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P

ada tahun 1911, di majalah Der Demokrat, Berlin,
Jakob Hoddis menulis puisi berjudul “Weltende”.
Jakob Hoddis, keturunan Yahudi-Jerman, adalah
penyair ekspresionis. Dalam puisinya itu, ia
mengekspresikan kerapuhan zamannya, yang
sedang menyerana menuju akhir. Dikatakannya, bolabola menggelinding dari kepala-kepala tirus kaum borjuis,
terdengar jeritan di mana-mana. Atap rumah ambruk dan
tercecer berkeping-keping, air pasang menerjang pantai,
badai mengamuk dan naiklah air laut, melimpah ke daratan
dan menerjang tanggul-tanggul. Orang-orang terjangkit
pilek dan selesma, kereta api terpelanting dari jembatan.
Hoddis membayangkan kekacauan zamannya seperti
kiamat. Seperti juga di sini, di Eropa, orang-orang suka
menghidupkan kembali bayangan itu setiap kali zaman
dilanda krisis. Juga kali ini, ketika Eropa dilanda krisis
ekonomi bertubi-tubi, orang pun berpikir, Eropa sedang
berada di tubir hidup yang gelap.
Tak sedikit pula yang bilang, penyebab kehancuran
itu adalah kapitalisme. Memang, di mata banyak orang,
kapitalisme yang diagung-agungkan sebagai pembangun
peradaban dan kejayaan Eropa, kini sedang kolaps.
Mungkinkah kejayaan dibangun kembali dengan
kapitalisme, siapa tahu, masih ada kapitalisme yang bersih
dan teratur? “Tidak! Hanya ada satu kapitalisme,” begitu
kata Slavoj Žižek, filsuf Slovenia. Karena itu tak ada gunanya
kapitalisme didandani. “Banyak orang mulai paham, ada
yang salah dalam sistem kapitalisme ini,” kata Žižek.
Sepaham dengan Jürgen Habermas, ia berpendapat,
dewasa ini institusi demokrasi menjadi sempoyongan
dirongrong krisis finansial karena kapitalisme. “Jelas
demokrasi tak bisa lagi dikawinkan dengan kapitalisme.
Keduanya telah diceraikan, perkawinan mereka bubar,” kata
Žižek. Ia mengatakan bahwa kini Eropa berjalan di lorong
yang gelap. Di ujung lorong itu menanti cahaya. Dan cahaya
apakah itu? Mungkinkah itu komunisme? “Mungkin saja,
tapi yang pasti bukanlah komunisme abad ke-20, yang juga
telah menghancurkan manusia,” jawabnya.
Eropa dan kapitalismenya sedang krisis. Demikian
misalnya opini Arundhati Roy, orang miskin Eropa sedang
mengamuk. Pemerintah negara-negara Eropa sendiri seperti
kehilangan akal untuk mengatasi krisis finansial yang
menjalar bagaikan nyala api yang menyulut ke penjurupenjuru Eropa. Apakah dengan demikian kesadaran sosial
orang Eropa sedang kehilangan daya tariknya? Daya tarik
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Ancaman Amuk Manikas
S I N D H U N A T A
apa? Jauh sebelum krisis ini, kita seharusnya sudah boleh
mencemooh daya tariknya itu. Mereka megah dengan
idenya tentang kebebasan dan kesamaan. Tapi sejarah
menunjukkan, betapa mereka pandai sekali mengkolonisasi
negara lain, menjalankan perbudakan dan memelopori
pembunuhan massal. Ingat misalnya, bagaimana orang
Belgia ikut membunuh ribuan orang di Kongo.
Sepertinya, semua kejahatan itu kejadian masa
lalu, yang tidak berhubungan dengan krisis zaman ini.
Tapi, Roy mengingatkan: kejahatan itu dijalankan demi
pengadaan bahan mentah, yang diperlukan untuk Revolusi
Industri, yang digunakan untuk menegakkan kapitalisme.
Dengan kapitalisme itulah diproduksi kelimpahan materi
berlebih-lebihan. Itulah dasar demokrasi, yang membuat
kita terpesona karena ide kebebasan dan kesamaannya.
Maka sekali lagi, kita mesti waspada, karena kapitalisme
telah menyebabkan krisis di pelbagai belahan dunia. Di
banyak lautan mulai berkurang ikan-ikan. Banyak negara
menderita kekeringan. Hutan-hutan rimba ditiadakan. Ini
menunjukkan tidak hanya betapa serakah kapitalisme, tapi
juga betapa pendek dan cupet visi demokrasi Barat tentang
kebebasan dan kesamaan itu.
Menurut Roy, nilai-nilai Barat tentang kemanusiaan,
kebebasan, dan kesamaan kiranya harus tetap dijunjung,
dan jangan ditiadakan. Soalnya hanyalah, bahwa
pengalihan nilai-nilai itu ke dalam praksis kiranya jangan
lagi dipersyaratkan di bawah sistem kapitalisme yang
serakah menumpuk profit. Terbukti, persyaratan itu telah
menjerumuskan Eropa dan bangsa-bangsa lain ke dalam
krisis yang nyaris membuat bangsa manusia ambruk. Krisis
tersebut tidak hanya mengenai kaum miskin tapi juga kaum
kaya. Lagi pula krisis tersebut tidak hanya bersifat lokal
tapi juga global. Alasannya, pemerintah Eropa atau India

Perkawinan demokrasi dan kapitalisme, bubar!
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misalnya tidak hanya lagi berpikir secara Eropa atau secara
India, tapi secara global. Di India sendiri, kata Roy, sudah
lama pemerintah dikendalikan dan dikontrol oleh kuasa
bankir dan bisnis multinasional. Rasanya kita seperti hidup
dalam suatu ruang dunia, di mana sebuah bangsa pun
sekarang tak lagi dapat dibangun oleh bangsa itu sendiri,
melainkan oleh para elite dunia yang menguasai modal dan
uang. Bangsa-bangsa menjadi budak para elite itu. Dan
sewaktu-waktu dengan segala aparat yang modern, mulai
dari tentara, polisi rahasia dan agen-agennya, para elite
dapat mengontrol dan mengarahkan bangsa-bangsa seperti
kemauan mereka.
Roy lalu memberi contoh, di Amerika, 400 orang terkaya
memiliki separuh dari milik semua warga negara yang ada.
Dan di India, 100 orang terkaya memiliki 25 persen dari
produk nasional bruto. Melihat keadaan seperti ini, kita
hanya bisa membayangkan, bangsa-bangsa akan ambruk
bersama-sama, atau akan muncul zona-zona militer. Hanya
dalam perlindungan zona-zona militer itulah orangorang kaya bisa hidup dan bertahan terhadap perlawanan
yang mengancam mereka. Di India hal itu telah terjadi:
perlawanan rakyat begitu saja dipatahkan oleh kekuatan
militer yang melindungi golongan orang kaya.
Di Eropa, kapitalisme memang telah menyeret manusia
ke dalam krisis. Ambillah contoh Yunani, di mana-mana
orang resah karena ekonomi yang terus memburuk dan
rasanya tak ada jalan keluar lagi. Ingatlah misalnya
kisah Dimitris Manikas, buruh pabrik yang hampir
pensiun setelah 30 tahun bekerja. Dia tiba-tiba dipecat
dari kerjanya, dan buyarlah seluruh masa depan indah
yang dibayangkannya. Ia lalu mendatangi pabriknya dan
menembak bosnya sampai terluka di dada dan lehernya.
“Saya tidak berguna tanpa pekerjaan, saya seperti mayat
berjalan. Saya hanya perlu beberapa tahun lagi untuk
pensiun. Apakah saya harus menjadi pengangguran? Jika
saya mencari pekerjaan, menghadapi segala hal baru, berapa
yang saya dapat, 400 euro?” kata Manikas.
Manikas hanyalah salah satu contoh di antara sekian
orang yang menderita di bawah krisis kapitalisme

Eropa ini. Bukannya tak mungkin bahwa akan muncul
Manikas-Manikas lain di belahan dunia yang tertindas
oleh sistem yang tidak adil itu. Maka kata Arundhati Roy,
“Kita membutuhkan imajinasi baru, dan pengertian baru
tentang kemajuan, kebebasan, kesamaan, peradaban dan
kebahagiaan di dunia ini. Masa individualisme sudah
lewat. Saya sendiri tidak getol menyerukan pembaruan
moral atau mengagung-agungkan sisi baik manusia. Saya
hanya mengatakan: seperti apa yang kelihatan, begitulah
yang akan terjadi. Eropa hanyalah awal.” Arundhati Roy
seperti meramalkan: kalau Eropa, tanah air kapitalisme
saja ambruk, apalagi kita. Maka baik jika kita pun teringat
kembali akan bahaya krisis kemanusiaan yang diperingatkan
oleh Jakob Hoddis di atas, agar kita terus waspada terhadap
kerapuhan kapitalisme, sehingga janganlah sampai badai
krisis dan amuk Manikas menjalar di tengah kita. l

Karya fotografi dan kolase Daniel Gordon,
dalam pameran di Dusseldorf, 6 Mei 2012, Die Ziet
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ANARKI

dalam Demokrasi
S E T Y O

W I B O W O

Pada abad ke-5 sampai 4 SM, Athena mengalami kekacuan. Sebagai negara
yang menganut demokrasi, saat itu warganya berkeyakinan bahwa rakyatlah
yang berkuasa, sehingga rakyat pulalah yang berhak membuat aturan.
Dan karena prosedur voting Dekrit dianggap lebih
praktis dan cepat, maka segala permasalahan lantas
diatasi dengan Dekrit. Demosthenes mengeluhkan situasi
Athena yang penuh aturan yang saling kontradiktif
karena orang tidak bisa membedakan lagi antara Hukum
(Konstitusi) dan Dekrit. Lebih parah lagi, “setelah sebuah
Dekrit di-voting, Konstitusi diubah untuk dicocokkan
dengannya”.1 Aturan yang saling tabrak, di mana yang
lebih rendah menganulir yang lebih tinggi, gampangnya
tanpa aturan, menimbulkan anomia. A-nomos, tanpa
hukum, situasi di mana tidak jelas lagi mana Hukum
yang sesungguhnya. Anomia mengantar demokrasi
Yunani Kuno ke anarkisme.
Dalam rezim demokrasi, semua setuju dengan
pentingnya hukum yang menjamin kesamaan hak para
warga negara. Oleh karena itu hukum mesti ditaati
semua pihak, para pemimpin maupun rakyatnya.
Namun ketika hukum tidak tertib, saat Konstitusi justru
dikalahkan oleh aturan lebih rendah yang bertentangan
dengannya, masyarakat masuk dalam situasi “tanpa
prinsip dan tanpa komandan”, anarkis.2 An-arkhe,
tanpa-arkhe, ketiadaan prinsip dalam artinya yang ganda
sebagai “awal” maupun “yang mengomando”.

Kritik Platon
Pada abad IV SM, muncul tokoh-tokoh seperti Platon,
Isokrates dan Aristoteles yang dengan jeli memberikan
6
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analisis sistematis dan mendalam mengenai kaitan
demokrasi dengan anarki. Dari ketiganya, kritikan Platon
adalah yang paling pedas.
Dalam buku VIII Politeia (The Republic), dengan
deskripsi penuh ironi tajam, Platon memberikan
kritikannya yang menandas atas demokrasi. Pertama,
anarkisme memang inheren dalam rezim demokrasi.
Rezim yang berdasarkan kebebasan dan toleransi
ternyata identik dengan anarkisme. Kedua, demokrasi
anarkis akhirnya mengakibatkan kekacauan moral, yang
pada gilirannya akan mengakhirinya.3

Kebebasan yang kebablasan
Platon mengkritik konsep kebebasan yang menjadi
landasan pokok rezim demokratis.4 Hidup dalam rezim
demokratis artinya tiap orang bebas menentukan dirinya
sendiri. Tidak ada orang lain yang berhak menyuruh
kita hidup dengan cara tertentu. Tiap orang bebas
berpendapat, dan tiap orang berhak menjalankan hidup
yang ia ingini (Politeia 557b).
Bila individu demokratis semacam itu membentuk
negara, maka hidup bersama menjadi kumpulan warnawarni mozaik yang tampak indah, mengesankan dan
menarik hati bagi kaum berjiwa dangkal, seperti kanakkanak dan kaum wanita (Politeia 557c). Lebih dalam
lagi, Platon melihat bahwa rezim demokrasi adalah rezim
“bazaar of constitutions, pasar hukum” (Politeia 557d)
7
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Karya Dodo Karundeng

Bila prinsip hidup demokrasi adalah suka-suka,
maka kualitas keputusan politis menjadi payah.
Pemimpin politik dan kebijakan politik yang
landasannya uang adalah ciri rezim demokrasi
yang intinya epithumia.”

”
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di mana segala macam aturan dipakai dengan bebas
karena dianggap cocok dan menyenangkan semua yang
berkepentingan atasnya. Dengan ironis, Platon memuji
rezim demokrasi yang tampak ramai, meriah, dan
menyenangkan karena mampu mengakomodasi setiap
selera anggotanya. Pujian ini ironis karena dengan begitu
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Platon menunjukkan bahwa rezim bebas-bebasan yang
kebablasan sama saja dengan tiadanya tatanan.
Menurut Jacqueline de Romilly5, kritik Platon tentang
kekacauan hukum ini sesuai dengan fakta-fakta yang
dirujuk pengarang lain di zamannya (misalnya drama
karangan Aristophanes yang mengisahkan bagaimana
seorang warga negara bisa berinisiatif secara pribadi
melakukan perjanjian perdamaian dengan negara lain;
atau tokoh Theomnestos yang disebut Lysias dan tokoh
Aristogiton yang dikutip Demosthenes). Namun entah
merujuk fakta konkret atau murni analisis rasional,
Platon menunjukkan bahwa anarki dalam rezim
demokratis bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan
inheren sifatnya.
Kebebasan yang begitu dipuja dalam rezim
demokratis akan menghancurkan hidup bersama. Tidak
ada lagi sense of duty sebagai warga negara. Menjadi
anggota polis (negara-kota) seolah menjadi pengunjung
bazaar, yang suka-suka saja tanpa mau diikat apa pun.
Platon menggambarkannya demikian, “Merasa bebas
dari paksaan menjalankan sebuah jabatan dalam polis,
pun kalau sebenarnya mampu melakukannya, atau,
menerima untuk memerintah hanya jika sedang ingin
melakukannya; merasa tidak dipaksa ikut berperang saat
yang lainnya pergi bertempur, tidak menjaga perdamaian
saat yang lain melakukannya hanya karena tidak
menginginkannya (desire peace, epithumes eirenes);
dan lagi, dalam soal kebebasan, mau memerintah dan
menjadi anggota juri pengadilan bilamana kamu tibatiba merasa ingin melakukannya - meski sebenarnya
hukum dan pengadilan melarangmu. Bukankah hal-hal
itu yang dianggap menjadi hiburan menyenangkan dan
paling mulia saat ini?” (Politeia 557e-558a).
Kebebasan yang dibangga-banggakan rezim
demokrasi ternyata kebablasan, hingga menjadi warga
negara pun dihidupi seenaknya. Saat lagi pengin sesuatu,
itulah yang dilakukan. Jika lagi tidak pengin, ya diam
saja. Kewajiban memberikan kontribusi kepada publik,
panggilan bertempur membela negara, atau tugas-tugas
kewargaan ditundukkan pada selera perut: kriterianya
hanya pengin atau enggak pengin. Dalam psikologi
platonisian, hidup seenak perut seperti itu artinya hidup
mengikuti epithumia, bagian jiwa di perut ke bawah yang
isinya nafsu makan, minum dan seks (atau singkatnya,
nafsu akan uang).
Bila prinsip hidup demokrasi adalah suka-suka, maka
kualitas keputusan politis menjadi payah. Pemimpin
politik dan kebijakan politik yang landasannya uang
adalah ciri rezim demokrasi yang intinya epithumia.
9
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Maka saat memilih pemimpin, manusia demokratis juga
akan disetir epithumia-nya. Atau ia melakukan pilihan
karena iming-iming uang, atau karena epithumianya mudah terbujuk rayuan gombal yang irasional.
Tidak mampu berpikir kritis menimbang track-record
kemampuan seorang pemimpin, manusia demokrat
gampang diperdaya untuk memilih calon pemimpin yang
berkhotbah manis bahwa “ia mencintai rakyat” (Politeia
558b-c).

Anarkisme di jalan
Tiadanya prinsip hukum yang mewujud dalam
kekacauan yang diamini karena pas dengan epithumia
gampang kita lihat di Indonesia. Tiadanya prinsip
pengatur dan ketidakjelasan siapa yang menjadi
komandan di Jalan Percetakan Negara, Jakarta, adalah
cermin kecil anarkisme di rezim demokrasi.
Persis seperti gambaran Platon, anarkisme tidak
menakutkan. Ia justru tampak meriah, serba enteng dan
bebas merdeka. Di Jalan Percetakan Negara, tiga lampu
lalu lintas tidak ditaati oleh pengendara. Anak-anak
umur di bawah 17 tahun sliweran dengan motor tanpa
helm, berboncengan bertiga. Demikian juga dengan
bapak, ibu, dan gadis-gadis kampung, berlalu-lalang
dengan motornya.
Di sini, lalu lintas sering macet karena angkot
mengatur ritme kecepatan jalan (saling tunggu, berjalan
pelan menunggu penumpang tanpa peduli antrean
kendaraan di belakang). Kemacetan makin parah karena
beberapa tukang parkir memberi komando pergerakan
lalu lintas. Toko-toko keramik yang ramai pelanggan
juga merasa berhak memakai separuh badan jalan untuk
parkir truk-truk yang bongkar muat barang. Tak mau
kalah, pick-up sewaan serta penjual rambutan dan duku
berjejer di badan jalan memeriahkan jalan yang sudah
rapat.
Makin seru lagi, di tengah jalan, mobil-mobil gres
yang merayap, para kuli toko material dan pemulung
berjalan kaki menyeret gerobak makin memperlambat
arus kendaraan. Melengkapi absurdnya gambar
kemacetan, Pos Polisi Kayu Awet serta Rutan Salemba
menjadi dekorasi ironis bagi anarkisme akibat anomia
(tiadanya hukum) di Jalan Percetakan Negara.
Yang mengherankan, setelah beberapa tahun
melewati jalan ini, terkesan, kemacetan itu tidak
membuat satu orang pun mengeluh. Sepertinya semua
pelaku mendapatkan untung! Toko-toko makin ramai
dan makin bagus rukonya. Tukang parkir mendapat
duit, penjual mendulang recehan, dan rakyat juga
10

senang karena bebas bekerja dan berkendaraan. Di
jalanan yang meriah, macet, dan serba menguntungkan
ini yang dirugikan hanyalah hukum (larangan parkir
di jalan umum, aturan helm, SIM, lampu lalu lintas).
Namun ketika aparat hukum juga merasa tidak perlu
menegakkannya, maka tampaknya hukum juga tidak
rugi-rugi amat. Lebih tepatnya, karena hukum tidak ada
(anomia), maka tidak merasa dirugikan juga.
Dalam wajah yang lebih besar, era Reformasi
menyajikan bentuk demokrasi yang juga meriah:
segala macam hukum dipakai asal dirasa tepat (artinya
menguntungkan). Bukan hanya tata hierarki hukum
dilanggar, bahkan aturan-aturan yang sebenarnya
tidak cocok dengan Konstitusi pun dimasukkan
karena dianggap menguntungkan. Dari segi agama,
kita lihat banyak peraturan baru yang menimbulkan
banyak tanya bila dirujukkan ke Konstitusi.6 Dari segi
ekonomi, berbagai peraturan perdagangan yang diikuti
juga tidak kompatibel dengan spirit Konstitusi. Dari
segi pendidikan, omong kosong soal “internasionalinternasionalan” membuat kita menjadi orang asing saat
membaca Konstitusi kita sendiri.

Toleran membiarkan
Selain kebebasan yang sudah dikritik di atas, rezim
demokrasi juga membanggakan kultur toleransi.
Dari teks-teks Demosthenes7, ciri bagus rezim
demokrasi adalah sifatnya yang halus, lembut, manis,
ramah (praotes, douceur) dan sifatnya yang penuh
pemakluman, terbuka toleran (suggnome, indulgence).
Demosthenes menunjukkan bahwa rezim demokrasi
di Athena selalu memiliki di dalamnya “belas kasih,
pengertian, dan segala macam rasa yang khas ditemukan
pada warga negara yang bebas”. Di bukunya Politeia8,
Platon menggunakan dua istilah praotes dan suggnome
untuk merujuk pada toleransi yang secara ironis menjadi
pemakluman penuh pembiaran.
Keutamaan yang dibangga-banggakan dalam
demokrasi itu menurut Platon berujung pada sikap di
mana warga negara menoleransi apa saja dan siapa saja.
Sifat halus, lembut, manis, ramah, dan tidak dramatis
tampak misalnya ketika rakyat membiarkan orang-orang
terhukum (yang seharusnya dibuang keluar polis, atau
dihukum mati) malah berjalan-jalan dengan tenang di
tengah kota (Politeia 558a). Bila orang-orang hukuman
bebas berkeliaran dan rakyat membiarkannya, artinya
pengadilan juga sekadar basa-basi tontonan karikatural
belaka; hukum tidak ada yang menganggapnya.
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Dalam wajah yang lebih besar, era Reformasi menyajikan bentuk
demokrasi yang juga meriah: segala macam hukum dipakai asal
dirasa tepat (artinya menguntungkan). Bukan hanya tata hierarki
hukum dilanggar, bahkan aturan-aturan yang sebenarnya tidak
cocok dengan Konstitusi pun dimasukkan karena dianggap
menguntungkan.

Sedangkan sikap penuh pemakluman dan toleran
tampak bukan dalam pengampunan atas kejahatan yang
layak dihukum, melainkan bahwa rakyat menutup mata
terhadap prinsip-prinsip moral yang sebenarnya penting
dijaga demi kelangsungan hidup bersama (Politeia
558b). Bila orang mulai memaklumi pelanggar hukum,
menoleransi penyabot hukum, maka sebenarnya ia
sedang mengurai prinsip ikatan sosialnya sendiri. Lebih
ironis lagi, rakyat yang penuh toleran terhadap para
kriminal ini percaya bahwa ia melakukannya atas dasar
prinsip kesetaraan warga negara! Bila demokrasi menjadi
tiadanya prinsip pengikat, semua merasa bebas, setara
dan merasa bisa menjadi apa pun sejauh ia pengin, maka
inilah anarkisme.9

Kekacuan moral
Bagi Platon, kekacauan dalam demokrasi tidak
bersifat aksidental, melainkan bersumber dari prinsipprinsip demokrasi sendiri. Konsekuensi dramatisnya
tampak dalam kekacauan moral. Thukydides melihat
bahwa dalam rezim demokrasi “nekat penuh ngawur
dihargai sebagai kegagahan membela kelompok,
sementara kehati-hatian dianggap pengecut, bijaksana
dituduh kerdil, dan berpikir inteligen malah dianggap
loyo”.10 Ide-ide ini diteruskan oleh Platon dengan menteori-kan bahwa kekacauan moral dalam demokrasi
anarkis akan berujung pada perang saudara dan
munculnya tirani.
Demokrasi membuat individu mengalami kekacauan
nilai. Dididik dan besar dalam iklim kebebasan dan
toleransi, anak-anak muda secara alamiah mulai tidak
tahu lagi kegunaan tatanan atau aturan (Politeia 560ae). Ia akan lebih memuja dan menyenangi apa saja yang
kacau. Rasa hormat dianggap kesintingan. Keutamaan
kontrol diri dilihat “kurang laki”, tidak tahu malu
dianggap jantan, norak menjadi tangga sosial menuju
selebritas, dan freedom menjadi bebas ngawur-ngawuran
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(Politeia 560d-e). Nilai-nilai palsu penuh kebohongan
merasuki jiwanya, dan ia menjadi individu anarkis.
Platon menggambarkan dengan sangat hidup mengenai
efek moral dan sosial yang buruk dari rezim demokrasi di
Politeia 562e-563e. Inti masalahnya, sekali lagi, adalah
soal kebebasan yang kebablasan sehingga orang tidak
tahu lagi gunanya tatanan.
Dalam buku Nomoi (The Laws), Platon
menggambarkan hal yang sama, bagaimana kebebasan
berubah menjadi anarki dalam segala bidang, bahkan
sampai ke bidang religius. Dimulai dengan inovasi
musik: “setelah kebebasan seperti itu, akan muncul
kebebasan lainnya yang atas namanya lalu menolak
tunduk pada otoritas, orang tidak memedulikan
peringatan ayah, ibu, atau orang yang lebih tua;
kemudian, orang juga tidak taat pada hukum, dan
akhirnya, orang tidak peduli lagi dengan sumpah, ikatan
kewajiban, dan secara umum, tidak peduli lagi pada para
dewa” (Nomoi 701 b-c).
Jelas kelihatan betapa Platon ngeri dengan karakter
demokrasi yang anarkis. Bisa dipahami bahwa untuk
polis yang ia idealkan, Platon mewacanakan perlunya
disiplin yang rigor dan pembatasan kebebasan individu
demi tujuan bersama. Benarkah itu satu-satunya solusi?11

Jacques Rancière
Seperti Platon, saat ini, ada lebih banyak lagi
orang yang mengkritik dan menolak demokrasi.
Mengatasnamakan Tuhan, kaum agamis berjubah
memaksakan pikiran mereka sendiri bahwa comberan
dunia ini katanya bisa disulap menjadi surga.
Mengatasnamakan moral sekular, kaum kanan
meratapi individualisme kebablasan warga negara yang
bertingkah seperti konsumen nyinyir minim tanggung
jawab sosial. Sementara kaum kiri meneriakkan
kegalauannya melihat rezim demokrasi ditelikung
oleh neoliberalisme. Atas nama proletar, kaum kiri
11
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bercerita bahwa demokrasi telah dibajak oleh rezim
parlementaro-kapitalisme.
Menurut Jacques Rancière, pemikir kontemporer
Prancis, para pembenci demokrasi ini bertitik tolak dari
satu intuisi yang sama. Baik orang kiri, orang kanan (dan
kaum agamis) maupun para intelektual elitis (Platon
misalnya) semuanya tidak bisa menerima karakter pokok
demokrasi yang scandaleux yaitu “anarkis”. Mengerti
betul inti kritikan Platon atas demokrasi, Jacques

S

Rancière justru menggali anarkisme yang inheren dalam
demokrasi untuk membela demokrasi. Melawan godaan
mencari orang kuat atau obralan surga yang terlalu
murah, anarkisme justru mengingatkan kita akan ciri
terdasar demokrasi yang selalu harus diperjuangkan.
Demokrasi mesti dirawat dengan setia, karena tidak ada
pilihan lain. l

12
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Islam kafah yang menghendaki bahwa Islam bukan hanya menjadi agama tetapi juga aturan sosial politis diterima dengan tangan
terbuka oleh demokrasi rejim Reformasi. Prof. Dr. Musdah Mulia, dalam Pidato Inaugurasi keanggotaan AIPI “Melawan Kekerasan
Atas Nama Agama”, AIPI, 2011, hlm. 19-20, menunjukkan berbagai aturan islami ini: UU Pengelolaan Zakat 1999, UU Wakaf 2001, UU
Penyelenggaraan Haji, UU Peradilan Agama 2006, UU Perbankan Syariah 2008 , dan UU Anti Pornografi 2009. Musdah Mulia lugas:
“Islamisasi di ruang publik kini betul-betul terasa. Aspirasi Islam, seperti asas Islam, penegakan syariat Islam, dan tata kehidupan
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Politeia 558c: “These and qualities akin to these democracy would exhibit, and it would, it seems, be delightful form of government,
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hlm. 84-90.
10.
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11.
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Bdk. Jacques Rancière, La haine de la démocratie, Paris : La fabrique éditions, 2005, hlm. 48: «Démocratie veut dire d’abord cela : un
‘gouvernement’ anarchique, fondé sur rien d’autre que l’absence de tout titre à gouverner (Demokrasi pertama-tama adalah sebuah
‘pemerintahan’ anarkis, satu-satunya landasan (untuk berkuasa) adalah tiadanya justifikasi apa pun untuk memerintah)».
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Beberapa waktu lalu, Mesuji, Lampung mendadak sering
disebut. Bukan karena apa-apa, tapi karena di sinilah
tragedi itu terjadi. Sejumlah nyawa terenggut di tengah
kebun sawit ketika sekelompok warga bentrok dengan
aparat keamanan, berebut lahan.

B

elum lagi berita ini jelas seluk-beluknya,
kerusuhan terjadi lagi di Pelabuhan Sape,
Bima, Nusa Tenggara Barat. Lagi-lagi ribuan
warga bentrok dengan aparat keamanan, kali
ini karena warga menolak tambang yang akan
dimulai di atas lahan mereka. Dan, masih banyak lagi
peristiwa sejenis, yang karena saking banyaknya tidak
sempat menjadi omongan ramai di media masa.
Kabarnya, selama tahun 2011, Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 163 konflik
agraria di seluruh Indonesia yang melibatkan 69.975
keluarga dan menyebabkan 22 nyawa melayang. Angka
itu menunjukkan kenaikan yang tajam dari tahun
sebelumnya yang “hanya” 106 konflik agraria dengan
korban tewas 3 orang.
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Ada apa dengan warga desa? Apa yang mendorong
mereka berkumpul dalam jumlah ribuan seperti itu dan
berani mempertaruhkan nyawa? Melihat kenyataan
ini, romantisme kehidupan pedesaan yang permai
dan tenteram rasanya hanyalah sebagian kenyataan
yang gambarnya bisa menjadi kartu pos indah untuk
konsumsi turis urban. Sebagian kenyataan kehidupan
desa yang lain adalah berbagai konflik beringas tersebut.
Kiranya Mesuji, Bima, dan konflik sejenis lainnya
bukanlah peristiwa terpisah. Semua kejadian itu
menandai gejolak yang dipicu oleh perubahan yang
mengguncang hajat hidup warga desa, yaitu perkara
tanah, sumber nafkah, dan makna hidup warga desa.
Sesungguhnya, diam-diam, selama lima belas tahun
terakhir ini, terjadi dua peristiwa yang mungkin luput
dari perhatian banyak orang, yaitu komodifikasi agresif
13
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terhadap hak atas tanah dan mundurnya negara dari
amanat untuk menyejahterakan warga desa. Tulisan
ini memeriksa dua proses perubahan tersebut dengan
memakai industri kelapa sawit sebagai contohnya.

Tanah untuk pemodal
Berhadapan dengan tanah, orang bisa menjadi
sentimentil dan mulai berpuisi tentang kesucian bumi
dan roh kehidupan yang menyejahterakan para petani.
Atau, menjadi lebih pragmatis, dengan melihat tanah
sebagai aset ekonomi, sumber penghasilan, dan laba.
Kedua kutub sentimentalitas itu sering diabadikan
dalam pasal-pasal konstitusi sementara kebijakan
pembangunan biasanya dengan lugas menjadikan tanah
sebagai salah satu sumber daya untuk memutar roda
ekonomi.
Kebijakan pertanahan di Indonesia sesudah perang
kemerdekaan dirangkum dalam UU Pokok Agraria No. 5,
Tahun 1960 (UUPA) yang masih berlaku hingga hari ini.
Inspirasi UUPA ini berasal antara lain dari gelombang

14

pertama gerakan landreform yang melanda dunia seiring
proses dekolonialisasi periode 1950-1970-an.
Dengan semangat mengoreksi tatanan masyarakat
yang diciptakan penjajah, negara mengambil alih tanah
milik perusahaan-perusahaan asing serta tanah-tanah
yang menganggur, kemudian membagikannya kepada
para petani. Jadilah kepemilikan lahan dibatasi, dan para
pemilik tanah dilarang memperjualbelikannya (Zoomers,
2010). Selain dijiwai gairah redistribusi tanah, UUPA
yang disahkan juga mengakui hak ulayat atas tanah yang
dengan demikian mengakui hak milik atas tanah yang
bersifat kolektif.
Setahun berikutnya, pemerintah mengesahkan UU
Perjanjian Bagi Hasil No. 2, Tahun 1961 (UUPBH) yang
mengatur penurunan sewa tanah dan peningkatan
upah buruh tani. Kedua produk hukum ini mendorong
demokratisasi akses atas tanah sebagai sarana produksi
pertanian dan menjadi pondasi kebijakan pertanahan
di era pemerintahan Sukarno. Sayang, hal ini tidak
berlangsung lama.
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Ketika pendulum kekuasaan berayun kepada rezim
Orde Baru, arah kebijakan pertanahan ikut berubah dan
mengalami koreksi. Tekanan dunia internasional dan
krisis ekonomi yang parah ikut mendorong perubahan
ini. Pemerintah berkepentingan untuk menarik modal
asing dan mengikuti syarat yang diberikan negara-negara
donor agar mengubah peraturan dan perundangan yang
dianggap tidak ramah bagi investasi.
Meskipun tetap mempertahankan UUPA, penguasa
Orde Baru mengambil serangkaian kebijakan yang
memangkas semangat pembaruan agraria awali tadi,
misalnya tidak membuat aturan-aturan yang diperlukan
untuk melaksanakan amanat UUPA. Tahun 1967,
Kementerian Urusan Agraria dihapus dan menjadi
bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Tiga tahun
kemudian, pengadilan agraria dibubarkan dan anggaran
untuk program pembagian tanah dihapus (Rosser,
Roesad et al.: 2005).
Pada era 1970-an dan awal 1980-an, berlimpahnya
petro dolar di pasar dunia menggoda para pembuat
kebijakan Orde Baru untuk kembali melonggarkan
prosedur jual beli tanah demi menarik minat para
investor. Halangan terbesar untuk menjual tanah
kepada pemodal adalah UUPA (pasal 13 ayat 2 dan
pasal 21 ayat 2) yang melarang swasta memiliki tanah.
Demi mengakali peraturan ini, pemerintah kemudian
mengambil alih tanah-tanah yang dianggap tak bertuan
dan sebagian tanah yang sebenarnya sudah digarap,
sebagai tanah negara. Kemudian, negara menerbitkan
izin bagi swasta untuk mengelola atau mengeksplorasi
tanah dalam jangka waktu tertentu. Perusahaanperusahaan itu memang diwajibkan memberi
kompensasi bagi para petani yang tanahnya diambil,
namun proses pemberiannya ditentukan secara sepihak
oleh suatu komite yang seluruh anggotanya adalah
pejabat pemerintah (Rosser, Roesad et al.: 2005).
Proses komodifikasi tanah ini makin agresif ketika
Direktorat Agraria diubah menjadi Badan Pertanahan
Nasional (BPN) pada tahun 1990. BPN memperkenalkan
proyek administrasi pertanahan yang dibiayai oleh Bank
Dunia. Pada intinya, proyek ini bertujuan melakukan
registrasi tanah demi memperjelas status kepemilikan
tanah individu. Begitu status kepemilikan individu atas
tanah ini jelas, tanah akan lebih mudah diperjualbelikan
dan dengan demikian pintu komodifikasi tanah akan
makin terbuka lebar dan menarik minat investor.
Alih-alih menjalankan amanat redistribusi tanah
yang digariskan dalam UUPA, kebijakan ini justru
mengukuhkan ketimpangan dalam hal kepemilikan
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tanah. Orang-orang berduit lebih mudah memperoleh
tanah dari pasar yang terbuka dan menumpuknya,
sementara para pemilik tanah yang tidak seberapa luas
tergoda oleh harga tanah lalu menjualnya.
Setelah rezim Orde Baru tumbang dan Indonesia
didera krisis ekonomi yang akut, muncul tuntutantuntutan yang bertolak belakang. Di satu pihak,
kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat menuntut
agar kebijakan pertanahan kembali ke khittah UUPA
1960, sementara lembaga-lembaga donor mendesak
liberalisasi tanah seluas-luasnya dengan alasan demi
segera mengentaskan masyarakat dari krisis ekonomi.
Kelompok pertama sempat berhasil menggalang
dukungan dari beberapa partai politik di parlemen dan
menghasilkan Tap MPR No. IX, Tahun 2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam guna
meneruskan cita-cita reformasi agraria. Akan tetapi,
begitu gegap gempita reformasi berlalu, kelompok kedua
kembali mendapat angin dan berhasil mendesakkan
lahirnya beberapa peraturan perundangan yang pada
intinya membuka jalan belakang untuk komodifikasi
tanah. Beberapa produk undang-undang yang
dimaksud di sini adalah UU No. 41, Tahun 1999 tentang
Kehutanan, UU No. 7, Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air, UU No. 18, Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU
No. 27, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 25, Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, dan UU No. 4, Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Kompas, 14
Januari 2012). Undang-undang sektoral ini lahir karena
kelompok-kelompok sponsor gagal menghapus atau
mengubah UUPA sehingga kini mereka mengebiri UUPA
dengan memasukkan persoalan agraria dalam kaplingkapling sektoral di luar jangkauan UUPA (Tabel 1).
Secara umum, kebijakan agraria yang seperti ini
menguntungkan perusahaan besar dan individu kaya
raya yang mempunyai akses berlimpah atas modal,
teknologi, dan pengetahuan. Dengan demikian, rakyat
miskin dibiarkan bertarung dengan mereka. Niscaya,
rakyat kecil akan kalah sehingga akses atas tanah akan
semakin timpang. Coba saja lihat beberapa data berikut
ini. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010,
0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen
aset nasional dan sebagian besar, yaitu 87 persen, aset
tersebut berupa tanah. Jumlah petani gurem dengan
lahan kurang dari 0,25 hektar bertambah dari 10,8 juta
menjadi 13,7 juta pada periode 1993-2003 (Juliantono
2007). Total, 11,1 juta rumah tangga yang hidup dari
pertanian tidak punya lahan sama sekali, dan lebih dari
15
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UU sektoral

1.

Tanah memiliki fungsi sosial (pasal 6)

Tanah berfungsi komersial.

2.

Tanah milik penggarap (pasal 10)

UU Kehutanan menghidupkan kembali asas bahwa
tanah dikuasai negara bila penggarap tidak punya bukti
kepemilikan yang sah.

3.

Kepemilikan tanah dibatasi
(pasal 4 ayat 2, pasal 17 ayat1)

Perusahaan swasta diperbolehkan menguasai ribuan
hektar lahan (UU Perkebunan pasal 10).

4.

Redistribusi tanah (pasal 10, pasal 17 ayat3)

Penumpukan penguasaan tanah terutama di tangan
perusahaan.

5.

Prioritas agribisnis bagi organisasi petani dan
koperasi (pasal 12)

UU Perkebunan memberi keleluasaan kepada perusahaan
swasta (pasal 13 ayat1).

6.

Negara melindungi kepentingan rakyat kecil
bila berhadapan dengan yang lebih mampu
(penjelasan pasal 26 ayat 1).

Sikap laissez-faire dengan membiarkan warga/komunitas
pemilik tanah bernegosiasi langsung dengan perusahaan.

separuhnya berada di Pulau Jawa. Sementara itu, sekitar
17,38 juta hektar lahan diberikan kepada 248 perusahaan
dalam bentuk Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan dan
Kayu, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industri,
dan 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha Perkebunan
(Kompas, 6 Januari 2012).
Seolah belum cukup parah, rezim agraria di era
Reformasi saat ini bahkan makin tergiur dengan
membanjirnya minat modal global yang haus akan
tanah untuk kepentingan produksi pangan dan bahan
bakar nabati (biofuel). Pada tahun 2007-2008 terjadi
krisis pangan dunia yang membuat harga bahan-bahan
pangan penting melonjak naik. Krisis ini diikuti oleh
naiknya harga minyak dunia secara tajam dan krisis
finansial di dunia Barat. Rangkaian persoalan ini
memicu perlombaan di antara aktor-aktor ekonomi
dunia mencari lahan untuk produksi pangan dan bahan
bakar nabati. Negara-negara Barat, kawasan Teluk,
dan beberapa negara di Asia, perusahaan-perusahaan
bioteknologi dunia, bahkan perusahaan-perusahaan
spekulasi keuangan seperti private equity funds ramairamai berburu lahan. Lahan yang semula dianggap tak
terurus tiba-tiba diperebutkan oleh banyak pihak bahkan
menjadi objek spekulasi tingkat global (White dan
Dasgupta 2010).
Sejarah kembali berulang, mereka menemukan
lahan luas dan kosong di negara-negara Dunia Ketiga,
di kawasan Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika
Sub-Sahara khususnya. Gerak mereka sedemikan cepat

hingga menurut perhitungan International Food Policy
Research Institute, dalam periode 2005-2009 sebanyak
20 juta hektar lahan telah berpindah tangan (Borras,
Hall et al. 2011). Dan menurut estimasi Bank Dunia,
pada tahun 2010, luasnya sudah bertambah menjadi 45
juta hektar (World Bank 2010).
Di Indonesia, fenomena yang kerap disebut
global land grab atau dalam bahasa sopan Bank
Dunia disebut agricultural investment ini tercermin
dalam bersemangatnya pemerintah membuka food
estate di beberapa tempat di luar Jawa atas nama
ketahanan pangan nasional. Misalnya, pemerintah
merencanakan pembukaan Merauke Integrated Food
and Energy Estate di Papua seluas lebih dari satu juta
hektar dan melibatkan 32 perusahaan besar sebagai
investor. Tujuan resminya memang mengamankan
stok pangan dan pembangunan ekonomi di kawasan
yang tertinggal. Namun, bila produksi berada di tangan
perusahaan swasta yang mencari laba di pasar dunia,
apakah rakyat setempat memang diuntungkan oleh
proyek ini? Krisis minyak goreng tahun 2008 lalu bisa
menjadi pelajaran berharga. Kendati menjadi produsen
minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia kesulitan
memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri
karena sebagian besar produk minyak sawit dijual untuk
memenuhi permintaan pasar ekspor (Jakarta Post, 5
Februari 2012).
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Surutnya peran negara

Tabel 1. Jaminan bagi rakyat dalam UUPA dan perubahannya dalam UU Sektoral
Prinsip-prinsip UUPA
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Liberalisasi agraria dalam kurun waktu 40 tahun
terakhir ini berlangsung paralel dengan kebijakan
dalam industri kelapa sawit yang bergeser semakin
mendahulukan kepentingan pemodal besar ketimbang
petani kecil. Penanda terpenting dalam proses pergeseran
ini adalah peran negara dalam tata kelola perkebunan
kelapa sawit.
Di era Orde Baru, industri sawit menyandang misi
sebagai alat pembangunan kawasan pedesaan. Peran
pemerintah sangat besar, mulai dari penentuan lahan,
penunjukan mitra swasta, penyediaan tenaga kerja,
alokasi pembagian tanah antara petani plasma dan
perusahaan, hingga pemberian subsidi dan pinjaman
lunak kepada para petani dan perusahaan perkebunan.
Ciri utama periode ini adalah skema Perkebunan Inti
Rakyat atau PIR, yaitu kemitraan antara perusahaan
perkebunan yang disebut “inti” dan petani “plasma”
yang menggarap lahannya sendiri tetapi merupakan
bagian dari proses produksi bersama perusahaan.
Pemerintah menyediakan lahan bagi perusahaan,
yang sebagian besar berupa lahan milik warga atau
komunitas desa setempat. Para petani yang menyerahkan
lahannya kepada perusahaan tetap mempertahankan
sebagian besar kepemilikannya sambil menanam
kelapa sawit yang kemudian hasilnya dijual kepada
perusahaan inti. Bila warga lokal dipandang tidak cukup
memenuhi permintaan akan tenaga kerja, pemerintah
mendatangkan petani lewat program transmigrasi. Para
transmigran mendapatkan tanah seluas lebih kurang
dua hektar dan dibantu untuk menanam kelapa sawit.
Komposisi kepemilikan lahan dalam skema ini biasanya
70 persen lahan milik petani plasma dan perusahaan inti
menguasai 30 persen sisanya.
Pada pertengahan dekade 1980-an, skema
ini mendapat kritik dari lembaga-lembaga donor
(McCarthy, Gillespie et al. 2011). Arus utama kebijakan
pembangunan saat itu mulai berubah dan memberi
prioritas kepada investasi swasta dan pengurangan peran
negara. Pemerintah tetap mempertahankan skema PIR
tetapi mulai mengurangi subsidi dan pinjaman untuk
para petani plasma.
Kemudian pecahlah krisis ekonomi 1997-1998 dan
segala bentuk subsidi dari negara berkurang drastis.
Produktivitas menurun dan konflik merebak antara
para petani plasma dan perusahaan inti. Sebagian
petani plasma enggan menjual hasil panennya kepada
perusahaan inti dan beralih kepada pengepul-pengepul
lain yang bermunculan di kawasan perkebunan.
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Situasi ini mengancam kelangsungan proses produksi
perusahaan-perusahaan sawit yang mengandalkan
pasokan kelapa sawit dari para petani plasma dalam
skema PIR, sementara dukungan negara hampir tidak
ada sama sekali. Perbankan melihat risiko ini dan enggan
mengucurkan kredit untuk program PIR.
Dalam situasi seperti itu pemerintah mendapat
tekanan untuk membuka lebih lebar pintu bagi
liberalisasi sektor perkebunan. Mulai tahun 2005
melalui skema yang disebut “Kemitraan”, pemerintah
menawarkan kemungkinan untuk investasi dalam
perkebunan kelapa sawit dengan pembagian lahan
20 persen bagi petani penggarap dan 80 persen bagi
perusahaan inti. Dengan skema ini, perusahaan inti
menguasai hampir seluruh proses produksi.
Pada Tabel 2 kelihatan bahwa sejak 2005, di bawah
nama skema Kemitraan, pemerintah menyerahkan
proses negosiasi mengenai pembagian alokasi lahan
kepada warga pemilik lahan dan perusahaan perkebunan.
Kebijakan ini sesuai dengan anjuran Bank Dunia yang
mengatakan bahwa produktivitas dan transaksi-transaksi
yang memperbaiki kesejahteraan dapat terjadi tanpa
intervensi aktif negara (World Bank 2010: 34). Kebijakan
ini menyerahkan tugas pengentasan kemiskinan warga
desa kepada perusahaan perkebunan. Ini artinya,
pemerintah memberikan cek kosong kepada perusahaanperusahaan perkebunan untuk mengerahkan seluruh
kuasa mereka atas modal, teknologi, pasar, dan fasilitasfasilitas lain berhadapan dengan warga desa yang tergiur
janji untuk sejahtera. Tugas pemerintah hanyalah
memastikan kejelasan hak atas tanah dan mencegah efekefek negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik, dan
ketimpangan sosial ekonomi, padahal justru eksternalitas
negatif semacam ini hampir pasti terjadi karena sikap
dasar laissez-faire ala Bank Dunia tadi dan lemahnya
kapasitas pemerintah daerah.
Selain persoalan alokasi lahan, perubahan kebijakan
agraria dalam industri kelapa sawit juga mengubah
orientasi program transmigrasi. Kalau rezim Orde
Baru memandang transmigrasi sebagai strategi
untuk meringankan beban kepadatan penduduk
dari Pulau Jawa dan Bali sekaligus mengirim petani
untuk menggarap lahan pertanian di luar Jawa. Kini,
transmigrasi dipandang sebagai program untuk
menyediakan “mitra” bagi investor yang mencari
lahan luas dan buruh murah (Li 2011). Bersama warga
setempat, para transmigran menjadi sumber tenaga kerja
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Tabel 2. Perubahan Rezim Perkebunan Kelapa Sawit sejak 1975
Skema

Penggarap

Pembagian tanah dan fasilitas
lainnya

Kredit dan subsidi

PIR (1977-1985)

Awalnya hanya
petani lokal,
kemudian melibatkan
transmigran entah
seluruhnya maupun
sebagian

Sekitar 70 % lahan dialokasikan
bagi petani plasma. Setiap petani
mendapatkan 2 ha kebun sawit.
Petani lokal menyerahkan lahan
yang luas kepada perusahaan
inti sebagai syarat untuk ikut
PIR. Sebagian juga mendapatkan
tambahan 1 ha untuk menanam
bahan pangan dan mendirikan
rumah.

Awalnya didanai oleh Bank Dunia dan Bank
Pembangunan Asia. Pemerintah melanjutkan
pendanaan lewat subsidi yang dipotong dari
hasil panen (30%)

PIR-trans dan Kredit
Transmigran dan
Koperasi Primer untuk penduduk lokal
Anggota (KKPA)
(1986-2000)

Sama seperti di atas namun KKPA
tidak memberi tambahan lahan
untuk tanaman pangan dan rumah

Awalnya negara masih memberi subsidi. Ketika
subsidi dipangkas, bunga pinjaman untuk
skema KKPA naik menjadi 16%

Kemitraan (2005)

Pada umumnya
hanya melibatkan
perusahaan swasta

Pembagian lahan diserahkan
kepada negosiasi antara warga dan
perusahaan perkebunan. Minimal
20% lahan diserahkan kembali
sebagai plasma

Tidak ada subsidi negara

Revitalisasi
Perkebunan (sejak
2006)

Perusahaan negara
dan swasta

Sama seperti di atas

Negara menyediakan subsidi untuk
penanaman kembali lahan plasma yang lama
tapi petani hanya akan mendapatkan 20% dari
hasil panennya

O

S

untuk petani seperti yang ditulis dalam laporan tahunan
Bank Dunia Agriculture for Development (2008).
Skenario pertama, petani yang mau bekerja keras harus
naik kelas menjadi bagian dari rantai produksi global
dengan produktivitas tinggi. Mereka yang tidak sanggup
dipersilakan keluar dari sektor pertanian dan berpindah
atau ke sektor non-pertanian di desa atau pindah ke kota.
Dengan kata lain, liberalisasi agraria akan mendorong
perpindahan tanah ke tangan orang-orang yang lebih
efisien.
Bila saat ini ada 11,1 juta rumah tangga petani
yang tidak punya lahan di Indonesia dan lebih dari
separuh jumlah petani hanya punya lahan kurang dari
seperempat hektar, kira-kira skenario mana yang akan
mereka tempuh? Untuk petani yang masuk kategori
subsisten dan net consumer seperti ini, pilihannya
adalah keluar dari sektor pertanian atau menjual
tanahnya dan menjadi buruh tani di perusahaanperusahaan perkebunan. Sebagai buruh tani, mereka
mendapat upah yang paling tidak seharusnya setara
dengan upah minimum. Upah demikian tentu tidak
cukup menghidupi keluarga buruh tani dan karena itu
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mereka terpaksa mempekerjakan anak-anak mereka.
Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 2,4 juta pekerja
anak dan 58,4 persen berada di sektor pertanian.
Sementara itu, petani gurem yang mencoba bertahan
akan mendapat tekanan untuk menjual lahannya mulai
dari iming-iming uang sampai intimidasi, entah oleh
perusahaan atau oleh tuan tanah setempat. Bila mereka
memang harus keluar dari sektor pertanian, ke mana
mereka akan pergi dan akan bekerja apa? Sektor nonpertanian di desa tidak banyak sementara penghasilan
dari pekerjaan urban belum tentu mencukupi kebutuhan
hidup mereka juga. Ada lubang besar dalam skenarioskenario ini.
Kemungkinan-kemungkinan seperti ini harus
diperhitungkan ketika kita menimbang pro dan
kontra industri perkebunan dalam skala besar seperti
yang digiatkan oleh pemerintah saat ini. Seringkali
pertimbangannya adalah dengan membandingkan
bahwa di satu pihak perkebunan skala besar akan
menyediakan lapangan kerja baru, kenaikan pendapatan
dari perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan akes
atas pasar. Di lain pihak, menolak perkebunan skala
besar berarti kehilangan semua peluang itu dan tanah

Sumber: McCarthy, Gillespie et al. (2011: 4)

bagi industri yang setiap tahunnya mengekspor produk
senilai lebih dari 14,5 miliar dolar Amerika atau sekitar
Rp129 triliun.

Resiko liberalisasi agraria

Perubahan rezim agraria dan contohnya di
perkebunan sawit seperti diterangkan tadi jelas-jelas
memfasilitasi para investor besar untuk membuka lahan
perkebunan dalam skala besar. Sebenarnya ini bukan
satu-satunya cara untuk melakukan investasi agraria.
Cara yang lain adalah memperluas akses atas lahan dan
air bagi komunitas-komunitas penggarap. Pemerintah
telah memilih cara yang pertama dan tampaknya percaya
bahwa cara ini akan berhasil mewujudkan cita-cita
pembangunan kawasan pedesaan dan pengentasan
kemiskinan.
Ada dua keberatan terhadap pilihan kebijakan
pemerintah tersebut. Pertama, liberalisasi agraria belum
tentu menghasilkan pembangunan pedesaan yang
menyejahterakan warga secara merata. Alasannya, dalam
18

kebijakan liberalisasi agraria, pemerintah membuka
peluang bagi komodifikasi tanah dan mendorong investor
untuk menguasai lahan yang dianggap kosong atau
kurang produktif ketimbang membagikannya kepada
petani. Langkah ini dilakukan pertama-tama lewat
inventarisasi dan sertifikasi tanah. Proses ini bertujuan
untuk memperjelas status aset bagi orang miskin agar
bisa ikut serta dalam kegiatan produktif. Bila status
kepemilikan tanah secara individual jelas, orang bisa
memakainya sebagai agunan untuk mendapatkan kredit
atau dijual, dan dana yang diperoleh dapat dipakai
untuk investasi. Inilah usul ekonom Hernando de Soto
untuk mengatasi masalah tiadanya aset bagi orang
miskin dalam bukunya yang terkenal The Mystery of
Capital (2000). Modal yang didapat bisa dipakai untuk
mengembangkan lahan atau dipakai sebagai bekal untuk
memulai hal baru di sektor ekonomi lain yang dianggap
lebih menjanjikan.
Kebijakan ini mengandung dua pilihan skenario
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tetap dalam keadaan status quo sebelum kedatangan
investor. Perbandingan semacam ini mengandung bias
karena membandingkan perkebunan dengan lahan yang
tidak produktif karena bertahun-tahun ditelantarkan
atau dibiarkan tanpa bantuan pemerintah (De Schutter
2011). Lebih baik kita bertanya, mungkinkah lahan
dipakai secara produktif dengan cara-cara yang lebih
setara (equitable)?
Alasan kedua, membiarkan perusahaan-perusahaan
besar beroperasi dan berhadapan langsung dengan
warga setempat sama dengan menyemai benih
konflik. Negosiasi yang berat sebelah sudah terbukti
menghasilkan kontrak-kontrak yang sering tidak
jelas dan merugikan warga (Rist, Feintreine et al.
2010). Akibat ketidakjelasan kontrak, warga merasa
perusahaan telah merampas tanah mereka sementara
perusahaan membela diri sudah sesuai kontrak. Konflik
juga terjadi ketika lahan yang menurut warga direbut
oleh perusahaan itu kemudian diberikan kepada
transmigran yang datang menjadi pekerja perkebunan.
Karena melibatkan orang asli lawan pendatang, konflik
ini kadang-kadang berciri SARA (Li 2011). Selain itu,
pemerintah sering menetapkan lahan sebagai kosong dan
tak terurus padahal warga setempat memakainya sebagai
lahan bersama atau commons (De Schutter 2011).
Pemerintah daerah yang diharapkan menjadi
fasilitator untuk suksesnya proyek perkebunan sering
kali tidak berdaya mencegah dan menangani konflik
secara adil. Pemerintah daerah punya kepentingan
untuk menyukseskan proyek perkebunan skala besar.
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Desentralisasi mengandung imperatif agar pemerintah
daerah menaikkan pendapatan daerah dan di daerahdaerah yang tergantung pada sektor agraris, pajak,
dan retribusi yang dibayarkan perusahaan perkebunan
merupakan sumber pendapatan utama. Lagipula, bila
tiba musim pemilu dan pilkada, perusahaan juga menjadi
sapi perah untuk kampanye partai dan tokoh-tokoh
masyarakat yang mencalonkan diri.
Konflik-konflik agraria yang melintas di ruang baca
dan televisi kita mempunyai akar yang dalam. Seperti
diamati oleh Li (2011), ketika warga desa mengorganisasi
diri seperti di Mesuji dan Bima untuk melawan
penggusuran atau menduduki fasilitas-fasilitas publik,
mereka mungkin tidak sedang mempertahankan cara
hidup tradisional yang kelihatan eksotis bagi orang lain.
Sangat mungkin mereka sedang mempertahankan hak
untuk hidup, mengeluarkan jurus-jurus terakhir karena
hajat hidup mereka tidak terpenuhi, bahkan setelah
sanak-saudaranya mengadu nasib ke kota.
Rimbun daun-daun kelapa sawit menyembunyikan
agenda liberalisasi agraria dan mundurnya negara dari
amanat untuk menyejahterakan warga desa. Warga desa
akan terus bergolak selama gairah mencetak laba di atas
lahan mereka terus berkobar tak terkendali.l

Dr. B. Hari Juliawan,
dosen Program Pascasarjana
Universitas Sanata Dharma.
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Bersama Rumi
Menari di
Konya
B A G U S

L A K S A N A

Bila engkau berziarah mengunjungi makamku,
Engkau akan melihat batu nisanku menari-nari;
Maka janganlah engkau datang tanpa gendang dan kecapi
Sebab tak sepantasnya kemuraman menodai
hari sukacita Ilahi!
(Jalaludin Rumi, Mathnavi)

D

ibandingkan Istanbul, Konya bukanlah
kota besar. Namun, kota yang terletak
di pedalaman Anatolia ini tak kalah
menawan karena kekayaan sejarah dan
aura spiritualnya yang kuat. Bagaimana
tidak, di kota Konyalah, Maulana Jalaludin Rumi,
mistikus besar Muslim itu menghabiskan sebagian
besar hidupnya dan disemayamkan. Makamnya menjadi
tempat ziarah yang amat populer hingga kini.
Makam Rumi terletak di sebuah kompleks mausoleum
yang megah. Sebuah cupola berwarna hijau menjulang
tinggi persis di atas batu nisan Rumi, seolah menyambut
ramah setiap pengunjung dan peziarah yang datang ke
Konya sekaligus menjanjikan pengalaman spiritual dan
wisata historis yang luar biasa.
Kompleks makam ini amat berdekatan dengan Masjid
Sultan Selim, yang tak kalah elok. Juga ada Masjid
Alaaddin tempat Rumi dulu sering menghabiskan waktu
berkanjang dalam doa. Selain itu, ada juga Masjid Sahip
Ata yang sangat historis yang didirikan semasa Dinasti
Seljuk (1283). Dinasti ini cukup berpengaruh dan banyak
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Beberapa pengunjung sedang menikmati artefaks di dalam Karatay
Medrese, sebuah madrasah historis dari zaman dinasti Seljuk.

meninggalkan monumen sejarah yang sampai kini masih
terpelihara dengan baik. Tak boleh dilupakan juga adalah
makam Shams al-Tabrizi, guru dan sahabat spiritual
Rumi.
Aura spiritual kota ini makin dipertajam oleh
kehadiran berbagai peninggalan sejarah yang amat
penting. Misalnya, istana para sultan Dinasti Seljuk
yang terlihat berdiri megah di atas bukit, juga Karatay
Medrese, bangunan madrasah dengan kualitas arsitektur
mengagumkan. Bangunan madrasah lain yang tak kalah
historis adalah Ince Minare Medrese, dengan menara
ramping menawan yang dibangun tahun 1264.
Kekayaan Konya dilengkapi juga dengan pelbagai
museum, seperti Museum Arkeologi dan Etnografi yang
menyajikan aneka artefaks khas Anatolia dari abad-abad
terdahulu.
Bagi para peziarah dan pengunjung, Konya juga
menampilkan kontras yang menarik dibandingkan
dengan Istanbul atau Ankara. Di kota ini, aura spiritual
dan historis hadir dalam hubungan yang erat dengan
suasana hidup harian penduduknya yang sederhana dan
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tradisional. Jauh dari hingar-bingar kota metropolis
modern, di sini, gerobak, dokar, dan sepeda butut
terlihat lalu-lalang, meliuk-liuk di jalan-jalan kecil
dan pasar-pasar tradisional. Tiap hari, puluhan bus
sederhana datang dan pergi membawa penumpang
dari dan ke berbagai jurusan yang jauh seperti Bosnia
dan Herzegovina di Eropa Timur, lewat Istanbul,
menyeberangi Selat Bosphorus yang mempesona.
***
KONYA memang kota bersejarah dengan perjalanan
yang panjang. Kota ini menjadi arena banyak drama
sejarah yang penting dan menarik. Di zaman Romawi,
kota yang bernama Iconium ini dikunjungi Santo
Paulus dalam perjalanan misi untuk berjumpa dengan
komunitas Yahudi yang cukup besar.
Sejak abad ke-11, Konya menjadi ibukota Dinasti
Seljuk. Dalam zaman dinasti inilah, tahun 1207,
Maulana Jalaludin Rumi lahir. Sebenarnya, kata rumi
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merujuk pada wilayah Anatolia di mana keluarga
Bahaduddin Valad, ayah Rumi, akhirnya menetap setelah
mengembara di Asia Tengah dan Semenanjung Arabia.
Jalaludin Rumi lahir tak jauh dari Balkh, sebuah kota
di Tajikistan sekarang. Setelah mampir di Samarqand
persis sebelum serangan balatentara Mongolia, keluarga
Rumi terpaksa berpindah-pindah; antara lain singgah di
Nishapur, Baghdad, Mekkah, lalu ke Damaskus, Aleppo,
dan akhirnya menetap di Konya.
Ketika dewasa, Rumi kembali mengunjungi Aleppo
dan Damaskus di Syria untuk menuntut ilmu, termasuk
mendengarkan uraian para tokoh mistik terkemuka,
seperti Ibn Arabi dan Sadrudin al-Qunawi. Kedalaman
dan universalisme ajaran mistik Rumi memang bisa
dimengerti lewat kacamata pemikiran Ibn Arabi (tradisi
Akbarian), sebagaimana dituturkan William Chittick,
penulis paling produktif dan berpengaruh mengenai
Rumi dan Ibn Arabi (William C. Chittick, The Sufi
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College. Rombongan ini sungguh beragam, ada yang
Muslim, ada Kristiani, ada yang berdarah Irlandia,
Jerman, Persia, Arab, Yunani, dan lain sebagainya.
Kami dapat merasakan kesan yang mendalam, karena
sebelumnya telah bergulat mempelajari kedalaman
pandangan-pandangan spiritual Muslim and humanistik
Rumi di bangku kuliah. Pada tahun 2007, UNESCO
mengadakan peringatan 800 tahun kelahiran Rumi.
Meski telah berselang satu tahun, namun tema cinta
dan kesatuan yang diusung dalam peringatan ini masih
sangat bergaung.
Aura spiritual di makam Rumi terasa begitu kuat,
terutama karena banyak juga peziarah yang dengan
khusyuk mengikuti tata cara ziarah (adab) dan berusaha
mencecapi berkah ilahi. Saya sendiri menyaksikan
pemandangan yang cukup menyentuh hati. Saat itu,
saya melihat seorang ibu dari Prancis keturunan Turki,
dengan telaten menjelaskan makna dari tiap bagian
makam Rumi kepada anak perempuannya yang masih
berumur lima tahun, sembari mengajarinya tata
cara ziarah Muslim. Begitu juga anak-anak kecil lain
yang ada di sana, dengan dua tangan terbuka untuk

Suasana kehidupan tradisional yang masih menonjol di Konya.

Masjid Sultan Selim (abad 16) ini didominasi arsitektur khas Ottoman
dengan rangkaian kubah dan menara ramping tinggi serta jendela
dan pintu berbentuk lengkungan. Masjid yang terletak di depan
mausoleum Rumi ini juga istimewa karena di atas mimbar diletakkan
sebuah cupola warna hijau yang bentuknya sama persis dengan
cupola yang menghiasi mausoleum Rumi, sebuah simbol afiliasi
spiritual antara keduanya.
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menerima berkah, mereka menghaturkan doa-doa dan
berkomunikasi dengan Yang Ilahi dalam kekhusyukan.
Persis di sebelah makam Rumi, terdapat juga sebuah
museum yang cukup unik karena menyimpan rambut
jenggot Nabi Muhammad, juga edisi kuno al-Quran dan
edisi indah kitab Mathnavi karya Rumi dan kitab Divan
i-Kabir karya mistikus besar Persia, Hafiz Shirazi. Semua
ini tentu saja menyajikan pengalaman istimewa bagi
banyak peziarah Muslim and pencinta literatur Muslim,
terutama dalam bahasa Persia.
***
SEPERTI dikatakan Rumi sendiri dalam couplet
yang dikutip di awal, kedalaman pengalaman ziarah
ini sangat berhubungan dengan pengalaman suka cita
karena kesadaran akan keterhubungan mendalam antara
manusia, sesamanya, dan Yang Ilahi. Seluruh pandangan
spiritual Rumi memang didasarkan pada universalitas
cinta kasih—dalam bahasa Arab, ‘ishq atau mahabba—
sebagai sebuah daya dinamis insani sekaligus cara
insani menggapai rahasia Ilahi. Mengenai hal ini, Rumi
bersenandung:

Doctrine of Rumi, World Wisdom, 2005; The Sufi Path of
Love, Suny Press, 1984).
Namun, guru dan sahabat spiritual Rumi yang paling
berpengaruh tentu saja adalah Shams al-Tabrizi yang
makamnya tak jauh dari makam Rumi. Para peziarah
biasanya mengunjungi makam Shams al-Tabrizi terlebih
dahulu. Di bandingkan makam Rumi yang amat megah,
makam Shams al-Tabrizi kelihatan lebih sederhana.
Semasa hidupnya, Shams al-Tabrizi memang sudah
sadar betul bahwa Rumi, muridnya itu, akan melampaui
dirinya dalam hidup spiritual atau mistik. Karya mistik
Shams al-Tabrizi berjudul Maqalat sekarang menjadi
sumber penting untuk sedikit membongkar misteri
persahabatan spiritual yang amat sangat dramatis dan
mendalam dari dua orang tokoh besar mistik Islam ini.
***
AURA spiritual Konya memang terhubungkan secara
sangat khusus, hampir singular, dengan Jalaludin
Rumi. Oleh karena ajaran-ajaran Rumi menghunjam
dalam ke hakikat kemanusiaan universal, para peziarah
yang datang ke Konya juga berasal dari pelbagai latar
belakang.
Ketika mengunjungi Konya pada tahun 2008, saya
datang bersama rombongan mahasiswa dari Boston
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Oleh karena kasih,
segala sesuatu yang keruh jadi bening;
Oleh karena cinta,
mereka yang telah mati
jadi hidup kembali.
(Mathnavi II: 1530)
Maka bagi Rumi, dinamika cinta kasih, yang
hakikatnya adalah Ilahi merupakan inti dari martabat
dan masa depan kemanusiaan semua orang,
kemanusiaan yang selalu ia pahami sebagai peziarahan
bersama menuju ke hakikat asali dan tujuan terakhir,
yakni persatuan dengan Yang Ilahi.
Dalam tradisi Rumi, dinamika perjalanan menuju
kesatuan mesra dengan Yang Ilahi ini tergambarkan
secara artistik dan dramatik dalam tarian para darwis
yang khas (whirling dervishes). Dalam tarian ini,
para darwis berjalan pelan membentuk lingkaran, lalu
menghormati guru Sufi mereka, kemudian memutar
badan dengan ritmis seperti ritme doa dzikr, sesuai
dengan ritme perputaran bumi. Posisi tangan kanan naik
dengan telapak terbuka ke atas, melambangkan proses
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menuju ke Yang Ilahi serta keterbukaan akan rahmatNya. Dan posisi tangan kiri menurun, dengan telapak
mengarah ke bawah, menandakan proses mengalirnya
rahmat Ilahi ini ke sesama dan seluruh bumi.
Para penari melakukan gerakan ini terus-menerus
sampai tercapai rasa persatuan mesra dengan Yang
Ilahi, dengan sesama dan alam semesta. Tarian mistis
dan kosmis ini adalah bagian khas dari tradisi tarekat
Mevlevi yang didirikan oleh anak laki-laki Rumi, Veled.
Banyak peziarah dan pengunjung mungkin telah
menyaksikan tarian mistik ini di Istanbul sebelum
menginjakkan kaki di Konya, tetapi di kota Konya-lah
kedalaman dan autentisitas tarian ini sungguh-sungguh
menjadi lebih terasa.
***
UNTUK mengalami pengalaman spiritual yang lebih
mendalam dan transformatif, kadang ada peziarah
yang berjalan kaki dari Istanbul ke Konya yang berjarak
sekitar 650 kilometer. Di Santiago de Compostella,
Spanyol, misalnya, kebiasaan ziarah jalan kaki ini sudah
menjadi tradisi panjang berabad-abad. Praktik ini tentu
saja sesuai dengan hakikat perjalanan ziarah sebagai

Makam Rumi yang dibangun dengan gaya arsitektur ini dikunjungi ratusan orang tiap harinya. Sebelum masuk makam, peziarah biasanya
membersihkan diri dengan air yang ada di dalam bangunan mirip pagoda di depan makam. Batu nisan Rumi terletak persis di bawah cupola yang
khas itu.

Cinta adalah alat ukur dan petunjuk
untuk membuka rahasia-rahasia Ilahi;
Benar, orang akan dimabuk cinta ini atau itu;
tetapi akhirnya toh ia akan hanyut
ke dalam Cinta yang mahakuat.
(Mathnavi I: 110-111).
Terpujilah Engkau ya Kasih,
pembawa segala sesuatu yang adi,
Engkau adalah penyembuh segala penyakit kami.
(Mathnavi I: 23)

Foto kiri: Dari pintu gerbang ini kelihatan banyaknya peziarah yang
sedang berkerumun di sekitar batu nisan Rumi di bawah lampu-lampu
hias serta kaligrafi yang indah. Di atas pintu gerbang ini terdapat sebuah
cermin yang memuat tulisan bahasa Persia, yang juga memantulkan
image seorang peziarah yang sedang lewat. Menurut Rumi, kita semua
adalah cermin Yang Ilahi dan sekaligus cermin sesama manusia.
26
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Tarian Darwis adalah ritual khas Tarekat Mevlevi yang didirikan oleh anak Rumi. Tarian ini menggambarkan kesatuan kosmis dan kedalaman pertemuan
spiritual dengan hadapan Yang Ilahi.

perjalanan pemurnian hati dan pendalaman hidup. Rumi
sendiri amat sadar akan kekayaan dan kompleksitas
hidup manusia sebagai perjalanan ziarah menuju Tuhan
dalam kesatuan dengan sesama. Berkaitan dengan
hal ini, dengan sangat mendalam dan kreatif Rumi
mengangkat dan menafsirkan kembali sebagian kisah
Nabi Yusuf dalam al-Quran (Mathnavi I: 3170-3513).
Rumi memulai tafsir ini dengan pertanyaan mendasar
mengenai apa yang harus dibawa setiap insan untuk
Tuhan di hari akhir nanti, seperti halnya seorang tamu
yang akan melawati Nabi Yusuf juga harus membawa
bingkisan hadiah. Bagi Rumi, jawabannya jelas:
kemurnian hati adalah satu-satunya hadiah yang layak
bagi Tuhan. Untuk membahas tema ini, Rumi kemudian
menggunakan metafor cermin, yang dalam narasi
adalah hadiah yang diperoleh Nabi Yusuf dari tamunya.
28

Dalam metafor ini, hati yang murni, bersih, dan tulus
berfungsi sebagai cermin keilahian. Jadi, dalam cermin
kemurnian hati ini manusia bisa melihat pantulan citra
dan kehadiran Ilahi, yang juga menjadi inti martabat
insaninya. Dalam tradisi Muslim, hati (qalb) selalu
dimengerti sebagai sebuah wahana istimewa di mana
perjumpaan insani-Ilahi terjadi dalam kedalaman dan
intimitasnya.
Namun, dalam hal ini Rumi juga mengikuti tradisi
Muslim mengenai persaudaraan, seperti diungkapkan
sebuah hadith: setiap Muslim adalah cermin untuk
saudara atau saudarinya. Maka, bagi Rumi, hati yang
bersih suci tidak hanya memampukan manusia bertemu
dengan Tuhannya, melainkan juga memampukan dia
melihat martabat suci dan kebaikan dari sesamanya,
untuk kemudian menyatukan hati dengan sesamanya ini.

Nomor 03–04, Tahun Ke-61, 2012
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Menurut Rumi, tantangan terbesar dari proses
pemurnian hati ini adalah membersihkan diri
dari kesombongan yang membuat kekuatan cinta
tak berfungsi dalam diri manusia, yang membuat
manusia gagal melihat Tuhan dan sesama, juga
tak mampu melihat hakikat dirinya. Kesombongan
memporakporandakan cermin kemurnian hati,
memisahkan manusia dari Tuhan dan sesamanya.
Amat menarik bahwa bagi Rumi, dinamika cermin
(mirroring) ini tidaklah mesti dipahami secara sempit
objektif, bahwa cermin hanya memantulkan objek
sesuai aslinya. Dalam konteks tawhid (prinsip keesaan
atau kesatuan) yang menjadi penyangga utama tradisi
Muslim, kompleksitas eksistensi kehidupan harus dilihat
dalam dimensi saling-keterkaitan yang rumit dan subtle.
Dalam hal ini, hal yang kadang kita anggap negatif
ternyata bisa mengarahkan kesadaran kita akan sesuatu
yang positif atau kenyataan yang mendalam. Bukankah
dinamika ini adalah bagian dari kehidupan manusia
sehari-hari? Bagi Rumi, persepsi manusia kadang sudah
sangat terdistorsi sehingga manusia gagal melihat
keterkaitan dan kesatuan dari realitas-realitas yang
tampaknya bertentangan ini.
Seperti halnya banyak mistikus Muslim lain, Rumi
membahas kondisi eksistensial insani ini dengan
memakai kategori nafs, yakni bagian dari daya-daya
manusia yang mengarahkan pada pemenuhan hasrathasrat sesaat (nafsu) yang cenderung egois, yang
akarnya tidak lain adalah kesombongan. Bagi Rumi,
kesombongan ini jelas hanya akan membawa manusia
pada narsisisme spiritual. Sekali lagi, hanya dengan
proses pemurnian hatilah manusia akan mengenal diri
sebagai cermin ilahi, sehingga tidak menjadikan diri
sebagai pusat segalanya.
Menurut sebuah hadith yang juga sangat sentral
dalam pemikiran Rumi, dikatakan bahwa barang siapa
mengenal dirinya, dia juga mengenal Tuhannya. Jelas
bahwa hadith ini tidak menjadikan manusia pusat
segalanya, melainkan menaruhnya dalam kerangka
relasi intim dengan Tuhan. Manusia tetaplah hanya
cermin. Maka, meski kemanusiaan kita mencerminkan
keagungan Ilahi, Rumi mengingatkan agar kita tetap
sadar dan rendah hati akan kondisi dasariah kita sebagai
cermin yang tidak akan berguna tanpa ada objek lain
yang dipantulkan. Sebagai cermin kita sering tergoda
untuk mendaku pantulan-pantulan indah itu, seakanakan semua itu berasal dari kita sendiri dan menjadi
milik eksklusif kita sendiri. Rumi memperingatkan:
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Janganlah engkau mengagumi diri sendiri;
jangan menumpuk debu di cermin hatimu.
Saudaraku, kebijaksanaan telah mengalir padamu;
kebijaksanaan milik para suci. Ingatlah, meski sebuah
rumah memiliki lampunya sendiri, tetapi
rumah ini baru akan kelihatan jika lampunya
bersinar menerangi tetangganya.
(Mathnavi I: 3267-3269).
PESAN Rumi yang indah nan universal mengenai
cinta dan kesatuan manusia memang sangat mengena
dan bergaung kuat dalam hati banyak orang, tetapi
sekaligus mengandung kompleksitas tersendiri. Mengapa
demikian? Karena pesan luhur nan dalam ini kita
dengarkan selalu dalam konteks dunia dan interaksi
kemanusiaan yang sepertinya tak pernah lepas dari
kebencian, narsisisme komunal, perang dan konflik
berdarah.
Konya terletak tak jauh dari wilayah Kurdistan
yang terus bergejolak secara politis; tak jauh juga dari
perbatasan Turki-Suriah-Irak, kawasan yang menjadi
amat rusuh dan makin membara akhir-akhir ini. Namun,
semua kenyataan keterpecahan kemanusiaan ini justru
membuat pesan Rumi makin terasa menghunjam dan
menantang.
Seperti kita, Rumi juga hidup di zaman yang
ditandai oleh maraknya konflik dan perang. Ketika
berumur 12 tahun dan hidup di Khurasan, ia harus
menyaksikan ayahnya menjadi korban kekerasan
agama. Dapat dipastikan, pada saat itu, Rumi kecil juga
menyaksikan puing-puing kehancuran akibat serangan
ganas balatentara Mongolia dan kekejaman Perang
Salib. Dinasti Seljuk yang pernah jaya akhirnya runtuh
juga sebagai bagian dari huru-hara politik ini. Setelah
menetap Konya dia juga harus menerima kenyataan
pahit bahwa gurunya, Shams al-Tabrizi menghilang
begitu saja, konon dilenyapkan oleh murid-murid Rumi
sendiri karena persaingan, kesempitan dan kedangkalan
perasaan manusia.
Mungkin justru karena peristiwa-peristiwa pedih
ini juga Rumi merasa perlu untuk menekankan bahwa
manusia mesti mempunyai kearifan untuk melihat
makna terdalam, mungkin bahkan semacam pewahyuan,
dari hal-hal yang muram tapi terus menjadi bagian tak
terelakkan dari kondisi dan eksistensi insani sepanjang
zaman ini. l
Dr. A. Bagus Laksana,
dosen Teologi Loyola Marymount University,
Los Angeles dan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
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Ruang doa di Taman Sari, Yogyakarta.
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Bertambahnya penduduk
Indonesia yang semakin
membengkak dan tak terbendung
lagi, semakin hari akan menambah
permasalahan sosial, ekonomi
dan budaya. Dan tentu saja
permasalahan itu bertambah lagi
dengan latar belakang penduduk
Indonesia yang beraneka ragam
suku, agama, dan budaya.
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Memberi derma di Magelang.

Dalam sejarahnya, terutama di
Pulau Jawa, benturan dan gesekan
antara suku, agama, dan budaya sering
terjadi dan sudah berlangsung sejak
abad 7 di mana agama Buddha dan
Hindu masuk Pulau Jawa. Memang
pertemuan itu tidak selamanya
menimbulkan konflik, tetapi justru
melahirkan inkulturasi yang serasi.
Kini kita bisa melihat sisa-sisa
kearifan itu, seperti bangunan Candi
Prambanan yang bersebelahan dengan
Candi Sewu. Atau Candi Plaosan yang
merupakan Candi Buddha, tetapi
32

dibangun oleh Dinasti Hindu.
Tapi tidak dipungkiri pula kadang
pertemuan dua kultur budaya atau
agama tersebut menimbulkan konflik
meski tidak dibungkus dengan agama.
Misalnya bagaimana Kehancuran
Kerajaan Majapahit yang diserbu oleh
Kerajaan Demak yang mempunyai latar
belakang Islam. Sampai kini konflikkonflik terselubung tersebut masih
sering terjadi di Nusantara ini, dan
bagaimana masing-masing pemeluk
agama mendirikan tempat ibadahnya
untuk memekarkan ajaran-Nya.
Nomor 03–04, Tahun Ke-61, 2012
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IMPERIALISME SAINS:
Kajian tentang Visi Imajinatif dalam Sains
Menurut Mary Midgley

Lembah peribadatan dilereng selatan Gunung Merapi.

Sepertinya keberadaan ragam budaya
dan agama di Indonesia ini seperti “Sebilah
Pisau Bermata Dua”. Masing-masing
sisi bisa digunakan dan diasah sesuai
kegunaannya. Bisa menambah kasanah
budaya Nusantara dengan saling hidup
rukun berdampingan dan saling toleransi,
tetapi juga bisa menimbulkan konflik yang
tidak berkesudahan.
Maka kini kita tinggal memilih
menghadapi meledaknya populasi
penduduk Indonesia yang sebentar lagi
mendekati 300 juta jiwa dan mempunyai
latar belakang keberagaman ini. Mau
mengasah sisi pisau yang kiri atau yang
kanan?
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Mary Midgley/ dok. Basis

BERNADUS DIRGAPRIMAWAN

Kedamaian di tengah kota Malang.
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Tulisan ini bertujuan untuk mengangkat pemikiran
perempuan filsuf dari Inggris, Mary Midgley, dalam
tinjauannya atas cara pandang dunia modern yang
diyakini telah melahirkan krisis lingkungan dan
dehumanisasi sedemikian luas. Upaya mengenali akar
cara pandang ini bukan langkah baru dalam filsafat.
Husserl, Heidegger, Jacques Ellul, Polanyi, dan para
pemikir lain merefleksikannya dengan cara berbeda
tetapi hampir semua menunjuk ke cara berpikir saintifik
dan teknologis yang dominan dalam kebudayaan
modern. Husserl misalnya, mengkajinya dalam konteks
penyerapan seluruh dimensi kehidupan sehari-hari
ke dalam cara berpikir saintifik akibat kekeliruan
metodologis. Heidegger dan Ellul merefleksikannya
dalam kerangka determinisme teknologis, sedangkan
Polanyi dalam upaya menegaskan kembali peran
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intuisi dalam kerangka berpikir reduksionistik.
Menariknya, dalam konteks kritik terhadap sains di
antara para pemikir lain, Midgley justru menunjuk akar
permasalahannya bukan pada sains melainkan pada
struktur imajinatif yang melatarbelakanginya.
Kecenderungan memperlakukan manusia dan alam
lingkungan sebagai objek-objek yang terpilah satu dari
lainnya bersumber dari mitos atau pandangan dunia
(world view) yang bertumpu di atas epistemologi
atomistik-reduksionistik. Ini adalah suatu cara pandang
yang melihat dunia dan seluruh isinya menurut
hukum-hukum objektif, mekanis, deterministik, linier,
reduksionis dan materialistik. Itu sebabnya, ketika
Mary Midgley merunut akar krisis lingkungan dan
dehumanisasi berbagai bidang kehidupan, ia juga
menunjuk ke sifat imperialistik metode-metode sains
35
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khususnya fisika dalam hampir semua dimensi kegiatan
manusia.

Imperialisme Sains

Midgley melihat bahwa sejak abad Pencerahan, sains
berkembang begitu cepat. Sains, seperti Fisika, berhasil
menjelaskan berbagai gejala alam. Orang modern
menjadi yakin bahwa kemajuan tercapai karena sains
dan kemudian teknologi. Saintis seperti Peter Atkins
bahkan menyatakan bahwa sains itu maha mampu.
Sains mampu memberikan jawaban atas permasalahan
intelektual manusia. Atkins sendiri sependapat dengan
Rudolf Carnap yang menyatakan bahwa ketika kita
mengatakan bahwa pengetahuan saintifik itu tak
terbatas, itu berarti bahwa tidak ada pertanyaan yang
tak dapat dijawab oleh sains (Midgley 2004, 14). Dalam
hal ini, tidak mengherankan bila gagasan keselamatan
kemudian dilekatkan pada sains. Sains menjadi semacam
dewa karena manusia kemudian mengagungkan dan
mengharap dapat memperoleh keselamatan dari sains
(Midgley 2005, 11).
Kutipan dari John Cornwel dalam “The Limitless
Power of Science” dalam Nature’s Imagination
tampaknya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Atkins.
“….meskipun para penyair berusaha memahami dunia
lewat kata-kata dan ekspresi indah, tetapi sebenarnya
mereka sedang mabuk. Ungkapan mereka tidak
memberi pemahaman yang memadai tentang dunia.
Baik puisi maupun filsafat tidak dapat menyumbang
banyak tentang kebaruan sampai kebaruan itu sendiri
ditemukan oleh sains…Ketika puisi membangkitkan
gairah, teologi menimbulkan kebingungan, sains
membebaskan.”
(lihat Cornwell dalam Midgley 2006, 28).
Midgley menilai bahwa tidak sedikit orang yang
cenderung menerima pandangan Atkins, atau sekurangkurangnya belum menemukan alasan yang cocok untuk
tidak menerimanya. Mereka berpendapat bahwa sains
merupakan kawasan tersendiri yang menyediakan semua
fakta yang perlu bagi segala hal yang ingin kita percayai.
Kawasan itu perlu ada, sebelum kita bisa duduk tenang
menikmati seni seperti mendengarkan musik atau
membaca puisi. Gagasan bahwa sains merupakan suatu
kawasan tersendiri, berpengaruh terhadap pengajaran
humaniora. Bahkan Midgley (2005, 13) melihat ada
kebijakan yang mendorong siswa yang belajar sains
untuk tidak menghabiskan banyak waktu untuk bidangbidang non-sains. Peter Atkins bahkan menyatakan
bahwa baik sastra maupun filsafat tidak berkompeten
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untuk memahami realitas dunia karena kawasan tersebut
sudah menjadi urusan sains semata. Dengan kata lain,
ilmu-ilmu yang non-saintifik dalam pengertian ilmu-ilmu
alam dipandang sebagai sebagai kelas nomor dua.
Dimensi imperialistik sains juga tampak pada
dominasinya terhadap iman. Sains mengambil alih peran
iman yang selama ini dipahami secara tradisional dengan
adanya prospek sains untuk menentukan yang benar dan
salah secara empiris-eksperimental. Iman lalu dipandang
sebagai kepercayaan buta di mana orang harus
meyakininya dulu sebelum ia bertanya apakah sesuatu
itu benar atau salah (Midgley 1996, 57). Selain itu,
pada zaman Renaissans, posisi agama sebagai sumber
pengetahuan yang paling penting dan pokok mulai
goyah. Kemudian pada masa Pencerahan, sains muncul
sebagai pihak kuat yang mau menggeser kedudukan
agama sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dengan
menekankan objektivitas sebagai kekuatan sains, para
pendukung sains menunjukkan kelemahan klaim
kebenaran agama yang tidak dapat secara definitif
ditentukan melalui pengujian empiris (Midgley 2005,
12). Beberapa saintis bahkan memandang rendah filsafat
maupun teologi sebagai spekulasi yang hampa atau
kosong (2005, 225).
Terlebih lagi, kesuksesan sains secara matematis
sejak era Descartes dan Galileo mampu mengantar orang
pada asumsi yang menyebar luas, mengenai kemampuan
sains untuk melakukan apa saja tanpa ada batas.
Keberhasilan sains (ilmu-ilmu alam) ini mengantar kita
pada imperialisme sains, yakni penerapan metode ilmuilmu alam pada berbagai bidang, seperti ilmu-ilmu sosial
dan ilmu-ilmu manusia. Padahal ide imperialistik sains
itulah yang menghantarkan dunia modern ke ambang
krisis, baik itu krisis lingkungan maupun dehumanisasi
berbagai bidang kehidupan. Baik alam maupun manusia
diperlakukan tidak ubahnya seperti mesin. Bidang
kehidupan lalu direduksi pada problem materi semata.
Perilaku sosial manusia hanya dipandang sebagai
variabel dari faktor-faktor biologis dan genetik.
Bagi Midgley, dorongan untuk memperluas
penerapan metode tersebut sebetulnya bukan berasal
dari sains itu sendiri, tetapi dari suatu visi khas tentang
dunia, yakni cara bagaimana kita mengimajinasikan
dunia. Visi ini menentukan arah dan tujuan pemikiran
kita. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa sejak
awal Midgley tidak menunjuk sains sebagai akar
problematika tersebut, melainkan pada visi imajinatif
yang ‘menggerakkan’-nya.
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Dari puisi menjadi visi
Menariknya, Midgley menemukan bahwa ide awal
yang membentuk cara pandang dunia saintifik tersebut
justru berasal dari puisi, bukan sains, yakni dari syair
filsuf romawi, Lucretius, “De Rerum Natura” (Midgley
2005, 303). Dalam puisi tersebut, Lucretius menawarkan
cara pandang yang berbeda dari orang pada zamannya
yang lebih banyak merujuk ke kredo agama ataupun
filsafat. Atomisme yang ia tawarkan menyatakan bahwa
segala sesuatu di dunia ini dikomposisikan oleh partikelpartikel kecil yang tak dapat dipecah atau direduksi ke
hal lain, yang pergerakannya, tabrakannya, kombinasinya
mendasari varietas penampakan yang tanpa batas. Ketika
menunjuk soal atomistik, Lucretius tidak memakai alasan
logis ataupun eksperimental tetapi malah memakai
medium sastra untuk menunjukkan visi imajinatif
tentang realitas.
Ide atomistik ini bagi Lucretius menyangkut sesuatu
yang lebih sentral dalam hidup manusia, semacam
moral crusade, yakni suatu cara bagi manusia agar
dapat lepas dari takhayul (ketergantungan pada
dewa-dewa) (Midgley 2006, 30). Menurut Lucretius,
orang dapat lepas dari takhayul-takhayul apabila
mereka menempatkan kejadian-kejadian alam bukan
sebagai peristiwa yang berasal dari tindakan dewadewa. Kecemasan akan berkurang apabila manusia
dapat mencari penjelasan fisika yang dapat dipercaya
mengenai berbagai peristiwa alam. Karenanya, Lucretius
menyatakan bahwa sains pertama-tama merupakan
“Penyabit rumput tidak berbahaya yang dirancang untuk
menyingkirkan agama” (Midgley 2006, 31).
Visi atomistik tersebut menjadi semakin kokoh ketika
mengalami perpaduan dengan visi tentang mesin yang
dimunculkan oleh Descartes. Descartes menyejajarkan
gagasan mengenai mesin dengan organisme hidup.
Baik hewan maupun tubuh manusia kemudian
dipandang dapat bergerak secara otomatis seperti mesin.
Penggabungan dua visi imajinatif ini (atom dan mesin),
membuat sains modern menjadi mungkin. Visi atomistik
kemudian memperoleh pengertiannya yang baru, yakni
sebuah visi yang menyatakan bahwa satu-satunya
cara untuk memahami segala sesuatu adalah dengan
memecah-mecahnya menjadi bagian-bagian terkecilnya
untuk kemudian merakitnya kembali sebagaimana
halnya sebuah mesin. Visi atomistik ini memang
menawarkan jaminan bahwa dunia pada akhirnya
akan bisa dipahami melalui cara yang sederhana, yakni
dengan mereduksikannya ke unsur-unsur terkecilnya.
Istilah ‘reduktivisme’ kini dipergunakan untuk suatu
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bentuk kepercayaan bahwa penciutan (reduksi)
merupakan satu-satunya cara, sedikitnya cara terbaik,
untuk mencapai pemahaman tentang dunia. Meskipun
demikian, sekalipun punya akar puitis dan filosofis, tidak
berarti bahwa gagasan atomistik tidak pernah muncul
dalam sains. Yang mau dikatakan Midgley adalah bahwa
seandainya teori atom punya akar berbeda, maka tentu
tidak akan muncul visi atomistik yang sekarang ini
memiliki kekuatan mitos bahkan politis yang demikian
kokoh.

Visi atomistik sebagai mitos
Dengan merujuk ke syair Lucretius, Midgley
menunjukkan bahwa cara berpikir poetik dan imajinatif
sebetulnya merupakan bagian dari kerja saintifik.
Terlebih lagi, Midgley berpandangan bahwa visi atomistik
tidak lain adalah sebuah mitos imajinatif yang pada
dasarnya memandu orang dalam mencari penjelasan
mengenai dunia. Midgley melihat bahwa kita terbiasa
memandang mitos sebagai hal yang bertentangan dengan
sains. Dalam kenyataannya, mitos justru merupakan
bagian sentral dari sains, yang pada gilirannya
menentukan arti penting sains dalam hidup kita.
Mitos, bagi Midgley bukan cerita kosong. Mitos lebih
merupakan pola-pola imajinatif, jaringan-jaringan kerja
simbolik penuh daya yang menawarkan cara tersendiri
dalam mengintepretasikan dunia (Midgley 2004, 1).
Dalam hal ini, Midgley menyejajarkan pandangan dunia
(world view) dengan mitos. Keduanya merupakan
kumpulan konsep umum, pencitraan, metafor dan
kebiasaan berpikir yang mempengaruhi semua
pengalaman dan pemikiran kita.
Dengan lain, lewat mitos, Midgley mau menunjukkan
peran imajinasi dalam skala yang lebih luas dalam hidup
manusia yang membentuk cara orang memandang dan
memahami dunia. Artinya, imajinasi bagi Midgley (2005,
15) bukan kapasitas mental untuk merepresentasikan
benda-benda dan situasi yang tidak ada dalam realitas. Ia
menolak pandangan yang mempertentangkan imajinasi
dengan nalar, seakan hanya nalar yang berperan dalam
sains.
Midgley (2006, 32) memaparkan pula bagaimana
imajinasi berperan dalam proses manusia mengetahui
dan dengan begitu ia bisa menyingkap suatu kesadaran
baru, yaitu bahwa kita dapat memandang dunia dengan
cara-cara berbeda yang tidak perlu saling berkonflik.
Terutama lagi, ia mau menunjukkan bahwa perubahan
dalam cara memandang dunia bukanlah perkara sepele
tetapi juga bukan perdebatan kalah atau menang dalam
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membandingkan dua budaya berbeda. Di sini Midgley
sebetulnya merujuk ke perdebatan sains vs humaniora,
di mana sains dianggap bekerja menurut rasionalitas
ketat reduksionistik yang merujuk ke persepsi inderawi,
sedangkan humaniora diandaikan mengandalkan
imajinasi yang tidak jarang diartikan sebagai fantasi.
Bahkan dorongan untuk saling mengalahkan atau
saling menelan tidak bisa dilepaskan dari tradisi
reduksionistik yang dilatari oleh dualisme Cartesian
antara imajinasi dan nalar. Menurutnya, tradisi ini
telah mengabaikan pentingnya imajinasi. Imajinasi lalu
disamakan begitu saja dengan fantasi atau sesuatu yang
berkaitan dengan hiburan. Tradisi reduksionistik juga
memandang sains sebagai produk indera semata serta
nalar dalam bentuk deduksi logis (Midgley 2005, 15).
Midgley melihat bahwa sebetulnya lewat metode,
teori, dan asumsi-asumsi saintifik, para saintis ikut
membangun cara manusia modern membentuk
pandangan dunianya. Bagaimanapun, teori bukan
suatu paparan kebenaran mutlak tentang dunia. Teori
merupakan visi imajinatif yang dibangun berdasarkan
data, dengan langkah metodologis serta asumsi tertentu.

Gaia sebagai mitos penyeimbang
Menyikapi krisis lingkungan dan dehumanisasi,
Midgley berpendapat bahwa suatu mitos atau pandangan
yang berbeda terhadap Bumi ini serta bagaimana
mengimajinasikannya akan turut menentukan sikap
dan tindakan kita terhadapnya. Karenanya, Midgley
kemudian meminjam teori Gaia (bumi sebagai
organisme hidup) untuk menyeimbangi pandangan
dunia yang atomistik. Menurutnya, atomisme
sebagai suatu cara pandang memang telah banyak
membantu manusia untuk memahami realitas dunia
secara lebih sederhana. Namun visi atomistik yang
diterapkan ke dalam cara hidup, dengan konsep
materialismenya telah menimbulkan efek yang merusak
dunia kehidupan (Midgley 2005, 18). Individualisme
menjadikan masyarakat teralienasi dan terfragmentasi.
Individualisme tidak melihat arti penting relasi sosial,
karena dalam individualisme yang ditekankan adalah
pandangan akan sisi alamiah manusia yang pada
dasarnya egois (Midgley 2005, 19). Bahkan dalam biologi
dikenal istilah selfish gene yang kemudian merembes ke
sosiobiologi.
Kombinasi dari cara berpikir individualistik dalam
masyarakat dan pendekatan atomistik pada alam
kemudian mengabaikan dimensi keseluruhan, yaitu relasi
organik yang ada pada suatu sistem entah itu masyarakat,
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organisme, ataupun ekosistem. Padahal manusia itu
tergantung dan terkait dengan non-human world.
Midgley mengenali bahwa gagasan “kita tidak hanya
bertanggung jawab kepada manusia tetapi juga pada
dunia non-manusia (non-human world)“ merupakan
hal yang baru dalam tradisi berpikir kita (2006, 237).
Bagaimanapun, gagasan ini bertabrakan dengan
pandangan kontraktual. Model kontraktual rasionalitas
tidak memberi ruang terhadap ide tersebut, bahkan
tradisi kita menstigmatisasinya sebagai sifat sentimental
belaka. Dalam tradisi kontraktual (Midgley 2006, 238),
alam hanya dipandang sebagai latar belakang yang statis,
tak bergerak, dan hanya merupakan panggung bagi
drama kehidupan manusia.
Pandangan di atas mengaburkan fakta bahwa kita
adalah bagian organik dalam dunia, dan bahwa kita juga
bukanlah pengamat yang terpisah. Dengan mengacu
ke teori Gaia, Midgley menawarkan gambaran yang ia
yakin lebih realistik tentang bagaimana Bumi bekerja.
Gambaran tersebut akan mengoreksi ide bahwa kita
adalah insinyur-insinyur yang dapat merancang ulang
planet kita ataupun yang dapat mengganti passenger
yang mampu melepaskan diri mereka sendiri dari planet
Bumi. Karenanya, ide tentang Gaia, yakni Bumi sebagai
sistem alamiah yang menopang dirinya sendiri, bukanlah
suatu fantasi semi-mistis (Midgley 2006, 237).
Ide Gaia bisa menjadi solusi praktis dalam mengatasi
permasalahan lingkungan. Ide ini juga dapat membantu
menghadapi kekacauan dalam dunia sekarang yang
disebabkan oleh cara berpikir atomistik. Selain itu,
ide Gaia dapat memperbaiki cara pandang terhadap
diri kita sebagai penghuni Bumi. Sekalipun demikian,
Midgley tidak tunduk begitu saja pada teori Gaia dan
menerimanya sebagai satu-satunya cara memandang
dunia yang paling tepat. Dengan kata lain, Midgley
menyimpulkan bahwa kedua model ini tetap dibutuhkan
dan tidak perlu salah satu menjajah dan menelan yang
lain. Ringkasnya, gagasan imperialistik seperti itulah
yang perlu ditinggalkan, bukan membuang begitu saja
pandangan dunia yang ada, maupun menyingkirkan
metode salah satu bidang keilmuan.
Dalam hal ini, Midgley menolak upaya menjadikan
salah satu visi sebagai satu-satunya titik pijak dalam
memahami dunia. Ketika ia harus mengambil keputusan
atas tawaran berbagai macam visi yang ada dalam dunia
modern, ia memilih langkah praktis menyelamatkan
keadaan dari situasi krisis. Ini mendorongnya secara
epistemologis dan moral ke pragmatic pluralism.
Midgley menerima adanya beberapa bingkai yang
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dapat membantu manusia dalam memahami realitas.
Semua dapat diterima sejauh tidak membangkitkan
imperialisme intelektual. Di ujung refleksinya tampak
bahwa betapapun ia menjalankan kajian epistemologishistoris atas sains, itu ia lakukan untuk mendapat
landasan bagi pandangan moral yang ia tawarkan.

Sumbangan Midgley bagi Dunia Epistemologi
Setelah menelusuri pemikiran Midgley di atas, saya
menangkap bahwa Midgley telah menawarkan setidaknya
dua butir gagasan yang merupakan sumbangan berharga
bagi dunia epistemologi dewasa ini. Yang pertama,
Midgley menunjukkan betapa imajinasi turut berperan
dalam pembentukan pengetahuan manusia, termasuk
dalam kegiatan sains. Sains berangkat dari mitos
imajinatif. Dalam kenyataannya, mitos merupakan
suatu bagian yang sentral dari sains. Bagian ini turut
menentukan arti pentingnya sains dalam hidup kita
(Midgley 2004, 1). Mitos ia lihat sebagai pola imajinatif,
jaringan-jaringan kerja simbolik yang kokoh yang
menawarkan cara khas untuk mengintepretasikan
dunia. Sains membutuhkan mitos sekaligus menjadi
mitos dengan membentuk cara pandang dunia. Melebihi
rasionalitas yang didengungkan para filsuf sains,
gambaran akan dunia maupun putusan bertindak kita
ternyata lebih digerakkan cukup kuat oleh suatu visi
imajinatif yang tidak selalu bersifat saintifik.
Jika selama ini visi imajinatif banyak disebut tetapi
dipandang sebagai elemen non-konstitutif sains, Midgley
menunjukkan bahwa memahami sains dan seluruh
asumsi yang melatarbelakangi serta pandangan dunia
yang mengikutinya, pertama-tama berangkat dari
mengerti bagaimana tahap imajinatif merupakan akar
dari teori-teori saintifik. Menilik kajiannya terhadap
tahap imajinatif sebagai tahap yang belum merupakan
tahap pembentukan visi tajam mengenai yang aktual,
kiranya ini dapat disetarakan dengan periode praparadigmatik Kuhnian. Visi imajinatif merupakan
sarana untuk memahami banyak aspek gejala yang mau
diteliti, tetapi belum mencapai tahap penjelasan dengan
kemampuan prediktif. Penggunaan kata mitos persis
membedakannya dengan periode paradigma Kuhn,
karena penekanan sentralnya pada peran imajinasi
khususnya puisi dan pandangan mitis mengenai dunia
(David Midgley 2005, 16).
Yang kedua, ketika Midgley berbicara mengenai
hubungan antara sains dan seni (ilmu budaya/
humaniora), Midgley tidak memandang kedua bidang
itu sebagai pihak yang perlu dipertentangkan. Posisi
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Midgley jauh berbeda dengan C. P. Snow. Bagi Snow,
sainslah yang utama karena sains menjadi sarana
untuk meningkatkan standar kehidupan. Ilmu-ilmu
budaya tidak memberi kita insight karena satu-satunya
pertanyaan pokok, yakni “bagaimana meningkatkan
dan mendistribusikan secara efektif kemakmuran dunia
(world’s wealth)” hanya dapat dijawab oleh sains.
Bagi Snow, ilmu-ilmu budaya tidak kompeten untuk
menjawab pertanyaan itu. Sedangkan bagi Midgley, yang
lebih penting adalah mengoreksi visi yang telah membuat
polarisasi antara sains dan seni. Visi imajinatif berpotensi
untuk membentuk tindakan moral kita maupun sistem
penilaian kita.
Meskipun demikian, Midgley sebetulnya bisa lebih
jauh menelusuri betapa tidak relevannya perang yang
dipicu oleh Snow jika saja ia mengkaji peran elemen
estetik dalam banyak praktik saintifik. Telaah oleh James
McAllister (1996) atas “induksi estetik” menunjukkan
bahwa komunitas saintifik menerapkan dua kriteria
dalam mengevaluasi teori-teori saintifik. Pertama
adalah daya empiris dan kedua adalah apresiasi estetik;
tidak jarang bahkan putusan estetik dipandang setara
dengan putusan empiris. Keduanya otonom tetapi
saling melengkapi sebagai sumber informasi mengenai
kesuksesan empiris sebuah teori (McAllister, 1996, 3, 68).
Dengan perkataan lain, citra rasionalitas saintifik yang
menekankan bahwa unsur estetika, artistik, imajinatif
dan intuitif merupakan efek samping psikologissubjektif, emotif, dan idiosinkretik yang paling jauh
hanya berfungsi dalam konteks penemuan, ternyata
pegang peran dalam konteks pemilihan teori (context of
justification).
Dalam The New Story of Science, diungkapkan
bahwa para saintis dan seniman mengejar tujuan yang
sama, yakni keindahan (beauty), namun dengan jalan
yang berbeda-beda (Augros 1984, 51). Seorang ahli fisika
sekaligus pemenang Nobel, Steven Weinberg mengatakan
bahwa dalam arti tertentu, sains itu paralel dengan seni.
Misalnya, ada pencarian akan keindahan dan kesahajaan.
Menurutnya hukum fundamental yang mendasari alam
ini pastilah sederhana (Augros 1984, 50). Keindahan
adalah “jiwa” sains. Keindahan yang dicari oleh para
saintis itu bukanlah produk emosi pribadi idiosinkretik.
Fisikawan seperti Louis de Broglie pernah menulis,
“dalam setiap cerita (epoch) dalam sejarah sains, estetika
menjadi sebuah pemandu yang mengarahkan para saintis
dalam penelitian mereka. Keindahan selalu menjadi
prinsip sentral dalam sains” (Augros 1984, 37). Dalam the
Old Story (pandangan dunia kosmik pada abad 17, 18, 19
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yang menekankan pada materialisme saintifik), materi
dipandang sebagai satu-satunya kategori yang muncul
melalui elemen bobot, ukuran, bentuk, dan nomor.
Karena keindahan tidak termasuk dalam kategori terukur
tersebut, maka keindahan cenderung dilekatkan pada
sifat si pengamat, daripada sebuah kualitas alamiah.
Kedua sumbangan Midgley tersebut tentunya
merupakan hal yang masih dapat ditelusuri dan
dikembangkan lebih lanjut. Karena bagaimanapun, dari
sudut pandang filsafat ilmu, prinsip keindahan bukan
tanpa masalah betapapun ada kajian McAllister. Ada
banyak pertanyaan terkait dengan prinsip keindahan.
Apakah acuan ke pertimbangan estetika bertentangan
dengan kriteria rasionalitas sains? Atau sebaliknya,
apakah ada transformasi dalam metodologi ilmu
sehingga pertimbangan estetika merupakan bagian
penting dalam membuat evaluasi atas teori? Akan
tetapi, apakah kriteria “teori yang indah”? Mengapa rasa
keindahan para saintis seringkali tepat, bukan hanya
dalam memandu mereka menemukan teori, tetapi juga
dalam memilih sebuah teori yang (ternyata) terdukung
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secara empiris. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana
mengaitkan sesuatu yang muncul secara intuitif tersebut
(keindahan, kesahajaan) ke tataran memadai secara
empiris.
Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertinggal ini
nampak bahwa Midgley sedikitnya membantu upaya
memperluas cakrawala epistemologi dan filsafat ilmu
dewasa ini. Karenanya, yang dapat disimpulkan di sini
sementara adalah bahwa apabila epistemologi dan filsafat
ilmu mau maju, kualitas seperti intuisi, elemen imajinatif
maupun dimensi estetika patut diperhitungkan, bukan
lagi dalam peran heuristik-nya, melainkan peran
konstitutif-nya bagi sains. Mungkin dengan cara ini
wajah sains akan tampak berbeda, demikian pula visi
yang ditawarkan.l
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Oxford Advanced Learner’s Dictionary
mendeskripsikan ethnic sebagai sesuatu yang agak
negatif, yakni 1 (a) of or involving a nation, race or
tribe that has a common cultural, serta terkesan sinis
ketika dirumuskan sebagai (b) (of a person) belonging
to the specified country or area by by birth or family
history rather by nationality. Dan menjadi etnosentris
saat entri ethnic itu dirumuskan sebagai hal 2 typical
of a particular cultural group, esp. one from outside
Europe or the USA. Padahal di bawahnya ada entri
ethnocentric, yang cerdas dirumuskan sebagai perilaku
making judgements about another race and culture
using the standars of one’s own, dengan contoh proyeksi
ethnocentric assumptions. Yang diset setelah subentri
ethnic cleansing, yang dirumuskan sebagai the policy or
practice of killing or driving out of an area the people of
one race or religion by those of another.
PADA tahun 2010 Mardiluhung, sastrawan Jawa
Timur, memenangkan Khatulistiwa Award di bidang
puisi1, dengan kumpulan puisi Buwun2. Sekitar 15 buah
puisi naratif yang ditulis setelah dengan sadar serta
sengaja melibatkan diri dalam satu riset lokasi bagi
satu proyek pemotretan tentang peninggalan, artefak
budaya dan ikon cerita lisan di Bawean.3 Tapi kita tak
akan menemukan respons seorang Mardiluhung, yang
punya ciri lahir ampyang4, serta dibesarkan dengan pola
kebudayaan pesisir Gresik, tentang yang khas Bawean.
Yang ada hanya pola partisipasi dan empati total
sehingga warna lokal bisa tampil menyapa, dan terutama
keliaran imajinasi dan fantasi penyair, yang dibangkitkan
oleh pertemuan intens dan kecamuk diskursus hasil
perjumpaan batini dengan peninggalan, artefak budaya
dan cerita lisan tentang segala hal di Bawean.
Barangkali itu sukses sastra yang kuasa mengangkat
kekayaan eksklusif sebuah lokalitas, hampir mirip
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dengan yang dirumuskan Oxford sebagai eksotika dari
segala sesuatu yang tidak sesuai dengan acuan normaliti5
dari sisi pakem Eropa dan Amerika Serikat, meski kini
itu mungkin hanya subkultur Jawa Pesisir di Gresik.
Lalu adakah cerpen dan terutama cerpenis Indonesia
yang dengan ke-Indonesiaannya bisa leluasa menilai
dan sekaligus mencemooh budaya atau sekedar manusia
Barat di Eropa atau di Amerika Serikat, yang segala sikap
sok superioritasnya itu dirasakan menggelikan?
Di titik ini saya tertarik pada Budi Darma, seorang
guru besar yang sangat intensif mnempelajari sastra
Inggris, sambil tetap tidak meninggalkan ke-Jawaan-nya6
yang santun andhap asor, meski kalau kita menyimak
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cerpen-cerpen yang ditulisnya kita menemukan
sebuah tamasya fantasi dan imajinasi yang liar serta
menggelisahkan. Karena ia selalu menandai tokoh
ceritanya sebagai sang korban yang tidak tahu apa-apa
tapi dieksploitasi oleh keadaan dan yang lain, lebih
tepatnya oleh pengarang sehingga tokoh cerita tampak
jadi si konyol dan menggelikan. Maka untuk keperluan
itu saya memakai sample cerpen dari kumpulan cerpen
terkenalnya, Orang-Orang Blomingtoon7.
Dari tujuh cerpen yang ditulis8 saya memilih cerpen
kedua, “Joshua Karabish”, karena dalam cerpen ini
dengan leluasa Budi Darma mencemoohkan ciri fisik
Joshua Karabish.9 Padahal, ternyata Joshua Karabish
punya bakat menulis puisi, yang sayangnya tidak
pernah berani dipublikasikan, karena kondisi fisiknya
yang menceng, dan terutama fakta bahwa ia menderita
penyakit ringan yang potensial merusak mood bergaul.10
Sekumpulan puisi dimilikinya, semua dibawa pulang
untuk dikoreksi ketika berlibur, meski segugusan puisi
terbaiknya ditinggalkan di apartemen mereka berdua.
Kumpulan puisi yang ditemukan si aku ketika Joshua
Karabish dikabarkan meninggal dan ibunya meminta
supaya semua barang Joshua Karabish itu dikirim ke
Oppurtunity House, sebuah yayasan yang membantu
orang-orang miskin. Dibuka-buka, dibaca, lalu ditahan
agar bisa dibaca lagi, dan kemudian diketik ulang
dan dikirimkan si aku ke lomba penulisan puisi yang
diselenggarakan MLA (Modern Language Association).
Motif menyertakannya di dalam lomba itu lebih karena
si aku marah karena tertulari penyakit Joshua Karabish,
dan itu merupakan upaya untuk mempermalukan si
Joshua Karabish karena yakin kumpulan puisinya itu
tidak akan memenangkan predikat juara apapun.
Keikutsertaan lomba yang terlupakan karena si
aku tergopoh memeriksakan diri ke dokter, yang agak
mengejeknya ketika si aku merasa sedang menderita
penyakit berat hingga berkhayal harus melakukan
cek x-ray dan radiologi, padahal telah diyakinkan tak
menderita apa-apa. Dokter menyatakan si aku tak sakit
apa-apa, meski sesekali si aku kena serangan penyakit
yang khas Joshua Karabish lantas esoknya kembali
waras. Sampai di satu ketika si aku ditelpon MLA,
yang mengundangkan ke konvensi MLA International,
di 31 Desember, di Hotel Hilton Jalan Avenue of the
Americans, New York, untuk menerima anugrah
hadiah. Juara keberapa? MLA tidak menjawab, malah
mempersilakannya agar datang. Si aku tegang, dan
memutuskan tidak akan datang, tapi MLA berkali-kali
menelpon. Situasi yang membuat kikuk, dan makin
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membuat si aku bersitekad untuk tidak mau datang,
karena merasa telah lancung mengakui karya (kumpulan)
puisi Joshua Karabish itu sebagai karya sendiri. Hal yang
membuat si aku gelisah menunggu pengumuman lewat
radio.
Esok harinya, di warta berita jam 8.00, si aku
mendapat rincian pemenang: kumpulan puisi si Joshua
Karabish itu hanya menyabet juara harapan ketiga.
Si aku merasa lega, sebab cuma meraih nomor si
juara buncit. Tapi tetap membuat si aku rikuh, karena
karya puisi Joshua Karabish itu telah lancung diakui
sebagai karya sendiri di satu sisi, dan sekaligus si aku
tidak tahu harus bagaimana menyerahkan cek 500
dollar itu kepada ibunya Joshua, sedang upaya si aku
menjadikannya sebagai pembayaran utang Joshua
Karabish kepada induk semang kos, Ny. Srifert, tegas
ditolak. Tinggal si aku yang menderita penyakit akut
si Joshua Karabish11, yang tidak bisa dilunasi oleh
kebanggaan sebagai ”mahasiswa asing” yang berusaha
menjadi penyair dengan media bukan bahasa ibu, serta
yang memenangkan Lomba MLA dan mendapat hadiah
500 dollar. Sebuah chaos situasi ewuh pakewuh12 khas
Jawa, yang lebih akut dari kebencian ingin mengusir si
Joshua Karabish tapi tak tega dulu, yang hanya akan bisa
dipahami oleh kehalusan budi Jawani13.
Lantas bandingkan dengan eksploitasi seorang
ayah tak bertanggungjawab, pada anaknya yang datang
menjenguk dan bahkan ingin berbakti14 dalam cerpen
”Charles Lebourne”, di mana untuk meringankan
serangan penyakit ayah itu si anak berinisiatif untuk
mengangkat dan memanggul kaki kanan si ayah, yang
terus minta dipanggul di pundak begitu sepanjang hari-menjerit-jerit bila diturunkan. Sebuah kecongkakan si
dominan atas sang subordinan dengan memanpaatkan
pengabdian, ritual berbakti nan tulus dalam
ketidaktahuan. Penghinaan yang kuasa diselesaikan si
anak hanya dengan meletakkan kaki si ayah, tak peduli
akan teriakannya yang menyayat dibuat-buat, dan
bergegas ke luar kamar untuk pura-pura akan memanggil
ambulans. Meskipun nyaris sepanjang waktu setelah
insiden itu si ayah selalu melontarkan tatapan cemooh
akan ketidaktahuan anak, yang mudah saja dieksploitasi
oleh orang yang lebih pintar dan lebih tahu. Tapi apakah
lebih pintar dan lebih tahu itu bisa menjadi jalan ke luar?
***
DALAM cerpen ”Kritikus Adinan” , secara sinis
sambil berjenaka Budi Darma menertawakan kritikus,
orang yang menganggap dirinya lebih tahu atau hanya
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yang sok tahu sebagai sang lancang yang lancung,
dan karenanya harus dipenjarakan dalam penjara
pengasingan tingkat tinggi.15 Apa makna semua itu? Itu,
bagi penulis, adalah penghukuman pengucilan seperti
yang ada terkandung dalam ungkapan aja dibala.16
Teks dan petatah-petitih untuk menghalangi inisiatif
dan kreativitas, agar semua orang tidak berbeda dan
menjadi lain, karena kemampuan serta keberanian
mengembangkan potensi di antara sesama orang Jawa,
yang telah mempunyai tokoh unggul secara trah, dan
berusaha mempertahankannya dengan menjauhkan
serta memusuhi si orang yang berusaha mempunyai
prestasi dengan berani bersaing dengan penuh inisiatif.
Bahkan dikutuk sebagai si yang tidak pantas dihargai
dan dijadikan teman karena menyalahi kebiasaan dan
aturan, memberontak.17 Mbalela dengan kritis menilai
status quo serta orang yang menikmati kejumudan di
sekitarnya. Feodalisme18 khas priyayi Jawa. l

Beni Setia, sastrawan
Berbagi dengan Gunawan Maryanto, sehingga masing-masing
mendapat Rp 50.000.000,2.
Buwun merupakan nama untuk Pulau Bawean versi klasik
3.
Lihat ”Pengatar dari Editor” dalam Ayu Sutarto dan Setya Yuwana
Sudikan, Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah
Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif, Biro Mental Spiritual Pemrintah
Provinsi Jawa Timur dan Komyawida Jatim, Jember 2008, hlm iv
4.
Ampyang merupakan idiom Surabaya bagi peranakan Cina-Jawa,
yang diwakili oleh keberadaan dari kacang (Cina) dan keberadaan
gula kelapa (Jawa).
5.
Normilitas yang melahirkan sarkasme orang kulit putih pendatang di
Australia pada penduduk asli Australia yang hanya dianggap sebagai
subras aborigin--tepatnya ab-original yang setara ab-normal.
6.
Ia merupakan gambaran priyayi santun Mataraman yang jempolan,
sehingga ketika study di Amerika Serikat ia bersikukuh untuk
berdialog dengan istri dan anaknya dalam bahasa Jawa
7.
Orang-Orang Blomingtoon, Sinar Harapan, Jakarta, 1980
8.
Secara berurutan cerpen-cerpen itu adalah Laki-laki Tua Tanpa
Nama, Joshua Karabish, Keluarga M, Orez, Yorrick, Ny. Elberhat,
dan Charles Lebourne. Semua judul cerpen merujuk ke nama
orang serta semua cerpen seperti sedang menganilisis dan
mentertawakan orang kebanyakan Amerika serikat, dan Joshua
Karabish kemudian dipilih karena dengan sadis Budi Darma
menidentifikasi si Joshua sebagai orang yang cacat fisik dan gagal
secara prestatif, dan Budi Darma mengidentifikasi tokoh orang
ketiga penutur sebagai ”seorang mahasiswa asing yang sedang
belajar di Universitas Indiana”, hlm 39.
9.
”Joshua sebagai orang yang tidak sehat, dan mungkin juga tidak
beres. … Kepalanya benjol, matanya selalu nampak akan melesat
dari sarangnya, dan mulutnya yang seolah-olah tidak dapat
dikatupkan, ditamba caranya berkata … hlm 22, Sedangkan ibunya
merumuskan Joshua sebagai si ”bodoh dan gagal”, dan diandaikan
selama ini perbuatan Joshua tercela dan sangat merugikan si tokoh
cerita hlm. 21
10.
Sesekali hidungnya meneteskan darah dan kupingnya berleleran
lendir putih.
1.
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Tubuh demam panas, lalu darah menetes dari hidung dan lendir ke
luar dari kuping, hal yang dahulu menyebabkan semua teman kos
Joshua Karabish pindah kamar, dan membuat sebuah keributan
dengan tingkah dan musik rock agar Joshua Karabish yang berjiwa
halus tak betah dan segera enyah.
12.
Saya bukan orang Jawa, tapi entri ewuh pakewuh berkaitan dengan
tolerasi dan insiatif untuk selalu mengahargai orang lain lebih
tinggi dari diri sendiri, sehingga selalu menempatkan potensi
kondisi dan kedaan tak nyaman orang lain sebagai akibat tindakan
atau kelakuan diri sebagai referensi utama untuk mengukur satu
keputusan. Lantas bagaimana kalau seluruh kepentingan serta
keberuntungan orang lain itu yang diambil alih, dirampas, sehingga
suka atau tak suka si perampas berkewajiban mengambil alih
semua kemalangan dan penderitaan si dirampas.
13.
Meski sambil mencemoohkan orang terpinggirkan di Bloomington,
yang ternyata (tetap) mempunyai keunggulan disbanding asumsi
etnosentis si penutur. Dan di dalam beberapa segi ini mengingatkan
kita pada sosok Sukrasana yang jelek tapi lebih sakti dan berbudi
ketimbang Somantri yang bagus.
14.
Termin berbakti ini khas Jawa, seperti yang tersarankan dalam
kredo ”guru, ratu, wong tua karo”, dan sekaligus akan lebih kuat
kalau dikaitkan dengan keyakinan etnik Cina, yang menempatkan
kewajiban berbakti kepada orang tua dan leluhur sebagai bagian
terutama dari ritual persembahyangan
15.
Secara jenaka diterjemahkan Budi Darma sebagai menara tinggi,
yang kosong tanpa penghuni lain, bahkan tanpa penjaga meski si
kritikus Adinan selalu merasa diawasi selama 24 jam
16.
Secara harafiah bisa diartikan sebagai jangan dikawani. Jangan
dijadikan teman, karena tidak tunduk pada pengaturan si tokoh
yang secara tradisi dan adat dianggap yang diutamakan dan berhak
mengatur. Gejala ini secara kongkrit lebih menggejala pada anakanak yang hanya tunduk pada sang pemimpin yang mendapat hak
diutamnakan dari orang tuanya--dan dikuatkan oleh si orang tua
biasa yang selalu menyuruh anaknya mengalah--, dan karenanya si
tidak mau tunduk dan memberontak (mbalela) selalu diasingkan,
atau memilih kalah dan mengalah supaya punya teman. Sebuah
acuan masyarakat konunal yang tak menghargai individualitas,
kompetisi, dan keunggulan persaingan bebas.
17.
Pakem yang ketat diterapkan Orde Baru untuk mengontrol opisisi
dan kritik pada hasil pembangunan, situasi yang ditandai Budi
Darma ketika menulis cerpen ”Kritikus Adfinan”, meski ilham
kongkritnya merujuk pada stigma pengadilan atas HB Jassion yang
tak mau mengungkap identitas Ki Panjikusmin, penulis cerpen
”Langit Makin Mendung” yang dianggap merendahkan Nabi
Muhammad SAW.
18.
Berbeda dengan Harry Aveliung dan A Teeuw yang mengkaitkan
”Kritikus Adinan” ke Der Prozess Kafka, saya lebih tertartik
melihatnya dari kerangka pengasingan si mbalela dari komunitas
khas Jawa
11.
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Si Burung Kecil:

Pemikir Alternatif
yang Tertambat Makna
Hidup

I

S

A

P

a biasa dipanggil Trinil. Boleh
jadi nama itu terasa asing bagi
kita. Padahal, sejatinya ia orang
ternama. Surat-suratnya dianggap
klasik dan dibaca banyak orang
dari generasi ke generasi. Pemikiran
dan sepak terjangnya menjadi bahan
studi, direkonstruksi, ditafsir ulang dan
dikaji para cendekia dari dalam dan
luar negeri. Tapi, mengapa tak banyak
dari antara kita yang mengenal dirinya
sebagai Trinil? Itu karena Trinil adalah
nama alternatif, nama kesayangan
baginya, pemberian sang ayah.

Trinil tak lain adalah R.A. Kartini. Nama Trinil,
merujuk pada burung kecil yang sangat gesit. Bagi sang
ayah, seperti itulah gambaran jati diri Trinil ketika
berpikir, bersikap dan bertindak. Trinil laksana burung
kecil: gesit, lincah, cerdas, dinamis, bersemangat, tak
bisa diam. Bahkan, banyak orang di sekitarnya tidak
hanya menganggapnya seperti burung kecil, melainkan
seperti kuda liar: “…aku dinamakan jaran kore, kuda
liar, karena aku jarang berjalan, tetapi selalu meloncatloncat dan berlari-lari…aku dimaki-maki karena aku
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terlalu sering tertawa terbahak-bahak, dikatakan tidak
pantas, karena memperlihatkan gigiku” [Surat 18 Agustus
1899]. Ia dianggap sebagai pembangkang, penentang dan
pelanggar sopan-santun.
Ia menyukai nama Trinil. Meskipun, sesungguhnya,
sang ibu sangat tidak menyukai nama itu. Sebab, oleh
sang ibu, nama Trinil dianggapnya kurang sopan. Tapi,
sang ayah, yang sangat menyayanginya, tetap saja biasa
memanggilnya ‘Nil’. Kakaknya, R.M. Slamet dan R.A.
Soelastri, pun biasa memanggilnya begitu.
Ia lahir pada Senin Pahing, 21 April 1879 sebagai
puteri R.M.A.A. Sosroningrat, Bupati Jepara- salah
satu dari empat bupati di Hindia Belanda yang paling
terpelajar ketika itu. Jelaslah, Trinil seorang keturunan
keluarga bangsawan terpelajar. Tapi, meski keturunan
ningrat, ia lebih suka dipanggil dengan nama alternatif:
Trinil. Andai pun hendak dipanggil dengan nama Kartini,
ia tak suka embel-embel Raden Ajeng. Itu pananda
bahwa sejak mula ia berusaha berpikir “di luar kotak”,
berpikir alternatif.

Pemikir Alternatif
Pada zaman ia hidup (1879-1904), kebanyakan orang
masih “tidur nyenyak”. Mereka enggan berpikir, lebih
suka menerima begitu saja kuasa tradisi feodal. Tapi
Trinil sudah berani berpikir, mengajukan pertanyaan
dan menyelidik, lantas menggagas beragam pemikiran
alternatif.
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Yang digagasnya bukan sebarang pemikiran alternatif.
Bukan sekadar cetusan gagasan sesaat yang dangkal.
Melainkan, pemikiran alternatifnya merefleksikan derita
kehidupan nyata massa-rakyat sesehari [membumi],
sekaligus memiliki jangkauan jauh ke depan [visioner].
Pemikirannya lahir dari perpaduan antara ketajaman
dalam melihat realita, kesanggupan mencernanya secara
dalam, dan keberanian mengungkapkan pergulatan
hidupnya sendiri dan sesamanya secara jujur. Kerja
intelektual macam itu membuatnya, meski masih berusia
16 tahun, mampu menulis di Bijdragen tot de Taal, Land
en Volkenkunde van Nederlansch Indië. Ia adalah penulis
wanita pertama Indonesia di Bijdragen, sekaligus penulis
termuda dalam publikasi prestisius tersebut [Keesing,
1999:213; Riklefs 2007:166]. Karena alasan itulah
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Pramoedya Ananta Toer [2007] menyebut Trinil dan
pemikiran alternatifnya sebagai ‘obor yang menerangi
zaman kegelapan’.
Begitulah, Trinil hidup di zaman kegelapan. Zaman
feodalisme kolot dan kolonialisme. Ketika itu, dengan
caranya sendiri, Trinil berupaya melawan feodalisme,
lantas melawan kolonialisme [Robinson, 2009].
Ia berupaya menumbuh-kembangkan gaya hidup
merdeka, setara dan bersaudara. Dalam hal ini, ia sangat
mengagumi dan terinspirasi semboyan Revolusi Perancis:
kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan [Keesing,
1999].
Dalam semangat semboyan itulah ia membumikan
pemikiran dan aksi alternatifnya. Ia memulainya
dengan melakukan revolusi terhadap kesadaran dirinya
45

T

O

sendiri dan tata pergaulan lingkungan keluarganya.
Terutama, sejauh hal itu berada dalam jangkauan
lingkaran pengaruhnya. Dengan cara seperti itu, ia
berupaya meluaskan dampak pemikiran dan aksinya.
Itu dilakukan, misalnya, bila ada orang yang lebih
tua mendekati Trinil dengan laku dhodhok untuk
menghormatnya, ia segera meminta orang itu untuk
berdiri. Begitu pula, bila ia sedang bersama saudaranya,
Roekmini dan Kardinah, ia abaikan segala bentuk
formalitas tata pergaulan ningrat dalam keluarga. Ia juga,
dengan sangat tajam, mengecam tata feodal yang berlaku
atas perempuan ketika itu, seperti kawin paksa, dimadu
dan diceraikan secara semena-mena.
Trinil banyak minatnya. Bermula dari semangat
menentang feodalisme, lantas pemikiran dan aksi
alternatif Trinil berkembang dan bercabang-cabang
menjangkau berbagai arah: emansipasi kaum
perempuan, pemajuan pendidikan dan berbagai
bidang seni, perjuangan kesejahteraan rakyat melalui
haluan etis yang nasionalistis, pengembangan ekonomi
kerakyatan di pedesaan, merintis pasar kerajinan rakyat
di Eropa, menggelorakan gagasan nasionalisme; meretas
pemikiran kebudayaan, agama dan ketuhanan melalui
sintesis kritis antara budaya lokal dan peradaban Eropa.
Demikianlah, spektrum pemikiran dan aksinya kian
meluas. Namun, keprihatinannya tetap terfokus, yaitu:
mengembangkan pemikiran dan aksi alternatif untuk
memajukan perikemanusiaan yang adil dan beradab
secara nyata bagi massa-rakyat, terutama bagi mereka
yang paling menderita ketika itu, yaitu kaum perempuan.
Dalam kosa kata terkini, ia boleh disebut: aktivis gerakan
feminis sekaligus HAM. Hebatnya, ia telah bergiat
di bidang itu ketika feminisme dan HAM belum ada
bunyinya; ketika ia tak lebih dari si burung kecil yang
dikurung dalam sangkar.
Itulah sebabnya bagi Mulya Lubis [1993:54],
Trinil adalah sosok yang ‘mencerahkan masyarakat
Indonesia’ dan ‘memberi kontribusi sangat besar dalam
memunculkan wacana HAM’. Melalui pemikiran dan aksi
alternatifnya, Trinil tampil sebagai sang pencerah bangsa
ini. Bukan sekadar pencerah dalam pengertian eksklusif,
yang jangkauannya terbatas pada kelompok tertentu.
Melainkan, ia seorang pencerah dengan gaung yang
luas, bahkan mendunia [Robinson,2009:36]. Sejarawan
Indonesia modern, MC Riklefs [2001:200] menyebut
Trinil sebagai ‘perempuan muda yang luar biasa’.
Pemenuhan Makna Hidup
Meski Trinil bisa disebut luar biasa, tapi ia tetaplah
manusia biasa. Ia bukan titisan dewa. Sebagaimana
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lazimnya manusia biasa, ia punya sisi rapuh. Selain itu,
ia punya pergulatan tentang makna hidup yang bersifat
personal dan eksistensial.
Pergulatan itu berakar pada rasa cintanya yang
sedemikian mendalam kepada sang ayah. Ia memang
sangat mencintai sang ayah. Itu karena ia merasa bahwa
sang ayah amat mencintainya. Baginya, sang ayah
adalah satu-satunya orang di rumahnya yang paling bisa
memahaminya. Ia sadar, bahwa dialah anak kebanggaan
sang ayah.
Maka, wajar belaka manakala ia sangat kecewa dan
sedih bukan kepalang ketika tahu bahwa sang ayah
ternyata menarik kembali izin yang pernah diberikan
kepadanya untuk sekolah di Batavia. Meski kecewa berat,
ia tak tega menentang keputusan itu. Demi cintanya
kepada sang ayah, ia tak kuasa untuk memaksakan
diri pergi ke Batavia, lalu ke Negeri Belanda, untuk
mewujudkan obsesinya agar bisa belajar setinggi
mungkin.
Lebih berat lagi pergulatan hidupnya, ketika
ia dilamar oleh Bupati Rembang, Raden Adipati
Djojoadiningrat. Ia tahu bahwa sang Bupati itu seorang
duda beranak enam. Sementara, sejak mula ia sudah
berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menikah.
Itulah sebabnya, ia meminta waktu kepada sang ayah
selama tiga hari penuh untuk bergulat memikirkan
jawaban atas lamaran itu.
Bisa diduga, ketika itu, ia mengalami pergolakan
jiwa yang sedemikian hebat. Pasti amat berat baginya
untuk memilih antara: menolak lamaran demi mengikuti
kata hatinya sendiri, ataukah menerimanya demi
membahagiakan sang ayah. Pada titik itu, rasanya yang ia
hadapi bukan lagi sekadar persoalan rasionalitas sebuah
pilihan, melainkan soal pemenuhan makna hidup.
Trinil paham bahwa dalam soal pemenuhan makna
hidup ia tak mungkin lagi mengembangkan pemikiran
alternatif. Sebab, sesungguhnya memang tak ada
alternatif untuk sebuah makna hidup. Jauh di lubuk
hati setiap orang telah bersemayam sebuah undangan
pemenuhan makna hidup. Dalam hal ini, orang hanya
bisa memenuhi undangan itu atau menolaknya.
Memang, menerima undangan itu belum tentu
mendatangkan kebahagiaan; bisa jadi buahnya justru
derita dan kesedihan. Tapi, menolak undangan itu, cepat
atau lambat, akan berakibat pada kegelisahan jiwa atau
bahkan penyesalan seumur hidup.
Di ujung pergulatannya, Trinil memilih untuk
menerima undangan pemenuhan makna hidup:
mencintai sang ayah apa adanya, katimbang obsesinya
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sendiri. Ia tak kuasa mengecewakan sang ayah. Maka,
ia bersedia menerima lamaran, lantas menikah dengan
duda beranak enam itu.
Jelas, itu sebuah pilihan yang mendatangkan
kekecewaan dan penderitaan mendalam baginya.
Meskipun, di muka umum, ia sering menggambarkan
bahwa pernikahan yang dijalaninya itu
membahagiakannya. Kekecewaan mendalam itu tampak
jelas dalam salah satu surat yang ditulisnya ketika ia
sedang mengandung: “Jikalau anak yang saya kandung
ini perempuan, apakah yang saya inginkan baginya?
Saya ingin semoga ia dikaruniai hidup yang penuh.
Kehidupan yang sudah dimulai oleh ibunya, semoga ia
dapat menyelesaikannya. Ia tidak akan dipaksa untuk
berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perasaannya
yang sedalam-dalamnya. Apa yang diperbuatnya akan
dilakukannya dengan kehendaknya sendiri yang bebas. Ia
akan mempunyai ibu yang akan menjaga kesejahteraan
jiwanya, dan ayah yang tidak akan memaksa dia untuk
melakukan sesuatu. Bagi ayahnya tidak akan menjadi
soal, jika puterinya seumur hidup tetap tidak mau
kawin”.
Itulah realita kehidupan Trinil. Ada masa ketika
berbagai pemikiran dan aksi alternatifnya dimungkinkan.
Tapi, ada titik dimana itu semua tak mungkin lagi. Sebab,
yang dihadapinya kemudian adalah soal pemenuhan
makna hidup; sebuah pergulatan eksistensial yang
membutuhkan tanggapan sangat personal darinya.
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Ia dengan sadar memilih menderita demi memenuhi
undangan pemenuhan makna hidup, daripada mengejar
obsesinya.
Meski berat, ia berusaha untuk sanggup menanggung
penderitaan itu. Sebab, ia menyadari bahwa
penderitaannya bermakna, tidak sia-sia. Pada titik ini,
ia berpendirian seperti Allport [Frankl, 1984]: “ Hidup
adalah penderitaan, untuk bisa bertahan haruslah
bisa menemukan makna penderitaan. Jika ada tujuan
dalam segala kehidupan, pastilah ada juga tujuan
dalam penderitaan. Setiap orang mesti mencari dan
menemukannya bagi dirinya sendiri, dan menerima
konsekuensi dari jawaban yang dipilihnya”.
Maka, sungguh tak terpahami manakala Jean Gelman
Taylor [2003: 297] secara subtil-tak ksatria [bersembunyi
dibalik ungkapan “detractors argued…”] mencap Trinil:
“…she was an apologist for colonialism, and that her
revolt against Javanese feudalism was meaningless
elsewhere in the archipelago”. Rasanya, cap itu tak wajar,
karena mengabaikan sosok Trinil historis beserta segala
pemikiran alternatif dan pergulatan makna hidupnya.
Astaga! l

Saptono,
penulis buku ‘Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter’,

tinggal di Salatiga].
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Mengudar Pencitraan Negatif

Hubb de Jonge, Garam, Aduan Sapi, dan Kekerasan - Esai-esai
tentang Madura dan Kebudayaan Madura, Yogyakarta: LKiS, 2012.

D

i satu sisi, orang Madura digambarkan
sebagai orang yang humoris. Ini tampak
lewat kerapnya logat Madura dan tingkah
polahnya menjadi lelucon dalam berbagai
acara komedi. Namun, pada diri orang
Madura juga melekat citra sebagai orang dengan perangai
yang keras, cepat marah, urakan, sekaligus penuh
semangat. Pembakaran Masjid Syia’h di Pamekasan
beberapa bulan lalu, menguatkan citra ini, cepat marah,
mengedepankan asas kekerasan dan premanisme. Selain
itu, Madura juga dikenal berkat kulinernya, yaitu sate.
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Hubb de Jonge, peneliti yang banyak memotret
kehidupan, adat, dan kebudayaan manusia Madura
hadir dengan penelitian terbarunya melalui buku
Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi; Esai-esai tentang
Madura dan Kebudayaan Madura. Hubb memulai
dengan memotret perekonomian Madura, yaitu petani
garam yang secara ekonomis bernilai rendah. Tanahnya
yang tandus dan gersang, serta impitan ekonomi
mengharuskan orang Madura berhadapan dengan
realitas hidup yang dinamis. Migrasi menjadi pilihan tak
terhindarkan. Himpitan ekonomi inilah yang memicunya
menjadi sensitif dan rawan konflik, seperti carok.
Kekerasan dalam bentuk carok inilah yang kemudian
diterima struktur sosial sebagai budaya yang sah untuk
menolong diri mereka sendiri.
Pencitraan seperti itu telah berlangsung sejak zaman
kolonial. Sama seperti yang lain, sebagian besar orang
Barat, mencitrakan orang Madura dengan perangainya
yang keras, bangsa berperadaban rendah, dan tidak
memiliki nilai seni tinggi. Mereka menganalogikan,
bila seorang anak dari negara Barat diberi celana oleh
orangtuanya, maka seorang anak Madura akan diberi
senjata tajam berupa keris, tombak, atau celurit.
Lewat penelitian yang telah dilakukan sejak tahun
1976 ini, Hubb membuka kembali cakrawala baru tentang
kebudayaan Madura dan kebudayaan manusia secara
luas, bahwa tidak ada inferioritas dan superioritas dalam
kebudayaan karena masing-masing memiliki nilai luhur,
nilai filosofis dan pijakan ideologis yang sama. Persoalan
watak orang Madura yang keras dan sensitif konflik,
hanyalah persoalan stigma dan stereotipe.
Kekerasan tidak selamanya berakar pada budaya,
tetapi lebih karena tekanan; baik tekanan ekonomi
atau tekanan sosial. Carok sebagai bentuk kekerasan,
bagi masyarakat Madura lebih merupakan ekspresi
melindungi diri, menjaga kehormatan diri, dan keluarga.
Karena itu, carok hanya dilakukan bila memang ada
alasan yang cukup kuat dan tidak membabi buta.
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Aduan sapi atau karapan sapi sebagai bentuk ekspresi
seni telah berubah menjadi wahana kekerasan. Kekerasan
dalam aduan sapi merupakan bentuk pembelaan diri dan
menjaga kehormatan, yang menuntut mobilitas sosial
yang bergerak ke atas. Tidak bisa dipungkiri, karapan
sapi merupakan media alternatif bagi orang Madura
untuk menaikkan harkat dan status sosial. Kemenangan
dalam aduan sapi akan semakin membuat orang disegani
dan dihormati. Sementara itu, orang Madura sangat
menghargai sapi. Mereka memperlakukan sapi dengan
sangat baik.
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Buku ini membuka cakrawala berpikir masyarakat
Indonesia untuk melihat manusia madura secara luas.
Diskriminasi kebudayaan lewat penciptaan stereotipe
hanya akan menimbulkan ketimpangan sosio-kultural;
etnis satu lebih tinggi dari etnis lainnya. Pencitraan orang
Madura dengan perangai yang keras perlu diudar agar
semakin ada keterbukaan antar kelompok masyarakat. l

Juma,
bergiat di Komunitas Literasia, Yogyakarta
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Menganyam Foto,

Mengurai Makna Sejarah
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Karen Strassler, Refracted Visions: Popular Photography and
National Modernity in Java, Durham and London:
Duke University Press, 2010.

Dengan cerdas Karen Strassler
menggunakan genre-genre foto
untuk mendiskusikan dan membuka
wacana tentang bagaimana ide
menjadi Indonesia dibentuk melalui
sejarah resmi dan personal memori.
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uku Refracted Visions: Popular Photography
and National Modernity in Java ini ditulis
oleh Strassler berdasarkan riset yang
dilakukan antara tahun 1998-2000. Di
sini, ia menggunakan pemaparan linear
dan kronologis. Dengan menguraikan sejarah fotografi
pada era kolonial, perkembangan teknologi fotografi
dan pola penggunaan/pemaknaan foto oleh golongangolongan sosial yang berbeda, Strassler mendasarkan
argumentasinya tentang “kepercayaan” masyarakat
terhadap objektifitas fotografi.
Bab pertama “Amateur Visions”, dipaparkan sejarah
awal perkembangan fotografi di Indonesia. Yang
menarik, tak sekadar memberi uraian kronologi sejarah
perkembangan teknologi, pada saat yang sama Strassler
mampu mengangkat fakta dan data sejarah untuk
mempertanyakan arti menjadi “orang Indonesia.” Pada
kesempatan ini, misalnya, ia mempertanyakan alienasi
Chinese-Indonesia dalam proses penciptaan “Indonesia
yang asli.” Pada halaman 69, ketika Jack memenangkan
lomba foto bertema “Our Elders: Happiness in Old Age”
dengan foto barongsai yang biasanya tidak dianggap
mewakili ke-Indonesia-an, Strassler menyentuh
kebijakan pemerintah yang menyederhanakan perbedaan
regional menjadi kekayaan budaya tanpa pemahaman
yang lebih mendalam.
Salah satu kekuatan buku ini adalah keterhubungan
antara bab yang satu dengan bab yang lain. Pada bab
kedua, Strassler membahas proses penciptaan identitas
atau imagi yang hendak ditampilkan sebagai bagian
dari pergerakan zaman modern Indonesia melalui
perkembangan backdrop yang digunakan dalam foto
studio. Pengamatan menarik yang muncul dalam
bab ini adalah ketika penulis membandingkan foto
rumahan (home photo) dan foto yang dibuat di studio
tetapi mengimitasi setting rumah. Perbandingan ini
menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengkritisi makna
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menjadi modern tetapi juga dengan jeli menangkap
keinginan masyarakat zaman itu yang kemudian ia
tuliskan sebagai berikut:
Like this childhood game, studio portraiture gave
imaginative access to a practice that was visible but,
for many, just out of reach. (109)
Foto KTP menjadi pembahasan dalam bab
berikutnya. Pengamatan dan kontrol yang menjadi fungsi
utama KTP dipaparkan secara menarik oleh Strassler
dengan menggunakan peristiwa sejarah yang mengawali
pemberlakuan KTP di Indonesia. Lagi-lagi ketertarikan
Strassler terhadap posisi Chinese-Indonesian dalam
peta kebangsaan Indonesia muncul ketika menyamakan
pasfoto dalam KTP dengan budaya menyertakan gambar
orang yang meninggal dalam prosesi pemakaman dalam
budaya Cina.
Selanjutnya, jika bab-bab sebelumnya uraian
mencakup ranah yang lebih publik, dalam bab keempat
diuraikan perihal yang lebih personal, yaitu dokumentasi

Karen Strassler (kiri) bersama Byron Good dari
Harvard University dalam sebuah workshop tentang
“Menjadi Indonesia Pasca-Soeharto” di UCLA pada
bulan Mei 2012. Sumber foto: www.international.ucla.

BASIS Nomor 03–04, Tahun Ke-61, 2012

keluarga, yang ternyata mempunyai arti yang cukup
dalam, baik secara personal maupun sosial. Misalnya saja
Wiwik, salah satu narasumber buku ini, menghubungkan
tiadanya dokumentasi dirinya sejak kecil dengan
kurangnya kasih sayang dalam keluarganya. Dari sini
dapat juga diambil kesimpulan bagaimana foto keluarga
menjadi salah satu sarana pengakuan seseorang sebagai
bagian dari sebuah konstelasi hubungan masyarakat yang
lebih besar.
Dalam dua bab terakhir, yaitu “Witnessing History”
dan “Revelatory Signs”, penulis memaparkan bagaimana
sebuah alternatif sejarah tercipta melalui interpretasi
individu terhadap foto dan proses fotografi. Dalam
witnessing history, pengamatan retrospektif dilakukan
terhadap foto dan proses fotografi pada waktu terjadi
gerakan Reformasi yang dipimpin mahasiswa tahun
1998. Foto dan proses mengambil foto menjadi penanda
keberadaan seseorang dalam sebuah peristiwa sejarah.
Berdasarkan pada pendekatan ini, sosok Noorman
menjadi penting karena Noorman menciptakan arti
pada fenomena fotografis (lens flare berbentuk segi
lima) sebagai sebuah tanda kewahyuan. Pemikiran
Norman tersebut didasari oleh pemahaman umum
bahwa fotografi adalah teknologi objektif yang mampu
menangkap yang tidak tertangkap oleh mata.
Anyaman cerita yang dituliskan oleh Strassler
membawa foto dan fotografi ke dalam pembahasan
yang lebih filosofis daripada sekadar membahas teks
dan konteks sebuah kejadian. Catatan yang muncul,
untuk sebuah cerita mengenai makna keberadaan, tidak
satupun gambar penulis muncul dalam penuturan ini.
Dalam hal ini pertanyaannya tidak hanya kembali pada
perdebatan outsider dan insider tetapi juga posisi penulis
yang seolah-olah absen dari mata publik. l

Nerfita Primadewi,
mahasiswa University of California Riverside.

51

T

O

K

O

T

H

O

K

O

H

John Stuart Mill : Utilitarianisme,
Kebahagiaan, dan Feminisme

J

ohn Stuart Mill
(1806-1873)
dilahirkan di
Pentonville, dekat
London dari
ayah Skotlandia
bernama James
Mill dan ibu Harriet Barrow.
John Stuart Mill adalah salah
satu filsuf berpengaruh
abad ke-19. Pandanganpandangannya dikenal
membela empirisisme
dan pandangan politik,
sosial dan kultural yang
berbasis liberatif. Pemikiranpemikirannya banyak
dipengaruh oleh godfather-nya, yaitu Jeremy Bentham, John Locke,
David Hume, dan George Berkeley.
Di antara kedua orang tuanya, ayahnyalah yang lebih
berpengaruh dalam pendidikannya. Sejak usia 15 tahun,
ia membantu ayahnya di East India Company sambil
tekun mengedit naskah-naskah teori hukum setelah
menolak tawaran beasiswa dari Universitas Oxford dan
Cambridge. Pada usia 3 tahun, ia telah menguasai bahasa
Yunani, usia 8-13 tahun telah menerbitkan tulisantulisan tentang kesehariannya di sketsa-sketsa Bain. Dan
pada usia 24 tahun, ia mengenal Harriet Taylor yang
kemudian menjadi istrinya. Sejak itulah, Harriet Taylor
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banyak mempengaruhi pemikiran-pemikirannya tentang
perempuan dan feminisme.
Reputasinya menanjak setelah System of Logic terbit
pada tahun 1843, dilanjutkan dengan The Principles
of Political Economy (1848), Examination of Sir
William Hamilton’s Philosophy (1861), On Liberty
(1859), Utilitarianism (1861), dan Subjection of Women
(1869). Dalam periode 1865-1868, ia bertugas sebagai
anggota parlemen di tingkat kota dan Westminster
di mana ia dikenal dengan advokasinya bagi Irlandia,
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kaum buruh, koperasi petani, dan hak pilih bagi
perempuan. Autobiografinya diterbitkan tahun 1873
dengan tambahan oleh Helen Taylor. Tiga esainya juga
diterbitkan tahun 1874 setelah kematiannya di tahun
1873 dan dimakamkan di samping makam istrinya.
On Liberty dengan konsep utilitarianismenya diakui
sebagai teks liberalisme klasik yang penting. Buku ini
membahas pentingnya prinsip “do no harm to others”,
bahwa seseorang berhak melakukan apapun sepanjang
tidak bersinggungan dan mengakibatkan kerugian orang
lain. Konsekuensinya, apabila perbuatan itu merugikan
dirinya sendiri, orang lain maupun publik tidak
berhak untuk mencampuri dan mencegahnya. Dengan
kata lain, suatu aksinya itu tidaklah dapat dianggap
“mencelakakan” (harm) orang lain walaupun telah
bersinggungan dengan standar-standar moralitas dan
konvensi suatu masyarakat.
Mill dalam On Liberty juga membela kebebasan
berbicara (freedom of speech). Ia berargumen bahwa
diskursus yang bebas diperlukan untuk kemajuan
intelektual dan sosial. Intinya, opini yang dibungkam
tidaklah mengandung unsur-unsur kebenaran.
Kebenaran hanya dapat mempunyai arti dan fungsi
apabila dibebaskan. Opini-opini yang salah atau
dibungkam bukan hanya tidak produktif namun juga
meninggalkan kebebasan pertukaran ide sehingga
akhirnya bertukar kulit menjadi dogma belaka. Mill
berkeyakinan bahwa kepercayaan akan sesuatu harus
diuji dengan pertanyaan-pertanyaan.
Pada awalnya, konsep utilitarianisme digagas
oleh Aristoteles dan kemudian Mill-lah yang
mempopulerkannya sebagai konsep kebahagiaan
tertinggi (the ultimate happiness principle). Konsep ini
berbeda dengan Bentham yang menyamakan semua
jenis happiness. Mill membedakan berbagai kualitas
happiness secara terpisah. Ia menempatkan kenikmatan
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(pleasure) intelektual dan moral lebih superior
daripada kenikmatan fisik. Ia juga membedakan antara
kebahagiaan (happiness) dengan kepuasan (satisfaction).
Dengan demikian, tingkat intelektualitas dan
spiritualitas seseorang menentukan kualitas kebahagiaan
seseorang. Kesenangan sesaat (simple pleasures)
kebanyakan dinikmati oleh mereka yang tidak
mempunyai pengalaman maupun mengalami pencerahan
mengenai kesenian dan kemurniannya. Dengan alasan ini
pulalah Mill mendukung regulasi yang memberikan hak
voting lebih bagi para lulusan universitas karena mereka
diyakini mempunyai kemampuan menilai yang lebih baik
daripada mereka yang kurang berpendidikan. Karena
keyakinan ini, Mill sangat mendukung kegiatan-kegiatan
pengintelektualisasian, seperti pemberian beasiswa bagi
mereka yang membutuhkan dan berbagai peningkatan
kesempatan belajar lainnya.
Terkait pemerintahan yang ideal, dalam gagasan
Mill, hanya mereka yang berpendidikan cukup dan
beritikad profesionallah yang patut mempunyai
pengaruh kenegaraan. Utilitarianisme Mill berporos pada
progresivitas individu, di mana manusia mempunyai
kapasitas untuk belajar dalam mengejar pencapaian
pencerahan diri atas eksistensi yang lebih tinggi.
Sedangkan paternalisme diyakini hanyalah sebagai
pembungkam pelompatan-pelompatan kondisi-kondisi
sosial dan kemanusiaan.
Mill juga sepakat dengan Alexis de Tocqueville yang
menekankan akan pentingnya pemerintahan lokal
selama masa jabatannya di Inggris Raya sebagai anggota
parlemen. Sebagai reformis, Mill juga mengadvokasikan
perlindungan para kaum minoritas sebagai bagian
integral dari sistem yang demokratis. Mungkin ini cukup
bertolak belakang dengan idenya bahwa nilai suatu vote
ditentukan oleh kualitas intelektual seseorang, di mana
seorang intelek bisa mendapatkan lebih dari satu suara.
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Esainya, Subjection of Women (1869) menjadi teks
klasik liberasi perempuan modern. Yang menarik adalah
subjektifitas Mill yang masih sangat biased terhadap
peran gender (gender roles) perempuan yang terbatasi
oleh pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ia berargumen
bahwa keputusan seorang perempuan untuk menikah
merupakan persetujuannya terhadap keterbatasan
gender tersebut sebagai manajer rumah tangga
keluarganya. Mill gagal mengemukakan kemungkinan
bahwa peran gender laki-laki pun tidak bisa dibatasi atas
keputusan menikah dan berumah tangga.
Pada masanya, esai ini berpengaruh terhadap
pembebasan para perempuan di Inggris Raya, sehingga
mereka bisa terbebas dari segala macam bentuk tradisi
dan regulasi yang diskriminatif. Salah satunya adalah
apprenticeship laws (semacam peraturan yang mengatur
suksesi suatu profesi) yang mengekang perempuan untuk
berkarya dalam bidang-bidang tertentu. Pembukaan ini
meliberalisasikan perempuan sehingga tidak lagi tunduk
dalam stereotip-stereotip yang dibesarkan oleh kultur
maskulin dan patriarki.
Karya-karya John Stuart Mill memberikan inspirasi
bagi dunia hingga hari ini, terlepas dari beberapa
“kejanggalan” karena kungkungan zamannya. Tokoh
liberatif ini membangkitkan kesadaran akan pentingnya
penguasaan sistem logika, moralitas, sosial politik
ekonomi, serta berpikir secara holistik.
Yang sungguh menarik dari pemikiran-pemikiran
utilitarianismenya adalah konsep “sepanjang tidak
mencelakakan atau merugikan orang lain” (do no harm
to others), maka seseorang sudah termasuk kategori
“bermoral.” Moralitas adalah masalah privat dan publik
tidaklah berhak untuk menentukan mana yang “baik”
dan mana yang “tidak baik.” Intinya adalah: when harm
is undone, we are all right. l
Gender Part Two karya Alison Hunt

Dalam hal kebijakan-kebijakan ekonomi dan
politik, Mill mendukung pasar bebas (free market),
namun memandang perlu untuk menarik pajak dan
mengatur penjualan alkohol, sepanjang mempunyai
fundamental utilitarianisme yang cukup. Principles of
Political Economy yang diterbitkan tahun 1848 termasuk
dominan pada sepanjang abad ke-19, dan paralel dengan
Wealth of Nations-nya Adam Smith.
A System of Logic: Ratiocinative and Inductive
banyak dipengaruhi oleh William Whewell. Mill
54

menganalisis bukti-bukti induktif yang berseberangan
dengan silogisme deduktifnya Aristoteles. Argumen
kuat Mill yang masih dipakai sampai sekarang adalah
scientific inquiry dengan metode eliminasi. Mill juga
memperkenalkan metode deduktif konkret yang dapat
digunakan dalam penelitian ekonomi politik, bahwa
motif seseorang itu mengerucut, berasal dari fungsi yang
besar menuju ke yang sempit.
Dalam sistem logika, Mill melakukan suatu kesalahan
di mana ia berargumen bahwa hukum deduktif dapat
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dideduksi secara a priori dari hukum-hukumnya
hingga ke bagian-bagiannya. Sehingga Mill
berpendapat bahwa composition law dan
hubungan-hubungan sosial (social relationships)
tidaklah perlu untuk diperhitungkan. Lebih
lanjut ia berpendapat bahwa dalam ilmu-ilmu
sosial, kasus-kasus individu dapat bergerak
sebagaimana yang berlaku dalam mekanika
teknik, tanpa perlu mempertimbangkan
hubungan-hubungan antarindividu.
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bahwa nasib bakal mengunyah balasan setimpal, jika
gerombolan kaum jantan berdada bidang itu kami
muliakan—sebenar-benar kami muliakan: entah rezeki
berlipat, atau ajal yang enggan mendarat.
Di pangkal abad XV, Eropa bukanlah wangsa terdidik
dan berkembang. Hanya sok pintar, barangkali. Bukan
berarti, kemajuan peradaban tengah dipanggul negeri
kami. Namun, untuk disebut terpuruk, rasanya jauh
dari benar. Alam genap menyediakan semua. Lautan
menyimpan harta karunnya. Hutan memuat kehijauan
dan kesuburan tiada tara. Dan, atas petunjuk nenek
moyang, kami leluasa memanfaatkannya. Buah-buahan

ara lelaki tinggi besar, putih
aneh, dengan bulu-bulu
menggelikan itu melempar
sauh di pelabuhan. Gemerigi
mereka yang semringah
seolah menawarkan keramahan.
Mereka melantingkan tabik begitu
hangat. Layaknya saudara kandung
terpisah, kami pun menyambut mereka
seberinda perasaan. Ikan-ikan bakar
kami suguhkan. Anak-anak perawan
menadah titah untuk menyajikan
minuman khas ternikmat. Sungguh,
benak kami malu dihinggapi curiga.
Sebutir rasa yang pantas dipelihara oleh
musuh manusia. Ya. Hanya setanlah
makhluk yang berbangga hati bila
menaruh prasangka nista pada sesama.
Dalam meniti jalan kehidupan, kaul Eyang
Razaq—bernama asli Abdul Razaq— senantiasa kami
timbang. Masih lekat di cuping kami, sepemakan
sirih sebelum sesepuh itu mangkat, ia berpesan
untuk selalu memuliakan tamu yang bertandang.
Sebengis apa pun, tamu layak mereguk penghormatan
sekaligus kenyamanan. Atas dasar itulah, keyakinan
kami menggumpal. Keyakinan yang memekik lantang
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jadi penyumpal lapar. Dedauan diracik, dipakai ramuan
pengokoh badan. Kekuatan yang sedang berkibar
di dunia saat itu adalah Islam. Pada tahun 1453,
orang-orang Turki Utsmani berhasil menekuk lutut
Konstantinopel, dan beberapa dasawarsa kemudian
mengembangkannya menjadi pusat navigasi. Di
pucuk timur, agama yang turun di padang gersang itu
memuncratkan cahaya gilang-gemilang.
Merenungi ketertinggalan, Eropa enggan dijuluki si
terbelakang. Orang-orang Portugis membuktikannya
dengan mengetam kemajuan di bidang teknologi
tertentu, sehingga mengantar mereka menjadi petualang
hebat dalam mengarungi luas
samudra. Wawasan geografi
dan astronomi mereka
mengagumkan. Dan, patutlah
mereka menghunus banyak
terima kasih kepada para
sarjana Yahudi yang dengan
tekun memetik khazanah
keilmuan dari bangsa Arab dan
menyebarkannya di kalangan
Kristen Eropa. Adapun kami,
sekadar tertambat, dengan tiada
segelintir hasrat pun mencapai
pertumbuhan.
Portugis melahirkan mualimmualim handal dan cekatan.
Berbekal kelihaian, layar
berbentuk segitiga dan persegi
empat mereka padukan. Dengan
melakukan pembenahan pada
konstruksi, orang-orang berbola
netra biru itu menganggit kapal
dengan laju lari luar biasa. Tentu
disertai kemudahan dalam
mengoperasikannya. Dunia pun
menghunjamkan pandangan
pada Portugis. Betapa negara
yang awalnya kurang dikenal itu
tengah menebar daya pikat.

ilustrasi karya Osi Osmond
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Berbekal sarana yang memadai, orang-orang Portugis
mengantongi kepercayaan diri dalam menjelajahi
samudra. Kini, merekalah yang berhak didaulat sebagai
pelaut ulung. Dan, demi mempertebal kewibawaan,
mereka menghiasi kapal dengan meriam. Aih, aih,
aih … selain balai terapung, kapal-kapal tersebut juga
dijelmakan selaku benteng perkasa yang lekas membuat
musuh gemetar.
***
URITA kekayaan Malaka berseliweran. Entah angin
jenis apa yang tega membagul urita tersebut ke serata
loka. Raja Portugal mengendusnya. Segera, Diogo Lopes
de Sequeira ia perintahkan untuk menemukan tanah
yang dianggap sebagai cipratan dari surga itu. Layaknya
gula, Malaka gemar memancing semut-semut untuk
mengerubunginya.
Pada hari entah apa, sekelompok delegasi asuhan
Diogo Lopes de Sequeira berlabuh. Sebagaimana tamu
pertama, kami pun memperlakukan rombongan lelaki
yang tampak bersahaja itu dengan baik. Tanda-tanda
kejahatan sama sekali tak tampak dari tampang mereka.
Melihat hal demikian, jalinan persahabatan tunai
diulurkan oleh penguasa kami, Sultan Mahmud Syah.
Selaku rakyat jelata, malas benar kami mencerna
tujuan apa yang sebenarnya terpendam rapat dalam
kepala mereka. Kami hanya menempatkan diri selaku
tuan rumah; melindungi agar hubungan antara
pendatang dengan empu rumah enggan berkarat. Tiada
lebih. Itulah mengapa tatkala komunitas niaga Islam
Internasional di kota kami melontarkan peringatan
kepada Sultan untuk merawat jarak, kami tercekat.
Terlebih lagi, tatkala berhamburan desas-desus yang
mencoba meyakinkan bahwa tamu-tamu itu merupakan
ancaman besar yang wajib ditumpas. Didorong berbagai
pertimbangan, Sultan Mahmud Syah mengoyak posisi
Diogo Lopes de Sequeira. Betapa khawatir ia. Jika
lamban mengambil tindakan, kedudukannya sendiri
bakal tumbang. Begitulah hukum alam berbicara. Dan,
naga-naganya ungkapan homo homini lupus berlaku bagi
sesiapa yang menghajatkan maupun melanggengkan
kekuasaan.
Diogo Lopes de Sequeira merasa ada yang kurang
beres dengan pendirian Sultan Mahmud Syah. Pasalnya,
tak mungkin sultan keras kepala itu oleng lantaran
ditampar urusan sepele. Pasti ada penghasut! Benaknya
menggumam. Keheranannya kian membuntang ketika
mengetahui beberapa anak buahnya ditawan, sedangkan
nyawa beberapa lainnya melayang. Harus lahir keputusan
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cerdik! Lantas dengan sigap, ia meloloskan diri
beserta empat kapal ke laut lepas, usai mencium usaha
penyerangan yang dilancarkan oleh sang sultan. Atas
masukan dari beberapa penasihat, ia memungut sebulir
kesimpulan: guna menundukkan Malaka, perdamaian
bukanlah hal yang tepat. Cara kekerasan barang kali lebih
menjanjikan.
Adapun di otak dungu kami, terselip sebiji
pertanyaan: “mengapa tamu agung itu diusir oleh
Sultan?” Pertanyaan yang kian hari kian sumbang, sebab
tiada segelintir pun dari kami menjemput jawaban
memuaskan.
***
BERKEKUATAN sekitar 1.200 orang serta 18
buah kapal, pada tahun 1511, Albuquerque melakukan
pelayaran dari Goa Portugis menuju pelataran kota kami.
Demikianlah Malaka, kawasan yang mencadangkan
kesejahteraan dan mendesak manusia terperangah.
Buntungnya, keistimewaan yang dikandung Malaka
jangkap mengundang malapetaka. Benar. Setiba kawanan
Albuquerque di pelabuhan, peperangan besar sukar
terhindar. Selama hampir dua bulan, kami memeras
darah demi menghadang kenekatan Albuquerque beserta
para begundalnya. Segala senjata kami kerahkan guna
menghindarkan tanah kelahiran kami direnggut orang
asing. Apa yang berhembus dari lidah Sultan merupakan
suatu kebaikan. Sehingga terpaksa kami mendurhakai
petuah Eyang Razaq. “Maafkan ketololan kami, Eyang!
Sungguh, jika ini tergolong kesalahan, engkau boleh
menuntut, tapi hanya kepada Sultan.”
Diterpa serangan mendadak, kami kedodoran.
Parahnya, kondisi internal di selingkar keluarga kerajaan
turut memperburuk suasana. Terbit pertikaian sengit
antara Sultan Mahmud Syah dengan putranya, Sultan
Ahmad. Memang, pikiran kawula muda acap kali
berbenturan keras dengan minda orang tua. Sejenak
setelah menerima limpahan kekuasaan atas negara, ia
merombak beberapa kebijakan yang pernah digariskan
sang ayah. Wajah Sultan Mahmud Syah merah bara.
Darahnya memanjat ubun-ubun. Betapa hatinya
tercabik-cabik dengan langkah yang digencarkan lelaki
penerus tampuk wewenangnya itu. Celaka! Rivalitas
berbau politis tersebut ditangkap seraya dimanfaatkan
oleh pihak Portugis. Setangguh apapun rakyat Malaka,
perpecahan ringan menyodok ke jurang kehancuran.
Itulah sebabnya, meski beberapa meriam kami
gelontorkan, nyatanya armada Portugis lebih unggul
dalam mencengkeram keadaan.
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Khatamnya, kami menelan penderitaan; Malaka
ditundukkan. Albuquerque masih bergerak dan urung
tinggal diam. Rencana apa pula yang sedang dibangun?
Agenda suram apa yang bakal menyapa nasib kami?
Sampai pengujung tahun 1511, pejantan misterius itu
memperkuat barisan di Malaka demi membendung setiap
serangan balasan yang mungkin timbul dari orang-orang
Melayu.
Meskipun Malaka berada di bawah penguasaan,
orang-orang Portugis disergap kecemasan. Kecemasan
tentang kecakapan mereka yang sangat terbatas
dalam mengatur perdagangan Asia. Ujung-ujungnya,
keperkasaan mereka melumat tanah kami belum
menghibahkan keuntungan yang berarti. Bahkan,
Portugis dicecar rimbun masalah. Betapa kesusahan
selalu menghampiri, ketika mereka kurang mampu
mencukupi kebutuhan dan menyandarkan tubuh
pada pemasok bahan makanan dari Asia. Kekeringan
dana serta sumber daya manusia merupakan problem
utama yang sulit terpecahkan. Diperkeruh lagi dengan
korupsi merajalela; Gubernur-gubernur mereka sendiri
ikut berdagang di pelabuhan Malaya, Johor. Dengan
membanting harga barang, terang saja merusak monopoli
yang seyogyanya mereka jaga. Para pedagang Asia
dengan mudah mengalihkan sejumlah alur perdagangan
ke pelabuhan-pelabuhan lain demi menjauhkan diri dari
monopoli Portugis.
***
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Mengamati apa yang dilakukan orang-orang Portugis,
lekas kami mafhum, bahwa sesungguhnya mereka
telah lama membidik Maluku, daerah yang tersohor
dengan “kepulauan rempah”. Itulah sebabnya, sesudah
merebut Malaka, pada tahun 1512, mereka mengirim
Francisco Serrao—selaku delegasi terpercaya Portugis—
mengangkut beraneka bahan pangan serta menebus
rempah-rempah.
Lintasan-lintasan peristiwa menggugah kesadaran.
Memergoki beberapa kejadian, nyatalah kami paham;
apa yang pernah bertiup dari bibir Eyang Razaq tidak
sepenuhnya dapat dibenarkan. Mengapa demikian?
Sebab, orang-orang jangkung yang mula-mula kami
anggap sebagai tamu itu ternyata berniat melahap
habis keuntungan dengan memborong rempah-rempah
sebanyak-banyaknya ke negeri mereka. Dan, dengan
kondisi yang amat lemah, tiada hal yang sanggup kami
perbuat, kecuali … kecuali menuruti keinginan mereka.
Sementara, atau bahkan selamanya. l

Cerpen ini diadaptasi dari
karya Prof. Merle Calvin Ricklefs, Ph.D.
Riza Multazam Luthfy,
ahlul ma’had Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang,
sedang melanjutkan studi di program magister hukum
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

PENAKLUKAN Portugis terhadap Malaka
meletakkan sendi-sendi kerapuhan bagi kejayaan kami di
lingkup Asia. Kota yang kami sanjung-sanjung itu mulai
kembang kempis. Administrasi Portugis yang amburadul
menjadikan pelabuhan Malaka megap-megap. Tiada
lagi pelabuhan yang menjadi induk di mana kokohnya
perekonomian menjadi kebanggaan, begitu pula
kekayaan Asia ditukargulingkan.
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GERIMIS
SOLO

Aku harus memilih diri sendiri
antara mati atau berpuisi
pada liang kata dan kelokan yang tak usai
Aku harus “menimbang, menimang,
bahkan membuang”
agar tak terjadi kesalahan ucap ataupun
keterusterangan diri

Sore-sore seperti bungkus nasi rames,
seorang anak bermain gerimis di dekat stasiun
sambil membayang malaikat yang bijak tersembunyi
di baliknya setelah kedatangan kereta.

Kata-kataku hanya sederhana
yang bercerita tentang cinta
dan airmata senja dari seorang ibu
yang duduk di atas dipan
menunggu anaknya pulang dari kota
Karena memang aku
lebih memilih puisi daripada mati
maka aku harus menjaga rahasia di pemilu nanti
untuk kematianku sendiri oleh kata-kata
di tengah banyaknya pilihan
2012
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AKU RINDU

Puisi di
Desa Demokrasi

Cukup saja menulis hutan,
laut dan seisinya yang hijau
seperti bendera yang dikibarkan
tiap pagi di kantor kelurahan
agar rahasia tak tercium dari selat malaka
yang selalu mengintai tiap pagi dan sore hari

U

Ya Rasulullah ...
Kekasih Allah ...
Penghulu para Nabi
Insan yang suci
Aku rindu padamu
Rindu memandang wajah cerahmu
Andai aku bisa bertemu
Walaupun dalam mimpi yang semu
Aku ingin mendengar suaramu
Zaman terpaut jauh
Engkau lahir di bumi Tihamah
Pada tahun Gajah
Sebagai pembawa syafaah
Rinduku bergemuruh
Ingin mengenangmu dengan utuh
Dengan pujian penuh
Tapi kadang aku dituduh
Dengan bid’ah dholalah

Gerimis yang sederhana
dan selembut seorang ibu yang mencintai anaknya.
Gerimis yang biasa saja, yang menetes dari
seorang anak ingin bicara
kepada jalan-jalan Solo yang padat
tapi suaranya hanya suara debu
yang lirih di basah gerimis
Ia ingin bersih seperti kuncup daun.

Ahmad Khusein bin Misnadin

HILANG

Dan udara yang tersengal-sengal oleh debu-debu
membuat waktu kian sesak dan panas
Rel-rel yang tetap riuh meluruskan laju kereta.
Maka, ketika malam benar-benar dingin
kau telah menjadi gerimis yang
tak terlupakan sepanjang Solo
di antara jalan melingkar ke dalam perutku
sejumlah kisah basah oleh
waktu pertunjukan wayang dan teater
dan semua lekas dingin menjelang dini hari.
Dini hari, melaikat membaringkan gerimis
di tempat sampah, di dekat stasiun
2011

Tubuhku terinfeksi oleh duri-duri mati
Entah mengapa mereka singgah dalam tepian hati
Ingin kuusik dan kubiarkan pergi
Namun tetap saja diam mati tak berarti
Kalut rasanya senja ini tanpa hadirnya pelangi
Darimanakah duri-duri mati ini?
Berkali-kali aku bertanya dalam insan hati
Betapa ingin sekali kumelihat sang bidadari
Datang di sampingku dalam wajah yang berseri
Menemani malamku yang tak bertepi
Memberiku sebuah ucapan manis sebelum aku pergi
Aku tak pernah berhenti mengejar rasa ini
Tubuhku hilang bagai ilalang
Liar dan tak nyaman dipandang
Hidupku benar-benar hilang
Dalam terpaan angin malam
A. Dian Permana
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Dr. Haedar Nashir membawakan materi analisis sosial.
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Nulis di Omah Petroek

R

intik hujan sore itu menyambut kedatangan
para peserta pelatihan “Menulis Kritis Menjadi
Kreatif” yang diselenggarakan di Omah Petroek,
Karang Klethak, Wonorejo, Pakem, Yogyakarta.
Berlangsung dari tanggal 23-25 Maret 2012,
acara ini terlaksana berkat kerja sama Majalah BASIS,
Harian Kompas, dan Suara Muhammadiyah.
Berangkat dari keprihatinan akan besarnya kebutuhan
para mahasiswa untuk menimba ilmu tentang kepenulisan
dan semakin mendesaknya proses regenerasi penulis,
pelatihan ini dibuka untuk mahasiswa secara umum dengan
proses seleksi. Bagi yang lolos seleksi dapat mengikuti
pelatihan ini secara gratis.
Pada awalnya, pelatihan ini hanya akan menampung 25
peserta. Namun, mengingat animo yang cukup tinggi yang
mengindikasikan kebutuhan yang tinggi pula, pelatihan ini
total menerima 64 peserta dari total 133 pendaftar yang
berasal dari 15 universitas di Yogyakarta. Para peserta yang
lolos dibagi menjadi 2 angkatan dan angkatan yang kedua
akan dilaksanakan pada bulan Juni 2012.
Para pencetus sekaligus panitia pelaksana acara ini yang
terdiri dari sekelompok penulis muda itu adalah Rhoma
Dwi Aria Yuliantri, Muarif, Hajar Nur Setyowati, Iswara N.
Raditya, Intan Poewaningtias, dan Yosie Abdi. Tak hanya
mendengarkan materi dari narasumber, pelatihan ini

A

penulis dengan spesialisasinya masing-masing, yaitu Tonny
Widiastono dari Kompas, Dr. Haedar Nashir dari Suara
Muhammadiyah, Bagus Kurniawan dari Detik.com, J.B.
Sumardiyanta - penulis dan peresensi buku, Ibu Lastri dari
Kompas Muda dan Kompas Kampus, juga Sindhunata dari
Majalah Basis.
Sebagaimana terungkap oleh para peserta pada sesi
akhir maupun pasca pelatihan, waktu tiga hari dua malam
di Omah Petroek itu, terasa indah. Bukan hanya karena
mendapatkan materi yang dibutuhkan tetapi juga karena
dalam waktu singkat mereka bisa berjumpa dan menjadi

akrab dengan kawan-kawan yang berasal dari berbagai
macam latar belakang.
Oleh karena itulah, dalam sesi penutup, Sindhunata
menggarisbawahi, “Lebih dari sekadar pelatihan menulis,
acara ini telah menjadi suatu peristiwa kemanusiaan,
sebuah perjumpaan, di mana anak-anak muda berkumpul,
menjadi akrab, dan menyatukan diri tanpa membedakan
latar belakang masing-masing.”l
fpw

Peserta di tepi tebing menulis sambil menikmati Kali Boyong.

memberi kesempatan yang cukup luas untuk berdialog,
baik dengan narasumber maupun antarpeserta dalam
diskusi dan kerja kelompok.
Terlaksana di Omah Petroek, sebuah tempat dengan
keindahannya yang puitik, di mana tersebar rumpunrumpun bambu petung yang gagah dan alami, terdengar
gemericik air Kali Boyong, tertata apik patung-patung
karya seniman besar Ismanto dan Ibrahim yang ditingkahi
bunga-bunga indah, para peserta diajak untuk mengalami
setitik keindahan sekaligus pergulatan penulis, yaitu
bergumul dalam kesunyian. Namun tak hanya itu, karena
para peserta juga diajak untuk berjalan-jalan di sekitarnya,
untuk berjumpa dengan lingkungannya dan menangkap
keprihatinannya.
Acara ini dibuka pada sore yang romantis seusai
rinai hujan oleh St. Sularto dari Harian Kompas. Para
narasumber yang terlibat dalam acara ini adalah para
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Sindhunata, Tonny Widiastono, dan Lastri di hadapan para peserta.
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