal 11 Desember 2019
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2.2 Yogyakarta juga Berbahaya
Di balik kisah-kisah romantis mengenai Yogyakarta, ada banyak narasi juga
mengenai premanisme dan kekerasan. Kisah-kisah mengenai gali atau preman dan
geng di Yogyakarta adalah kisah-kisah klasik yang sering diwacanakan di Yogyakarta.
Gali dan geng ini adalah dua narasi kekerasan yang berbeda sehingga perlu dipisahkan.
Gali, walaupun memiliki anak buah dan kelompok, mereka dikelola dengan dasar
patron personal. Di sisi lain, geng lebih dikelola dengan ideologi tertentu di dalamnya
dan tidak terlalu membutuhkan patron personal. Walau dalam kenyataannya
pembedaan yang demikian nampak kabur.
2.2.1 Para Gali Jogja
Selain wajah Yogyakarta yang rupa-rupanya nyaman, bagi para kaum muda
dan wisatawan, Yogyakarta menyimpan narasi mengenai kekerasan dan premanisme.
Pergeseran struktur masyarakat sebagai akibat hadirnya modernitas, turut melahirkan
gali atau preman, orang-orang yang tidak mampu untuk mengikuti perkembangan dan
perubahan struktur masyarakat. Preman sendiri berasal berakar dari Bahasa Belanda
Vrijman yang berarti “orang bebas”11. Jika merunut sejarah masa kolonial di Indonesia,
mereka ini dulu adalah orang-orang yang tidak mengabdi kepada VOC tetapi demi
kepentingannya bekerja untuk VOC. Mereka berada dalam konseptual yang abu-abu,
bekerja di dalam sekaligus di luar hukum12. Dari sinilah konsep “preman” diwariskan

11
12

Ryter, L. Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s Order. (1998). Hal.50.
Wilson, Ian Douglas. Politik Jatah Preman.(Jakarta: Marjin Kiri.2018).hal.23
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turun-temurun hingga saat ini. Ada banyak sebutan bagi mereka ini, mulai dari jago,
centeng, gali, bandit, blatingan, warok dan lain sebagainya.
Pada masa perjuangan hingga pasca kemerdekaan, mereka lebih terkenal
dengan sebutan “bandit”. Posisi mereka sangat abu-abu karena berada tepat di tengahtengah antara rakyat, penguasa lokal dan kolonial. Mereka merampok dari rakyat,
namun juga terlibat dalam beberapa peristiwa pemberontakan terhadap kolonial.
Bahkan beberapa kelompok bandit juga pada akhirnya memiliki ideologi di dalam
tubuhnya, tidak sekadar merampok dan terlibat dalam pemberontakan terhadap
kolonial. Beberapa kelompok mendirikan “Republik Jago” yang memiliki konotasi
sangat revolusioner13. Tujuan mereka jelas yaitu menolak hadirnya kembali Belanda
ke tanah air, walau ada pula beberapa kelompok yang memang sengaja berpihak pada
Pemerintah Kolonial untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di sisi lain, mereka juga
berharap untuk mendapatkan bagian dari kekuasaan pemerintah Indonesia yang pada
saat itu juga masih dalam tahap transisi kekuasaan. Dalam masa pasca kemerdekaan,
beberapa bandit dipilih dan akhirnya dimasukkan dalam struktur militer karena
pengalaman mereka dalam dunia kekerasan. Sedang oknum-oknum yang tidak
mendapatkan tempat dalam kekuasaan rezim memilih untuk menyingkir dan
menguasai beberapa daerah dengan tetap mempertahankan wilayah abu-abunya
sebagai “penyedia jasa keamanan” dan menjalin relasi dengan elit lokal sebagai bentuk

13

Smail.J.R.W. Bandung in the early Revoution.(NY: Cornell University,1964). hal. 24
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penyesuaian diri. Namun ada pula yang akhirnya bergabung dalam partai politik untuk
mengisi gerakan-gerakan pemuda yang ada di tubuh partai politik pada jaman itu14.
Orde Baru, yang berambisi untuk berkuasa secara otoriter total, membutuhkan
perpanjangan tangan kekuasaan hingga ke daerah-daerah. Preman-preman inilah
perpanjangan tangan kekuasaan selain dari aparatur negara dan birokrat dari Orde Baru
untuk mengendalikan gejolak-gejolak yang ada di daerah-daerah. Wilson (2018)
membahasakan tugas dari preman-preman ini adalah sebagai “pemelihara rezim”
dalam bentuk teror dan kekuatan sosial lain 15 . Ini berarti preman juga menjadi
“penantang” bagi kelompok-kelompok yang berpotensi mengguncang pemerintahan.
Mereka dibutuhkan oleh rezim sebagai garda depan untuk mengatasi gejolak supaya
tidak ada bentrokan langsung antara aparatus negara dengan kelompok yang
bergejolak. Peran gali disini sangat penting bagi Orde Baru yang ingin mengontrol
hingga ke daerah-daerah. Rezim mengambil resiko akan gagalnya tugas yang diemban
para gali ini dan adanya kemungkinan mendapat perlawanan dari para gali yang
menjadi perpanjangan tangan mereka. Ini dikarenakan beberapa dari mereka memang
masih berada dalam wilayah abu-abu tanpa adanya loyalitas terhadap siapapun juga
termasuk para rezim yang berkuasa.
Beberapa tulisan menggunakan istilah “pengusaha kekerasan”16 sebagai bentuk
penegas peran para preman ini dalam rezim yang berkuasa. Relasi antara kaum elit dan

14

Wilson, Ian Douglas. Politik Jatah Preman.(Jakarta: Marjin Kiri.2018)hal.109
Ibid, hal.29
16
Dalam bukunya politik jatah preman, Ia menggunakan istilah “pengusaha kekerasan” sebagai
penegas preman-preman yang sudah terlembagakan ketika jaman Orde Baru. Mereka menjual jasa
keamanan untuk kaum elit yang membutuhkan “otot”.
15
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para preman didasarkan dengan relasi yang saling menguntungkan. Mereka
mendapatkan patron dan perlindungan secara politik, sedang elit mendapatkan “tukang
pukul” mereka. Hal ini untuk menghindari bentrokan langsung antara rakyat dan
aparatur negara. Tentu saja relasi ini terkadang menimbulkan konflik-konflik yang ada
di antara para gali dan elit. Namun berkat kuatnya dominasi dari Orde Baru, konflikkonflik ini tak jarang menghilang atau tenggelam dengan sendirinya.
Pada masa Orde Baru pula, gali mengalami pelembagaan sebagai bentuk
otoritas pemerintah untuk mengatur relasi antara negara dan gali. Orde Baru melalui
tentaranya melaksanakan operasi pemberantasan yang disebut dengan Petrus17 yang
merupakan kepanjangan dari Penembak Misterius. Operasi ini dipimpin langsung oleh
Jendral Benny Murdani, yang nantinya menjadi Kopkamtib dan Komandan Angkatan
Bersenjata

18

. Tujuan operasi ini sebenarnya untuk membersihkan “penyakit

masyarakat”, salah satunya adalah premanisme. Operasi ini diklaim sebagai bentuk
“sterilisasi”. Akan tetapi pada kenyataannya, para gali yang menolak untuk bekerja
sama dengan rezimlah yang akan dibersihkan.
Operasi “Petrus” di Yogyakarta kala itu dipimpin oleh Letkol M. Hasbi 19 .
Dengan nama Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK), mereka berdalih bahwa
operasi ini hanya akan mendata para pelaku kriminal. Namun yang sebenarnya terjadi

17

Sebuah operasi militer yang dilakukan pada era Orde Baru dengan menembak mati para preman
yang dianggap tidak dapat bekerja sama dengan pemerintah, baik lokal maupun pusat. Petrus adalah
kepanjangan dari Penembak Misterius.
18
Barker, Joshua.State of Fear.(NY: Cornell University, 2001). Hal. 21
19
Diambil dari https://historia.id/politik/articles/petrus-kisah-gelap-orba-PyXNv diakses pada tanggal
28 maret 2019
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adalah mereka menerjunkan sejumlah eksekutor untuk menembak mati para preman
yang ada di Yogyakarta. Mayat para preman tak jarang sengaja ditaruh di tempattempat umum untuk memberikan imajinasi teror bagi para preman yang berani untuk
menunjukkan kekuatan melebihi Orde Baru. Laporan yang tertulis menyatakan bahwa
ada sekitar 250 jenazah yang ditemukan sepanjang operasi itu berlangsung di
Yogyakarta 20 . Ini merupakan salah satu bentuk ancaman yang ditujukan kepada
preman-preman yang menolak untuk bekerja sama dengan rezim. Lewat “Petrus”
inilah, Orde Baru ingin mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk bertahan adalah
dengan menyerahkan kesetiaan kepada rezim.
Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, ada vacuum of power sebagai dampak dari
menghilangnya kekuatan politik Suharto. Kekuatan pemerintah pusat yang menurun
membentuk ruang-ruang abu-abu yang dulunya diisi oleh rezim Orde Baru. Ini juga
berdampak hingga ke daerah-daerah seperti Yogyakarta. Lepasnya kekuatan rezim
Orde Baru ini berdampak pada kekosongan kekuasaan di daerah.Kekosongan
kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para “pebisnis kekuasaan” untuk berkontestasi
memperebutkan ruang-ruang publik (Kristiansen, 2016). Para gali yang dulunya dekat
dengan rezim Orde Baru mulai kehilangan pegangan dan harus bersaing dengan orangorang baru yang masuk dan berusaha merebut kekuasaan yang kosong sebagai akibat
tumbangnya rezim Orde Baru.

20

Van der Kroef, Justus M. Petrus: Patterns of Prophylactic Murder in Indonesia.(1985), hal. 745
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Situasi ini diperparah dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil.
Banyaknya pengangguran di Yogyakarta merangsang kelompok-kelompok ini tumbuh.
Didasari oleh kepentingan ekonomi, orang-orang yang membutuhkan penghasilan ini
mengikuti para preman-preman yang sedang berkontestasi merebut ruang-ruang
kekuasaan yang dulunya diisi oleh rezim Orde Baru. Mereka menawarkan jasa
keamanan sebagai akibat melemahnya kekuatan militer dan polisi (Kristiansen, 2016).
Dari sinilah preman-preman juga mulai mendapatkan pamor dan ruang yang semakin
luas.
Ulil Amri (2013) mengungkapkan cerita yang menarik ketika dirinya
diwawancarai oleh Tempo mengenai tiga sosok preman terbesar di Yogyakarta. Dalam
penelitiannya, ada tiga nama besar yang dimunculkan, yang tentu saja semuanya
memakai nama samaran. Ada nama Joko, Kris dan Yono. Mereka bertiga menguasai
dan mengelola wilayah yang berbeda.
Joko21 awalnya adalah seorang preman biasa. Namanya mulai moncer ketika ia
terlibat kasus perkelahian dengan seorang perwira tinggi militer di Yogyakarta yang
berujung tewasnya perwira militer tersebut. Setelah kejadian itu, ia melarikan diri ke
Jombang. Dalam pelariannya, Joko 22 sempat mengenyam pendidikan keagamaan.
Namun ia akhirnya tertangkap oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke meja hijau
untuk kasus pembunuhan perwira tinggi tersebut.

21
22

https://nasional.tempo.co/read/474722/tiga-sosok-preman-yogyakarta
Nama Joko adalah samaran. Beberapa mengenalnya juga dengan nama Gun Jack.
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Penjara tidak mengubah apapun dalam diri Joko. Malahan, ia semakin menjadi.
Beberapa bulan setelah bebas dari kasus pembunuhan perwira tinggi, ia juga terlibat
kasus pembunuhan hanya karena adu mulut. Namanya semakin moncer tatkala
relasinya dengan militer semakin dekat. Bahkan ia mendapatkan bekking dari pihak
militer. Ada isu yang beredar kala itu mengenai Joko yang diangkat menjadi mata-mata
bagi pihak militer. Di kemudian hari juga, Joko berafiliasi dengan salah Partai
Persatuan Pembangunan melalui Gerakan Pemuda Ka’bah, salah satu sayap politik dari
Partai Persatuan Pembangunan.
Mulai saat itu, Joko mulai menjadi preman yang cukup besar. Ia menguasai
wilayah Malioboro dan Pasar Kembang. Cerita lain mengenai Joko adalah kemurahan
hatinya dalam kehidupan sehari-harinya. Ia membangun beberapa masjid di sekitar
rumahnya. Ia juga merangkul orang-orang yang tersingkirkan di masyarakat karena
bekerja di dalam dunia gelap. Hingga akhir hidupnya, ia juga dikenal tetangganya
sebagai orang yang murah hati walaupun ia juga menyandang titel sebagai preman yang
cukup besar di Yogyakarta.
Namun di sisi lain ada cerita menarik mengenai putri dari Joko, yang bernama
Wulan. Seperti dilansir dari vice.com 23 , ia menceritakan mengenai pengalamannya
memiliki seorang ayah preman. Awalnya ia tidak tahu menahu mengenai pekerjaan
sang ayah. Ia hanya mengetahui jika ayahnya adalah seorang pedagang bakso. Di
rumahnya, ia membuka warung bakso. Akan tetapi ia menyimpan tanya karena sang

23

Diambil dari https://www.vice.com/id_id/article/qkbjvm/bapakku-gun-jack-preman-terbesaryogyakarta diakses tanggal 28 maret 2019
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ayah memiliki banyak anak buah. Seperti yang dituturkan oleh Wulan, sang ayah
mencintainya dan terkadang menyembunyikan ‘dunia preman’ dari mata Wulan.
Pada tahun 2011, Joko meninggal dunia. Kekuasaan Joko diteruskan tidak
kepada Wulan tetapi kepada Doni, anak angkat Joko. Ambiguitas Joko terlihat dari
cerita yang dituturkan oleh Wulan. Kepada Wulan, Joko mengaku sebagai anggota
Badan Intelejen Negara (BIN) dengan menunjukkan kartu anggota kepada dirinya.
Joko adalah seorang preman dengan nama dan kekuasaan yang kuat, tetapi ketika ia
berada dalam keluarga, ia menjadi seorang ayah yang amat sangat mencintai
keluarganya.
Pasca kematian Joko, mulai mencuat beberapa nama yang mulai merebut
wilayah yang dulunya menjadi kekuasaan Joko. Nama-nama seperti Sotong (yang
menguasai jalan Jogokaryan), Harno dan Santo (yang menguasai jalan Godean),
Marcelinus Bhigu (yang menguasai daerah Lempuyangan) muncul sebagai bentuk
rotasi kekuasaan atas hilangnya patron yang terdahulu.
Lain dengan Joko, Kris adalah preman yang memiliki usaha gelap berupa
perjudian. Ia dikenal membuka meja judi di Pasar Terban. Selain memiliki bisnis gelap,
Kris juga membuka usaha bengkel dan omprengan dengan trayek Jogja-Prambanan.
Namun usaha judinya dinilai lebih menguntungkan dan dapat menghidupi orang
banyak. Dari meja judi inilah kehidupannya semakin meningkat dan juga membawa
kedekatan relasi secara politik dengan penguasa lokal. Beberapa tokoh politik
terkadang datang pada Kris untuk meminta bantuan keamanan ataupun finansial. Nama
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Kris sebagai pentholan pasar Terban juga semakin naik seiring meninggalnya Joko di
tahun 2011.
Kemudian ada Yono24 yang akhirnya menjadi anak buah dari Kris. Berawal
dari tenaga keamanan Pasar Beringharjo, ia mulai malang melintang di dunia gelap
Yogyakarta. Latar belakang kehidupan yang keras membentuk dirinya menjadi
seseorang dengan watak pemarah dan mudah tersulut emosinya. Bahkan ia pernah
memimpin penyerbuan sebagai aksi balas dendam kepada anak salah satu anggota
militer di salah satu kompleks tersebut. Yono juga diberitakan memiliki susuk dan ilmu
kebal yang ia dapatkan dari ngelmu di Pacitan. Ia juga pernah menjadi komandan
Cakra, gerakan pemuda yang memiliki afiliasi dengan Golkar.
Kisah-kisah para gali ini mewarnai Yogyakarta sebagai kota yang muda
sekaligus berbahaya. Para gali ini bersaing untuk memperebutkan ruang-ruang
kekuasaan yang ditinggalkan oleh rezim Orde Baru.
2.2.2 Geng Jogja
Pada awal tahun 1980-an mereka lebih dikenal dengan istilah GALI(Gabungan
Anak Liar). Dari pentholan-pentholan inilah yang akhirnya membentuk geng dengan
berlandaskan ideologi tertentu tidak lagi hanya mengandalkan patron personal seperti
kelompok gali. Bahkan, beberapa geng awalnya hanya berawal dari geng kampung.
Seperti Ghe-Max dan geng kampung lainnya, akhirnya berkembang dan memiliki
anggota yang berasal dari kampung yang berbeda. Melihat perkembangan geng di

24

Nama Joko, Kris dan Yono saya pinjam dari penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh
Ulil Amri tahun 2005
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Yogyakarta ini juga berguna untuk memberi konteks klitih yang juga bagian dari narasi
geng yang ada di Yogyakarta.
Geng yang cukup besar dan melegenda di Yogyakarta di tahun 1990an adalah
QZRUH (Qta suka ruZuh Untuk Hiburan), JOXZIN (JOXO ZINTHING),
HUMORIEZT atau HRZ, GHE-MAX, MOXONDO, WAREK (Wani Hurek), MAERKID’S (Maergangsan Kidul), dan PUXON. Geng-geng ini lahir dari relasi yang terjadi
antara premanisme, politik lokal dan ideologi. Beberapa geng hingga kini masih
menjadi salah satu bekking bagi partai politik. Bahkan, mereka terang-terangan
mengklaim diri sebagai salah satu sayap dari partai politik tersebut.
JOXZIN atau JXZ adalah geng yang berawal dari kampung Kauman, sebuah
kampung yang terletak di utara Kraton Yogyakarta. Mereka juga biasa menyebut diri
mereka “cah 14” karena JXZ mirip dengan 7X2. Slogan yang sering mereka teriakkan
adalah “Sekali Kayuh Sepuluh Kepala Qzruh”. Ini sebagai bentuk adanya unsur
rivalitas yang terjadi pada saat itu. Musuh terbesar dari JOXZIN adalah QZRUH.
Mereka identik dengan penggunaan warna hijau pupus dan hitam.
Daerah kekuasaan mereka adalah alun-alun utara, karena ini dekat dengan
kampung Kauman, daerah asal mereka. Mereka juga dikenal dengan kelompok “gali
putih” karena memiliki ideologi religius. Sedangkan preman-preman dan geng yang
berasal dari Kampung Badran dikenal dengan “gali ireng”. Salah satu pendirinya,
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Nugi25 yang juga terlibat dalam geng besar lainnya yaitu GHE-MAX (Gerakan Muda
Kauman)26.
Ada beberapa versi narasi mengenai kepanjangan dari JOXZIN. Ada yang
mengatakan JOXZIN adalah singkatan dari Pojok Bensin, karena dulu mereka sering
berkumpul di sebuah warung bensin di depan gedung PDHI Sasonoworo. Rata-rata dari
mereka yang ikut berkumpul adalah para pelajar dari sekolah Muhammadiyah. Versi
lain mengatakan bahwa salah seorang anggota dari geng tersebut ada yang bernama
Joko dan dikenal karena keberaniannya. Maka ada pula yang menyebut sebagai Joxo
Zinthing. Setelah Joko tewas ditembak, JOXZIN berubah menjadi Joxja Zindikat.
JOXZIN adalah salah satu geng yang paling bertahan lama hingga sekarang.
Sudah menjadi rahasia umum apabila JOXZIN memiliki relasi yang erat dengan Partai
Persatuan Pembangunan. Mereka adalah “pasukan konvoy” bagi Partai Persatuan
Pembangunan. Hal ini dikarenakan anggota JOXZIN rata-rata juga menjadi anggota
dari GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah), salah satu sayap pemuda yang dimiliki oleh
Partai Persatuan Pembangunan.
Para pentholan JOXZIN juga sempat masuk dalam liputan media elektronik
lokal. Ini menandakan bahwa JOXZIN juga menjadi kelompok yang ingin dikenal di
dalam masyarakat Yogyakarta. Walau memang pada akhirnya, mereka masih
membatasi akses-akses untuk masuk. Dalam sebuah artikel yang ditulis dalam
krjogja.com, JOXZIN dicitrakan sebagai sebuah kelompok yang juga mampu untuk

25
26

Meminjam nama yang disamarkan dari tulisan Odit Budiawan (2008) Bandit di Kampung Santri.
Budiawan, Odit.2008. Bandit di Kampung Santri. Yogyakarta : UGM.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial atau biasa disebut Baksos. Ini
menjadi strategi tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan yang
terjadi.
Selain itu ada juga geng besar yang sudah jarang terlihat (laten). Nama QZRUH
pasti sudah tidak asing terdengar bagi orang-orang yang tinggal di Yogyakarta.
QZRUH adalah rival terbesar JOXZIN. Ini nampak pada slogan yang sering mereka
teriakkan yaitu “Sekali Tebas Mati Cah Empat Belas”. Jika JOXZIN menguasai daerah
selatan Yogyakarta, QZRUH memiliki daerah kekuasaan di daerah utara Yogyakarta.
Konon kabarnya, kekuasaan mereka berdasar pada rel kereta yang membelah
Yogyakarta menjadi dua bagian. Bagian utara rel adalah kekuasaan QZRUH, sedang
bagian selatan rel menjadi kekuasaan JOXZIN27. Berbeda dengan JOXZIN, QZRUH
memiliki anggota yang variatif dan sekuler.
Beberapa pentholan QZRUH yang terkenal adalah Darto, Bernard dan Edi
Kancil. Mereka kerap berkumpul di sekitaran Jalan Magelang, tepatnya di diskotik
Jogja Jogja (JJ). Pada awalnya mereka sering berkumpul di depan Bioskop President
(sekarang Galeria Mall). Mereka identik dengan warna merah dan hitam sebagai
penanda afiliasi mereka dengan salah satu partai politik yaitu PDI-P28.

27

Dikutip dari
https://krjogja.com/web/news/read/27170/QZRUH_dan_JOXZIN_Dua_Gank_Legendaris_Jogja_Siap
a_Mereka diakses tanggal 28 maret 2019
28
PDI yang dimaksudkan disini adalah Partai Demokrasi Indonesia-perjuangan pimpinan Megawati
Soekarnoputri sebagai hasil dari perpecahan hingga pecahnya peristiwa 27 Juli 1996.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

Berbeda dengan JOXZIN yang memiliki keanggotaan orang-orang dari kelas
menengah ke bawah, QZRUH memiliki anggota yang berasal dari orang-orang kelas
menengah ke atas. Daerah Jalan Magelang yang penuh dengan bar, pub dan diskotik
dulu adalah wilayah kekuasaan QZRUH. Sejak pasca reformasi, QZRUH mulai
kehilangan pamor dan kekuasaannya secara perlahan. Tidak ada catatan yang pasti
mengenai melunturnya kekuasaan QZRUH ini.
Selain, QZRUH dan JOXZIN, ada juga geng GHE-MAX (Gerakan Muda
Kauman) yang juga berasal dari Kampung Kauman. Menariknya, GHE-MAX ini
terbentuk dari sekumpulan pemuda Kauman yang jenuh melihat JOXZIN. Beberapa
pentholan JOXZIN akhirnya ikut dalam pembentukan geng GHE-MAX pada
tahun...29. GHE-MAX ini adalah geng yang cukup besar di era pasca reformasi. Sebagai
sebuah geng yang baru, GHE-MAX juga memiliki anggota yang cukup besar, termasuk
dari para pelajar.
Ada kemungkinan bahwa GHE-MAX lah yang membawa perubahan terhadap
karakteristik gang di Yogyakarta. Banyak anggota dari GHE-MAX yang merupakan
anak-anak muda dan bahkan masih berstatus pelajar (Budiawan, 2008). Budiawan
(2008) mendeskripsikan bagaimana GHE-MAX berusaha menjadi geng yang dapat
menarik bagi kaum muda dengan membuat kaos dan stiker sebagai tanda keanggotaan.
GHE-MAX adalah pelopor geng yang lebih memperhatikan anak muda. Mereka tidak

29

Budiawan, Odit.Bandit di Kampung Santri.(Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2008)hal.58
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sekadar berkumpul dan “mengelola” daerah kekuasaan tetapi juga mengadakan balap
liar dan konvoy keliling kota sebagai strategi eksistensi mereka.
Ketiga geng di atas adalah geng-geng yang melegenda di Yogyakarta. Mereka
berawal dari kelompok pemuda kampung yang membentuk geng. Di kemudian hari,
ada juga geng-geng yang terbentuk di sekolah dan beranggotakan para pelajar dari
sekolah tersebut. Nama-nama seperti RIB (Revolution in Boda)-BOPKRI 2, BBC
(Barisan Bocah Cuex)-SMAN 1 Depok, Oestad-SMA Muhammadiyah 1, NBZ (Night
Boyz)-Bopkri 1, GMH (Gadjah Mada Hooligan)-SMA Gadjah Mada, Ranger-SMA
Muhammadiyah 2, GRX-SMA Muhammadiyah 3, Vozter-SMK Muhammadiyah 7,
Hammer-Pangudi Luhur Yogyakarta dan masih banyak lagi nama geng-geng yang
berbasis sekolah lainnya yang ada di Yogyakarta 30 . Beberapa masih berdiri dan
akhirnya diakui sebagai wadah supporter sekolah tersebut dalam mendukung sekolah
mereka berkompetisi pada DBL (Developmental Basketball League). Beberapa bubar
dan hilang karena sistem sekolah mereka yang mengisi lebih banyak jumlah pelajar
perempuan.31 Beberapa masih berstatus sebagai geng sekolah yang tidak berhubungan
apapun dengan kegiatan sekolah baik di luar maupun di dalam.
Geng sekolah ini berkompetisi dan saling merebut gengsi. Beberapa geng
memang memiliki afiliasi yang kuat dengan geng kampung lainnya, namun juga ada
banyak geng yang tidak memiliki afiliasi dengan geng kampung manapun dan berdiri

30

Hampir di setiap sekolah di Yogyakarta memiliki geng. Lihat penelitian Hatib Abdul Khadir
mengenai Oestad dalam Jurnal School Gangs in Yogyakarta.2012
31
Ini persis apa yang dialami oleh GNB-SMAN 6 Yogyakarta, geng sekolah mereka perlahan tapi
pasti memudar karena rendahnya regenerasi yang terjadi sebagai akibat jumlah pelajar perempuan
yang lebih banyak daripada jumlah pelajar laki-lakinya.
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secara mandiri. Sebagai contohnya adalah OESTAD yang memiliki afiliasi yang erat
dengan kelompok seperti GPK, dan JOXZIN. Mereka berafiliasi karena adanya
ideologi religius yang ada di dalam tubuh kelompok masing-masing.
Relasi antar geng sekolah ini merupakan relasi yang paradoksal. Mereka bisa
menjadi musuh sekaligus menjadi kawan di waktu yang berbeda. Sebagai contoh, geng
NBZ dengan RIB tidak selalu memiliki relasi yang baik satu sama lain walaupun
mereka masih berada dalam nama “Bopkri”. Ada kalanya situasi-situasi tertentu
menyebabkan mereka menjadi musuh satu sama lain. Ini semua tergantung situasi dan
keadaannya. Ketika peristiwa “Moehammadiyah Bersatu” misalnya. Seluruh SMA
yang berbasiskan agama meleburkan diri menjadi geng PENTHANG 32 . Walau di
dalamnya terdapat HIPPIES dan NBZ yang kerap berkelahi satu sama lain.
Pada tahun 2012-2013, geng-geng sekolah ini berseteru dengan landasan
ideologi religius33. Bermula dari dugaan kasus penistaan agama oleh salah satu anggota
geng RIB terhadap OESTAD, maka geng-geng dengan ideologi keagamaan yang sama
bersatu untuk melawan geng-geng yang berseberangan secara ideologi keagamaan.
Peristiwa “Muhammadiyah Bersatu”34 adalah salah satu bukti dimana ideologi religius
kental dan dapat mempersatukan geng-geng dari sekolah dengan nuansa identitas

32

Hasil wawancara pribadi dengan pelaku klitih.
Hasil wawancara pribadi dengan para pelaku klitih yang juga terlibat dalam peristiwa tersebut.
34
Peristiwa Muhammadiyah Bersatu adalah peristiwa dimana geng-geng yang berasal dari sekolah
Muhammadiyah bersatu untuk melawan geng-geng dengan nuansa katolik/Kristen. Peristiwa ini dipicu
oleh dugaan kasus penistaan agama oleh salah satu pihak geng katolik/Kristen.
33
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agama yang sama. Mereka bersatu untuk menyerang kelompok dari ideologi yang
berseberangan.
Musuh mereka adalah geng dengan ideologi keagamaan yang berbeda yaitu
geng-geng yang berasal dari sekolah katolik/Kristen. Peristiwa ini membuat sebuah
koneksi dan afiliasi yang unik. Geng-geng dari sekolah dengan nuansa kristiani
akhirnya bersatu dan membentuk nama “PASTOER”. Di dalam Pastoer ini terdapat
geng-geng seperti Hippies-John De Britto, NBZ-Bopkri 1 dan RIB-Bopkri 2.
Terbentuknya aliansi ini sebagai respon dari peristiwa “Muhammadiyah Bersatu” dan
sekaligus merupakan bentuk solidaritas atas geng yang memiliki ideologi religiusitas
yang sama.
Walaupun masing-masing geng sekolah memiliki bekking ataupun koalisi
dengan geng-geng yang lebih besar, sangat jarang anggota geng yang lebih besar
terlibat dalam konflik geng sekolah. Ada jarak yang terbentuk antara geng lama seperti
JOXZIN, QZRUH dan GHE-MAX dengan geng-geng sekolah ini. Para pentholan geng
lama tidak akan terlibat langsung dalam tawuran ataupun dalam konflik yang terjadi di
antara mereka. Mereka hanya berperan sebagai bekking di belakang beberapa geng
sekolah ini. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa geng sekolah
yang memang diisi oleh preman-preman lokal35.
Dari geng-geng inilah lahir sebuah tradisi konvoi yang nantinya akan disebut
dengan istilah klitih. Konvoi dan berkonfrontasi di jalan adalah salah satu strategi

35

Geng RGZ atau Regazt yang banyak diisi oleh para preman di sekitaran sekolah. Mereka sering
dinilai lebih berbahaya karena kepemilikan senjata api ketika tawuran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

eksistensi dari geng yang ada di Yogyakarta. Jalanan Yogyakarta menjadi arena
kontestasi bagi geng-geng sekolah untuk berebut merayakan kebanggaan dari geng
mereka masing-masing. Klitih adalah cara mereka untuk merayakan “muda dan
berbahaya”.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bab III
WACANA KLITIH YOGYAKARTA

“…that the sweetest memories of high school are not only of experiencing ‘puppy’ love
but also being involved in mass fighting…”1
Kutipan dari jurnal yang ditulis oleh Hatib pada tahun 2012 menjadi kutipan
yang sesuai dengan cerita para mantan pelaku klitih. Di dalam tulisannya, Hatib ingin
menggambarkan bagaimana para pelajar memang benar-benar mengenang masa-masa
SMA mereka yang bukan saja diisi dengan kegiatan sekolah namun juga aktivitasaktivitas yang begitu agresif seperti klitih. Klitih sendiri memang lahir dari silang
sengkarut kondisi sosial-politik Yogyakarta2. Walaupun pada awalnya istilah klitih
lebih akrab dengan jalan-jalan malam untuk mengusir rasa bosan, pada akhirnya istilah
klitih ini merujuk kepada fenomena kekerasan di Yogyakarta. Ini disebabkan istilah
klitih kerap digunakan oleh geng sekolah untuk merujuk pada kegiatan konvoi
kendaraan bermotor pada malam hari dengan tujuan mencari musuh3.

1

Kadir, Hatib. A. School Gangs of Yogyakarta: Mass Fighting Strategies and Masculine Charisma in
the City of Students.(2012), hal.
2
Dikutip dari https://tirto.id/klitih-kenakalan-remaja-yang-terkadang-berujung-maut-dbsk diakses
tanggal 28 Mei 2019
3
Dikutip dari https://mojok.co/mod/esai/bicara-klitih-di-yogyakarta-dari-mantan-pelakunya/ diakses
tanggal 28 mei 2019
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Kompleksitas dalam memahami klitih semakin bertambah dengan adanya
wacana-wacana dominan yang didengungkan oleh media, rezim keamanan serta
lembaga pendidikan. Rezim yang berkuasa, lembaga pendidikan serta media
mengartikulasikan wacana yang pada akhirnya mendominasi masyarakat dan
mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat dan merespon mengenai klitih serta para
pelakunya.
Setelah melihat sekilas mengenai bagaimana klitih itu diwacanakan di dalam
beberapa media yang ada di Yogyakarta, barulah kita mencoba membicarakan
mengenai bagaimana sebenarnya pengalaman para mantan pelaku klitih. Pengalaman
mereka digunakan untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana aggressivity
mereka dapat dipahami dan disalurkan ke dalam klitih. Pengalaman mereka ini sebagai
sebuah “subject’s history4” atau kisah hidup para pelaku untuk menyelam lebih jauh
mengenai bagaimana proses identifikasi dan perjalanan mereka sebagai subjek.
Beberapa wacana dominan, terutama yang ada dalam masyarakat, akan digunakan
sebagai dasar dalam melihat bagaimana masyarakat Yogyakarta dalam melihat klitih.

3.1 Jogja dan Klitih
Jauh sebelum dikenal sebagai budaya kekerasan, istilah klitih dalam bahasa
jawa dimaknai sebagai mencari angin, mencari kesibukan atau berjalan-jalan tanpa

Istilah Subject’s History ini dipinjam dari Lacan untuk merujuk pada pengalaman subjek yang telah
lampau dimana mereka bertemu dengan liyan-liyan yang menyebabkan mereka untuk mengkonversi
aggressivity mereka menjadi sebuah aggression.
4
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tujuan. Istilah lain yang dikenal adalah klithah-klithih yang merujuk pada kegiatan
untuk mengisi waktu luang atau singkatnya tidak memiliki tujuan yang jelas.
Ada banyak istilah untuk klitih ini. Mulai dari konvoy nggole’i wong apes5,
mubeng hingga nglitih/nglithih. Namun dari kesekian istilah yang berbeda, ada
pemahaman yang hampir sama mengenai apa itu klitih. Klitih adalah konvoi kendaraan
bermotor (umumnya roda dua) dengan tujuan untuk mencari musuh (sweeping). Ada
karakteristik khusus yang membedakan klitih dengan kasus lainnya. Klitih jarang
dimotivasi oleh motif ekonomi apapun dan jarang sekali melibatkan motif pribadi6. Ini
yang membuat klitih sangat berbeda dengan kasus-kasus kriminal yang lain, termasuk
pembacokan ataupun kasus pembunuhan dengan motif dendam pribadi. Namun dalam
perkembangannya, terkadang klitih juga digunakan oleh beberapa media untuk
merujuk pada kasus perampokan dengan senjata tajam seperti yang terjadi di dalam
kasus yang terjadi di Mertoyudan pada 26 Juni 20197. Penggunaan yang merujuk pada
perampokan ini semakin membuat kabur dalam melihat fenomena klitih yang berawal
dari kasus kekerasan pelajar di jalanan Yogyakarta.
Dalam tulisannya, Hatib (2012) memberikan deskripsi klitih atau nglitih
sebagai

5

Istilah ini dipinjam dari tulisan Odit Budiawan (2008) yang mendeskripsikan salah satu aktivitas
geng GHE-MAX setiap malam.
6
Sumber dari wawancara pribadi dengan para pelaku klitih
7
Sumber https://regional.kompas.com/read/2019/06/29/07360311/tiba-tiba-bacok-pengendara-motordi-tengah-jalan-2-pelaku-diduga-klitih diakses tanggal 5 Juli 2019

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

“… a small-scale stealthy and sudden guerilla-style attack carried out by only a few brave and
determined members. Nglitih is carried out for revenge, usually because a friend was previously
beaten up and injured by a member or members of another gangs ”8

Ada penekanan khusus mengenai bagaimana klitih ini dilakukan. Hal yang perlu untuk
digarisbawahi adalah “guerilla-style attack”. Sebuah serangan gerilya yang ditujukan
bagi geng lain secara mendadak dan tidak terlihat serta dalam skala kecil. Serangan ini
juga dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam kepada kelompok lain. Definisi yang
diberikan oleh Khadir kemudian lebih berkembang ke arah yang lebih sporadis dan
terkadang tidak memiliki motif dendam antar kelompok.
Konsep klitih sebagai sebuah aksi konvoi mengitari kota dan melakukan
kekerasan bukan hal yang baru. Aksi seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa genggeng besar seperti JOXZIN, QZRUH dan GHE-MAX9. Pada tahun tersebut, istilah
klitih belum digunakan oleh media untuk merujuk pada aksi-aksi kekerasan anak muda.
Namun karakter ‘search and destroy’ sudah ada di dalam aksi-aksi yang mereka sebut
sebagai konvoi golek’i wong apes. Mereka juga membawa serta senjata tajam ketika
mereka sedang melakukan konvoi ini. Kasus pengeroyokan seorang pelajar SMA
Kolese De Britto yang berujung kematian oleh geng GHE-MAX10 pada mei 2000
adalah titik tolak untuk mengatakan bahwa konsep klitih yang berbentuk konvoi dan
melakukan aksi kekerasan bukan merupakan hal baru di Yogyakarta. Bernardus Dwi

8

Kadir, Hatib. A. School Gangs of Yogyakarta: Mass Fighting Strategies and Masculine Charisma in
the City of Students.
9
Untuk lebih lanjut mengenai geng-geng tersebut di atas, dapat membaca Budiawan, Odit. Preman di
Kampung Santri.
10
Budiawan, Odit. Bandit di Kampung Santri.(Yogyakarta: UGM, 2008) hal. 48
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Antoro (16) tewas dikeroyok geng Ghe-Max karena ia menyalip rombongan konvoi
Ghe-Max11. Aksi mereka dilakukan dengan melibatkan massa yang cukup besar dan
menyebut aksi mereka sebagai konvoi golek’i wong apes12. Dalam tahun-tahun
berikutnya, seiring meningkatnya represi yang dilakukan oleh aparat keamanan seperti
patrol malam hari oleh pihak kepolisian13, konvoi ini berubah menjadi aksi-aksi yang
lebih kecil dan sporadis. Bahkan Pemerintah Daerah juga memprogramkan untuk
merazia sekolah-sekolah yang dibantu juga oleh Satpol PP. Dengan adanya usaha
represi ini, mereka tidak lagi berada dalam rombongan besar namun hanya dalam
kelompok-kelompok kecil sekitar 2-3 motor.
Ada beberapa wacana yang berkembang mengenai klitih. Wacana seperti klitih
adalah bencana, sampah hingga klitih adalah aksi jagoan jalanan berkembang di dalam
masyarakat Yogyakarta. Wacana-wacana ini walau berbeda satu dengan yang lainnya,
tetapi masih memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Wacana-wacana inilah
yang mendominasi ketika ingin membicarakan klitih. Wacana-wacana dominan yang
ada di dalam masyarakat ini hadir sebagai sebuah knowledge (S2) yang diterima oleh
masyarakat serta menjadi cara pandang bagi masyarakat untuk melihat fenomena klitih.
Wacana dominan ini dikategorikan sebagai wacana universitas karena wacana-wacana
yang ada menjadi cara pandang masyarakat dan truth diduduki oleh penanda tuan
(S1/master signifier), berada di bawah knowledge (S2) yang menjadi cara pandang
masyarakat. Ini berarti wacana-wacana dominan ini digerakkan oleh master signifier

11

Ibid, Hal. 50
Ibid, Hal. 51
13
Dikutip dari http://jogja.polri.go.id/website/?p=20096 diakses tanggal 20 juni 2019
12
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tertentu. Singkatnya, wacana-wacana ini sedang digunakan sebagai pelayan untuk
intensi tertentu.

3.1.1 Klitih adalah Bencana
Salah satu wacana yang berkembang di masyarakat adalah melihat klitih
sebagai sebuah bencana yang meresahkan warga. Para pelaku klitih dianggap sebagai
subjek-subjek yang menimbulkan bencana yang mengancam masyarakat Yogyakarta.
Beberapa media bahkan mengafirmasi citra ini dengan memberitakan mereka sebagai
sebuah bencana dengan menyematkan judul dalam artikel mereka sebagai “Yogyakarta
Darurat Klitih”14. Setidaknya ada empat media (Mojok.co, Tempo.id, Tirto.id, dan
KRJogja.com) yang menggunakan judul berita “Yogyakarta Darurat Klitih”. Ada
kemiripan yang ingin ditekankan dalam pemberitaan di dalam empat media. Wacana
ini diperkuat dengan penggambaran klitih sebagai orang-orang yang tidak memiliki
alasan yang jelas. Hazwar Iskandar, salah satu perwakilan para orang tua siswa ketika
ada rapat dengar pendapat dengan DPRD DIY, memberi pernyataan demikian,
“Saya kira sudah dikatakan DIY Darurat Klitih, karena korban sudah banyak dan pelajar tidak
aman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tadi ada cerita seorang pelajar putri yang
diacungi celurit saat hendak berangkat sekolah. Ini sudah sangat keterlaluan dan tidak bisa
ditolerir.”15

14

Dikutip dari https://geotimes.co.id/opini/yogyakarta-darurat-klitih/ diakses tanggal 20 Juni 2019
Dikutip dari https://krjogja.com/web/news/read/18877/Yogyakarta_Darurat_Klitih diakses tanggal
26 juni 2019
15
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dalam kesempatan dengar pendapat di Gedung DPD RI DIY pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan ini sekaligus memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana klitih
dipandang oleh masyarakat Yogyakarta. Ada dua hal yang harus digarisbawahi dalam
pernyataan yang diungkapkan oleh Hazwar Iskandar. Yang pertama adalah bagaimana
klitih memang sudah menjadi sesuatu yang sangat mengancam bagi masyarakat
Yogyakarta. Ini ia tegaskan dalam pernyataannya “DIY Darurat Klitih”. Yang kedua
adalah bagaimana para pelaku klitih memang dilihat sebagai pihak-pihak mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat Yogyakarta. Bahkan, ia memberikan sebuah
kasus mengenai seorang pelajar putri yang dikalungi celurit ketika hendak berangkat
sekolah. Sedangkan Tirto.id melihat klitih lebih sebagai kenakalan remaja dengan
mengutip pendapat Soeprapto, sosiolog UGM yang meneliti mengenai kenakalan
remaja di Yogyakarta sejak 2007. Namun jika dilihat keempat pemberitaan ini, mereka
seakan sepakat bahwa klitih merupakan hal yang harus diatasi dengan segera, bahkan
sebuah bencana bagi masyarakat Yogyakarta.
“Bencana” ini juga direspon dengan adanya tuntutan dari pihak DPRD
Yogyakarta terhadap pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran untuk
klitih16. Ini semakin mengafirmasi bahwa klitih memang dilihat sebagai sebuah
bencana yang segera harus diatasi dan diselesaikan. Tuntutan untuk pengalokasian
dana dari pemerintah daerah adalah sebuah tanda bahwa klitih menjadi persoalan yang

16

Dikutip dari https://nasional.tempo.co/read/855484/di-yogyakarta-didesak-alokasikan-anggarantangani-aksi-klitih diakses tanggal 24 Juni 2019
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benar-benar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dengan adanya
pengalokasian dana.
Klitih dilihat sebagai bencana bagi masyarakat dan harus segera diatasi.
Wacana yang seperti inilah yang memperkuat kasus kecelakaan mobil pick-up yang
menabrak terduga pelaku klitih di Jalan Seyegan, Sleman17 hingga tewas. Seperti yang
dilansir dari Kumparan.com, kronologis kecelakaan tersebut seperti ini:
“Ketika berpapasan, pengendara motor matik tersebut memukul kaca depan pick-up yang
dikemudikan Nur Irawan dengan sebuah stick besi dan mengakibatkan kaca bagian depan
pecah. Sontak pengemudi membalik arah dan mengejar kedua pengendara sepeda motor
tersebut. Pick-up tersebut berhasil menyusul di Perempatan Seyegan.
Ketika sampai di Perempatan Seyegan, pengendara sepeda motor tersebut sempat melontarkan
kata-kata kalua mereka akan membunuh pengemudi pick-up dengan mengacungkan stick besi
tersebut. Karena emosi, pengendara pick-up mengejar hingga depan Puskesmas Seyegan dan
terjadilah tabrakan. Pengemudi pick-up lantas tak ingat lagi dan posisi mobil sudah dalam
keadaan terbalik”18

Kasus ini menarik untuk dilihat sebagai salah satu yang memperkuat bahwa ada
anggapan bahwa “bencana” klitih itu memang sedang terjadi. Bagaimana respon supir
pick-up dengan berbalik dan mengejar terduga pelaku klitih dan akhirnya menabrak
mereka hingga tewas adalah sebuah penanda akan ketakutan yang amat sangat terhadap

17

Dikutip dari
https://krjogja.com/web/news/read/85673/Kasus_Penabrakan_Dua_Pelaku_Klitih_Sopir_Bersalah
diakses tanggal 24 juni 2019
18
Dikutip dari https://kumparan.com/tugujogja/2-remaja-diduga-pelaku-klithih-tewas-ditabrakkorbannya-1544168768132203470 diakses tanggal 24 Juni 2019
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liyan yang mengancam. Kasus ini juga mendapat respon yang beragam dari warga net.
Namun dari respon tersebut, banyak warga net yang mendukung keputusan sopir pickup tersebut untuk mengejar dan menabrak para terduga pelaku klitih hingga tewas. Ini
tampak pada beberapa komentar dalam sebuah forum di Kaskus yang sempat
memposting berita-berita mengenai kecelakaan yang terjadi di Seyegan tersebut19. Dari
beberapa komentar yang sempat ditinjau dari forum ini, hampir semua komentar
merujuk pada dukungan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh supir pick-up
tersebut. Derasnya aliran simpati terhadap supir pick-up dapat memberikan gambaran
yang cukup kuat bahwa klitih memang menjadi sebuah bencana dan ancaman bagi
masyarakat Yogyakarta.

3.1.2 Pelaku Klitih: “Sampah” Yogyakarta
Sebuah komentar dari akun fesbuk Andra Dhaniswara yang menulis pada
kolom komentar dalam grup ICJ (Info Cegatan Jogja) pada tanggal 8 Januari 2020,
“Klitih = banci, cemen, nyaline cilik, ngisin isini jogja cuk, nak lanang tenan ora
mungkin wanine nglimpe, nak ngene kan ketorone wong jogja kui nyaline cilik, nak
rep dadi gentho sing nggo coro wong lanang...”20

Komentar ini menarik untuk mewakili bagaimana masyarakat Yogyakarta melihat para
pelaku klitih sebagai orang yang memalukan dan hanya merusak citra Yogyakarta.
Bahkan, dalam komentar tersebut, para pelaku klitih kembali dibandingkan dengan

19

Sumber : https://www.kaskus.co.id/thread/5c0a78c710d295026c10ba60/kejar-kejaran-2-pelakukriminal-tewas-dihantam-mobil-korban/ diakses tanggal 27 Juni 2019
20
Sumber
https://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/search/?query=klitih&epa=SEARCH_BOX
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gentho/preman. Ada pembedaan di dalamnya mengenai preman/gentho dengan para
pelaku klitih. Setidaknya para gentho lebih mendapatkan rasa hormat dibandingkan
para pelaku klitih ini walaupun apa yang mereka lakukan hampir serupa, yakni aksiaksi kriminal.
Dalam media sosial twitter juga sempat viral mengenai para pelaku klitih yang
tertangkap21 di Jalan Kaliurang Km.10. Pada video tersebut, seorang terduga pelaku
klitih yang sebelumnya memutar-mutarkan ikat pinggangnya di tempat umum sempat
dihajar lebih dulu oleh massa. Pada video tersebut, salah seorang warga berteriak,
“Bajingan kowe muni ora lara? Ora lara? Tak pateni kowe nek muni ora lara! Sing
mati uwes akeh, su!” Ada hal yang menarik dari video tersebut yaitu ada seorang ibu
yang mencoba melindungi remaja tersebut. Ia juga mencoba membawa remaja tersebut
ke kantor Polisi dan menenangkan kerumunan dengan mengatakan bahwa pelaku ini
memang masih layak untuk hidup. Namun demikian, ujaran ibu tersebut dilawan oleh
banyak warga lainnya yang mengatakan bahwa pelaku ini memang pantas untuk
dibunuh. Respon para warga net ketika menonton tayangan ini pun menarik untuk
dilihat lebih dalam. Komentar-komentar yang cenderung negatif seperti “pateni wae!”,
“gawe cacat wae bocahe!” adalah balasan-balasan yang paling banyak dalam
postingan tersebut. Dari video tersebut, wacana mengenai memandang para pelaku
klitih sebagai “sampah” Yogyakarta nyata adanya. Terduga pelaku pun mungkin bisa

21

Sumber: https://twitter.com/cuanmaksimal/status/1224670404641316864
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saja kehilangan nyawa pada saat itu jika saja tidak ada seorang ibu muda yang turun
dan mencoba menyelamatkan dirinya dari amukan massa.
Beberapa sekolah pun pada akhirnya juga menjadikan klitih sebagai salah satu
isu yang diangkat hingga mengadakan suatu bentuk gerakan #antiklitih. Salah seorang
guru, Ikha Tyas Intani, yang pernah menjadi guru di salah satu sekolah swasta di
Yogyakarta, mengatakan bahwa di dalam sekolahnya sudah mulai ada upaya
‘pembersihan’ dari para pelaku klitih dibantu oleh pihak kepolisian. Sekolah
memberikan sanksi tegas berupa dropout bagi para pelajar yang terbukti ikut dalam
aksi klitih. Hal serupa juga diamini oleh Faida Fitria yang mengajar di sekolah yang
berbeda. Faida Fitria mengaku bahwa rekan-rekan gurunya lebih memandang para
pelaku sebagai ‘sampah’ dan memang layak untuk dibinasakan. Sekolah-sekolah mulai
melakukan razia-razia untuk barang-barang yang menunjukkan identitas geng sekolah
dan senjata tajam.
Wacana melihat para pelaku klitih sebagai ‘sampah’ Yogyakarta merupakan
kelanjutan dari wacana klitih sebagai sebuah bencana yang memerlukan tindak darurat.
Wacana memandang para pelaku sebagai “sampah” lebih mengarah kepada para
pelaku klitih bukan lagi hanya melihat klitih sebagai sebuah peristiwa. Apa yang
dilakukan oleh sekolah-sekolah dan pihak-pihak kepolisian jelas merujuk kepada
upaya pembersihan para pelaku klitih ini agar tidak mengganggu dan mencemari
Yogyakarta, Kota Pelajar.
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3.1.3 Aksi Klitih: Aksi Jagoan Jalanan yang Sadis
Program NSI yang disiarkan oleh Metro TV, dalam salah satu episodenya
menelusuri mengenai kasus klitih yang menewaskan Dwi Rahmadani Herlangga (25),
seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada Juni 2018 lalu. Dwi meninggal
setelah mengikuti kegiatan sahur on the road yang diadakan oleh kampusnya. Ia tewas
dalam perjalanan ke Rumah Sakit Sardjito setelah mengalami luka bacok yang cukup
dalam. Pelaku MD, warga Tegalrejo, ternyata masih berusia 16 tahun. Diketahui pula,
ternyata Dwi Rahmadani adalah korban salah sasaran22. MD sebenarnya ingin
membalaskan dendam terhadap anggota geng lain yang sudah melukai anggota
gengnya. Namun naas, Dwi Rahmadani yang saat itu melintas menjadi orang yang
harus meregang nyawa.
Dalam berita tersebut, ada hal yang nampak ingin ditekankan oleh media untuk
memotret klitih ini. Hal itu adalah bagaimana klitih adalah sebuah aksi jalanan yang
sadistic dan tak kenal ampun. Ini ditekankan oleh media sejak awal pembukaan
pemberitaan tentang media untuk memberi gambaran seberapa sadis aksi klitih ini
dilakukan. Tidak adanya relasi yang deka tantara korban dan pelaku juga memberi
gambaran yang cukup jelas bagaimana para pelaku adalah monster yang haus darah.
Ada juga sebuah surat terbuka yang dilayangkan untuk Sri Sultan
Hamengkubuwono X yang diunggah dalam sebuah grup Fesbuk Info Cegatan Jogja

22

Dikutip dari
https://krjogja.com/web/news/read/68760/Motif_Pelaku_Bacok_Mahasiswa_UGM_Hingga_Tewas_K
arena_Balas_Dendam diakses tanggal 4 juli 2019
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oleh akun yang bernama Theresia Valentina23. Di dalam surat terbuka tersebut, ia
mengungkapkan demikian,
“Dengan ini kami menyampaikan keluh kesah kami, jujur kami sebagai warga Yogyakarta
semakin hari semakin waswas, takut akan aksi anak2 nakal apapun itu namanya yang dengan
nekat melukai bahkan sampai membuat nyawa orang lain melayang…”24

Dalam surat terbuka yang diunggah ke dalam grup fesbuk Info Cegatan Jogja ini,
menunjukkan kondisi Yogyakarta yang mencekam sebagai akibat perlakuan nekat para
pelaku klitih yang memburu siapapun dan membacok tanpa ampun.
Dalam artikel yang ditulis dalam Mojok.co, Jalanan Yogyakarta dicitrakan bak
medan pertempuran bagi para pelaku klitih25. Artikel ini juga ditulis oleh Moddie
Alvianto Wicaksono, yang mengaku sebagai mantan pelaku klitih. Mereka yang
bertempur adalah geng-geng sekolah yang mencari mangsa satu sama lain. Tak jarang
pula mereka memburu orang-orang secara acak, bahkan orang-orang yang tidak masuk
dalam geng manapun, sebagai pilihan karena tidak dapat menemukan musuh mereka.
Kesan untuk “maju ke medan perang” semakin kuat. Bahkan, mereka tidak jarang
mengawali klitih dengan berdoa terlebih dahulu26 sebelum mereka berangkat
melakukan aksi klitih. Dalam artikel tersebut juga terdapat sebuah pernyataan

23

Dikutip dari https://www.hipwee.com/travel/surat-untuk-sultan-hamengkubuwono-x-mohonlindungi-kami-dari-kejahatan-klitih-jogja-berhenti-nyaman/ diakses tanggal 4 Juli 2019
24
ibid
25
Dikutip dari https://mojok.co/mod/esai/bicara-klitih-di-yogyakarta-dari-mantan-pelakunya/ diakses
tanggal 4 Juli 2019
26
Ibid
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“…Mereka, pelaku-pelaku yang masih remaja, tapi sudah begitu pengecut karena beraninya
menyerang orang yang tak melawan, lalu pakai senjata pula. Hal-hal yang sebenarnya sangat
jauh dari aksi klitih yang saya tahu.”27

yang seakan ingin membedakan aksi klitih dulu dan sekarang. Namun dari pernyataan
ini, ada ambiguitas yang tertangkap. Di satu sisi, penulis artikel tersebut seakan ingin
membenarkan perbuatannya di masa lalu mengenai klitih yang begitu maskulin karena
mereka hanya memburu orang-orang yang sudah menjadi musuh dari kelompoknya
sendiri. Tetapi di sisi lain, ia ingin memberikan pernyataan bahwa para pelaku klitih
yang sekarang adalah seorang pengecut, tidak seperti dirinya. Ini disebabkan para
pelaku klitih yang sekarang lebih menyasar orang-orang yang berasal bukan dari
kelompok musuhnya. Ada kesan yang tertangkap bahwa klitih yang terjadi di masa lalu
terkesan lebih santun jika dibandingkan dengan klitih dewasa ini yang dicitrakan lebih
brutal.
Kesan untuk maju dan “bertempur” dalam medan perang juga diperkuat dengan
adanya persiapan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok28. Setiap kelompok
memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang memang dengan sengaja mempersiapkan
senjata-senjata dan mereka sembunyikan di dalam sekolah. Salah satu geng sekolah
dari sekolah kejuruan bahkan menempa besi-besi sisa dari workshop mereka untuk
dijadikan gaman. Cara ini efektif daripada harus mencari gear ataupun membeli senjata
sendiri.

27
28

Ibid
Hasil dari wawancara dengan mantan pelaku klitih yang dilakukan pada 25 Juni 2019
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3.2 Wacana Dominan sebagai Wacana Universitas
Wacana-wacana dominan yang melihat klitih sebagai bencana, “sampah” dan
sebagai sebuah aksi nekad beberapa pemuda, menjadi pengetahuan (S2) jika diletakkan
dalam analisa empat wacana lacanian. Dalam analisa wacana Lacanian, wacanawacana ini dapat dioperasikan sebagai sebuah wacana universitas. Untuk lebih melihat
bagaimana wacana dominan ini dioperasikan, maka dapat dilihat dalam ilustrasi
sebagai berikut:
S2→ a
S1 $
Dalam wacana-wacana dominan, kedudukan agent diisi oleh sistem pengetahuan klitih
dan wacana klitih yang dibentuk oleh media. Di posisi truth, ada media, rezim
keamanan serta sekolah yang ingin menggunakan wacana ini untuk kepentingan
tertentu. Posisi others diisi oleh para murid, para orang muda dan masyarakat
Yogyakarta yang ingin dituju oleh truth. Pada akhirnya, wacana ini akan menghasilkan
bentuk subjek yang terbelah ($) di mana masyarakat Yogyakarta menjadi subjeksubjek yang gelisah dan takut.
Meletakkan wacana dominan ini ke dalam wacana universitas lacanian berarti
kita melihat bahwa wacana klitih sedang digunakan oleh beberapa pihak untuk
kepentingan tertentu. Beberapa politisi menggunakan klitih untuk dijadikan bahan
kampanye ketika masa pemilu yang lalu. Isu klitih memang menjadi isu yang sungguh
menarik bagi para politisi mengingat isu ini sungguh membuat masyarakat Yogyakarta
benar-benar mengalami ketakutan yang luar biasa. Penggunaan wacana klitih sebagai
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isu yang diangkat dalam kampanye politik adalah contoh kasus yang sesuai dengan
wacana universitas. Ini berarti berita-berita tentang klitih (S2) sengaja dibentuk untuk
membuat masyarakat (a) menjadi subjek-subjek yang gelisah ($).
Bukti nyata penggunaan klitih sebagai sebuah knowledge(S2) adalah dengan
adanya poster-poster kampanye para politisi dalam pemilu 2019 lalu. Tagar #antiklitih
serta adanya jaminan bahwa klitih akan hilang menjadi bahan kampanye bagi para
politisi ini. Seakan-akan ada sebuah jaminan yang diberikan kepada masyarakat apabila
tokoh tersebut terpilih sebagai anggota legislatif daerah.
Wacana-wacana dominan ini juga mengakibatkan warga masyarakat menjadi
semakin histeris. Apalagi ditambah dengan kebijakan pihak kepolisian yang mulai
merazia anak muda yang sedang berkumpul. Tanpa alasan apapun dan bertanya
terlebih dahulu, pihak kepolisian memutuskan untuk membubarkan anak muda yang
sedang berkumpul dan ngobrol di warung-warung burjo yang sudah menjadi imaji
tempat berkumpulnya para pelaku klitih. Kasus supir pick-up yang menabrak hingga
tewas terduga pelaku klitih juga sebagai buah dari wacana dominan ini. Supir pick-up
menjadi subjek yang terbelah dan histeris. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk
menabrak hingga tewas kedua terduga pelaku klitih yang berboncengan dengan sepeda
motor matic.
Media, lembaga pendidikan serta rezim yang berkuasa mengartikulasikan
wacana-wacana yang pada akhirnya berhasil mendominasi di dalam masyarakat
Yogyakarta mengenai klitih. Apa yang mereka artikulasikan berhasil sehingga
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membentuk ketakutan masyarakat yang sedemikian rupa sehingga masyarakat pada
akhirnya menjadi pelaku klitih ini adalah musuh dan penyakit yang harus diberantas.

3.3 Penutup
Klitih adalah sebuah fenomena yang kompleks dan rumit. Kompleksitas klitih
yang dipengaruhi oleh artikulasi wacana-wacana yang berasal dari media, rezim
pemerintah dan sekolah semakin mengaburkan masyarakat dalam melihat klitih. Apa
yang diberitakan terkadang tidak dapat dilepaskan dari intensi-intensi yang erat
kaitannya dengan tujuan ekonomi dan politik. Maka dari itu, melihat kisah hidup para
pelaku klitih adalah sebuah jalan untuk melihat klitih dari perspektif yang lebih
komprehensif sehingga fenomena ini dapat lebih jelas dilihat dan dipahami.
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BAB IV
KLITIH: WACANA TUAN, WACANA HISTERIS dan
SADISME

“Aggressiveness is the tendency correlated with a mode of identification I call narcissistic, which
determines the formal structures man’s ego and of the register of entities characteristics of his
world.”1

Lacan melihat aggressiveness/aggressivity ini adalah bagian dari bentuk
identifikasi narsistik yang pada akhirnya menentukan bagaimana ego individu
terbentuk. Singkatnya, aggressivity memang berkaitan erat dengan proses
identifikasi individu. Lacan mendasarkan aggressivity-nya dengan death drives
yang sudah dimulai oleh Freud. Mereka sangat meyakini bahwa manusia
didorong oleh dua dorongan dalam proses identifikasi mereka, yaitu dorongan
eros/love dan thanatos/death instinct. Dengan mendasarkan kisah hidup para
pelaku klitih dalam penelitian dengan proses identifikasi diri memberikan sudut
pandang alternatif dari yang selama ini diwacanakan.
Bab ini terlebih dahulu akan memaparkan mengenai kisah hidup singkat para
pelaku klitih sebelum nanti akan dianalisa dan diperas wacana-wacana apa yang
berada dalam kisah hidup mereka. Kemudian, bab ini akan dilanjutkan ke dalam
telaah menggunakan teori analisa empat wacana dan teori mengenai agresivitas
dan sadomasochism yang dipaparkan oleh Lacan. Di dalam sub-bab ini nantinya
cerita-cerita hidup dari para subjek akan dianalisa dan dilihat lebih dalam sebagai

1

Lacan, Jaccques. Ecrits.(NY:Routledge,2001),Hlm.8
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sebuah bentuk proses identifikasi dan ruang identitas yang terbentuk di
Yogyakarta bagi para pemuda.

4.1 Cerita Para Pelaku
Jika klitih dibicarakan sebagai sebuah bencana, jagoan ataupun koboi oleh
masyarakat Yogyakarta melalui media-media, maka cerita dari pengalaman
mantan pelaku klitih menjadi sebuah penyeimbang perspektif kita dalam melihat
klitih. Para pelaku klitih adalah bagian dari masyarakat Yogyakarta, yang juga
adalah seorang manusia yang bertumbuh dan mengalami proses identifikasi untuk
menjadi bagian dari masyarakat Yogyakarta. Mereka juga adalah subjek-subjek
yang berada dalam pusaran wacana-wacana.
Maka untuk menelusuri wacana apa saja yang mempengaruhi mereka hingga
memutuskan untuk melakukan aksi klitih, dalam bagian ini akan disajikan kisah
hidup mereka yang singkat untuk melihat bagaimana subjek-subjek ini
mengalami wacana-wacana yang ada sejak dari dalam keluarga mereka.

4.1.1 Kisah PS : Si Anak Mbunglon2
PS, seorang pemuda yang kira-kira berumur dua puluh lima tahun, duduk
di sebuah kantin kampus bersama dengan teman-temannya. Ia pun masih
menjalani persahabatan dimana ia dan teman-temannya sempat tergabung di
dalam sebuah geng sekolah. PS baru saja menyelesaikan studinya pada program
studi Pendidikan sejarah. Teman-teman PS banyak yang sudah mendahului PS
menyelesaikan studinya. Setelah melalui pergulatan mimpi dan cita-cita, PS
akhirnya mencoba untuk memulai karirnya sebagai seorang guru.
2

Mbunglon adalah istilah yang dipakai oleh PS untuk mengungkapkan bagaimana ia memiliki banyak
‘wajah’.
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PS adalah anak yang tumbuh di lingkungan yang disiplin. Ayahnya seorang
anggota kepolisian yang sudah memiliki pangkat yang cukup tinggi di Polda
DIY. Ibunya adalah anak dari seorang tentara yang berasal dari Sulawesi. PS
memiliki satu kakak laki-laki. Dari dua latar belakang tersebut, budaya disiplin
mengalir deras di dalam keluarga. Kekerasan fisik juga kerap dialami oleh PS
sebagai bentuk pendisplinan dalam budaya keluarga. Ia mulai pindah ke
Yogyakarta mulai kelas dua SD.
Budaya keluarga yang sangat disiplin dan cukup keras membuat PS
jengah. Sebenarnya, ia tidak nyaman dengan aturan-aturan yang diperlakukan
cukup ketat di rumah. Apalagi, memang dari kecil PS memiliki emosi yang
meledak-ledak. Ingatan yang paling jelas adalah ketika ia dipukul oleh ayahnya
karena ketahuan merokok ketika ia kelas 2 SMP. Pada malam itu juga, ia pergi
dari rumahnya di daerah Prambanan menuju rumah Budhe-nya di daerah Tajem
(Maguwoharjo) dengan berjalan kaki. Kedekatan dengan Budhe, adalah hal yang
paling ia ingat. Pada waktu itu, hanya Budhe, yang mampu membujuk PS kecil
untuk kembali ke rumah bersama dengan orangtua. Ia kerap melarikan diri dari
rumahnya dan menginap di rumah Budhe. Kembali lagi, Budhe-nya adalah orang
yang dapat meluluhkan hatinya untuk kembali ke rumah bersama dengan
orangtuanya.
Masa-masa Sekolah Dasar PS memang lebih banyak dilalui dengan berada di
luar rumah. Ini sebagai bentuk ketidakpuasannya terhadap peraturan yang
diterapkan di rumah. Tentu ia juga tidak suka dengan sikap keras dan ringan
tangan ayahnya dalam mendidik dirinya. Baginya, peraturan dan budaya yang
diterapkan di rumah sungguh membuat dirinya muak dan bosan. Ia sudah mulai
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mencoba untuk merokok sedari duduk di bangku Sekolah Dasar. Tak banyak
yang ia ceritakan mengenai masa-masa Sekolah Dasar. Yang sering ia ingat
adalah bagaimana ia memang sering mencoba untuk melanggar dan tidak menaati
peraturan dan kebiasaan yang diterapkan di dalam keluarganya.
Menginjak masa remaja, ia melanjutkan ke SMP yang berada di daerah
Berbah, Sleman. Keterbatasan yang dimiliki oleh sekolahnya ketika SMP
membuat dirinya harus lebih banyak bergaul dengan orang-orang di luar sekolah.
Maka dari itu, ia akhirnya aktif dalam kegiatan gereja untuk mencari teman. Dari
kegiatan gereja inilah PS menemukan teman-teman yang pada akhirnya
mengenalkan dirinya ke dalam geng sekolah. Sejak SMP, ia memang telah
memiliki niatan untuk masuk ke SMA BOPKRI 2 (Boda). Ini didorong oleh
impiannya untuk mengembangkan dirinya menjadi seorang pemain basket.
Teman-teman yang ia kenal dari lingkungan gereja juga memberikan saran untuk
masuk ke SMA BOPKRI 2.
Setelah Ujian Nasional SMP, ia sering nongkrong bersama teman-temannya
yang telah bergabung di dalam geng RIB (Revolution in Boda)3. Pada waktu itu,
ia belum tergabung secara resmi ke dalam geng, karena ia masih berstatus pelajar
SMP. Ia masih ingat mengenai peristiwa yang membuat dirinya semakin mantap
untuk bergabung ke dalam geng RIB tersebut.

Revolution in Boda adalah sebuah geng yang terbentuk dari sebuah “revolusi” karena adanya dualism
kepemimpinan. Dulunya Boda memiliki geng bernama “Pastoer (Pasukan Siap Tempoer)” dan BOSER
(Boda Serempak).. Karena adanya dualisme kepemimpinan dan ketidakpuasan anggota, maka berdirilah RIB
yang didukung oleh beberapa senior dengan tujuan untuk memberikan “angin segar” dan menyatukan
kembali yang terpecah.
3
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“Aku wes rampung UN SMP, nang thethekan. Beberapa bulan ana kasus bar kuwi. Pas
kuwi aku ndelok korban e dipateni nang ngarep mataku. Pas kui aku langsung yakin, mas.
Oke. Mantab iki.”
(Setelah selesai UN (Ujian Nasional) SMP, saya ikut nongkrong. Beberapa bulan
setelahnya terjadi kasus. Ketika itu, saya melihat korban dari mereka dibunuh di depan
mataku. Tidak butuh waktu lama, saya yakin untuk masuk dan bergabung.)

Semenjak peristiwa itu, ia semakin yakin untuk masuk ke dalam geng dan siap
menjadi ‘pemeran’ baru di dalam panggung geng Yogyakarta.
Di awal masa-masa SMA, PS mencari cara untuk dapat masuk dan
menjadikan dirinya “pentholan” di dalam geng. Senioritas begitu dihargai dan
disegani di dalam lingkungan sekolah. Bahkan, PS dan teman-teman
seangkatannya tidak berani untuk bertatapan mata dengan para senior di sekolah.
Mereka sungguh segan dengan para senior, khususnya dengan para senior yang
masuk dan bergabung ke dalam geng. Di awal masa sekolah, ada dua orientasi
yang berlangsung. Orientasi yang pertama adalah orientasi yang dilaksanakan
oleh pihak sekolah sendiri sebagai sarana pengenalan sekolah. Namun selepas
orientasi di sekolah, terdapat inisiasi yang secara rapi dan tersembunyi dilakukan
untuk merekrut anggota geng RIB. Biasanya mereka akan diajak oleh para senior
untuk bergabung di dalam tongkrongan yang sama sebelum mereka harus
melakukan aksi-aksi sebagai syarat menjadi anggota geng. Ajakan para senior
pun dilakukan melalui mekanisme mulut ke mulut. Ini untuk menghindari
informasi bocor ke pihak sekolah.
Dari nongkrong inilah para senior yang sudah tergabung di dalam geng
RIB melakukan upaya regenerasinya. Dalam rangka untuk meneruskan tradisi
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geng sekolah, mereka mulai mengajak para angkatan baru untuk meneruskan apa
yang sudah menjadi menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun yang berulang.
Sebuah tradisi untuk terus mempertahankan reputasi geng sekolah menjadi
semangat mereka untuk menarik anggota baru untuk geng sekolah.
“Ya piye yo mas. Jenenge wae wes dadi tradisi sekolah tahun ke tahun. Aku ya mung
setuju wae. Piye neh. Nek wes mlebu sekolah e, ya cetho kudu mlebu geng e, mas.” 4
(Ya bagaimana ya, mas. Namanya juga tradisi sekolah dari tahun ke tahun. Saya
hanya bisa menerima. Mau bagaimana lagi. Jika memutuskan untuk masuk ke
dalam satu sekolah, ya jelas harus masuk gengnya juga, mas.)

Pada akhir masa inisiasi geng, mereka akan mengadakan reyenan. Ini
adalah sebuah bentuk ujian yang senyatanya bagi para anggota baru untuk dapat
membuktikan kemampuan mereka. Di reyenan, mereka diharuskan menyerang
sekolah musuh. Tentu dalam reyenan ini para senior juga ikut terlibat namun
lebih menjadi pengawas bagi para anggota baru. Para anggota baru ini diminta
untuk gaman yang mereka bawa biasanya batu, tongkat, gear motor dan lain
sebagainya. Reyenan adalah peristiwa yang selalu diingat oleh PS karena pada
saat itulah ia menghadapi ketakutan yang nyata. Apalagi rekam jejak geng RIB
yang cukup kuat, membuat PS gugup dalam reyenan. Jelas bahwa PS
memikirkan mengenai “karir”-nya di dalam geng. Dengan bulat hati, ia
mengumpulkan segala keberanian dan ketekadan hatinya untuk maju dan
bertempur dalam reyenan. Sepulang sekolah, ia dan teman-teman seangkatannya
berboncengan menuju sekolah yang sudah ditentukan sebelumnya. Rasa tegang
dan gugup jelas dirasakan oleh para anggota baru. Bagi mereka, inilah momen
4

Wawancara pribadi dengan PS tanggal 3 Februari 2019
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dimana mereka menentukan nama mereka masing-masing untuk menjadi
pentholan.
Setelah reyenan, biasanya secara sendirinya anggota yang tertarik akan
menetap di tongkrongan. Mereka-mereka yang tidak tertarik atau takut untuk
bergabung ke dalam geng biasanya akan mulai mundur.
“Biasane bar reyenan kui do mretheli, mas. Wes do ra ketok nang burjo. Yo nek jare
senior sih memang adat e nggonku ngono. Cah-cah e jumlah e luwih sithik dibandingke
sekolah liyane.”5
(Biasanya setelah reyenan, beberapa anggota keluar. Sudah tidak muncul lagi di
burjo. Katanya senior, tradisinya memang seperti itu. Jumlah anggotanya lebih
sedikit dibandingkan dengan sekolah lainnya.)

Momen reyenan menjadi seleksi alam dimana orang-orang yang tidak ingin
bergabung akan mundur dengan sendirinya. Tidak jarang pula hampir separuh
dari jumlah orang yang ikut reyenan mundur dan tidak bergabung.
Setelah melewati berbagai macam aksi dan inisiasi, PS bergabung dengan
geng. Ia sangat yakin dengan keputusannya untuk bergabung masuk ke dalam
geng. Sebuah jalan untuk mendapatkan pengakuan dari sekitarnya. Tentu ia juga
sudah berpikir bahwa dirinya juga memiliki modal dalam klitih dengan postur
tubuh yang besar dan tinggi, memungkinkan dirinya untuk menang dalam
pertarungan manakala ia sedang ngedrop6 sekolah lainnya.
Perjalanan PS dalam mencari reputasi dirinya tidak selalu berjalan mulus.
Ia berpikir keras mengenai bagaimana cara yang cepat untuk mendapatkan
5

Ibid

6

Ngedrop : menyerang sekolah musuh
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reputasi di dalam geng.

Pada akhirnya ia mencetuskan sebuah ide untuk

melakukan solo klitih. Ia klitih seorang diri dan mencoba tidak melibatkan
siapapun demi mengangkat namanya di dalam geng. Salah satu sasaran yang
sering ia cari adalah anggota dari geng RANGER (nama geng sekolah SMA
Muhammadiyah 2 Yogyakarta). Ini karena ia tahu bahwa RANGER/MUHA
adalah musuh terbesar dari RIB. Dengan begitu, reputasi PS akan dapat naik
dengan cepat. PS hanya bermodalkan nyali dalam menjalani aksi solo klitih.
Hampir setiap hari, sebelum masuk sekolah, ia sering mlipir untuk mencari
anggota-anggota dari geng musuh. Jika ia menemukan, maka korbannya akan
ditendang motornya dan ia meneriakkan nama RIB sebagai penanda bahwa ia
adalah salah satu anggota RIB. PS juga menyempatkan diri setelah pulang
sekolah hingga pukul lima sore. Ini adalah strategi negosiasi PS menghadapi
peraturan rumah yang melarang dirinya untuk pulang larut malam. Dengan
strategi inilah PS tetap menjaga bersih namanya di dalam keluarga. Ketakutan
akan kemarahan sang ayah inilah yang menjadi alasan terbesar PS menerapkan
strategi ini.
Strategi lain yang dilakukan oleh PS adalah dengan tetap tidak melanggar
banyak aturan di sekolah. Ini ia lakukan sebagai usaha menyembunyikan kegiatan
dan aksinya di dalam geng. PS juga menjadikan prestasinya dalam tim basket
sekolah sebagai sebuah citra yang lain agar dirinya tidak diketahui terlibat dalam
geng RIB. Strategi “mbunglon” inilah yang membuat dirinya aman. Selain itu, ia
juga mewanti-wanti teman-temannya agar tidak dropout dari sekolah. Sebab
dengan banyakanya siswa yang di-dropout, otomatis anggota RIB juga akan
berkurang. Anggota geng RIB adalah mereka yang bersekolah di Boda. Ini adalah
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warisan “adat” dari AH, sebagai salah satu pentholan RIB. Maka dari itu, ia
meminta teman-temannya untuk tetap bersekolah dan menghindari pelanggaranpelanggaran serius yang berujung dengan dropout. PS juga pernah menyewa
penjaga burjo langganannya untuk bertindak sebagai wali siswa. Ini ia lakukan
juga dalam rangka melindungi aksinya agar tidak diketahui oleh orangtuanya.
Walaupun ia juga pernah apes tatkala RIB sedang ngedrop di daerah Kridosono.
Ketika itu, ia merasa dijebak oleh musuhnya sehingga ia sempat dituduh sebagai
pelaku pembakaran sebuah angkringan di sekitar sana. Pada saat itu, ayah PS
mengetahui kejadian tersebut.
“Pas kuwi, Aku dijebak, mas. Hapeku tibo dan seko kui didadekne barang bukti nggo
nahan aku. Aku dituduh mbakar angkringan. Pas kui juga, bapakku reti. Klambiku sekolah
dan aku dibengoki bapak “arep dadi gentho po kowe!” Pas kui aku muk iso meneng wae.”
(Ketika itu, saya dijebak, mas. Hape-ku jatuh dan itu dijadikan barang bukti untuk
menahanku. Saya dituduh membakar angkringan. Tidak lama setelahnya, ayahku
tahu. Seragam sekolah saya disobek dan aku diteriaki “Mau jadi preman kamu!”
Ketika itu saya hanya bisa diam.)

Namun kejadian tersebut tidak menyurutkan nyali PS untuk kembali mubeng. Ia
menganggap bahwa pada saat itu ia hanya sedang mengalami kesialan.
Ada beberapa orang yang PS kagumi selama ia bergabung dengan RIB.
Salah satunya adalah senior yang sering disapa AH. AH adalah salah satu
pemersatu dua geng sekolah internal. Ia adalah orang yang menyatukan
PASTOER (Pasoekan Siap Tempoer) dan BOSER (Boda Serempak). Sebelum
era AH, Boda memang sempat memiliki dua geng dengan pemimpin yang
berbeda. AH inilah yang berusaha menyatukan dan meleburkan PASTOER dan
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BOSER menjadi RIB (Revolution in Boda). Penggunaan kata “revolution” disini
lebih mengacu kepada sebuah gerakan penyatuan kelompok geng yang berada di
dalam sekolah yang sama. AH juga merupakan salah satu orang yang memiliki
koneksi dengan beberapa geng di luar sekolah, salah satunya yaitu Pacinko,
(Pasukan Cina Kota). AH memang disegani oleh juniornya karena banyaknya
relasi yang ia miliki dengan geng di luar sekolah. Sosok AH inilah yang ingin
ditiru oleh PS ketika “meniti karir” sebagai seorang anggota geng. Di mata PS, ia
memang melihat AH sebagai orang yang cukup kejam karena ia masuk dalam
Pacinko karena ia dengan mudah membunuh orang tanpa harus berpikir banyak.
Klitih sendiri merupakan salah satu strategi untuk memperkuat dan
mengangkat nama geng sekolahnya. Biasanya klitih dilakukan dengan naik motor
berboncengan. Yang mengendarai motor biasa mereka sebut joki atau jongki
sedang yang dibonceng disebut warrior atau fighter. Peran jongki adalah
mengantar warrior dan mengendarai motor. Prioritas mereka bukan untuk
menyerang, karena peran mereka adalah sebagai orang yang akan melarikan para
warrior ketika keadaan terdesak ataupun mereka bertugas mencari jalan untuk
melarikan diri setelah mereka melakukan klitih. Seorang jongki dituntut untuk
hafal jalan-jalan tikus yang ada di Yogyakarta. Hal ini untuk memudahkan
mereka untuk melarikan diri dari kejaran musuh ataupun dari aparat keamanan.
PS lebih sering berperan sebagai seorang warrior.
Dalam melakukan aksinya, tak jarang juga PS terkena sial. Sempat
beberapa kali dirinya hampir saja terbunuh oleh senjata tajam yang dibawa oleh
lawannya. Di lain kesempatan, ia juga pernah memberhentikan dua orang anggota
geng sekolah lain. Sial bagi PS, dua orang anggota tersebut menodongkan beceng
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ke arah dirinya dan teman-temannya. Ia masih beruntung, kala itu ia tidak
merasakan timah panas di kulitnya. Kejadian lainnya adalah ketika ia mubeng di
kawasan kridosono bersama teman-teman satu gengnya. Mereka terpaksa putar
balik karena mengetahui di depannya ada serombongan geng musuh yang
jumlahnya tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah mereka kala itu.
PS memang sangat menikmati dan mengenang klitih sebagai salah satu
peristiwa yang paling gayeng selama hidupnya. Apalagi ia juga sempat menjadi
“koordinator” RIB. Ia dipercaya menjadi seorang “koordinator” ketika ia duduk
di kelas dua SMA. Kepercayaan ini ia dapat sebagai hasil dari usahanya serta
pamornya ketika berada di jalan. Ia dikenal teman-temannya sebagai salah satu
warrior yang cukup brutal dan bringas. Salah satu bentuk kebrutalannya adalah
bagaimana ia pernah mengayunkan pedangnya terhadap korbannya hingga
pedangnya bengkok. Inilah yang membuat pamor PS meningkat dan
menjadikannya seorang ‘koordinator’.
Para “koordinator” biasanya memiliki kaos khusus sebagai pembeda
antara anggota biasa dan “koordinator”. Dengan demikian jelas bahwa
“koordinator” adalah posisi atau status yang cukup disegani di dalam geng RIB.
Tanggungjawab “koordinator” cukup berat karena ia adalah orang yang akan
bertanggungjawab atas semua anggota yang ada di bawahnya. Para “koordinator”
ini pulalah yang menentukan kapan mereka akan klitih dan strategi apa yang akan
diterapkan di lapangan. Salah satu strategi yang kerap digunakan oleh PS kala ia
didapuk menjadi seorang “koordinator” adalah strategi yang melibatkan beberapa
orang sebagai seorang mata-mata atau spy. Sebelum ia menyerang sekolah
musuh, ia terlebih dahulu akan meminta teman-temannya untuk memata-matai
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dan memberikan informasi yang detail mengenai sekolah lawan. Ketika dirasa
cukup, PS akan mengerahkan teman-temannya untuk menyerang sekolah musuh.
Selain informasi sekolah musuh, ia juga meminta spy untuk waspada terhadap
aparat keamanan yang biasanya menyamar. Ini untuk menghindari tertangkapnya
anggota mereka oleh polisi.
Ketika naik ke kelas tiga SMA, ia mulai memberikan kesempatan kepada
juniornya untuk melanjutkan dan mempertahankan nama baik geng. Ini adalah
sebuah tradisi turun temurun yang sudah diwariskan. Bahkan, anak-anak kelas
tiga kerap ditemani oleh anak-anak dari kelas satu atau dua ketika hendak pulang
ke rumah masing-masing. Ini sebagai bentuk perlindungan mereka. Anak-anak
kelas tiga rata-rata kerap menjadi incaran oleh kelompok geng musuh. Alasannya
adalah mereka kerap pulang awal sehingga menjadi sasaran empuk. Namun PS
memang beberapa kali juga ikut terlibat dalam forum7. Ada keterikatan yang
tidak bisa dilepaskan antara dirinya dan RIB. Dalam beberapa kesempatan, ia
masih mubeng sendirian, mencari musuh serta meneriakkan nama gengnya.
Anehnya, ia tidak mendapat respon yang agresif dari geng lawannya. Sebaliknya,
ia justru malah ditertawakan oleh para senior dari geng musuh. Bukan ketegangan
yang ia dapat dari hasil mubengnya, malah sebuah sindiran dari anggota geng
musuh yang di kemudian hari juga menjadi teman akrab dan ngobrol.
Ia juga sering berkumpul dan bercerita dengan teman-teman satu gengnya
hingga kini. Kebetulan juga, teman-teman PS melanjutkan kuliah di kampus yang
sama dengan PS sehingga intensitas bertemu dengan teman-temannya, yang dulu

7

Forum adalah istilah yang digunakan oleh PS untuk menggambarkan agenda tahunan atau tutup tahun
untuk menyerang sekolah lain atau hanya sekadar melakukan mubeng.
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berada di dalam geng yang sama, lebih tinggi. Yang mereka ceriterakan tatkala
bertemu adalah kejadian-kejadian di masa lalu di mana mereka masih tergabung
dan aktif di dalam geng RIB. Kejadian-kejadian lucu hingga kejadian
menegangkan kerap diceriterakan kembali sebagai pemicu rasa nostalgik mereka
dalam menghadapi dan memutar kembali pengalaman di masa lalu.
Ketika PS mengimajinasikan mengenai peristiwa klitih hari ini, ia
sungguh dicekam oleh kengerian yang luar biasa. Bahkan, ia memberikan
predikat “ngawur dan bengis” kepada para pelaku klitih hari ini. Pernyataan ini
juga disetujui oleh teman-teman PS yang pernah berada dalam satu geng. Mereka
seakan serempak dan setuju bahwa klitih hari ini lebih sadis dibandingkan dengan
apa yang mereka lakukan dulu. PS menyebutkan salah satu perbedaan yang
mencolok adalah bagaimana PS yang hanya mengincar orang-orang yang
termasuk dari anggota geng musuh bukan orang awam yang tidak tergabung
dalam geng sekolah manapun. “Perang” adalah kata yang ia sebut untuk
menggambarkan bagaimana situasi geng sekolah hari ini. Ia sebut demikian
karena setiap geng sekolah sudah mempersenjatai diri mereka dengan senjata
yang mereka buat sendiri. Mulai dari gear motor, pedang yang dibuat dari sisasisa besi produksi di workshop, hingga bambu buatan yang disulap menjadi
tombak. Padahal di jamannya, ia mengungkapkan senjata yang digunakan lebih
banyak ia temukan di jalan.
Semasa kuliah, PS juga sempat mendaftar untuk masuk dalam Akademi
Kepolisian. Dalam percobaan yang pertama, ia mengalami kegagalan. Ia kecewa
dengan dirinya sendiri dan bertanya hal apa yang membuat dirinya tidak dapat
lolos masuk untuk bergabung dengan akademi kepolisian. Beberapa bulan
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setelahnya, ia mencoba kembali untuk mengikuti saringan masuk akademi
kepolisian. Ia kembali berjumpa dengan kegagalan. Ia sempat frustasi karena
kegagalannya mengikuti saringan masuk akademi kepolisian. Pada akhirnya, ia
memutuskan untuk kembali menjalani kuliah dan menyelesaikan studinya di
fakultas keguruan hingga akhirnya ia lulus dan menjadi guru. PS juga sempat
mubeng lagi di tahun 2016. Aksi ini ia lakukan sebagai bentuk balas dendam
karena tempat tongkrongan yang sering ia kunjungi luluh lantak karena diserang
oleh sekolah lawan.
“Lippo, sebelahnya, ada oret-oretan. Kui tempat nongkrongku, mas. Ojo nganti kegeser,
mas. Nah 16, kelas telu marakke kono pindah dadi ditutup seng-seng. Merga di-drop
MUHI. MUHI nganti mlebu kono. Aku mangkel karo cah 2016. Bar kui aku melu ngedrop
MUHI merga marakke tongkronganku pindah. Cah MUHI tak ajar entek-entekan mas.”
(Di sebelah Lippo, ada tanda coret-coretan. Disitu tempat kami biasa nongkrong,
mas. Kami berusaha menjaga agar tidak berpindah. Nah, anak-anak 2016 yang pada
saat itu duduk di kelas tiga membuat masalah dengan MUHI sehingga tempat
tersebut di-drop dan akhirnya ditutup dengan seng. Setelahnya, saya ikut nge-drop
MUHI karena merusak tongkronganku. Anak MUHI saya hajar habis-habisan.)

Ia marah besar juga terhadap juniornya kala itu karena tidak memikirkan dampak
yang harus diterima sebagai akibat dari para junior yang di hari sebelumnya
sudah menyerang MUHI.
Setelah lulus dan menyelesaikan tanggungjawab studinya, ia ditawari oleh
pihak SMA Bopkri Dua untuk mengajar di sana. Ia menyanggupi dan menerima
tawaran tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu pijakan awal berkarirnya.
Ada rasa canggung yang menjalari diri PS tatkala ia mencoba memasuki kembali
sekolah yang pernah ia bela dengan darah keringat dan air mata. Setelah menjadi
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guru di sana, ia juga sempat menemui anak-anak baru RIB dan meminta untuk
bertemu dengan “koordinator” mereka. Tujuan PS menemui “koordinator” adalah
untuk memberi wejangan, tips, serta strategi untuk membuat nama RIB lebih bisa
dihormati. Kala itu, ia dengan jelas menempatkan diri sebagai mantan
“koordinator” RIB dengan memakai kaos kebanggaannya yang hanya dimiliki
oleh rekan-rekan “koordinator” RIB.
Dalam kacamata PS, klitih adalah sebuah cara memaknai geng sekolah.
Buatnya, geng sekolah tidak sparing yang personal. Geng Sekolah ya membacok,
klitih, tawuran yang mengikuti sifat komunal mereka. Lewat klitih geng-geng ini
dapat muncul dan mengekspresikan diri.

4.1.2 Kisah JW : Antara Bajingan dan Preman
Perkenalan dengan JW adalah berkat perkenalan dengan Mas B, seorang
kawan sebagai hasil dari nongkrong di kantin kampus. Mas B adalah seorang
mahasiswa Ilmu Sejarah. Ia mahasiswa pindahan dari fakultas psikologi di
kampus yang sama. Keputusan Mas B untuk pindah karena ia merasa terlalu berat
untuk menjalani beban studi di fakultas Psikologi. Ketika berbincang dengan Mas
B mengenai tema thesis, Mas B dengan cepat mengusulkan nama JW untuk
dijadikan narasumber. Ia memberikan kontak JW agar dapat dihubungi lebih
lanjut. Maka dari Mas B lah, komunikasi dapat berjalan lebih lanjut untuk
mengetahui cerita-cerita mengenai pelaku klitih. Khususnya, bagaimana Subject’s
History mereka terkonstruksikan.
JW lahir di Yogyakarta dua puluh empat tahun yang lalu. Ibunya pernah
mengenyam pendidikan di Ilmu Pendidikan kekhususan Pendidikan Agama
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Katolik di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Ayahnya berasal dari
Jakarta, juga mengenyam Pendidikan di Yogyakarta. Kakek JW merupakan
seorang anggota tentara yang berdomisili di Temanggung. Mereka berdua
memutuskan menikah setelah ibu JW lulus dari sarjana. Sebenarnya ibu JW ingin
melanjutkan studinya ke jenjang Magister. Namun atas desakan ayah JW,
keinginan untuk melanjutkan studi harus dilupakan. JW sendiri adalah anak
kedua dari empat bersaudara di dalam keluarga. Satu kakak laki-laki dan dua adik
perempuan. JW tidak pernah mengetahui secara persis apa pekerjaan ayahnya
sedari kecil. Yang ia tahu, hampir seluruh tukang parkir di utara Stasiun Tugu
sangat mengenal dan menghormati ayahnya dengan baik.
Sejak lahir, ia tinggal di daerah Tukangan, Yogyakarta. Sejak kecil, ia
sudah terbiasa dengan kekerasan fisik. Pukulan dan tendangan adalah bahasa
yang diterima sebagai sebuah bentuk komunikasi dari ayah dan kakaknya.
Namun adik perempuannya tentu diperlakukan secara berbeda oleh ayah dan
kakaknya. Mereka sepakat untuk tidak memberikan kekerasan fisik kepada adik
perempuannya. Sejak SD, ia tidak suka diatur oleh apapun juga. Sebagai
konsekuensinya, pukulan demi pukulan harus dirasakan JW sebagai ganjaran atas
“pemberontakan-pemberontakan kecil” yang ia lakukan di dalam keluarga.
Komunikasi yang baik tidak terjalin dari hubungannya dengan
orangtuanya. Ia merasa tidak pernah nyambung ketika ngobrol dengan
orangtuanya. Maka tidak mengherankan jika ia sendiri tidak dekat dengan kedua
orangtuanya. JW lebih nyaman ngobrol dengan kakek dan neneknya daripada
dengan orangtuanya sendiri. Ia juga jarang berkomunikasi secara intens dengan
kakak laki-lakinya. Ia lebih dekat dengan kedua adik perempuannya. Keluarga
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besar dari ayahnya memberikan dirinya inspirasi untuk melihat hidup. Penyebab
utamanya adalah karena hampir dari semua saudara ayahnya memiliki tato dan
tidak terlalu moralis dalam memaknai hidup.
Ketika SMP, ia disekolahkan oleh orangtuanya di SMP Maria Immaculata
Yogyakarta. Di sana, JW semakin berulah karena ketatnya peraturan yang
diterapkan di dalam sekolah. Tidak hanya itu, ia juga merasa perbedaan kelas
serta budaya senioritas membuatnya enggan untuk berteman dan bersosialisasi.
“Gelut goro-goro, bahasa inggris. Aku freak karo de’e dan de’e freak karo aku. Yowes,
gurune tak tantang gelut, mas.”
(Berkelahi karena, setahuku dia guru bahasa inggris. Aku jengkel sama dia, dia
jengkel sama aku. Ya sudah, dia aku tantang berkelahi.)

Di tahun pertamanya, ia sudah menantang gurunya untuk berkelahi karena ia
merasa tidak terima dengan perlakuan gurunya dan selalu menjadi bulan-bulanan
di kelas oleh gurunya.
Tidak sampai satu semester, JW dikeluarkan dari sekolah lantaran terlalu
banyak poin yang ia terima karena melanggar peraturan sekolah. Ia sempat
menganggur beberapa bulan hingga akhirnya orangtuanya memasukkan JW ke
SMP Pangudi Luhur Sedayu. Di SMP Pangudi Luhur Sedayu, ia kembali
membuat masalah yaitu menantang berkelahi temannya. Alasan JW menantang
adalah karena temannya telah meludahi seorang guru. Ia tidak terima atas
perlakuan temannya kepada gurunya. Namun kembali lagi, yang menjadi sasaran
kemarahan para guru justru dirinya yang sudah punya stigma sebagai anak nakal.
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Walau pada akhirnya guru yang diludahi pun membela JW dengan mengatakan
yang sebenarnya.
Masalah demi masalah kembali ia buat di sekolah barunya. Kasus lainnya
yang ia buat di sana adalah ia melabrak temannya ketika pelajaran sedang
berlangsung. Penyebabnya adalah ia cemburu. Ia tidak terima pacarnya selingkuh
dengan teman sekelasnya. Ia masuk ke dalam kelas, menantang guru yang sedang
mengajar serta berteriak mencari nama teman sekelas laki-laki yang ia duga
menjadi orang ketiga dalam hubungannya dengan pacarnya. Setelah itu, ia
memukul habis-habisan si teman lelaki tersebut tepat di depan kelas. Hanya
berselang beberapa bulan, JW kembali dikeluarkan dari sekolah. Ia belum sempat
mengikuti ujian akhir sehingga ia harus mengulang lagi dari kelas satu ketika ia
masuk ke sekolah yang baru. Maka dari itu, ia mengikuti program Kejar Paket C
untuk dapat melanjutkan ke jenjang SMA.
Di tengah guru sekolah SMP Pangudi Luhur Sedayu yang tidak senang
dengan JW, ada dua guru yang benar-benar dan membela JW sehabis-habisnya.
Mereka adalah Bu P, guru Bahasa Inggris dan Pak D, guru matematika. Dua guru
inilah yang mencoba memahami latarbelakang serta mendengar keluh kesah JW.
Mereka sering menjadi tameng dan melindungi JW dari tuduhan-tuduhan yang
dilontarkan oleh guru lain terhadap JW. Bahkan, suatu kali Pak D pernah
mengantarkan naskah soal ujian akhir sekolah hingga ke rumah JW agar JW
dapat terus melanjutkan pendidikannya. Namun JW sudah tidak ada niat untuk
melanjutkan pendidikannya disini. Ia sudah kagol dengan situasi di sana. Ia ingin
segera pindah ke Jakarta.
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Di Jakarta, ia langsung masuk ke jenjang SMA. Berbekal dengan ijazah
yang ia dapatkan dari program Kejar Paket B, ia mendaftar ke salah satu SMA di
Jakarta. Ketika masuk ke jenjang SMA, ia sudah dilihat oleh kakak kelasnya
sebagai salah satu calon anggota geng. Tak butuh waktu yang lama, ia “dididik”
oleh kakak-kakak kelasnya untuk menjadi penerus mereka. Tugas pertama yang
para senior berikan kepadanya adalah membalaskan dendam atas kematian salah
satu anggota geng tersebut yang tewas ketika sedang tawuran. Ia diminta
mengambil nyawa sebagai ganti salah satu anggota mereka yang meninggal
dalam tawuran. Pada saat itu, JW menolak perintah dari kakak senior tersebut
karena ia merasa tidak ada hubungan yang dekat dengan dirinya. Toh, ia juga
tidak kenal dengan salah satu anggota geng yang tewas di dalam tawuran.
Budaya senioritas yang kental di dalam sekolah membuat dirinya pada
akhirnya harus terlibat dengan aktivitas geng sekolah. Tidak butuh waktu yang
lama, JW sudah menjadi salah satu orang yang disegani di sana. Hingga suatu
saat, dirinya harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Ia terlibat kasus
penusukan Alawi, seorang pelajar Jakarta yang membuat korbannya meregang
nyawa. Kasus ini berawal dari JW yang terlibat tawuran. Dalam tawuran tersebut,
ia mencari salah satu anggota dari sekolah lawan untuk dihabisi. Pada akhirnya,
ia berhasil mencari salah satu anggota dari sekolah lawan yang juga ikut dalam
tawuran. Ia langsung membacok korban berkali-kali dengan clurit yang sudah ia
bawa sebagai senjata dalam tawuran tersebut. Korban meninggal di tempat.
Namun JW tidak mengetahui bahwa korban tersebut meninggal. Ia baru
mengetahuinya sehari setelah tawuran tersebut terjadi. Didorong oleh rasa
ketakutan dan panik, ia memutuskan untuk melarikan diri ke Yogyakarta.
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Orangtuanya pun ia bohongi. Ia berdalih akan mengikuti study tour ke
Yogyakarta selama beberapa hari.
Kasus ini membuat dirinya masuk dalam daftar TO (Target Operasi)
Polisi. Usaha pelarian JW tidak berhasil karena selang beberapa hari setelah ia
menginjakkan kaki di Yogyakarta, Polisi berhasil menangkap dirinya di
Perempatan Jalan Godean ketika ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah.
JW akhirnya dipindahkan ke Jakarta untuk mengikuti proses hukum karena kasus
penusukan yang berujung kematian yang ia lakukan di Jakarta.
Tiga bulan JW merasakan dinginnya dinding penjara Jakarta. Ia mengikuti
proses hukum yang berlaku. Tak lama kemudian, JW dibebaskan karena
keluarganya membayar denda dan memberikan jaminan untuk kebebasan JW.
Setelah bebas, JW dipindahkan oleh keluarganya kembali menuju Yogyakarta.
Untuk meneruskan jenjang Pendidikan yang sempat hilang, JW dimasukkan
kembali ke dalam sekolah. Ia bersekolah di SMA Gajah Mada Yogyakarta. JW
dan keluarga mengikuti saran dari salah satu kerabat kakaknya, yaitu FD, salah
satu preman ternama di Yogyakarta yang merupakan lulusan dari sekolah yang
sama.
Disana, ia semakin masuk ke dalam jaringan gangster dan preman
Yogyakarta. Kedekatan kakaknya dengan FD memberikan akses dan bekking
untuk masuk ke dalam jaringan. Apalagi, sempat juga beredar kabar di
sekolahnya bahwa ia pernah terlibat kasus penusukan yang berujung ia
merasakan dinginnnya dinding penjara di Jakarta. Kabar ini semakin membuat
dirinya mendapat ruang dan pamor tersendiri di sekolah tersebut. Ia tidak perlu
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berusaha banyak untuk mencari reputasi apalagi untuk bergabung dengan geng
sekolah tersebut.
Situasi paradoksal dialami JW ketika FD mengetahui bahwa dirinya juga
pernah beberapa kali ikut dalam aksi klitih GMH (Gajah Mada Hooligan). FD
sendiri tidak setuju dengan JW yang bergabung dengan geng GMH dan ia ikut
klitih.
“Pas kuwi aku bar balik mas seko mubeng karo cah-cah GMH. Aku sak jane wes
diweling karo masku, ibukku karo FD juga nek ojo melu-melu mubeng. Aku tetep ngeyel
mas. Nah, lagi wae tekan omah, FD wes nang omahku. Ngenteni aku. Njur aku ditakoni
aku seko ngendi. Aku jujur wae mas. Bar kui aku digebuk nggo botol bir merga aku melu
mubeng.”
(Waktu itu, saya baru saja pulang dari mubeng bersama teman-teman GMH.
Sebelumnya, saya sudah diingatkan oleh ibu, kakak dan FD untuk tidak ikut lagi
dalam mubeng. Saya bersikeras untuk ikut. Baru saja sampai di rumah, FD sudah
berada di rummah. Menungguku. Lalu FD bertanya saya baru pulang dari mana.
Saya jujur, mas. Setelah itu, saya dipukuli dengan botol bir karena ikut mubeng.)

Ia mengungkapkan kemarahan FD karena JW ikut klitih bersama teman-teman
satu gengnya dan FD tahu. Malam itu JW dihajar habis-habisan oleh FD dengan
botol bir. Ayah dan kakaknya turut menyaksikan JW dihajar habis-habisan
malam itu karena ia ikut dalam aksi klitih.
Bergabung dengan GMH (Gajah Mada Hooligan), JW memiliki peran yang
cukup penting. Ia bertugas mengumpulkan uang ngemel. GMH mengklaim
bahwa nama hooligan wajib hanya digunakan dan disematkan pada sekolah
mereka. Jika ada kelompok lain menggunakan, maka mereka akan ditarik uang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

ngemel8 sebagai bentuk royalti terhadap penggunaan nama tersebut.

Tak

tanggung-tanggung, ia bahkan mempersenjatai dirinya dengan beceng9 dalam
menjalankan tugasnya. Biasanya ia berhasil mengumpulkan 500.000 Rupiah
dalam sekali tarik. Ia bahkan pernah mengambil uang ngemel hingga ke Wates,
Kulonprogo. Uang hasil ngemel ini digunakan untuk membeli pil koplo dan
melengkapi persenjataan mereka.
Ada banyak peristiwa dan kenangan yang ia ingat ketika ia masih menjadi
anggota GMH. Salah satunya adalah ia pernah memberhentikan dua orang pelajar
dari salah satu SMA di Yogyakarta tanpa alasan yang jelas. Dua orang pelajar itu
pun akhirnya dihajar oleh JW tanpa alasan yang jelas.
“Aku yo wes tahu, mas. Nyegat wong nang tengah dalan. Tak jak senggel soale aku gek
mangkel karo awakku dewe tur aku ra reti ngopo.”10
(Saya juga pernah, mas. Nyegat orang di tengah jalan. Saya ajak berkelahi karena
pada saat itu, saya sedang jengkel dengan diri sendiri tetapi saya tidak tahu
alasannya kenapa.)

Dua orang pelajar yang ia hentikan di pinggir jalan waktu itu memang tidak
terlibat masalah apapun dengan JW. Namun ia tetap menghajar keduanya karena
ia merasa kesal dan tidak bisa menceritakan dengan siapapun juga.
Dinding penjara kembali dirasakan JW. Kali ini ia dituduh sedang klitih.
Padahal, pada saat itu, ia sedang dalam perjalanan ke rumah temannya. Tanpa
adanya proses interogasi lebih lanjut, JW digiring ke kantor polisi dan ditahan

8

Ngemel : palak, memalak.

9

Beceng : pistol atau senjata api.

10

Wawancara pribadi tanggal 14 februari 2019
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disana untuk beberapa hari. Ia ditangkap karena polisi menganggap dirinya juga
bagian dari kelompok-kelompok preman. Polisi hanya asal mengidentifikasi
lewat tato yang ada di tubuh JW. Selama disana, ia mengalami kekerasan fisik. Ia
tidak menjalani proses interogasi dan klarifikasi tetapi langsung menerima
kekerasan fisik. Setiap pagi, ia menerima pukulan di perut sebagai “sapaan pagi”.
Ia juga hanya makan tempe mentah yang ditaburi garam dan dicampur bawang
putih, biasa disebut tempe arik. Setelah beberapa hari, JW dibebaskan. Ia
dibebaskan juga bersama-sama dengan para pelajar lain yang ditahan dengan
tuduhan pelaku klitih.
Menjelang kelulusan SMA pada tahun 2013, JW mulai menarik diri secara
perlahan dari kegiatan geng. Orang-orang terdekatnya berusaha untuk menarik
dirinya untuk keluar dari geng dan mulai memikirkan jalan hidup yang lain.
Sebagai farewell party, ia dan teman-temannya juga sempat mengundang
beberapa geng untuk “merayakan” kelulusan mereka. Acara ini dibiayai dari hasil
ngemel beberapa sekolah. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan free pass
dalam acara tersebut. Beberapa geng yang hadir pada saat pesta kelulusan
tersebut tidak hanya berasal dari geng sekolah namun juga berasal dari geng-geng
kampung yang besar.
Setelah momen penarikan diri, JW jarang mubeng atau terlibat dalam
kegiatan geng. Ia pun merasakan bahwa dirinya lebih banyak didukung oleh
orang-orang yang berada di luar keluarganya. Salah satunya adalah pelatih
cheerleaders, Mas B, yang ia kenal ketika masih berada di SMA. Ketika SMA, ia
pernah bergabung dengan komunitas cheerleaders yang berada di luar
sekolahnya. Disanalah ia kenal dengan Mas B yang setelah ia lulus turut
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mendorong dirinya untuk keluar dari ‘kehidupan malam’. Orang lain yang turut
mendukung JW untuk keluar dari ‘kehidupan malam’ adalah A, yang juga
merupakan teman dari Mas B. A sebenarnya adalah teman JW ketika ia
bersekolah di SMP Maria Immaculata. Ia tidak menyangka akan bertemu lagi
dengan A ketika SMA. Padahal, A berbeda sekolah dengan JW. A bersekolah di
SMA Santo Thomas sedang JW bersekolah di SMA Gajah Mada. Bahkan oleh A,
JW sudah dianggap saudaranya sendiri. Ibu A juga turut mendukung dan
‘mengasuh’ JW dengan mengingatkan JW untuk selalu menjauhi obat-obatan
terlarang. Ketika bergabung dengan geng, JW memang sering menggunakan
obat-obatan terlarang. Kedekatan JW dengan Ibu A sangat terlihat hingga JW
memanggil Ibu A sebagai mamah. Ia memanggil Ibu A mamah karena ia merasa
seperti diasuh oleh Ibu A. Ibu A memberikan kasih sayang seorang ibu kepada
JW, yang tentu ia tidak dapatkan dari ibu kandungnya sendiri. Walau demikian,
ia sempat ikut dalam beberapa aksi HAMKA DARWIS. Salah satunya adalah
ketika HAMKA DARWIS terlibat konflik horizontal dengan salah satu warga di
daerah Kotagede. Keterlibatannya ini terkait dengan FD, yang merupakan sahabat
dari kakaknya, meminta JW untuk beberapa kali ikut. JW menyanggupi karena
FD sempat menawarkan uang jika JW ikut terlibat.
Tahun 2018, ia memutuskan untuk melanjutkan studi di salah satu akademi
pariwisata di Yogyakarta. Di tengah masa “rehabilitasi”-nya, ia mencari
penghidupan ekonomi dengan bekerja di kafe. Kemandirian untuk mencari
nafkah sendiri sudah ia lakukan sedari SMP sebenarnya. Sejak SMP, orangtua
JW tidak pernah memberikan dirinya uang saku. Hanya uang untuk membayar
sekolah. Jadi JW harus memutar otak untuk mendapatkan uang tambahan untuk
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kebutuhannya sehari-hari. Ia pun sudah terbiasa untuk tidak pulang ke rumah
selama berhari-hari. Ia merasa tidak nyaman dengan rumah yang ia tinggali.
Alasan yang terutama adalah rumahnya hanya “menumpang” dengan salah
seorang saudara dari ibunya. Sebenarnya, ayah JW juga memiliki rumah yang ada
di condongcatur. Tetapi ibu JW tidak mau tinggal disana karena alasan
kenyamanan dalam bertetangga.
Hidup JW pasca keluar dari “kehidupan malam” harus diuji juga ketika
ayahnya meninggal pada tahun 2017. Sang ayah menghembuskan nafas di
Yogyakarta. JW sendiri belum sempat bertemu untuk terakhir kalinya. Kakaknya
hanya mengabari melalui pesan singkat untuk dating ke rumah mereka di
condongcatur. JW sempat kesal dengan kakaknya yang tidak memberi kabar
mengenai ayahnya yang ternyata dalam keadaan kritis. Ayah JW meninggal
karena

serangan

jantung.

JW

sempat

kehilangan

sosok

yang

dapat

memberikannya petuah-petuah bagi kehidupannya. Ia juga harus membiayai
kedua adiknya untuk meneruskan jenjang Pendidikan mereka. Belum lagi kekasih
JW yang sudah memiliki anak dengan pria lain sebelum berpacaran dengan
dirinya. Ini berarti ia tidak hanya mencari nafkah untuk dirinya sendiri melainkan
harus bertanggungjawab juga atas biaya Pendidikan kedua adik perempuannya
serta anak dari kekasihnya. Dari pengalaman terdahulunya, JW berpikir harus
mampu bertahan dan menanggung semua beban yang ada di pundaknya. Untuk
menyambung hidup, ia bekerja menjadi seorang barista di tiga kafe dan nyambi
menjadi seorang freelancer desain grafis. Ia juga pernah belajar public speaking
dan menjadi Master of Ceremony di bawah bimbingan Alit Jabangbayi (anak dari
Marwoto Kawer, pelawak Yogyakarta), seorang MC yang kondang di
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Yogyakarta. Pembawaaan JW yang ceplas-ceplos dan jenaka menjadikannya
beberapa kali pernah terpilih untuk menjadi MC dalam acara pentas seni di SMASMA di Yogyakarta. Tapi ia menolak untuk menjadi MC dalam acara-acara yang
serius dan formal. Untuk menopang perekonomian keluarga, JW juga dibantu
oleh kakaknya untuk mencari nafkah bagi adik-adik serta ibunya. Walau
demikian, keluarga JW adalah keluarga yang terpencar-pencar dan tidak tinggal
dalam satu atap yang sama.
JW sendiri memiliki beberapa tato yang dirajah dengan rapi di tubuhnya. Ia
sudah merajah badannya sejak dari SMP. Beberapa makna dari tato-tato yang ada
di tubuhnya lebih kepada bagaimana kenihilan agama menjadi situasi yang lebih
baik daripada kehadiran agama itu sendiri. JW sudah lama menjadi seorang
agnostic. Ia tidak terlalu memperdulikan mengenai agama dan lebih
mengindahkan bagaimana hidup itu dijalani. Baginya, agama hanya mempersulit
hidup dengan aturan-aturannya daripada memberikan sebuah pilihan yang
mencerahkan. Toh, dalam pandangannya, semua orang akan berakhir di tempat
yang sama. Selain tato-tato gambar, ada juga tato bertulisan “Nikolas”, sebuah
pengingat nama baptisnya sendiri. Tatonya sendiri juga terkadang membawa
masalah karena adanya stigma yang beredar di masyarakat yang melihat tato
sebagai hal yang negative dan sering dihubungkan dengan dunia kriminal. Hal ini
dialami ketika ia berada di Kulonprogo. Disana ketika JW mengunjungi
mbahnya, ia selalu diingatkan untuk untuk mengenakan jaket ketika ingin keluar
rumah. Tujuannya adalah untuk menutupi tato yang berada di tangannya.
Setelah keluar dari geng, ia mulai mengganti beberapa kebiasaannya. Ia tidak
lagi mencari orang untuk untuk diajak berkelahi. Ia sekarang mengendarai motor
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tanpa arah, bahkan hingga ke luar kota. Pernah suatu kali juga ia pergi ke gunung
Prau sendirian dan tanpa perencanaan. Ini ia lakukan untuk menyingkir dari
teman-temannya ketika ia sedang tidak dalam suasana yang menyenangkan.
Namun kebiasaannya untuk mengkonsumsi alcohol tidak dapat ditinggalkan.
Menurutnya, mengkonsumsi alkohol adalah sebuah jalan untuk ‘menurunkan
tensi’ yang ada di dalam hidupnya. Perbedaannya sekarang adalah ia tidak keluar
untuk mencari musuh setelah ia sudah ‘tinggi’. Ia lebih memilih untuk berkendara
dengan motornya, mengikuti ke mana hatinya membawanya. Sesekali juga ia
sering dihantui pikiran untuk bunuh diri. Pemicunya adalah himpitan-himpitan
yang terjadi di dalam hidupnya karena ia harus memikirkan dan menghidupi
banyak orang di sekitarnya.
Di tengah himpitan dan kondisi hidup yang menyesakkan, JW juga punya
mimpi untuk membuka kedai kopinya sendiri suatu saat. Untuk mencapai
mimpinya, ia mulai mengumpulkan relasi-relasi dan pengalaman bagaimana ia
dapat membuka sebuah kedai kopi. Ia juga mulai mengumpulkan pengetahuan
mengenai bagaimana pengolahan kopi mulai dari roasting hingga ke penyeduhan
dan penyajian kepada pelanggan. Mimpi yang lain adalah membeli sebidang
tanah untuk dijadikan sawah sehingga ketika jenuh dengan mencari penghidupan
ekonomi, ia ingin menjadi petani dengan bercocok tanam. Keinginan JW untuk
membeli sawah juga karena ibunya yang mengatakan bahwa orang sukses harus
juga memiliki sawah sebagai sumber pangan yang dapat diandalkan.
Ia memang mendaku sebagai seorang “bajingan” dengan kisah hidupnya
yang selalu saja mencari masalah namun ia tidak ingin disebut sebagai preman.
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“Aku luwih seneng diunekke bajingan mbangane preman. Preman dan bajingan beda
bro, beda adoh…aku bajingan dudu preman…”11
(Saya lebih suka dipanggil sebagai bajingan daripada preman. Preman dan
bajingan itu berbeda jauh. Aku bajingan, bukan preman.)

Dalam sudut pandangnya, ada garis imajiner yang dapat memisahkan antara
bajingan dan preman. Ia percaya bahwa walaupun sama-sama berbuat onar,
seorang bajingan lebih bertanggungjawab akan apa yang telah ia perbuat
ketimbang seorang preman. Ini ia percayai dan ia terapkan dalam kehidupannya.
Walaupun ia sering membuat onar, JW menerima setiap konsekuensi sebagai
konsekuensi dari perbuatan yang telah ia buat.

4.1.3 Kisah ST : Klitih, Keluarga dan Dendam
Pertemuan dengan ST berawal ketika ibu kandung ST membutuhkan seorang
guru private Bahasa Inggris. Pada awalnya orangtua ST hanya bercerita
mengenai bagaimana kenakalan ST sehingga harus dipindahkan dari SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta. ST diikutsertakan oleh ibunya ke dalam Primagama
Homeschooling dimana ia tidak harus memakai seragam dan dapat meneruskan
sekolahnya. Tidak ada kecurigaan sama sekali yang terlintas ketika melihat ST
dan mendampingi dalam proses belajar. Namun didorong oleh rasa ingin tahu,
saya kumpulkan keberanian untuk bertanya mengenai ST dan latarbelakangnya.
ST lahir dari keluarga yang cukup mapan secara ekonomi. ST adalah anak
yang lahir dari kehamilan di luar nikah. Ayah kandung ST adalah seorang notaris
lulusan salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Ibu ST, awalnya
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berprofesi sebagai seorang model walau pada akhirnya, ibu kandung ST beralih
profesi menjadi seorang notaris juga dengan menempuh Pendidikan kenotariatan
di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Ayah dan Ibu kandung ST
hanya berbeda kampung.
Ketika SD, hidup ST mengalami hal yang cukup berat. Dalam usia yang
sedemikian belia, ia harus mengalami perceraian orangtuanya. Ia kecewa karena
ayah dan ibunya akhirnya memutuskan untuk bercerai. ST sendiri tidak dapat
mengungkapkan kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan dari perpisahan antara
ayah dan ibu kandungnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ST harus menerima
perceraian antara ayah dan ibu kandungnya. Keputusan untuk berpisah adalah
akumulasi dari konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga antara ayah dan ibu
kandungnya. Hubungan antara ayah dan ibunya memang sudah mulai renggang
sedari ST lahir. Masing-masing dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu
kandung ST, sebenarnya sudah mulai mencari WIL (Wanita Idaman Lain) dan
PIL (Pria Idaman Lain). Situasi ini diperburuk dengan respon dari kakak ayah
kandungnya yang tidak setuju dengan pernikahan antara ayah dan ibu kandung
ST. Tetapi pernikahan mereka harus dilaksanakan lantaran pada waktu itu, ibu ST
memang sudah hamil terlebih dahulu. Hak untuk mengasuh ST pada akhirnya
jatuh ke pihak ibunya sehingga setelah perceraian, ST tinggal bersama dengan
ibunya.
Ketika ia duduk di bangku Sekolah Dasar, ST mengalami perlakuan yang
tidak menyenangkan dari teman-teman sekolahnya. Ia kerap menerima
perundungan. Ia kerap dipaksa untuk membelikan teman-temannya jajanan hanya
karena ia dianggap lebih mampu secara ekonomi daripada teman-temannya. Ia
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juga kerap dikucilkan oleh teman-teman SD-nya karena ia dianggap orang yang
aneh dan tidak dapat bergaul sebagaimana mestinya. ST sendiri mengalami
kesulitan untuk mencoba bergaul dengan teman-temannya. Rasa-rasanya seperti
ada batas imajiner yang membatasinya dengan teman-temannya. Ini lebih banyak
ia rasakan setelah momen perceraian ayah dan ibu kandungnya, yang begitu
melekat di dalam benak ST.
Berperan sebagai single parent adalah sebuah perjuangan bagi ibu kandung
ST. Ia pada akhirnya memutuskan untuk menempuh karir menjadi seorang
notaris demi mendapatkan penghidupan yang lebih layak daripada menjadi
seorang model. Setelah beberapa tahun, ibu kandung ST menikah lagi dengan
seorang pria yang memang sudah lama dekat bahkan sebelum perceraian.
Pernikahan ibu kandung ST ini bukanlah hal yang mudah karena ayah kandung
ST beberapa kali meneror ayah tiri ST. Ayah kandung ST masih tidak merelakan
ibu kandung ST untuk menikah lagi walaupun dirinya sendiri sebenarnya juga
sudah memiliki istri yang baru. Bahkan, ayah kandung ST sempat mengajak
beberapa temannya untuk ‘bertemu’ dengan ayah tiri ST. Pada saat itu, ayah tiri
ST sempat mendapatkan banyak ancaman dan terror karena keputusannya
menikah dengan ibu kandung ST. Momen inilah salah satu yang masih diingat ST
ketika ia masih SD. Namun kembali lagi, sebagai anak kecil tidak mampu
membahasakan perasaannya sendiri setelah pengalaman-pengalaman kehilangan
dan kekecewaan yang ia alami. Ia lebih memutuskan untuk diam dan memendam
semuanya di dalam hatinya sendiri.
ST sendiri adalah seorang anak yang memiliki banyak prestasi akademik.
Nilai-nilai raport ST selalu lulus KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Selain
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prestasi akademik, ST juga memiliki bakat menggambar. Dalam setiap buku
catatannya, ST selalu mencorat-coret bukunya dan beberapa tembok di rumahnya
sesuai dengan imajinasinya ketika ia sedang melamun. Bahkan sesekali ia
mencorat-coret tangannya sendiri dengan spidol sehingga seolah-olah dirinya
memiliki tato di badannya.
Ketika ia memasuki masa SMP, tidak banyak hal yang dapat diceritakan
karena hidupnya sungguh adalah hidup yang biasa-biasa saja dan ‘normal’. Ia
merasa bahwa ketika ia duduk di bangku SMP, hidupnya sangat datar seperti
anak SMP pada umumnya. Ia belum mengenal geng, apalagi klitih. Ia menjalani
hidup dengan rutinitas kegiatan sekolah pada umumnya. Bahkan ia merasa masamasa SMP adalah masa-masa di mana tidak ada cerita yang menarik untuk
diceritakan.
Perkenalan ST dengan dunia geng berawal dari latar belakang dan suasana
yang terjadi di sekeliling dirinya. Lahir dari keluarga yang cukup mapan,
membentuk ST menjadi anak yang memiliki gaya hidup kelas menengah. Dengan
modal status ekonomi yang cukup mapan ini, ia mendapat banyak teman
termasuk akses untuk masuk ke dalam geng. Dari awalnya hanya ikut nongkrong,
ia akhirnya terlibat dalam aksi-aksi yang dilakukan geng HAMMER. Pada saat
itu, ia menikmati waktu berkumpul bersama teman-temannya.
“Yo aku melu nongkrong merga bosen, mas. Nang omah sepi ra ana kanca, nang
sekolah yo isine wong-wong cupu. Aku golek konco sing gayeng, sing nyleneh.”12
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(Saya ikut nongkrong karena bosan, mas. Di rumah sepi tidak ada teman dan di
sekolah ya juga banyak orang-orang cupu. Saya mencari teman yang seru, yang
nyleneh.)

Terlibat dalam tawuran, mubeng, bahkan menggunakan narkotika akhirnya
menjadi kesehariannya. Ia mulai meninggalkan kegiatan sekolah dan terlibat
lebih dalam aktivitas geng sekolah. Ia juga terinspirasi dari saudara-saudaranya
yang masuk juga ke dalam geng sekolah. Beberapa saudaranya, bahkan juga
terlibat dalam aktivitas geng sekolah.
Dalam waktu yang cepat, ia menjadi salah satu pentholan geng HAMMER.
Ia menjadi salah seorang ‘koordinator’ geng. Ini ia dapatkan dari hasil
kenekatannya mubeng dan mengoleksi beberapa seragam dari sekolah lain
sebagai bentuk life achievement di dalam geng. Hingga pada akhirnya ia menjadi
salah satu TO (Target Operasi) dari polisi. Ia diklaim sebagai salah satu kunci
untuk “membersihkan” Yogyakarta dari geng sekolah. Di sisi lain, ia juga dicari
karena penggunaan narkotika.
Tahun 2017 ia dipaksa untuk pindah sekolah untuk yang pertama kali. Ia
dikeluarkan karena sudah mendapat poin yang maksimal karena pelanggaran
yang pernah ia lakukan di sekolah. Setelah dikeluarkan dari sekolah, ibunya
memutuskan untuk menitipkan ST kepada kakeknya. ST juga diikutsertakan
dalam program rehabilitasi pengguna narkotika untuk melepaskan dirinya dari
ketergantungan narkotika. Dengan alasan kelanjutan hidup secara akademis,
ibunya mencoba untuk memasukkan ST ke dalam salah satu komunitas
homeschooling karena dia ingin anaknya juga memiliki sertifikat sekolah formal.
Ibunya juga mengundang beberapa guru pelajaran untuk memberikan les
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tambahan di rumah. Ibunya berencana untuk mempersiapkan ST untuk kuliah di
luar negeri.
Namun kembali lagi, alih-alih untuk menjalani masa rehabilitasi dan
menjalani kehidupan akademis, ST lagi-lagi membolos. Walaupun ia dimasukkan
oleh ibunya ke dalam komunitas homeschooling yang memiliki jadwal lebih
fleksibel daripada sekolah formal, ia tetap saja jarang mengikuti pelajaran yang
telah disediakan di dalam komunitas. Baginya sekolah adalah tempat yang sangat
membosankan dan tidak menarik. Ia malah mencoba untuk masuk ke dalam
VOZTER dimana saudara tirinya juga telah tergabung terlebih dahulu.
Berpindahnya ST ke pihak lain membuat teman-temannya dari geng yang lama
geram. Ia dituduh sebagai pengkhianat dan pengecut oleh teman-temannya yang
masih berada di dalam geng HAMMER.
“Yo aku dicap pengecut, mas. Ning, aku ya mbales. Sing gedhekke geng iki kan aku. Sing
wani maju nang ngarep dewe yo aku. Ha mosok saiki situasiku ngene kok yo diunekke
pengecut.”13
(Aku dianggap pengecut, mas. Aku ya membalas. Aku yang membesarkan nama
geng ini dan berani maju paling depan. Sekarang dengan situasiku yang seperti ini,
aku tetap dianggap pengecut.)

Ia marah kepada teman-temannya karena tidak memahami situasinya ketika ia
dipaksa untuk dirumahkan setelah ia dikeluarkan dari sekolah. Ia juga tetap
kekeuh bahwa dirinya juga salah satu orang yang turut membesarkan nama geng
HAMMER. Ia terpaksa pindah geng karena dirinya memang dibatasi aksesaksesnya oleh ibunya untuk kembali ke tongkrongan yang lama. Maka dari itu,
13
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berbekal ijin untuk ‘mengunjungi ayah’, ST memiliki keleluasaan dari keluarga
ibunya untuk keluar.
ST selanjutnya didaftarkan kembali sebagai pelajar di SMA Sultan Agung.
Namun kembali ia tidak pernah berangkat ke sekolah dan sering membolos. Ia
malah semakin rajin untuk mengikuti aksi-aksi geng VOZTER entah itu untuk
mubeng ataupun hanya sekadar mencorat-coret dinding sebagai tanda daerah
kekuasaan geng tersebut. Ia pun pada akhirnya lulus SMA berkat bersekolah di
SMA Sultan Agung. Walaupun ia hanya berangkat sekolah hanya pada waktu
ujian saja. Pada prinsipnya, ia hanya ingin memiliki ijazah SMA.
Kepindahan ST menuju geng VOZTER ternyata membuka jalan bagi ST
sendiri untuk menemukan teman-teman barunya yang ternyata lebih asyik dan
lebih berani. Bahkan, ST semakin menjadi-jadi. Hampir setiap hari, ST
mengkonsumsi obat-obatan yang masuk dalam kategori narkotika. Hampir setiap
hari juga, ST melakukan klitih. Selain klitih, ST juga melakukan aksi-aksi
vandalisme di beberapa titik di Jogjakarta. Ia bahkan beberapa kali sempat
mengajak teman-temannya di Vozter untuk ‘berburu’ orang-orang yang sudah
melakukan perundungan kepada dirinya ketika ia duduk di bangku Sekolah
Dasar. Sebelumnya, ia memang membuat daftar orang-orang yang sudah
melakukan perundungan kepada dirinya dan merencanakan untuk membalasnya.
Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk membalas karena ketika itu, ia memiliki
momen yang tepat. Ia memiliki teman-teman yang bersedia maju bersama
dirinya. Pada akhirnya, ST gagal membalaskan dendamnya. Alasan yang paling
utama adalah pada saat itu, para pelaku yang sudah dikejar terlebih dahulu oleh
ST berhasil meloloskan diri dengan meminta bantuan satpam salah satu hotel di
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kawasan Jalan Magelang. ST tidak mau ambil resiko untuk terlibat masalah yang
lebih dalam. Setidaknya, ia sudah mencoba untuk merencanakan sebuah aksi
balas dendam walaupun pada akhirnya tidak berhasil.
Ia juga mengingat bagaimana banyak aksi-aksi iseng yang mereka lakukan.
Mereka sering kali mendorong para tukang becak yang sedang tidur di dalam
becak hingga terjatuh. Ia juga pernah mengecat para gelandangan yang sedang
tidur di pinggir jalan dengan menggunakan pylox. Dalam kesempatan lain, ia dan
teman-temannya pernah menyulut petasan di tengah kerumunan. Aksi-aksi ini
yang selalu diingat oleh ST ketika ia bergabung di dalam geng Vozter. Selain itu,
ia juga pernah mengalami di-klitih. Ketika ia sedang mengendarai motor di
daerah Jalan Magelang, ia pernah hampir dibacok dari arah selatan. Nasib baik
masih memilih nyawa ST pada saat itu. ST masih selamat dari peristiwa klitih
malam itu. Momen lain adalah ketika ia sedang tempuk dengan geng musuhnya di
daerah dekat rumahnya. Pada waktu itu, ia dilempari batu oleh penjual gudeg dan
ia terluka cukup dalam di bagian pergelangan tangan yang menyebabkan ia tidak
bisa menarik gas motor dengan maksimal. Sekali lagi, ST masih mampu untuk
lari dari situasi maut tersebut.
Di dalam VOZTER inilah ST merasa mendapatkan banyak inspirasi dan
teman-teman yang sesuai dengan yang ia bayangkan. Disanalah, ia mendapat
banyak pengalaman akan kesetaraan dan persahabatan. Ia merasa bahwa di dalam
VOZTER, ada banyak saudara yang tidak segan-segan membelanya dan
mendukungnya. Tidak ada senioritas, tidak ada sekat-sekat sosial di dalamnya.
Walau demikian, untuk bergabung dengan geng VOZTER memang memerlukan
beberapa syarat dan achievement unlocked yang diperlukan sebagai sebuah uji
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kelayakan anggota. Untuk bergabung dengan VOZTER, seseorang harus mencuri
kunci motor lawan, mengoleksi beberapa seragam ataupun kaos identitas dari
geng lawan serta mampu memimpin anggota-anggota yang lain dalam klitih
maupun dalam tempuk.
ST sangat terinspirasi oleh salah satu koordinator lapangan, yang dalam
kacamatanya memiliki kharisma untuk menjadi seorang pemimpin. Ia adalah
sosok yang tidak banyak bicara namun ganas ketika berada di jalanan. ST sangat
kagum dengan bagaimana koordinator lapangannya mampu untuk bergaul dengan
semua orang dan berusaha untuk tidak meninggalkan anggota kawanan. Untuk
mengenang kawan-kawannya yang pernah berada di VOZTER, ia merajah
lengannya dengan gambar serigala. Serigala adalah lambang yang dipilih oleh
VOZTER sebagai representasi mereka sebagai kawanan.
Pada akhir 2018, ST pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari aksiaksi geng setelah ia selalu berseteru dengan ibunya. Ia sungguh tidak ingin
ibunya menjadi lebih khawatir terhadap dirinya. Maka dari itu, secara perlahan,
ST keluar dan menjauh dari pergaulan geng dan tongkrongan geng. Ia ingin
menjadi seorang yang mandiri walaupun belum menemukan cara untuk menjadi
mandiri. Ia sempat beberapa bulan bekerja sebagai pegawai salah satu outlet cuci
sepatu di Jogjakarta City Mall. Setelah beberapa bulan mempelajari sistem dan
cara mencuci sepatu yang benar, ia akhirnya memutuskan untuk membuka usaha
cuci sepatunya sendiri. Usahanya ini hanya bertahan beberapa bulan dan akhirnya
tidak ia lanjutkan. Halangan yang paling besar adalah utang-utang dari para
pelanggan yang tidak kunjung dibayarkan sehingga ia mengalami kerugian yang
cukup besar. Setelah itu, ST tidak membuka lagi usahanya dan hanya
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menganggur di rumah. Kegiatan ST lebih banyak diisi dengan menemani ibunya
dalam acara-acara kantor. Ia juga berjuang menghadapi dampak dari
ketergantungannya terhadap narkoba yang pernah ia alami. Obat-obatan ini yang
membuat ingatan jangka pendeknya juga melemah. Ia menjadi pelupa walaupun
umurnya masih muda. Ia juga susah untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu
yang cukup lama. Jika ia sedang kumat, ia bahkan hampir tidak bisa tidur selama
berhari-hari. Hal inilah yang membuat ibunya khawatir dengan kondisi ST pasca
kecanduan obat. Beberapa kali ia sempat kumat sehingga harus dibawa ke Rumah
Sakit untuk mendapat penanganan medis.
ST sendiri juga masih menyimpan cita-citanya untuk menjual desain
kaosnya sendiri. Impian ini sudah ia miliki sejak ia SMA. Ia ingin dapat berjualan
kaos yang ia desain sendiri. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia sedang mencoba
menggambar lagi dan mengakrabkan diri dengan aplikasi serta teknologi yang
dibutuhkan untuk mendesain dan membagi karya yang telah ia ciptakan.
Beberapa kali ia juga sempat menyempatkan diri untuk melihat-lihat desain kaos
terkini sebagai bentuk inventarisasi ide dan gagasan desainnya.
ST merasakan bahwa ibunya adalah salah satu orang yang mendukung
dirinya untuk keluar dan menjauh dari kehidupan geng. Walaupun beberapa kali
ST terus masuk ke dalam geng, ibunya tidak kenal lelah mendampingi ST di selasela kesibukannya sendiri sebagai seorang notaris. Ada satu peristiwa yang
membuatnya selalu ingat akan ibunya. Pada waktu itu ia menangkap basah
temannya sendiri yang pernah mencuri uang di rumahnya sendiri. ST ingin
memukuli temannya karena telah mengecewakan dirinya dengan berani mencuri
uang di rumahnya. Namun sekali lagi, ibunya meminta ST untuk tidak
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melakukannya dan mengancam untuk tidak meneruskan karirnya sebagai notaris.
Dari momen inilah ST mulai menyadari bahwa sudah saatnya untuk berhenti.
Maka dari itu, ST sendiri sedang mencari ruang yang dapat disewakan untuk
membuka bisnis barunya yaitu warung makan indomi (warmindo) untuk mengisi
waktu luangnya. Ibunya setuju dengan rencana ST untuk membuka warung
sebagai salah satu jalan untuk dapat mandiri. Saudara sepupunya yang mahir
dalam memasak juga ingin membantu ST untuk menjadi juru masak di
warungnya.
Pada akhirnya, bagi ST, tergabung dalam klitih dan geng merupakan dosa yang
manis bagi dirinya. Ada penyesalan yang ia rasakan tetapi ia tetap mengakui
bahwa momen-momen tersebut adalah momen-momen yang ia akan ingat seumur
hidupnya. Ia mengakui bahwa ia iri dengan teman-temannya yang tidak tertarik
masuk ke dalam geng. Mereka dapat bahagia tanpa harus menjadi geng seperti
dirinya. Sedang dirinya yang sudah kepalang tanggung terjerumus ke dalam geng
dan klitih, tetap saja mengalami kesepian walau pada awalnya ia masuk ke dalam
geng untuk menambah teman. Apalagi pasca momen penarikan diri dari dunia
geng dan klitih, ia semakin tidak memiliki banyak teman untuk berbagi rasa,
cerita, dan cita-cita. Klitih, membentuk sebuah jarak yang membuat dirinya
merasa sekarang tidak dapat ngobrol dengan orang-orang yang ‘normal’. Hingga
sekarang, ST masih saja mengalami kesepian karena teman-temannya yang sudah
harus ia tinggalkan dan ia sedang membangun lingkar pergaulan yang baru. ST
pada akhirnya lebih memilih untuk menemani ibunya dalam setiap perjalanan
dinasnya dan untuk mengusir rasa kesepian yang ia alami sebagai sebuah
konsekuensi keluar dari sebuah lingkaran geng sekolah.
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4.2 Kekerasan dalam Keluarga Pelaku
Keluarga adalah tempat pertama di mana proses identifikasi imajiner ini
terjadi. Identitas seseorang juga akan dibentuk dan dipengaruhi lebih banyak
dialami selama berada di dalam keluarga. Namun, hubungan yang terbentuk antar
subjek di dalam keluarga ini mau tidak mau tetap berada dalam kuasa ‘ayah’
sebagai master signifier. Dengan meminjam Wacana Tuan Lacanian, ada pintu
masuk untuk melihat bagaimana relasi kuasa yang terbentuk di dalam keluarga
ini terjadi. Di dalamnya, ‘ayah’ ingin mendominasi dan membentuk S2
(knowledge, rules, dan sistem). Sang ‘ayah’, sebagai pihak yang berusaha
memisahkan antara anak dan ‘(m)other’, ingin meniadakan dan menegasi
“incest” dengan membuat aturan (S2) yang diterapkan dalam hubungan yang ada
di dalam keluarga (disimbolkan dengan huruf “a”)14. Sang ‘ayah’ menyuruh
setiap subjek yang ada di dalamnya untuk tunduk kepada dirinya yang didorong
oleh lack sebagai subjek yang terkastrasi ($\S1→S2/a). Secara umum, dominasi
‘ayah’ yang ada di dalam keluarga dapat digambarkan melalui ilustrasi sederhana
sebagai berikut :
Agen (‘ayah’)

liyan (anggota keluarga/anak)
S1 → S2
$
a

Dari wacana tuan di atas, didapatkan sedikit gambaran mengenai bagaimana
hubungan sosial di keluarga terbentuk. Ada benang merah yang muncul ketika
melihat ketiga cerita hidup para mantan pelaku klitih ini. Salah satunya adalah

14

Huruf “a” ini berasal dari autre yang berarti liyan.
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bagaimana ketiga subjek ini memiliki latarbelakang keluarga yang ternyata cukup
akrab dengan budaya kekerasan di dalamnya. Baik PS, JW maupun ST, mereka
sudah tidak asing lagi dengan kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Di dalam
keluarga mereka, budaya kekerasan menjadi keseharian, bahkan menjadi ‘bahasa’
(S2) untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya.
Dalam keluarga PS, kekerasan digunakan untuk merepresi dan memberikan
punishments bagi anak-anak di dalam keluarga. Pelanggaran-pelanggaran
langsung dihadapkan dengan kekerasan fisik berupa pukulan ataupun
makian/umpatan. Bagaimana PS harus menghadapi pukulan ayahnya yang
mengetahui dirinya merokok ketika masih duduk di bangku kelas 2 SMP
menjadikan gambaran untuk mengatakan kekerasan fisik ini memang digunakan
untuk memberikan hukuman bagi mereka yang berani melanggar otoritas
orangtua. Nama-Sang-Ayah disini ditegaskan dalam bentuk pukulan yang
ditujukan kepada PS yang dianggap memberontak peraturan-peraturan yang ada
di dalam keluarga. Pukulan ini sekaligus memberikan sebuah garis penegas
mengenai siapa yang berkuasa di dalam keluarga atau dapat dikatakan sebagai
“dominion by violence”15 dalam istilah Freud. Ada kemungkinan juga kekerasan
fisik ini memang dipengaruhi oleh latarbelakang orangtua PS yang sama-sama
memiliki latarbelakang yang militeristik. Ayahnya adalah seorang polisi, yang
tentunya sudah mengalami pendidikan yang cukup ketat dan disiplin secara fisik,
sedang ibunya juga berasal dari keluarga militer di Sulawesi.

15

Steinkoler, Manya. On Pscychoanalysis and Violence. (Oxon: Routledge, 2019), hal.6
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Sedang keluarga JW, kekerasan memiliki bentuk yang berbeda Di dalam
rumah JW, senjata api dan senjata tajam diletakkan begitu saja tanpa adanya
batasan

untuk

menggunakannya.

Bahkan

beberapa

kali

ayahnya

menggunakannya untuk menegakkan Nama-Sang-Ayah bagi anak-anaknya.
Pukulan di dalam keluarga JW adalah “bahasa” yang mereka gunakan. Ayah dan
kakak laki-lakinya tidak segan-segan untuk memukul tanpa mengatakan apapun
kepada JW ketika JW dirasa melanggar ataupun mengganggu. “Bahasa” ini
digunakan juga oleh JW kepada sang kakak dan adik perempuannya. Namun
kepada adik perempuan dan ibunya, JW cenderung menggunakan kekerasan
verbal daripada kekerasan fisik. Bentuk kekerasan verbal ini berupa makian atau
umpatan. Budaya kekerasan ini juga dipengaruhi oleh latarbelakang ayah JW
yang (mungkin) bekerja sebagai seorang preman ataupun Jago. Ini dibuktikan
dengan terkenalnya nama ayah JW di kalangan tukang parkir di sekitaran Kopi
Joss.
Keluarga ST memiliki bentuk kekerasan yang cukup berbeda dengan kedua
subjek sebelumnya. Sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, ST memiliki
pengalaman ditolak. Dimulai dari beberapa pihak yang tidak setuju dengan
pernikahan ayah dan ibu kandungnya karena perbedaan agama antara ayah dan
ibu kandung ST. Menurut saudara-saudara ayah kandungnya, tidak semestinya
ayahnya mendapat jodoh dari agama yang berbeda. Konflik berlanjut hingga ke
titik di mana ayah dan ibunya sering berdebat bahkan berkelahi hampir setiap
hari. ST kerap melihat konflik yang terjadi antara ayah dan ibu kandungnya,
mulai dari kekerasan verbal hingga kekerasan fisik. Walau demikian, ST tidak
pernah mengalami kekerasan fisik dari ayah dan ibunya. Peristiwa yang traumatis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110

adalah perceraian antara ayah dan ibu kandungnya ketika ST masih duduk di
bangku Sekolah Dasar. Kejadian traumatis lainnya adalah ketika ayah
kandungnya mencoba meneror dan mengancam ayah tirinya. Ini termasuk salah
satu bentuk kekerasan, yang walau tidak secara langsung diterima oleh ST atau
dilakukan oleh ST, namun tetap menjadi salah satu peristiwa di mana ST
‘bercermin’ dan mendapatkan identitasnya.
Ketiga subjek menunjukkan bagaimana keluarga masing-masing subjek
memiliki budaya kekerasan yang cukup akrab bahkan tidak hanya akrab tetapi
juga sangat lekat dengan kekerasan. Ada identifikasi terhadap ‘ayah’ yang
mendominasi melalui kekerasan. Maka tidak heran juga, imagoes kekerasan
cukup melekat pada ketiga subjek tersebut. PS dan JW memiliki kelekatan
dengan budaya kekerasan secara fisik dimana mereka menjadi korban secara
langsung dari kekerasan fisik orangtua mereka. Kekerasan

menjadi sebuah

“bahasa komunikasi” yang digunakan untuk menegaskan Nama-Sang-Ayah.
Sedang ST lebih cenderung menjadi korban tidak terlibat secara langsung.
Namun ketiganya cukup akrab dengan kekerasan, baik fisik dan verbal.
Keluarga adalah ruang identifikasi imajiner yang pertama kali. Individuindividu akan menyusun ego mereka melalui “proses bercermin” yang mereka
lakukan di dalam keluarga mereka, baik dengan saudara-saudaranya ataupun
dengan ayah dan ibunya. “Proses bercermin” ini dalam Lacan, sering diistilahkan
sebagai “fase cermin”, fase di mana individu mencoba menyusun imagoes
mereka berdasarkan “cermin” yang ada di sekitar mereka. Maka dengan budaya
keluarga yang akrab dan lekat dengan kekerasan, menjadikan ketiga subjek ini
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memiliki imagoes kekerasan dalam perjalanan identifikasi mereka masingmasing.
Ada pihak-pihak yang perlu diperhatikan dari ketiga subjek ini. Dari
ketiganya, semuanya memiliki ayah yang cukup akrab dengan budaya kekerasan
dan menganggap kekerasan fisik adalah sebuah kewajaran. Ada sebuah usaha
untuk membangun sebuah dominasi yang didasarkan dengan menggunakan
kekerasan. Pukulan, makian dan umpatan merupakan piranti sang ayah untuk
mengatakan bahwa dirinya memiliki kekuasaan di dalam keluarga. Bahkan, ayah
JW menggunakan senjata tajam juga dalam menegakkan Nama-Sang-Ayah.
Minimnya komunikasi non kekerasan di dalam keluarga dan ruang kompromi
membuat subjek-subjek ini semakin memahami bahwa kekerasan adalah piranti
yang efektif dalam menegaskan identitas dan eksistensi mereka. Namun dalam
kasus ST, pada akhirnya ada kemungkinan untuk ruang negosiasi terbentuk.
Ruang ini justru terbentuk ketika orangtua kandung ST sudah bercerai dan ibu
kandung ST menikah lagi. Ibunya, yang kala itu masing berstatus single parent,
membuka sebuah kemungkinan untuk mempertanyakan Nama-Sang-Ayah dan
memberikan “bahasa lain” dalam berkomunikasi antar anggota keluarga.
Penegasan Nama-Sang-Ayah (S1→S2) dengan kekerasan membuat beberapa
subjek benar-benar merasa ketakutan dan tidak merasa nyaman berada di dalam
rumah. PS menggunakan strategi negosiasi yang ia sebut sebagai mbunglon.
Mbunglon ini adalah bentuk negosiasi yang PS lakukan untuk menghadapi
kekerasan fisik yang ia terima sebagai hukuman karena dirinya melanggar
peraturan di dalam keluarga, termasuk keterlibatannya dalam kasus klitih. PS
benar-benar menjaga agar dirinya tidak diketahui oleh ayahnya bahwa ia terlibat
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dalam beberapa kasus klitih. Walau demikian, PS pernah menemui kesialannya
ketika ia tertangkap polisi. Pada saat itu, ayahnya memukul dirinya dan
menyobek seragamnya dan mengumpat PS.
JW juga ketakutan dan merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri
karena Nama-Sang-Ayah yang tidak memberikan dirinya perlindungan tetapi
justru memberikan ancaman. Ancaman dari Nama-Sang-Ayah ini membuat
keluarganya tidak mampu membangun komunikasi di dalam keluarga. Kekerasan
ini dilakukan demi mempertahankan Nama-Sang-Ayah. Hal ini menyebabkan JW
lebih merasa nyaman untuk berada di luar rumah. Tetapi situasi paradoksal
muncul juga ketika secara diam-diam justru JW mengidolakan dan mengagumi
bagaimana ayahnya “mendidik” dirinya, dan saudara-saudarinya. Situasi
paradoksal ini membuat Nama-Sang-Ayah ini menjadi sesuatu yang mengancam
JW namun sekaligus membentuk ideal-ego JW.
ST mengalami pengalaman yang berbeda dengan kedua subjek di atas. ST
harus mengalami bagaimana Nama-Sang-Ayah ini harus berganti. Pergantian ini
disebabkan oleh peristiwa perceraian orangtua kandungnya. Ayah tirinya
membuat PS harus menaati Nama-Sang-Ayah yang berbeda dari sebelumnya.
Dalam waktu yang bersamaan, ST menerima ada dua ayah di dalam
kehidupannya. Ayah yang pertama adalah ayah kandungnya, yang juga
menyebabkan pengalaman traumatik dengan meneror ayah tirinya. Sedang ayah
yang kedua adalah ayah tirinya. ST menemui sebuah persimpangan antara dua
Nama-Sang-Ayah.
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Membaca apa yang terjadi dalam keluarga dari ketiga subjek ini dengan
kacamata

Wacana

Tuan

Lacanian,

di

mana

Master

Signifier,

yang

direpresentasikan dengan kehadiran sang ‘ayah’, berusaha membentuk bahasa,
sistem membuat kita lebih memahami mengenai apa yang terjadi di dalam
keluarga mereka dan apa yang dihasilkan di dalam keluarga mereka sebagai
sebuah sistem ataupun budaya (S2). Dalam kasus ini, sistem (S2) yang dibentuk
adalah budaya kekerasan yang dilakukan dan dipraktikkan secara terus-menerus
di dalam keluarga. Sehingga anggota-anggota keluarga yang ada di dalamnya
(dilambangkan dengan huruf “a”) pada akhirnya juga menghasilkan budaya
kekerasan yang sudah menjadi kebiasaan dan kewajaran.

4.3 Lone Wolf , Klitih, dan Wacana Histeris
Istilah Lone Wolf ini terinspirasi dari tulisan Manya Steinkoler yang mencoba
menganalisa kasus Adam Lanza, pria 20 tahun yang menembak 20 anak-anak dan
6 dewasa di Sekolah Dasar Sandy Hook, Connecticut. Dalam tulisannya, Lone
Wolf Terrorist : Howling in the eye of the wind, The Case of Adam Lanza (2019),
Manya menggunakan istilah Lone Wolf Terrorist untuk merujuk pada seseorang
yang melakukan aksi teror dan tidak terlibat dengan jaringan teroris yang lebih
besar. Walau demikian, Manya juga menggunakan istilah Lone Wolf untuk
menggambarkan mengenai betapa Adam Lanza benar-benar sendiri. Dalam
tulisannya, Manya mengajak pembaca untuk lebih memahami bagaimana
kesendirian Adam Lanza ini dapat menghasilkan penembakan massal. Lebih
singkatnya lagi, seseorang yang melakukan aksi teror seorang diri. Ini menjadi
pembuka juga untuk melihat klitih tidak hanya sebagai sebuah aksi kriminal
melainkan juga sebagai salah satu bentuk “ekspresi”. Sekali lagi, aksi ini
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hanyalah merupakan symptom dari hal yang lebih besar di baliknya. Dalam kasus
Adam Lanza, ia dinyatakan tidak terlibat dengan jaringan manapun dan murni
hanya tercatat sebagai tragedi penembakan yang berujung bunuh diri. Namun
demikian, tragedi Adam Lanza ini justru memantik penembakan-penembakan
massal di daerah lain16.
Kemiripan antara kasus Adam Lanza ini dengan PS, JW dan ST adalah
bagaimana Adam dan mereka bertiga ini mencoba “berbicara” (enunciation)
dengan master signifier mereka melalui aksi-aksi yang mereka lakukan. Adam
mencoba mengekspresikan perasaan serta pengalamannya lewat tragedi
penembakan yang berujung bunuh diri. Ada intensi yang sama dengan apa yang
sudah dilakukan baik oleh PS, JW dan ST. Mereka bertiga sama-sama mengaku
bahwa lewat klitih, mereka mampu mengekspresikan keresahan dalam hidup
mereka.
Aksi klitih ini sudah biasa dilihat hanya sebagai aksi kriminal kekerasan
dengan senjata yang dilakukan oleh remaja. Mereka lebih sering dilihat dan
dipahami sebagai remaja-remaja ‘kurang kerjaan’ yang mengancam masyarakat
dengan aksinya. Aksi mereka dilihat seolah-olah tanpa sebab. Padahal dari cerita
mereka,

didapatkan

juga

bahwa

melalui

klitih,

mereka

berekspresi,

mengungkapkan melalui mereka. Klitih adalah enunciated fact dari subjek yang
sedang berusaha untuk enunciating act. Mereka membacok, menendang, bahkan
kadang melukai beberapa orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Itu adalah
“kalimat” yang mereka “ucapkan” dengan “bahasa” mereka.

16

Steinkoler, Manya. On Pscychoanalysis and Violence. (Oxon: Routledge, 2019), hal.61
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Klitih, yang dilihat oleh media hanya sekadar sebagai Lone Wolf Terrorist,
ternyata tidak lahir dengan sendirinya. Dalam kasus-kasus tertentu, klitih dapat
dikategorikan sebagai wacana histeris di mana mereka sedang berbicara
mengenai kegelisahan mereka sebagai subjek yang terbelah ($). Mereka sedang
mengguncang master signifier yang ada di dalam diri mereka. Ditambah lagi,
para mantan pelaku ini lahir dalam sistem yang tidak memungkinkan dirinya
untuk menyatakan (enunciation) diri mereka. Hal ini mereka tunjukkan dalam
beberapa kasus seperti JW yang menantang gurunya berkelahi karena ia selalu
jadi bulan-bulanan gurunya. Si guru tidak melihat JW sebagai manusia yang
memiliki latarbelakang yang cukup berbeda dengan murid yang lain. JW kerap
mendapat stigma negatif dari para guru di sekolah. Hanya beberapa guru yang
mau melihat dan memahami darimana JW berasal.
Selannjutnya, JW ikut dalam aksi klitih tidak untuk mendapatkan ketenaran
ataupun pengakuan. Ia menggunakan klitih sebagai sarana untuk melampiaskan
amarahnya yang tidak dapat ia keluarkan di ruang manapun juga. Berbekal
imagoes yang ia dapatkan di lingkungan keluarga, JW mengaktualisasikan
ekspresinya di jalanan melalui klitih. Ia menghentikan orang yang tidak ia kenal
dan ia mengajaknya berkelahi hingga babak belur. JW lebih menggunakan klitih
seperti sebuah ruang berekspresi di mana dirinya bebas melakukan apapun dan
tidak terkekang oleh aturan manapun. Puncaknya adalah ketika ia terlibat dalam
kasus pembunuhan Alawi, seorang pelajar salah satu sekolah swasta di Jakarta.
Walau ia tidak ingin mengingat masa-masa klitih-nya, ia tetap menyimpan
kenangan itu sebagai sebuah fase di mana dirinya bebas dan lepas tanpa aturan
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yang mengekang dirinya sedikit pun. Klitih adalah sebuah cara di mana ia dapat
mampu melepaskan sebentar kegelisahan yang ada di dalam dirinya.
Sistem pendidikan dalam lembaga pendidikan formal juga

tidak

memungkinkan orang-orang seperti JW untuk dianggap ‘normal’ dan menjadikan
JW tidak ‘dihitung’. Apapun yang ia lakukan, JW tetap mendapat cap ‘bajingan’
dan pemberontak. Guy Dana (2019) juga mencurigai “…is that both the
management and the psychiatrists speak the same language.”17 Bahwa
managerialism

yang

dimanifestasikan

dalam

‘manajemen’

ini,

juga

mempengaruhi bagaimana psikiatris juga menggunakan ‘logika’ yang sama
dengan manajemen. Jika Guy Dana berbicara mengenai psikiatris, maka ada
dugaan pula bahwa lembaga pendidikan formal yang dialami para mantan pelaku
klitih ini sudah terpengaruh

“…techno-scientist discourse excludes and

permanently negates the subject, leaving no-room to play,not just in a sense of
possible shifting, but also the creative sense”18. Mereka adalah subjek-subjek
yang dihasilkan dari wacana universitas yang dimanifestasikan dalam bentuk
managerialism.
Lembaga pendidikan formal yang semakin “techno-scientist” menjadikan
subjek-subjek tidak memiliki ruang untuk bermain dan berekspresi. Beberapa
pengalaman yang dialami oleh para mantan pelaku klitih ini menunjukkan bahwa
mereka memang tidak memiliki lagi ruang gerak yang cukup di sekolah. Hal
yang paling jelas ditunjukkan dalam kasus JW bagaimana dirinya yang bertato

17

Guy Dana dalam On Psychoanalysis and Violence. Judul artikelnya From Violence to
Aggressiveness.hal 140
18

Ibid Hal.140
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sejak SMP juga sering dicap sebagai anak bengal dan dikategorikan dalam
‘sampah’. Hal ini juga dialami oleh ST dimana ia merasa tidak mampu
berkomunikasi dengan teman-teman lain yang tidak terlibat klitih. Ada perasaan
dikucilkan dan tidak mampu menjalin relasi dengan teman sebayanya karena ia
memiliki pengalaman yang berbeda. Ia bahkan menyesal dengan keterlibatannya
dalam klitih. ST menganggap dirinya sudah tidak masuk ‘hitungan’ di dalam
masyarakat yang ‘normal’. Ekslusi inilah yang membuat para mantan pelaku
klitih ini juga mengalami kesulitan untuk melakukan apa yang disebut “possible
shifting”, sebuah usaha untuk bergeser dari makna dan identifikasi dari
pengalaman mereka yang terdahulu.
Di tengah kepungan wacana yang dominan serta sistem yang menegasi
subjek-subjek inilah klitih mampu memberikan sebuah ruang yang bebas dan
nampak tidak memiliki aturan yang begitu mengikat para anggotanya. Maka
untuk melihat klitih, dapat diimajinasikan para mantan pelaku sedang “berbicara”
dan menuntut untuk didengarkan. Mereka gelisah dan sedang mencari
pemenuhan untuk lack yang ada di dalam diri mereka. Hal ini dapat digambarkan
melalui wacana histeris Lacanian sebagai berikut :
Agen (pelaku klitih)

Liyan (‘ayah’)

$ → S1
a S2

Dalam skema Wacana Histeris di atas, posisi agen diisi oleh subjek terbelah
($), yang dalam hal ini merepresentasikan para pelaku klitih. Mereka sedang
berbicara, menyatakan (enunciation) diri mereka ke hadapan master signifier
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mereka. Hal yang mendorong mereka adalah lack yang mereka miliki dan
disimbolkan dalam objet petit a. Apa yang mereka nyatakan disini adalah
kebutuhan mereka untuk mendapatkan objet petit a, yang hilang dari diri mereka
sebagai akibat proses identifikasi mereka dengan master signifier. Pavon (2010)
mengatakan bahwa, “…the real subject arises from the enunciating act. He exists
through act.”19 Apa yang dirasakan oleh PS, JW dan ST hampir sama. Mereka
sama-sama

merasa

“ada”

ketika

mereka

melakukan

aksi

klitih.

PS

menggambarkan klitih dengan kata gayeng, yang di dalamnya ditemukan juga
makna kegembiraan dari aksi yang telah mereka lakukan. JW dan PS
menggunakan kata “puas” ketika mereka mendeskripsikan mengenai perasaan
mereka setelah melakukan klitih. Ketiganya menunjukkan bagaimana klitih
sebagai usaha menyatakan diri (enunciation) juga memberikan sebuah enjoyment.
Dengan melihat lebih jauh mengenai bagaimana klitih adalah sebuah usaha
untuk menyatakan diri (enunciation), mau tidak mau kita dihadapkan kepada
realitas bahwa mereka sedang “berbicara” dengan Liyan, the Big Others, yang
diwakilkan dengan S1, sang master signifier. Secara permukaan, ketiga subjek ini
nampak seolah-olah seperti lone wolf terrorist yang tidak terlibat dengan jaringan
teroris dan mencoba untuk berdiri sendiri. Mereka berbicara dengan aksi karena
apa yang mereka coba untuk ungkapkan tidak mampu lagi diutarakan melalui
bahasa. Imagoes yang sudah mengendap di dalam diri mereka adalah imagoes
mengenai kekerasan. Inilah yang akhirnya mereka gunakan sebagai “bahasa”
dalam berbicara dengan master signifier melalui aksi klitih yang mereka lakukan.

19

Pavon, Cuellar. 2010 From exterior unconscious to interior of consciousness.(London: Karnac
Books) hal. 92
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4.4 Klitih: Wacana Tuan dan Sadisme
Di dalam sebuah usaha pengungkapan diri yang mereka lakukan, mereka
sekaligus mendapatkan sebuah enjoyment. Enjoyment yang mereka dapatkan
dalam melakukan aksi klitih ini mendorong mereka untuk terus menerus
melakukan enunciation melalui klitih. Enjoyment yang mereka dapatkan ketika
membuat orang lain sengsara inilah yang menjadi sengsara. Mereka adalah
orang-orang yang memposisikan dirinya dalam posisi yang dapat menentukan
mana yang beruntung dan mana yang tidak.
Ini nampak dalam kasus PS, di mana ia meletakkan klitih sebagai ruang
untuk menunjukkan dirinya sebagai master signifier dan mencoba menarik
perhatian orang-orang lain lewat klitih. Ini ia tunjukkan dalam bagaimana PS
sungguh menikmati memukuli, membacok dan menghajar orang lewat klitih. Ia
mendapatkan kepuasan dari aksi yang sudah ia lakukan. Bahkan, ia membawa
semua

cerita

tentang

klitih

dalam

bingkai

kenangan

yang

sungguh

menggembirakan. Klitih mampu memberikan PS sebuah ruang sekaligus identitas
yang ia inginkan. Ia sangat menikmati menebas korbannya hingga pedangnya
bengkok dan akhirnya patah. Melalui klitih, dirinya juga mendapat sebuah
penghormatan, ketenaran karena aksi solo klitih yang ia lakukan. Solo klitih yang
dilakukan oleh PS dilakukannya untuk mendapatkan pengakuan dari anggota
geng yang lain. Hampir semua pelaku klitih, dalam periode yang sama dengan
PS, mengenali siapa PS dan darimana dirinya berasal. Ini merupakan sebuah
pengakuan, sebuah proses identifikasi yang tidak ia dapatkan di dalam rumah.
PS juga mampu membangun strategi negosiasi yang memungkinkan dirinya
punya dua ego yang berbeda. Di sekolah, ia berusaha untuk tetap dicitrakan baik
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dan menghindari untuk melanggar aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah.
Strategi negosiasi inilah yang membuat PS masih tetap “aman” ketika dirinya
memutuskan untuk tidak terlibat banyak dalam klitih. Walau demikian, PS
sempat menganggap masa-masa SMA tanpa terlibat dalam klitih adalah masamasa SMA yang membosankan dan biasa-biasa saja. Ini memberikan sebuah
sinyal bagaimana memang PS mulai menginginkan untuk menjadi individu yang
berbeda dan butuh pengakuan yang lebih, yang selama ini tidak ia dapatkan.
ST menggunakan klitih sebagai sebuah jalan untuk membalaskan
dendamnya. Pada awal periode ST masuk ke dalam dunia klitih, ST memang
sudah sengaja dan menyusun rencana untuk membalaskan dendam kepada orangorang yang sudah melakukan perundungan padanya ketika ia duduk di Sekolah
Dasar. Bahkan, ST membuat daftar nama-nama orang beserta asal sekolah
mereka. Dari sini jelas ST menginginkan sebuah pembalasan dan klitih
menyediakan sebuah kepuasan untuk membalaskan dendam. Melalui klitih juga,
ia berhasil mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan terhadap situasi yang ia
alami yaitu perceraian ayah dan ibu kandungnya. ST menikmati bagaimana ia
mengejar orang-orang yang sudah melakukan perundungan kepada dirinya. Ada
sebuah kepuasan tersendiri setelah memukul, mengejar, dan menendang. Lewat
klitih, ia juga sempat mengalami bagaimana ia memiliki teman dan merasa
diakui.
Dalam kedua kasus di atas, baik PS dan ST sedang memposisikan diri
sebagai tuan dalam wacana tuan. Mereka berdua tidak sedang dalam posisi
mempertanyakan kepada orang lain namun lebih menunjukkan bahwa diri
mereka adalah orang yang berkuasa untuk membalaskan dendam dan berkuasa
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untuk menentukan korban. Dalam praktiknya, PS dan ST mendapatkan sebuah
kenikmatan dari menjadi “tuan” yang dapat menentukan mana yang apes dan
mana yang tidak.
Enjoyment yang mereka dapatkan dari aksi mereka inilah yang menunjukkan
sadisme. Mereka berubah dari korban menjadi pelaku. Apa yang mereka alami
ketika masih kecil di keluarga masing-masing mereka lampiaskan di dalam klitih.
PS yang mendapatkan kenikmatan melalui pengakuan (recognition) yang ia
terima, JW mendapatkan ruang untuk melampiaskan kekecewaan hidupnya dan
ST mendapatkan ‘alat’ untuk membalaskan dendamnya. Ketiga subjek ini
mendapatkan sebuah enjoyment dari hasil aksi membacok, menendang, dan
membuat orang lain sengsara adalah bentuk dari sadisme.
Selain mendapatkan enjoyment dari aksi mereka, ketiga subjek ini juga
mendapatkan sosok idola (ideal-ego) di dalam geng sekolah mereka masingmasing. Tokoh yang mereka idolakan ini pada akhirnya melanjutkan perjalanan
proses identifikasi subjek mereka masing-masing dari apa yang sudah terbentuk
di dalam keluarga mereka. Dari ketiga subjek ini pada akhirnya menjadikan
sadisme sebagai sebuah identitas mereka.
Dalam kasus PS, ia sangat mengidolakan AH, seorang pimpinan geng
sekolah yang terlibat juga dalam geng yang lebih besar, Pacinko. PS sangat
mengidolakan AH karena keberanian serta kenekatan AH dalam setiap aksinya.
Kelompok Pacinko ini juga terkenal berdarah dingin dalam membunuh musuhmusuhnya. Ini persis dengan motivasi PS mengapa pada akhirnya ingin
bergabung dengan RIB. Ia semakin memantabkan diri untuk bergabung dengan
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RIB setelah dirinya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa geng RIB mampu
menghabisi lawannya tanpa ampun. Ketika itu, PS masih berstatus sebagai pelajar
SMP. PS sangat ingin menjadi AH yang mampu menyatukan dua geng di dalam
sekolahnya, yaitu BOSER dan PASTOER. Lewat AH, PS juga menyadari
mengenai bagaimana seorang pemimpin juga membangun dominasinya lewat
violence/aggression. Maka ketika PS menjadi pemimpin geng, ia juga membabtis
dirinya sendiri menjadi orang yang paling nekat, paling bengis dan menjadi orang
yang berada di barisan paling depan ketika sedang berhadapan dengan musuh
dari geng lain.
Ini berbeda dengan JW yang mengalami love-hate relationship dengan
ayahnya sendiri. Ayahnya yang sangat keras di rumah dengan melakukan
kekerasan fisik kepada dirinya dan kakaknya membuat JW tidak nyaman untuk
berada di rumah. Namun demikian, setelah ayahnya meninggal, JW justru
mengidolakan ayahnya yang berbicara tanpa kata-kata dan dengan diam-diam
memberikan dukungan finansial bagi keluarga mereka. Apa yang dialami JW di
dalam keluarga memang pada akhirnya berlanjut juga ketika JW masuk dan
terlibat aktif di dalam geng sekolah dan aksi-aksi klitih. Ia juga memiliki
kedekatan secara emosional dengan FD salah satu pentholan geng yang cukup
besar di Yogyakarta. Kedekatan emosional ini ia bangun karena FD adalah
sahabat dari kakak laki-lakinya. Momen ketika ia dipukuli dengan botol bir
karena ketahuan melakukan klitih, adalah sebuah momen dimana JW juga
“bercermin”. Ia merasa bahwa kekerasan juga menjadi salah satu cara untuk
“berkomunikasi” dan membangun identitasnya. JW juga mengingat bagaimana
dirinya bisa “lepas kendali” tatkala terlibat kasus pengeroyokan yang berujung
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kematian Alwi. Momen ketika ia membunuh ini ia ingat sebagai momen di mana
ia puas dengan apa yang ia lakukan. Bagaimana ia berkali-kali membacok
korbannya yang sudah lemas tidak berdaya adalah sebuah momen di mana
dirinya senang melihat others yang mengalami penderitaan.
ST sungguh memanfaatkan ruang klitih untuk membalaskan dendam ketika
ia dibully ketika SD. Hal ini juga memberikan sebuah referensi bahwa sadisme
juga menjadi perjalanan identifikasi yang ia pilih. Dari kedua geng sekolah,
dimana ST bergabung di dalamnya, ST menemukan beberapa orang yang ia
idolakan. Dari beberapa orang tersebut, ST merasa bahwa mereka adalah sosok
pemberani yang tetap merujuk pada bagaimana mereka dengan wajah yang tanpa
ekspresi mampu menjadi baris depan ketika mereka mubeng. Ketika ST masih
berada di dalam geng HAMMER, ia tidak menemukan sosok yang ia anggap
berani. Ini juga berhubungan dengan bagaimana geng HAMMER memang tidak
memiliki anggota yang cukup berani. Namun ketika ST berada dalam geng
VOZTER, ia menemukan sosok yang ia anggap lebih berani dan nekad. Orangorang VOZTER inilah yang ia jadikan sebagai ideal-ego ST dan mendorong dan
membantu dirinya untuk membalaskan dendam seperti yang sudah ia rencanakan
sebelumnya.
Sosok-sosok idola yang bertemu dengan para subjek ini memang lekat
dengan kekerasan. Mereka juga berperan sebagai ‘ketua’ dari masing-masing
geng sekolah mereka. Para idola ini juga membangun identitas mereka yang lekat
dengan kekerasan dan sadisme. AH yang diidolakan oleh PS, lekat dengan imaji
kekerasan karena keterlibatannya dalam Pacinko. FD dan ayah JW juga lekat
dengan dunia premanisme yang juga erat hubungannya dengan kekerasan. Begitu
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pula dengan orang-orang di dalam geng VOZTER yang dikenal dengan
keberingasan mereka dalam klitih. Hampir seluruh orang yang diidolakan oleh
para subjek juga mengamini sadisme sebagai identitas mereka. Dari sinilah,
perjalanan identifikasi subjek PS, JW dan ST justru dilanggengkan untuk menjadi
subjek yang semakin akrab dengan kekerasan.

4.5 Menggeser Wacana, Mengganti Master Signifier
Perjalanan proses identifikasi para subjek ini berlanjut ke tahap yang
berikutnya. Setelah mereka mengalami fase histeria, beberapa subjek berhasil
bertemu dengan analyst yang mampu memberikan apa yang hilang dari mereka.
Walau demikian, ada juga subjek yang tidak bertemu dengan analyst dan
bertahan di dalam identitas sadisme mereka. Di dalam klitih, mereka
mendapatkan enjoyment dan ruang di mana mereka bisa mengungkapkan
(enunciation) apa yang mereka rasakan. Namun di sisi lain, enjoyment ini harus
dipotong dan dihentikan. Para subjek ini harus ditarik kembali keluar dari
enjoyment yang sudah mereka dapatkan di dalam klitih. Ini disebabkan para
subjek ini masih membutuhkan masyarakat, The Big Others.
Dalam perjalanan identifikasi mereka, JW dan ST termasuk orang yang
cukup beruntung karena bertemu dengan orang-orang lain yang pada akhirnya
memberikan sebuah “bahasa” yang baru untuk mengungkapkan (enunciation).
JW beruntung karena bertemu dengan orang yang ia sebut “mamah”, yang
merupakan ibu dari temannya sewaktu SMP. “Mamah” inilah yang memberikan
JW “bahasa” baru. Ia juga membantu JW untuk melanjutkan proses identifikasi
JW menuju tempat lain. “Mamah” juga meminta JW untuk melanjutkan
pendidikannya hingga ke pendidikan tinggi. Ia yakin bahwa JW memiliki potensi
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lain. Selain “mamah”, JW juga bertemu dengan Mas B, seorang pelatih
cheerleader SMA. Lewat Mas B ini, JW memiliki akses untuk bertemu orangorang yang lain yang “berbahasa” tidak menggunakan kekerasan. Mas B juga
mendorong JW untuk mencoba bidang-bidang lain untuk memberikan aktualisasi
diri JW yang selama ini ia tidak dapatkan selain di dalam geng dan kekerasan.
Mas B mencoba mengenalkan JW dengan dunia Barista yang pada akhirnya ia
tekuni menjadi sebuah profesi yang ia pilih untuk menghidupi dirinya dan
keluarganya. Semenjak bertemu dengan “mamah” dan Mas B, JW semakin
berani untuk mencoba kemungkinan identitas lain dengan menekuni beberapa
dunia seperti desain visual dan menjadi seorang MC.
ST pada akhirnya menemukan sebuah momen di mana dirinya mendapat
pengakuan dari ibunya. Rasa diinginkan dan dicintai oleh ibu kandungnya inilah
yang membuat ST memutuskan untuk mencari “bahasa” baru untuk
mengungkapkan (enunciation). ST mengalami sebuah momen di mana ibu
kandungnya sendiri benar-benar memperhatikan dirinya. Momen ini adalah di
mana ibu kandungnya mengetahui ST yang terlibat klitih dan penggunaan
narkotika. Sejak saat itu, ibu kandungnya berusaha untuk semakin dekat dan
merawat ST. Dari ST sendiri, ia merasa bahwa dirinya diinginkan oleh ibunya.
Perhatian yang kurang semenjak perceraian orang tua kandungnya membuat
dirinya mengalami kesepian. Apalagi ditambah dengan momen-momen traumatik
yang dialami oleh ST semenjak ia masih kecil. Perasaan diinginkan semakin kuat
tatkala ibu kandungnya

memberikan ancaman untuk keluar dari perjalanan

karirnya sebagai notaris untuk memberikan waktu yang lebih untuk ST. Namun
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demikian, ST tetap masih dalam proses mencari identitas baru dengan ‘tuan’ yang
baru. Ia masih meraba dan mencoba beberapa kemungkinan identitas.
Untuk lebih jelas melihat bagaimana JW dan ST bertemu dengan analyst ini,
maka perlu digambarkan dalam sebuah bagan Lacanian berikut.
Agen (teman, ibu kandung)

Liyan (pelaku klitih)

a→$
S2 S1
Dalam bagan di atas, nampak bahwa subjek terbelah bertemu dengan analyst.
Pertemuan ini menghasilkan master signifier baru yang dihasilkan sebagai
produk dari pertemuan antara analyst dan subjek terbelah. Master signifier ini
dapat dikatakan sebagai nilai atau ‘tuan’ yang baru. JW bertemu dengan
“mamah” dan Mas B yang menghasilkan nilai baru dalam hidupnya. ST
mendapatkan momen di mana dirinya diinginkan oleh ibu kandungnya setelah
momen-momen traumatik yang telah ia lalui sejak kecil. Inilah yang disebut
Lacan sebagai wacana analyst. Di wacana inilah orang mampu menghasilkan
master signifier yang baru setelah mengalami proses histeria dalam wacana
histeria mereka sebelumnya. Hal yang jelas terlihat adalah bagaimana adanya
proses transformasi yang terjadi setelah JW dan ST bertemu dengan sang analyst.
Mereka bergeser dan mencari identitas baru dengan ‘tuan’ mereka yang baru.
Hal yang berbeda dialami oleh PS. Ia tetap memilih untuk berada di dalam
ruang klitih. Bagaimana dirinya masih sering nongkrong bahkan memberikan
saran-saran dan strategi bagi para anggota geng RIB yang baru. Padahal, dirinya
sudah menjadi guru di sekolah dimana ia pernah bersekolah dulu. Ada keterikatan
dan identitas yang tidak ingin dilepas oleh PS dari apa yang ia dapatkan di dalam
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klitih. Ada kemungkinan bahwa PS tidak bertemu dengan analyst yang mampu
memberikan bahasa baru bagi dirinya.
Berbeda dengan dua subjek sebelumnya, PS tidak masuk ke dalam wacana
analis. Ia tidak menghasilkan “bahasa” baru dan tidak menghasilkan “tuan” yang
baru. Ini ia tunjukkan dalam bagaimana ia tetap menggunakan kaos identitas
koordinator RIB ketika ia bertemu dengan para anggota RIB dari angkatan yang
lebih muda. Padahal di sisi lain, PS adalah guru mereka di sekolah. Untuk lebih
menggambarkan situasi ini, bagan di bawah cukup membantu.
Agen (Klitih)

Liyan (para anggota RIB baru)
S2 → a
S1
$

Dari bagan ini, posisi agen diisi oleh S2 (knowledge). Dalam hal ini S2
merepresentasikan hal-hal yang ada di dalam klitih seperti strategi dan rules. PS
terlempar dari wacana histeria menuju wacana universitas di mana sekarang
dirinya merepresentasikan klitih. Klitih bagi PS tidak hanya sebagai ruang namun
juga ia terima sebagai bentuk pemenuhan identitas dirinya. Ia merasa diakui dan
“hidup” dari ruang tersebut.
Dua perbedaan antara PS dengan ST dan JW ini memberikan sebuah
paradigma bahwa para pelaku klitih ini ada yang masih melekat dan ada pula
yang keluar dari ruang tersebut. JW dan ST yang bertemu dengan analyst mereka,
yang membantu mereka keluar dan membentuk penanda tuan baru. Sedang PS
lebih memilih untuk belum beranjak dari ruang klitih. Ia justru mempertebal
pemenuhan identitasnya dari ruang klitih. PS bahkan memakai kaos identitas
koordinator RIB untuk mempertebal identitasnya sebagai orang yang pernah
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menjadi koordinator di RIB. Dengan kata lain, klitih memberikan subjek-subjek
yang pernah masuk ke dalamnya sebuah enjoyment sekaligus pemenuhan
identitas.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Pelaku Klitih juga Lahir dari Wacana
Klitih, memang sebuah tindak pidana kriminal yang tidak dapat dibenarkan.
Namun para pelaku ini tidak pernah diberikan kesempatan dan ruang untuk berbicara.
Maka setelah melihat bagaimana para pelaku klitih mengalami proses identifikasi,
maka sudah seharusnya kita dapat meletakkan fenomena ini dalam posisi yang baru.
Para pelaku klitih ini juga manusia yang sama, yang lahir dari masyarakat Yogyakarta.
Mereka bukan subjek-subjek yang lahir di luar masyarakat Yogyakarta. Jika melihat
klitih, seharusnya kita semua juga melihat bagaimana Yogyakarta itu sendiri. PS, JW
dan ST bukan orang-orang di luar Yogyakarta. Mereka lahir di dalam masyarakat
Yogyakarta berikut dengan kompleksitasnya. Maka ketika berita-berita ataupun
wacana yang mulai menggiring bahwa para pelaku ini adalah bencana, maka harus
dilihat pula bagaimana mereka hingga dianggap menjadi bencana bagi kelangsungan
hidup masyarakat Yogyakarta.
Apa yang selama ini terjadi hanyalah proses penyingkiran para pelaku. Dari
kisah-kisah mereka, jelas ada banyak hal yang terjadi hanya berdasarkan tingkat
ataupun status ekonomi dan sosial para pelaku. Beberapa masih cukup beruntung untuk
masih merasakan kehidupan ataupun keluar dari apa yang mereka sebut “dunia
malam”. Namun masih banyak orang-orang yang berada dalam “dunia malam” ini
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yang belum cukup beruntung menemukan “bahasa” baru bagi diri mereka sendiri
sebagai seorang individu yang lahir di masyarakat Yogyakarta.
PS, JW dan ST hanya segelintir kisah dari ribuan (atau lebih banyak lagi)
pelajar dan remaja yang hidup dan lahir di Yogyakarta. Di balik alasan “iseng” mereka
ternyata ada begitu banyak permasalahan keluarga dan permasalahan sekolah.
Permasalahan keluarga di Yogyakarta pada akhirnya terlihat juga dari proses
perjalanan identifikasi PS, JW dan ST. Anak-anak ini ternyata merasa belum cukup
diakui oleh orang tua mereka, yang seharusya memberikan mereka “rumah”. Pada
akhirnya, mereka tidak pulang ke rumah mereka. Geng Sekolah serta kekerabatan yang
erat di dalamnya disulap menjadi rumah mereka yang baru. Di sana mereka tidak
mengalami kekerasan, tuntutan yang berlebih serta lebih didengarkan.
Belum lagi permasalahan kompetisi sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta.
Mau tidak mau, kita harus mengakui, bahwa sekolah-sekolah di Yogyakarta juga
memberikan identitas bagi para pelajar yang masuk di dalamnya. Mereka yang cukup
beruntung dalam intelektualitas dan status ekonomi keluarga yang lebih baik akan
mendapatkan sekolah-sekolah yang cukup terpandang. Salah satu contoh yang terlihat
adalah bagaimana sengitnya antar sekolah dalam ajang DBL (Developmental
Basketball League). Di sana, kita semua dapat melihat bagaimana sekolah-sekolah di
Yogyakarta sudah terbagi-bagi atas kelas-kelas ekonomi tertentu. Di sana juga, gengsi
sekolah dan pelajarnya dipertaruhkan. Tingginya gengsi ini merangsang terbentuknya
kelompok-kelompok yang pada akhirnya disebut geng sekolah. Mereka berada dalam
batas ambang antara sekolah dan masyarakat. Sebuah ruang yang mereka bentuk
sendiri karena sekolah mulai menutup perlahan kesempatan aktualisasi diri pelajar.
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Maka sangat tidak adil apabila mencabut fenomena klitih dan melihatnya hanya
sekadar tindak kriminal belaka. Apa yang mereka cari adalah sebuah ruang untuk
mengekspresikan diri (enunciation) mereka. Setelah apa yang mereka alami dalam
kehidupan mereka, ternyata sekolah dan keluarga juga belum mampu untuk
memberikan telinga, menjadi analyst bagi mereka yang histeris menghadapi pilihanpilihan hidup mereka. Apa yang terjadi selama ini justru sebaliknya, mereka
dilemparkan kembali ke dalam ruang-ruang yang sempit dan tak bersuara. Pada
akhirnya, mereka adalah manusia, yang lahir dari masyarakat Yogyakarta.

5.2 Klitih: Konvoi “Histeris” dan Konvoi “Tuan”
Pada akhirnya, klitih dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama adalah
konvoi yang histeris, di mana mereka melakukan aksi klitih bukan untuk mempertegas
identitas melainkan untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Enunciation ($ → S1)
merupakan kata kunci untuk melihat bagaimana ini terjadi. Konvoi ini ada dalam kasus
JW ketika ia sedang kesal dengan dirinya sendiri dan mulai mempertanyakan
kehidupannya. Bagaimana ia menghentikan dua pelajar lalu menghajar mereka hanya
karena ia kesal dengan dirinya sendiri adalah penanda untuk mengatakan bahwa JW
sedang histeris dan berusaha berkomunikasi dengan bahasa tubuhnya. Dalam kasus ini,
ada kemungkinan pula JW berusaha mencari rasa sakit untuk dirinya sendiri.
Ini berbeda dengan konvoi “tuan”. Dalam konvoi “tuan”, para pelaku akan
cenderung mempertegas penanda tuan yang sedang ia bawa dalam konvoi
tersebut(S1→S2). Biasanya, mereka akan meneriakkan nama-nama mereka, atau nama
geng mereka ketika mereka sedang melakukan aksi klitih. Ini ditunjukkan dalam kasus
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PS yang mencari anggota dari geng musuh lalu ia mencelakai orang tersebut dan
meneriakkan nama dari geng yang ia tergabung di dalamnya. Kasus lain yang dapat
menunjukkan konvoi “tuan” ini adalah dalam kasus ST yang merencanakan aksi balas
dendam kepada teman-teman yang pernah merundung dirinya ketika ia duduk di
bangku Sekolah Dasar. Apa yang dilakukan oleh ST adalah sebuah tindakan yang ingin
mempertegas bahwa dirinya adalah pihak yang sedang memiliki kuasa dan dapat
berbuat apapun yang ia inginkan.

5.3 Rekomendasi
Klitih adalah sebuah aksi kekerasan yang dilakukan orang muda yang memiliki
kompleksitas yang cukup ketat. Selama ini klitih hanya dilihat dari sudut pandang
struktural dan belum menunjukkan sisi agensi dari para pelaku. Rasa-rasanya aneh dan
lucu ketika rezim pemerintah dan sekolah ingin menyelesaikan kasus-kasus klitih tanpa
adanya penelitian mengenai para pelaku. Maka menjadi sebuah kewajaran ketika para
pemangku jabatan hanya menerapkan kebijakan represif yang justru menutup ruangruang kebebasan para pelajar untuk berekspresi. Di tengah wacana-wacana dominan
yang semakin mengaburkan,
Dilihat dari data serta analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, pada
akhirnya ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada rezim pemerintahan,
media serta sekolah sebagai pihak yang dengan mudah mampu memproduksi wacana
yang mendominasi dengan cepat. Pertama adalah pemberian atau pembukaan ruangruang berekspresi yang bebas diakses kapanpun dan gratis. Ini untuk menunjang
gejolak kreativitas anak muda Yogyakarta. Kedua, memberikan waktu yang lebih
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panjang bagi para pelajar yang ada di Yogyakarta untuk mengeksplorasi dirinya sendiri
di sekolah. Ketiga, keluarga menjadi ujung tombak masalah kekerasan pelajar ini. Dari
ketiga subjek yang sudah dianalisa, hamper seluruhnya memiliki riwayat kekerasan.
Walau demikian, tidak membuka kemungkinan pula bagi para subjek lain yang belum
pernah mengalami tindak kekerasan dalam keluarga untuk menjadi pelaku klitih. Pada
akhirnya, kita semua juga harus menyadari bahwa Yogyakarta pun juga memiliki
kelompok-kelompok preman dan geng yang sudah ada. Mereka juga harus dilihat
sebagai salah satu pemicu aksi-aksi klitih yang muncul di Yogyakarta ini. Menutup
mata dengan fakta bahwa Yogyakarta memiliki geng-geng yang cukup banyak tidak
membuat klitih dapat ditanggulangi dengan baik. Justru dengan mengabaikan
keberadaan geng serta kelompok preman ini, kita menjadi semakin naif dalam melihat
klitih dan para pelakunya.
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