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PENGANTAR 

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya memiliki 3 jenis gejala, 
yaitu: 

1. Akal menyatu menjadi manunggalnya jiwa menghasilkan pikiran (derajat tinggi) 
2. Rasa 
3. Kehendak 

Pengertian Adil atau Keadilan adalah : 

� Keadilan ialah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. 
� Keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara 

menuntut hak dan menjalankan kewa jibannya 
� Keadilan bisa berjalan dengan baik jika dilandasi oleh cinta kasth, karena tanpa 

cinta kasih keadilan hanya dilaksanakan atas dasar hak dan hukum saja, sehingga 
berlaku kejam dan mungkin bisa teqadi kecurangan atau penipuan. 

Pendapat para Tokoh dan Filosof tentang arti keadilan: 

1. Khong Hu Tsu (filosof China) berpendapat: “Bila anak sebagai anak, bila ayah 
sebagai ayah, bila raja sehagai raja, masing-masing telah melaksanakan 
kewajibannya, maka itulah keadilari”. Artinya menyadari akan peran masing-
masing dan suatu fungsi merupakan suatu keharusan bagi tercapainya suatu 
keadilan. 

2. Aristoteles berpendapat: keadilan adalah suatu kelayakan dalam tindakan 
manusia. Kelayakan di sini diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung 
yang terialu ke kanan atau terlalu ke kin dan suatu masalah. 

3. Plato berpendapat: keadilan itu merupakan kewajiban tertinggi dalam kehidupan 
negara yang baik, sedangkan orang yang adil adalah orang yang mampu 
mengendalikan din, perasaannya dikendaljkan oleh akal sehat. 

4. Soekarno: Keadilan = Kesejahteraan (tidak akan ada kemiskinan di dalam 
Indonesia Merdeka). 

5. Moh. Hatta: Cita-cita Keadilan Sosial adalah dapat mencapai kemakmuran yang 
merata. 

Batasan adil menurut “Ensiklopedi Indonesia” adalah: 

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalahan satu pihak saja.sama. 

2. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus 
diperolehnya. 

3. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, 
bertindak jujur, dan tidak sewenang wenang. 

4. Adil merupakan pokok di dalam soal hukum. “Dan jika kamu memutuskan 
perkara, hukumlah antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah cinta kepada 
orang orang yang berbuat adil” (Qs. Al-Maidah: 42). “Putuslah perkara mereka 
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menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu turuti hawa nafsu 
mereka” (Qs. Al-Maidah: 49). 

Ditinjau dan bentuk ataupun sifat-sifatnya, keadilan dikelom pokkan menjadi 3 jenis, 
yaitu: 

Keadilan Legal/Keadilan Moral. 

� Plato: Keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dan masyarakat 
yang membuat dan menjaga kesatuannya. 

� Kong Hu Cu: Keadilan terwujud jika setiap anggota masyarakat menjalankan 
fungsi dan peranannya masing-masing. Ketidakadilan terjadi apabila ada campur 
tangan terhadap pihak lain. 

Keadilan Distributif. 

Aristoteles: Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara 
sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama pula (justice is 
done when equals are treated equally). 

Misalnya: 

� -Upah buruh lama dan yang baru harus beda. 
� -Uangjajan anak SD dan SMP harus berbeda. 
� -Pengadilan tidak memihak, tanpa pandang bulu. 
� -Hukuman bagi anak di bawah umur. 

Keadilan Kumulatif 

Keadilan bertujuan memelihara pertalian dan ketertiban masyarakat dan 
kesejahteraan umum. Tindakan yang bercorak ujung ekstrim (Dyadic) menjadikan 
ketidakadilan dan akan merusak/menghancurkan pertalian dalam masyarakat, 
misalnya dokter “ada main” dengan pasiennya. 

Usaha untuk mencapai keadilan sosial dengan 8 jalur pemerataan, yaitu: 

� Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, 
sandang, dan peruniahan. 

� Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 
� Pemerataan pembagian pendapatan. 
� Pemerataan kesempatan kerja. 
� Pcmerataan kesempatan usaha. 
� Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi 

generasi muda dan kaum wanita. 
� Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. 
� Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. 

Hak dan Kewajiban 

Manusia adalah makhluk sosial yang dibatasi oleh norma norma.  Hak adalah suatu 
kekuasaan yang secara sah dimiliki seseorang, baik atas pribadi, atas orang lain 
maupun atas harta atau benda yang di luar dirinya: 
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“Hak-hak Asasi Manusia”: 

1. Hak untuk hidup. 
2. Hak untuk kemerdekaan hidup. 
3. Hak untuk mendapat perlindungan hukum. 
4. Hak untuk memiliki sesuatu. 
5. Hak untuk memperoleh nama baik. 
6. Hak untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat. 
7. Hak untuk menganut aliran kepercayaan atau agama. 
8. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
9. Hak untuk memperoleh pekerjaan. 

Kewajiban adalah sesuatu tugas yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk 
mempertahankan dan membela haknya.  Empat macam kewajiban, yaitu: 

1. Kewajiban terhadap din sendiri. 
2. Kewajiban terhadap orang lain (individu dan golongan). 
3. Kewajiban terhadap terhadap negara. 
4. Kewajiban terhadap Tuhan. 

Pada dasarnya pembalasan positif dilakukan berdasarkan saling menjaga dan 
menghargai hak dan kewajiban masing masing. Mempertahankan hak dan kewajiban 
itu adalah pembalasan. 
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Sen, Ilmu Yang Muram, Manusia 

 

Ekonomi jadi ilmu yang muram antara lain karena: barang-barang yang langka dan 
sumber-sumber yang kian terbatas, berhadapan dengan begitu banyak kebutuhan 
manusia yang saling bertentangan dan terus berbiak dengan laju yang bikin giris. Dan 
seperti ditunjuk Paradoks Arrow, tak ada satu cara yang adil dan rasional untuk 
mengharmoniskan pilihan individual yang serba berbeda, menjadi pilihan kolektif 
yang memuaskan semua orang. Amartya Kumar Sen menegakkan reputasinya dalam 
barisan ekonom dunia, antara lain lewat terobosannya mengatasi Paradoks Arrow. 
Dari sana ia membangun sebuah riwayat intelektual yang menjadikan dirinya salah 
satu “Penyambung Lidah Kaum Lapar Dunia”, dan terus mencari jalan membuat 
pembangunan identik dengan kebebasan. Dan ia mengutip penyair Inggris abad ke-18 
William Cowper, pada baris: 

Freedom has a thousand charms to show, 
That slaves howe’er contented, never know. 

Dalam khazanah pemikiran di Indonesia, pandangan yang mengaitkan pembangunan 
dan kebebasan, dan upaya mempersembahkan pemikiran ekonomi bagi kesejahteraan 
kelompok paling miskin di masyarakat, tentu bukan hal baru. Bung Hatta, yang oleh 
situasi jaman bisa disebut sebagai ekonom terbesar Indonesia sebelum perang, sudah 
melakukannya. Usaha Hatta yang dibimbing oleh ide kemerdekaan dan kedaulatan 
rakyat itu, sudah terlihat sejak karya awalnya tentang posisi Indonesia dalam “tata” 
ekonomi dunia, sampai ke karya-karyanya tentang ekonomi rakyat, tentang koperasi, 
nasib buruh, ordonansi sewa lahan, hingga ke hak tanah dan tempat kediaman rakyat. 

Upaya mengaitkan pembangunan dan kebebasan tampak tegas pada Soedjatmoko, 
yang memilih perspektif kultural dan historis, dan cenderung menolak ekonomisme 
dalam pemikiran pembangunan. Bagi mantan rektor Universitas PBB ini, 
pembangunan terutama adalah pergerakan rakyat untuk menopang pertumbuhan 
manusia. Dari sana, dapatlah muncul orang-orang, yang karena merasa dirinya tak 
lebih kurang dari orang lain, menjadi efektif secara sosial, dan mampu memikul 
tanggung jawab kehidupan mereka sendiri, kehidupan keluarga mereka dan kehidupan 
komunitas. Renungan Soedjatmoko tentang kebebasan manusia yang ia benturkan 
dengan situasi dunia, membuatnya bicara tentang peradaban-peradaban modern 
alternatif yang bukan Barat, yang atas dasar perimbangan kasar, mengambil tempat 
seiring dan sederajat dengan peradaban Barat. Peradaban alternatif itu barangkali 
merupakan ragam peradaban Cina, Hindu, Islam atau yang lain. 

Mengomentari pemikiran Soedjatmoko yang begitu luas, yang tersimpul dalam buku 
Development and Freedom, Arief Budiman menyebutnya bak lukisan impresionis 
Auguste Renoir: sebuah kanvas lukisan besar warna-warni tapi yang tak jelas benar 
elemen-elemennya. Yang menarik dari Sen adalah, meski pejelajajahannya hampir 
sama luasnya, ia tidak berhenti melayang di dunia ide-ide besar. Antara lain karena 
peluang aktual yang diperolehnya, Sen mengubah gagasan besar-abstrak kebebasan 
manusia menjadi menjadi konsep kongkrit kebebasan individual. Jika Soedjatmoko 
masih mengaitkan pembangunan dengan kebebasan, Sen bahkan sudah 
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mengidentikkan keduanya — buku terbaru rektor Trinity College, Cambridge, ini 
bertajuk Development as Freedom. 

Demokrasi dan Informasi 

Demokrasi yang dikecam Socrates itu sepintas memang menyimpan problem besar 
dalam dirinya. Secara teknis, tak masuk akal, bahkan mustahil, melibatkan seluruh 
rakyat yang berdaulat itu dalam voting yang menentukan setiap keputusan. Sistem 
perwakilan adalah solusi atas kemustahilan teknis ini. Tetapi, struktur perwakilan 
yang berbeda, sangat mungkin menghasilkan keputusan-keputusan yang secara 
substansial berbeda pula. Teori pilihan sosial, yang bergulat di kancah yang 
menghubungkan nilai-nilai yang dijunjung individu dan pilihan kolektif, bermula dari 
dari dua problem kritis bagi pengambilan keputusan demokratis. 

Problem kritis pertama yang dikenal sebagai Pradoks Arrow, sudah dijelajahi lebih 
dahulu oleh penulis Alice in Worderland, Lewis Carroll. Problem Kenneth Arrow 
adalah: apakah preferensi masyarakat secara keseluruhan dapat dengan konsisten 
diturunkan dari preferensi anggota-anggotanya. Voting mayoritas yang adalah cara 
paling umum untuk membuat keputusan kolektif, punya cacat serius. Cara ini 
memungkinkan mayoritas menindas minoritas. Selain menghasilkan keputusan yang 
menyesatkan, cara ini juga bisa berujung di kebuntuan. Sebuah kelompok mayoritas, 
misalnya, dapat memilih alternatif a daripada b, sementara mayoritas kedua memilih 
b daripada c, dan mayoritas ketiga memilih c daripada a. Dalam situasi yang disebut 
intransivitas ini, tak ada satu alternatif yang secara tegas merupakan yang terbaik bagi 
setiap mayoritas. 

Di awal dekade 1950-an, problem ini memacu Arrow mempelajari aturan-aturan 
penyatuan preferensi-preferensi individu, di mana aturan mayoritas hanya salah satu 
alternatif. Arrow menyusun 5 aksioma yang harus dipenuhi agar suatu keputusan 
kolektif memenuhi asas adil dan cerdas. Kesimpulan Arrow yang meraih nobel 
Ekonomi 1972 itu cukup mengejutkan: tak ada aturan agregasi yang bisa memenuhi 
kelima aksioma itu. Jika hasilnya rasional, yakni memungkinkan adanya harmonisasi 
penuh atas preferensi-preferensi tiap orang, maka itu mungkin sekali bersifat 
diktatorial. 

Untuk membuat persoalan tambah runyam, perlu pula dilihat problem kedua 
keputusan demokratis yang diajukan Anthony Downs dan Mancur Olson. Mereka 
menunjukkan, motivasi bertindak individual tak kompatibel dengan preferensi 
kolektif. Motivasi individu, yang apapun bentuknya sangat sah dalam demokrasi, 
memungkinkan orang untuk bahkan juga tak perlu punya keinginan cukup buat 
mengerti kehidupan publik hingga sanggup membuat keputusan yang cerdas. 
Kepentingan pribadi, memang memungkinkan dan melegitimasi hadirnya 
ketakpedulian publik. 

Pembeberan Downs dan Olson, dan terutama kesimpulan Arrow yang juga disebut 
teorema kemustahilan (impossibility theorem), menjadi rintangan tak terpecahkan 
bagi cabang normatif dan preskriptif ilmu ekonomi selama waktu yang cukup panjang. 

Setiap problem intelektual lahir dengan pesan bahwa kemajuan masih belum jera pada 
manusia. Kontribusi Sen sejak dekade 1960-an sangat penting bukan saja dalam 
menghalau awan gelap yang menggantung di atas teori pilihan sosial. Dengan 
memperkaya dasar-dasar teori cabang ekonomi makro itu, Sen sekaligus membuka 
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ranah kajian ilmiah baru dan penting. Bersama Prasanta Pattanaik, murid brilian Sen 
di Delhi School yang kelak jadi profesor ekonomi di Universitas California, mereka 
mengurai kondisi-kondisi umum yang dapat mengikis intransivitas dalam aturan 
pengambilan keputusan mayoritas. Di sana diulas bagaimana preferensi individual 
diagregasikan, dan keadaan masyarakat yang serba berbeda, dinilai dalam satu cara 
yang secara teoretis memuaskan. 

Lewat satu sudut pandang filosofis, Sen membabar betapa keputusan dan penilaian 
individu sangat tergantung pada informasi yang mereka punya. Ia juga menunjukkan 
bahwa kemustahilan untuk sampai pada sebuah keputusan kolektif yang rasional dan 
adil, adalah hasil dari sebuah jenis aneh informasi tapi yang berlaku jamak dalam teori 
ekonomi. Satu-satunya informasi yang diperbolehkan melulu hanyalah utilitas yang 
langsung terlihat. Segala bentuk informasi non-utilitas dianggap tak relevan. 
Konsekwensi praktis dari penyingkiran informasi yang lebih kaya memang bukan 
hanya sekedar kebuntuan dan kemuraman sebuah cabang ilmu. 

Secara tradisional, teori pilihan sosial mengandaikan bahwa tiap orang dapat 
mengurut prioritas atas pilihan yang berbeda, tanpa mengasumsikan apapun tentang 
komparabilitas interpersonal. Seperti tertulis di dokumen Nobel e-Museum, Sen 
mengurai bagaimana asumsi-asumsi yang berbeda yang berkaitan dengan 
komparabilitas interpersonal, mempengaruhi kemungkinan untuk memperoleh 
sebuah aturan konsisten dan non-diktatorial, bagi pembuatan keputusan kolektif. Ia 
juga menunjukkan asumsi implisit penerapan prinsip-prinsip yang diajukan oleh 
filsafat moral untuk menilai pilihan-pilihan yang berbeda bagi masyarakat. 

Prinsip utilitarian, misalnya, menyeru agregasi seluruh utilitas individual saat 
mengevaluasi suatu keadaan sosial; ini mengandaikan bahwa perbedaan-perbedaan 
utilitas pilihan alternatif dapat diperbandingkan di antara individu. Collective Choice 
and Social Welfare (1970), dan karya-karya Sen berikutnya, terutama telaah filosofis 
atas keadilan dan rasionalitas manusia, yang terbit di jurnal berwibawa Mind, 
menambahkan dimensi baru atas karya filosof Amerika, John Rawls. Asas Rawls — 
bahwa keadaan sosial masyarakat harus dinilai dari semata rujukan terhadap individu-
individu yang berada dalam kondisi paling buruk — mengasumsikan tingkat utilitas 
yang diidamkan orang perorang tak dapat diperbandingkan. 

Sen memperluas argumen Rawls, dan menandaskan antara lain, bahwa transaksi 
orang-perorang menjadi lebih baik asalkan mereka punya informasi yang lebih terang 
dan rinci tentang pihak masing-masing. Ini hanya mungkin dalam sistem demokrasi 
yang memungkinkan lancarnya arus informasi dan memberi setiap orang hak 
mengakses informasi yang diperlukannya. Penjelasan Sen itu menyapu pessimisme 
Arrow dan terbentanglah semacam kawasan baru dalam pilihan-pilihan individual dan 
kelompok. Sen bahkan mencoba merumuskan secara kuantitatif deviasi-deviasi rumit 
itu dengan terang. 

Pergulatan intelektual Sen dengan teori pilihan sosial jelas telah ikut memberi sebuah 
jawaban segar terhadap persoalan demokrasi yang sudah merundung manusia sejak 
hampir 2500 tahun. Teorema Kemustahilan Arrow dan problem keputusan 
demokratis yang diajukan Anthony Downs dan Mancur Olson adalah parafrase 
ekonomis dari kecaman tua terhadap demokrasi dengan kepentingan pribadi yang 
akan meledakkan chaos di mana, meminjam ejekan Socrates, bahkan keledai dan kuda 
pun tak mau minggir bila berpapasan dengan manusia. Dalam situasi seperti ini, 
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demokrasi memang bisa menjadi sistem sosial politik yang paling memalukan di 
dunia. Sen menerobosnya dengan mengajukan berbagai strategi dan kebijakan 
afirmatif untuk membantu para demos (rakyat) naik menjadi kaum yang tahu, kaum 
yang diidealkan oleh Socrates dan Plato. Ringkasnya, pergulatan Sen dengan teori 
pilihan sosial dengan bagus mengembalikan demokrasi ke pentas pemikiran ekonomi; 
dan itu memberi warna pada penyataannya sekali waktu di Jepang, bahwa kemajuan 
terbesar dunia di abad 20 adalah menangnya demokrasi di hampir semua belahan 
bumi. 

Indeks Kemiskinan 

Ilmu yang bisa diandalkan adalah ilmu yang alat ukurnya meyakinkan. Indeks yang 
mengukur aneka perbedaan dalam hal kesejahteraan dan pendapatan, diperlukan 
antara lain untuk memperbandingkan distribusi kesejahteraan di berbagai negara yang 
berbeda. Penyusunan indeks seperti itu adalah aplikasi terpenting teori pilihan sosial. 
Serge Kolm, Anthony Atkinson dan Amartya Sen dianggap sebagai ilmuwan-ilmuwan 
pertama yang menghasilkan karya-karya penting di bidang ini. Sekitar 1970, mereka 
memperjelas hubungan antara satuan yang disebut Kurva Lorentz yang menerangkan 
distribusi pendapatan, dan Koefisien Gini yang mengukur tingkat ketimpangan 
pendapatan, dan cara masyarakat mengatur distribusi pendapatan yang berbeda. 

Alat ukur kemiskinan dalam suatu masyarakat adalah jumlah kelompok populasi (H) 
dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang sudah dipatok sebelumnya. Tapi 
dasar-dasar teoretis bentuk pengukuran ini, tidaklah jelas. Ia juga mengabaikan 
tingkat kemiskinan di antara kaum melarat. Kendati ada peningkatan pendapatan 
yang cukup berarti dari kelompok paling miskin, hal itu tidak akan mempengaruhi H, 
selama pendapatan itu tak melewatai garis H. Untuk menebus kekurangan itu, Sen 
mempostulatkan lima aksioma, dan dari sana merumuskan sebuah Indeks Kemiskinan 
P = H . {I+(1-I).G}. G adalah koefisien Gini dan I adalah sebuah ukuran (antara 1 dan 
0) dari distribusi pendapatan, keduanya dihitung hanya untuk orang-orang yang hidup 
di bawah garis kemiskinan. 

Berdasarkan analisisnya yang terdahulu tentang informasi kesejahteraan individu, Sen 
menetapkan dalam kondisi apa indeks-indeks tersebut dapat dan perlu digunakan. 
Dengan itu, evaluasi dan perbandingan dapat dibuat sekalipun data-data yang ada 
masih problematis; hal yang seringkali terjadi di negara-negara berkembang di mana 
indeks-indeks kemiskinan justeru sangat diperlukan bantuannya. 

Salah satu masalah yang muncul ketika membandingkan kesejahteraan kelompok 
masyarakat yang berbeda adalah bahwa banyak indikator yang umum dipakai, seperti 
pendapatan perkapita, hanya dapat menangkap keadaan rata-rata saja. Sen 
membangun beberapa alternatif yang berusaha mencakup distribusi pendapatan 
sekaligus menangkap variasi perbedaan-perbedaan dalam distribusi itu. Sen juga 
menegaskan bahwa apa yang membentuk kesejahteraan bukanlah barang-barang 
dalam dirinya, tapi kegiatan untuk memperoleh barang-barang tersebut. Menurut 
pandangan ini, income jelas signifikan karena kemungkinan yang diberikannya. 
Tetapi, kemungkinan-kemungkinan yang aktual —  atau kapabilitas, menurut Sen —  
juga tergantung pada sejumlah faktor lain, seperti kesehatan dan pendidikan; faktor-
faktor ini juga harus dipertimbangkan ketika mengukur kesejahteraan. 
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Semua prinsip etik yang kokoh memang mensyaratkan kesederajatan di antara 
individu, sampai pada tingkat tertentu. Namun karena kemampuan mengolah 
peluang, berbeda dari orang ke orang, maka masalah distribusi tak dapat dipecahkan 
sepenuhnya. Kesetaraan dalam dimensi tertentu akan mengakibatkan ketimpangan 
pada dimensi lain. Dimensi di mana kesetaraan diperjuangkan, dan dimensi mana 
ketimpangan harus diterima, semuanya tergantung pada penilaian atas dimensi-
dimensi kesejahteraan yang berbeda. Analog dengan pendekatan perangkat ukur 
kesejahteraan, Sen menetapkan kapabilitas individual sebagai alat bagi dimensi dasar 
yang harus diperjuangkan sekerasnya demi kesetaraan. 

Pandangan Sen mengilhami indikator kesejahteraan yang tiap tahun diumumkan PBB: 
Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang disusun oleh ekonom Pakistan yang juga 
sahabat karib Sen, Mahbub-ul-Haq. Indeks ini mengurut kedudukan negara-negara 
lewat kombinasi tiga faktor: pendapatan rata-rata, pencapaian pendidikan dan 
harapan hidup. Banyak memang yang dapat dicapai HDI, tapi ia belum juga dapat 
menjadikan sosok negara begitu transparan hingga segalanya nampak demikian jelas. 
Kepercayaan, inisiatif dan spontanitas adalah hal-hal yang belum terjangkau indeks. 
Tapi setidaknya, HDI telah membawa pesan penting Sen: pertumbuhan pendapatan 
tahunan tidaklah cukup. Masyarakat harus juga memprioritaskan tujuan-tujuan sosial, 
mendahulukan penduduknya yang paling menderita, merawat kebudayaan-
kebudayaan lokal di tengah pertumbuhan ekonomi, dan membongkar bias gender 
yang berakar dalam agar ada investasi yang adil untuk anak-anak perempuan. 

Analisa Kelaparan 

Tahun 1973, Ashani Sanket (Guntur yang Jauh) lahir dari tangan Satyajit Ray, empu 
film yang membuat Akira Kurosawa berkomentar: mereka yang tak pernah melihat 
film-film Ray, berarti hidup di dunia tanpa pernah melihat bulan dan matahari. Film 
itu mengangkat bencana kelaparan pada 1943 di tanah kelahirannya, Bengal (kini 
wilayah Bangladesh). Di sana bencana itu diperlihatkan sebagai malapetaka buatan 
manusia, akibat histeria perang dan naluri manusia untuk menimbun, bukan oleh 
kekurangan produksi pangan. Sekian tahun kemudian, pada 1981, terbit karya 
monumental kedua Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and 
Deprivation. 

Bagi Sen, yang juga lahir di Bengal dan, seperti Ray, menghabiskan masa kanak dalam 
mileu yang berpusar pada sosok sastrawan Rabindranath Tagore, bencana di tanah 
asalnya itu punya akar sangat dalam. Dan analisis tradisional bencana kelaparan yang 
berfokus pada persediaan pangan, secara teoretik cacat, secara empiris janggal dan 
sangat berbahaya dari sudut kebijakan. Kajian Sen juga meliput bencana kelaparan 
Ethiopia pada 1973 dan 1974, Bangladesh pada 1974 dan negeri-negeri Sahel Afrika 
pada dekade 70-an. Analisisnya tentang bagaimana faktor-faktor sosial ekonomi yang 
berbeda mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat dan peluang aktual mereka, 
menghadirkan bencana kelaparan sebagai kegagalan entitlement dan malapetaka 
ekonomi. 

Sen menunjukkan bahwa bencana kelaparan Bengal 1943, misalnya, berawal dari 
sebuah boom ekonomi urban yang mengerek naik harga pangan. Jutaan petani dan 
pekerja di desa yang sekian lama dicabut haknya dan dipersempit jangkauannya oleh 
struktur sosial yang ada, mati kelaparan karena pendapatan mereka tak cukup untuk 
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mencapai harga-harga tersebut. Keadaan ini diperburuk oleh watak penguasa yang 
mengangkangi India. India kolonial jelas bukan sebuah pemerintahan demokratis. 
Penjajah Inggeris memang tak bisa diharap punya cukup interest untuk menjenguk 
dan meyimak kaum miskin sekalipun bencana kelaparan mengobrak-abrik mereka. 

Observasi politis ini, seperti ditulis Jeffrey Sach, ekonom Harvard yang membela 
adanya “Keajaiban Asia”, mengangkat apa yang bisa disebut Hukum Sen: kekurangan 
suplai pangan takkan menyulut kelaparan yang luas dalam sebuah sistem demokratis 
karena para politisi yang mewakili para pemberi suara akan melaksanan berbagai 
upaya penanggulangan. Sementara, suplai pangan yang menurun sedikit saja dapat 
membangkitkan bencana kelaparan di dalam masyarakat yang tidak demokratis. 

Perhatian Sen pada kelaparan yang disebutnya gejala ekstrim deprivasi dan 
kemiskinan, itu dilengkapi dengan perhatian besar pada masyarakat miskin yang 
tingkat kesehatan dan pendidikannya mencapai standar tinggi. Costa Rica, misalnya, 
yang rerata income perkapitanya hanya sekitar seperempat dibanding Amerika, 
mencapai tingkat harapan hidup sepanjang 76 tahun – hampir setara AS. Itu semua 
terjadi karena Costa Rica, dibawah pemerintahan Jose Maria (Don Pepe) Figueres 
Ferrer, telah membubarkan angkatan bersenjatanya sejak 1949 dan memusatkan 
anggaran belanja negaranya pada pendidikan dan kesehatan dasar. Kehadiran 
angkatan bersenjata memang bisa jadi masalah, dan pengelolaannya yang kurang bijak 
bukan saja akan ikut memperpendek tingkat harapan hidup di sebuah negeri, tapi juga 
membuat lebih banyak populasi berenang dalam lautan kemiskinan yang lebih ganas. 

Meski sejumlah kritik telah meragukan validitas dan beberapa hasil riset dalam 
Poverty and Famine, buku tersebut tetaplah sebuah sumbangan penting untuk 
ekonomi pembangunan. Karya-karya selanjutnya yang dibukukan bersama ekonom 
Belgia Jean Dreze (Hunger and Public Action, 1989) membahas bagaimana mencegah 
bencana kelaparan dan membatasi efek bencana itu jika terlanjur terjadi. Buku lainnya 
bersama Dreze, India: Economic Development and Social Opportunity, adalah naskah 
yang juga kuat dengan semangat aktifis. 

Kebebasan Individual 

Development as Freedom, bisa dianggap sebagai simpul besar dari dasar filosofi, alur 
argumentasi dan tujuan yang dicita-citakan oleh Sen dalam pembangunan. Di sana 
Sen mengutip Upanishad, dan membahas keutamaan “Jalan Tengah” ajaran Budha 
untuk menjembatani dua kutub besar yang terbelah oleh ide pembangunan. Di satu 
kutub adalah kekuatan mapan pembangunan —  para pakar kebijakan Barat, pemikir 
ekonomi di Bank Dunia dan lembanga-lembaga utang lain. Buat mereka, 
pembangunan yang berarti pertumbuhan ekonomi yang cepat, “mustahil tanpa 
perubahan yang berat”. 

Kalimat yang tertera di sebuah dokumen PBB pada 1951, itu menjadi spirit dari 
pembangunan dunia, yang oleh Majid Rahnema, pakar pembangunan Iran, disebut 
sebagai “jenis invasi virus AIDS” yang disebarkan ke kebudayaan dan masyarakat 
negeri-negeri berkembang. Sebutan Majid bisa dikategorikan ke kutub kedua; kutub 
yang dalam literatur mutakhir memproduksi wacana “penampikan seluruh 
paradigma pertumbuhan”, dan perlunya membawa dunia masuk era “pasca-
pembangunan”. 
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Jalan tengah yang diajukan Sen disusun lewat uraian dan pembelaan pendekatan 
tertentu atas pembangunan sebagai proses pengembangan kebebasan substantif yang 
dimiliki manusia. Kebebasan bukan saja tujuan tertinggi pembangunan tapi juga cara 
paling efisien mewujudkan kesejahteraan umum. Perspektif kebebasan digunakan 
sebagai analisis evaluatif untuk memeriksa perubahan, dan analisis deskriptif-prediktif 
dalam melihat kebebasan sebagai faktor penentu dalam menggerakkan perubahan 
yang cepat. Ia juga membahas implikasi pendekatan ini bagi analisa kebijakan dan 
bagi pemahaman atas kaitan umum ekonomi, politik dan masyarakat. 

Kebebasan memang punya aspek-aspek yang berbeda, berkaitan dengan berbagai 
institusi. Karena itu, mustahil secara epistemologi dan berbahaya secara sosial politik 
jika muncul satu pandangan pembangunan yang diterjemahkan menjadi rumus 
sederhana akumulasi kapital, atau pembukaan pasar, atau perencanaan ekonomi yang 
efisien (walau masing-masing hal tersebut tak bisa diabaikan). Prinsip yang 
menyatukan seluruh lembaga dan formula yang serba berbeda itu adalah kepedulian 
yang bersifat merangkum, dengan proses perluasan kebebasan individu dan komitmen 
sosial untuk mewujudkannya. 

Pergumulan teoritik Sen yang mencakup alokasi sumber-sumber dalam sistem non-
gaji, shadow pricing, kebijakan pekerjaan, ketimpangan gender, hingga kebudayaan 
lokal dan hak asasi manusia, semuanya diikat oleh benang merah bahwa kepedulian 
utama ilmu ekonomi adalah manusia; memaksimalkan “kapabilitas” manusia – 
kebebasan untuk meraih jenis kehidupan yang mereka hargai, dan punya alasan kokoh 
kenapa dihargai. Tokoh yang ikut memberi wajah manusiawi dari sebuah filsafat moral 
universal pada ekonomi itu, tampaknya memang punya konsern pada seluruh rentang 
pengalaman manusia. Dengan karakterisasinya sendiri, buku-buku Sen sungguh bisa 
disebut mewakili titik balik ke “pendekatan terpadu” dalam ilmu ekonomi seperti 
dirintis Adam Smith, dengan pendekatan rasional dan empiris yang justeru membuat 
manusia jadi unsur terpenting. 

Masalah terbesar dari mereka yang bergulat dengan hal-hal besar dan kekal adalah 
jebakan untuk mengulang-ulang kebenaran yang sudah diketahui umum. Para 
pengritik Sen sering menuduhnya sekedar membahas hal yang sudah jelas. Begitu jelas 
hingga seorang penulis India konon mengolok-olok dengan menyatakan bahwa buku 
Sen, khususnya Poverty and Famine, membahas sesuatu yang setiap gepeng (gembel 
dan pengemis) dan mbok-mbok sudah pada tahu. (Sesaat setelah panitia Nobel 
megumumkan nama Sen, sebuah serangan muncul di Wall Street Journal, dan 
mengatakan: pada bagian di mana Sen akurat, di situ ia tidak luar biasa). 

Inti buku-buku Sen yang ditulis dengan kalimat-kalimat lurus itu mungkin memang 
sederhana, tapi ia menopang penjelasan dan argumennya dengan model-model 
matematis dan data rinci makroekonomi. Dari uraian yang menampik “punya 
wawasan orisinal” itu, terhampar pemahaman sistematis bagaimana deprivasi daya 
beli meledakkan kelaparan, misalnya, dan terbuka pula program aksi untuk 
mengatasinya. Tak mudah memang mengubah pengetahuan intuitif jadi pengetahuan 
yang bukan hanya bisa menjelaskan keadaan tapi juga mengubahnya; yang bisa 
menunjukkan dengan jelas dan rinci bagaimana, kapan, seberapa jauh dan oleh siapa 
perubahan harus dilaksanakan. 

Selain konsernnya yang kuat pada manusia, khususnya kaum paling melarat, Sen 
meyusun pengetahuan operasionalnya lewat bantuan matematika. Sen mewarisi bakat 
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matematis dari ayahnya, dan membangunnya jadi keterampilan yang memberinya 
legitimasi di antara para ekonom arus utama, yang memungkinkannya sampai pada 
pandangan-pandangan yang tidak ortodoks, dan punya otoritas untuk menyebarkan 
pandangan itu. Bagi mantan presiden Masyarakat Eknometrika Dunia ini, matematika 
adalah salah satu pencapaian terbesar kecerdasan, dan jangkauannya tak terbatas 
hanya pada hal-hal yang dikerjakan para ilmuwan di kampus. Matematika jelas bisa 
juga untuk menggertak dan menipu, dan memang belum mampu menjelaskan segala 
hal. Tapi jika orang bilang bahwa sesuatu tak dapat dikuantifikasi terlalu persis, seperti 
kata Sen: mereka betul hanya meremehkan jangkauan matematika, yang terus meluas 
karena kemampuannya mengkritik diri. 

Dalam spirit pembangunan sebagai kebebasan itu, menarik juga membayangkan 
munculnya sebuah ranting kecil dalam cabang ekonomi pembangunan di mana 
kesejahteraan tak cuma diukur pada apa yang dimakan, tapi pada apa yang diciptakan. 
Bukan hanya pada seberapa besar kebebasan yang dipunya untuk memilih hidup yang 
layak, tapi juga pada seberapa besar sumbangan kreatifnya pada lingkungan dan 
kehidupan. Ekonomi penciptaan seperti ini antara lain menyidik sistem alokasi 
sumber-sumber untuk mendorong dan mengokohkan tradisi kreatif, yang bukan 
sekedar aktivitas produksi, di masyarakat luas. 

Yang pasti, Sen telah ikut mengoreksi kemuraman dan kebuntuan ekonomi, akibat 
asumsi keliru bahwa kodrat manusia egotis (dan mengejek kapasitas manusia untuk 
berbagi dan berubah); dan bahwa manusia senantiasa rasional (terutama rasional 
dalam egotismenya, dan menampik kapasitas mereka untuk bertindak “gila”). Bagi 
Sen, bahkan masyarakat-masyarakat yang dipermiskin, dapat dan sanggup 
memajukan kesejahteraan dari anggota-anggotanya yang paling tertinggal. Itu artinya, 
dunia kita yang penuh ketimpangan ini, sesungguhnya adalah dunia yang bisa 
memperbaiki diri; asalkan penghuninya dapat menerima kebebasan individual sebagai 
komitmen sosial, dan punya cukup kehangatan hingga sanggup berkata, meminjam 
baris Sutardji Calzoum Bachri yang kerap dikutip: yang tertusuk padamu berdarah 
padaku.*** 

Nirwan Ahmad Arsuka 
Dimuat di Bentara-KOMPAS, 2001 
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Abdus Salam: Harga Diri Seorang Muslim 

Abdus Salam adalah contoh terbaik bagaimana seorang keturunan pengungsi kembali 
ke tanah muasal, meraih keberhasilan tertinggi di tanah leluhur itu, tapi yang gagal 
diterima kembali sepenuh hati oleh sesama keturunan pengungsi yang tetap berdiam 
di tanah pengasingan. Ajakannya kepada sesama keturunan pengungsi untuk kembali 
hidup di tanah leluhur, cintanya yang tak pernah lekang pada tanah air dan rakyatnya, 
berhadapan dengan penolakan yang terus-menerus dari apa yang dicintainya itu. Para 
pengungsi itu tidak lagi merasa diri sebagai pengungsi. Tanah muasal yang teramat 
berharga, yang seribuan tahun silam telah memberi kegemilangan dan kepemimpinan 
dunia, malah dianggap sebagai tanah asing tempat bercokolnya setan dan bajingan 
perusak dunia. 

Salam dikucilkan, setidaknya diabaikan, oleh tanah airnya sendiri, hanya karena ia 
pengikut Ahmadiyah, sebuah sekte yang ditakfirkan oleh mayoritas ummat islam. 
Prestasi internasionalnya yang demikian luar biasa — Salam yang menganggap fisika 
sebagai sebuah bentuk ibadah, adalah ilmuwan alam muslim terbesar dalam 
delapanratusan tahun belakangan ini — tetap tidak berguna dalam menawarkan 
pengucilan itu. Bagi sejumlah orang di Indonesia, nasib Salam bisa mengingatkannya 
pada Pramoedya Ananta Toer. Tentu, tidak terlalu tepat menyandingkan kedua orang 
ini. Tapi dalam hal kemasyhuran internasional, dan pengucilan di tanah kelahiran, 
keduanya memang mirip. Bedanya hanyalah bahwa Pram ditakfirkan oleh state, Salam 
dikafirkan oleh society. Memang, umumnya sesama ilmuwan sangat menghormati 
Salam. Ia teramat dihormati oleh kaum cerdik cendekia di belahan dunia manapun: di 
Timur dan Barat, di Utara dan Selatan. Tapi, para pemimpin politik Pakistan 
cenderung melihat Salam dengan kaitan naik turunnya popularitas si pemimpin di 
mata massa. Dan massa yang paling militan menolak Salam justeru adalah sejumlah 
ulama berjanggut dan anak-anak muda radikal yang bergabung dalam barisan hiruk 
pikuk partai politik berbasis agama. 

Ilmu Pengetahuan dan akal budi memang merupakan tanah muasal agama-agama, 
khususnya Islam — agama yang menyatakan dirinya tak lain dari penggenap agama-
agama sebelumnya. Kaum muslim yang menganggap agama tidak berkaitan bahkan 
berseberangan dengan ilmu dan akal, adalah kaum yang mengidap amnesia. Mereka 
lupa pada tanah muasal agama dan peradaban mereka. Mereka sudah merasa puas 
hidup di pulau-pulau kognitif sempit yang mereka temukan, mereka ciptakan, 
sepanjang gelombang besar peminggiran dan pengasingan diri. Tapi Salam tidak 
pernah kapok mengajak sesamanya, membawa mereka kembali ke wilayah kognitif 
yang selama duaratusan tahun terakhir telah tumbuh menjadi kekuatan terdahsyat 
pembentuk kenyataan semesta. 

Mereka yang mengidap amnesia mungkin hanya bisa disembuhkan dengan kasih yang 
tak tahu diri. Barangkali pikiran yang seperti inilah yang membuat Salam, di tengah 
penolakan dari kaumnya dan gelombang pasang kehendak membangkitkan kembali 
kegemilangan dunia islam, pernah berkata di Faiz Memorial Lecture di Lahore, “Jika 
anda menganggap saya sebagai seorang non-muslim, well… itu urusan anda. 
Perlakukan saja saya sebagai si tukang batu non-muslim, jika dengan itu anda bisa 
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lebih lega, tapi mohon biarkanlah saya meletakkan beberapa potong bata untuk 
bangunan mesjid yang ingin anda tegakkan.” 

Dan terlihat, setidaknya sampai tulisan ini dibuat, kontribusi yang dimobilisir oleh 
Abdus Salam seorang untuk kemajuan ilmu dan teknologi ummat manusia pada 
umumnya dan dunia ketiga serta ummat islam pada khususnya, jauh lebih besar 
ketimbang sumbangan yang diberikan oleh seluruh dunia muslim bergabung jadi satu. 

*** 

Salam lahir dari keluarga menengah bawah, di sebuah kelurahan kecil Santok Das, 
distrik Sahiwal, dan bukan di Jhang seperti yang banyak diberitakan sebelumnya. 
Jhang College adalah perguruan tinggi yang ia masuki ketika salam masih seorang 
ABG berusia 12. Di kampus yang mayoritas mahasiswanya Hindu itu, Salam 
menghabiskan waktunya selama 4 tahun. Setelah setahun belajar, pada usia 13, Abdus 
Salam mulai menunjukkan diri sebagai sosok istimewa. Yang dilakukannya pada 
waktu itu adalah merontokkan mitos supremasi Hindu dan Sikh dalam ilmu yang 
selama puluhan tahun meyelubungi anak benua India. 

Pada saat itu, ujian matrikulasi merupakan arena pertarungan sengit yang bergengsi. 
Jagoan dari berbagai penjuru berdatangan untuk memperlihatkan kepiawaian mereka 
di arena ujian. Para siswa dari Hindu Sanatam Dharam dan Arya’s School selama 
bertahun-tahun dianggap tak terkalahkan. Kaum hindu memang sudah lama diakui 
dan dihormati sebagai pecinta sekaligus pelindung pendidikan dan pengetahuan. Dan 
kemudian Salam datang. Dengan merebut nilai tertinggi dalam sejarah kompetisi nilai 
ujian matrikulasi itu, ia menjalarkan sebuah sensasi nasional. 

Ada dua hal yang sangat membekas di sukma Salam berkaitan dengan kemenangan 
spektakulernya itu, kenangnya dalam artikel Poor As A Nation. Pertama adalah 
kegembiraan dan kebanggaan ayahnya, Mohammad Hussain, yang menurut Salam 
sangat berperan dalam pembentukan masa depannya. Kedua adalah barisan pedagang 
Hindu. Berita kemenangan Salam rupanya telah menyebar di seluruh negeri. Salam 
yang saat itu tengah berada di luar Jhang, dengan santai tengah mengayuh sepeda 
engkolnya menuju rumah. Di sepanjang jalan yang selama ini selalu dilalui Salam, 
para pedagang Hindu yang biasanya sudah menutup tokonya karena terik matahari 
selepas siang, sekali ini pada berdiri berjajar di depan toko masing-masing. Mereka 
membungkuk atau melambaikan tangan, memberikan penghormatan pada si remaja 
tanggung. Bahkan para pedagang Hindu pun, setidaknya yang ditemui Salam waktu 
itu, sudah sangat menjunjung tinggi prestasi pendidikan, sekalipun itu datang dari 
orang non-Hindu. Penghormatan orang-orang Hindu itu, perhatian besar mereka pada 
dunia pendidikan, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam kehidupan Salam. 

Dari Jhang, Salam kemudian berpindah ke Government College, Lahore. Di sini, ia 
sempat menjadi ketua persatuan mahasiswa dan menjadi editor majalah kampus 
bertajuk “Ravi”. Pada 1946, Salam meninggalkan anak benua India menuju 
Cambridge, Inggeris. Salam bisa sampai ke salah satu pusat pengetahuan alam di 
Eropa itu karena sebuah “kecelakaan”. Ketika Perang Dunia II mengacak-acak separuh 
permukaan bumi, sejumlah politisi India bersekongkol mengupayakan bantuan bagi 
Inggeris. Sebagai penjajah besar yang lagi merosot dan kepepet, Inggeris berjanji 
untuk memberikan kemerdekaan pada anak benua itu jika kaum Hindu-Muslim 
membantu Inggeris memenangkan perang. Salah seorang di antara mereka berhasil 
mendapatkan dana sebanyak 15.000 pound. Tapi sebelum duit itu terpakai, Jerman 
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dan Jepang keburu takluk. Si politisi kemudian memutuskan, dana itu akan disalurkan 
sebagai beasiswa pendidikan luar negeri bagi lima calon yang paling cemerlang. 

Bersama empat orang lain yang terpilih, Salam kemudian mengurus pendaftarannya di 
Cambridge—dengan lebih cermat. Salam menerima beasiswa itu pada 3 September 
1946. Pada hari yang sama, ia mendapat kabar peluang masuk St John’s College, 
padahal biasanya pendaftaran sudah lama ditutup beberapa bulan sebelumnya. Salam 
lalu berangkat ke Cambridge, sementara empat rekannya yang lain ternyata kemudian 
gagal memperoleh beasiswa yang ditawarkan. Politisi dermawan itu meninggal tahun 
itu juga, sementara penerusnya membatalkan pemberian beasiswa berikutnya. 

“Pada akhirnya, seluruh upaya mengumpulkan dana perang, untuk membeli 
amunisi, berakhir hanya pada satu hal: memasukkan saya ke Cambridge!”, kata 
Salam tertawa dalam wawancaranya dengan The New Scientist 20 tahun lalu. “Kini 
orang mungkin saja menyebut itu serangkaian kebetulan, tapi ayah tak percaya. Ia 
yakin, peristiwa itu adalah jawaban atas kekhusukan do’anya, dan saya kira itu 
betul”. Salam jelas merasa sangat beruntung karena tanpa beasiswa hasil do’a dan PD 
II itu, secara finansial nyaris mustahil baginya melanjutkan studi di Cambridge. 
“Kesempatan studi di Dunia Ketiga”, demikian Salam, ”begitu sporadisnya sehingga 
mereka yang benar-benar paling brilyan mungkin saja tak pernah memperoleh 
kesempatan sama sekali.” 

Cambridge menawan hati Salam, teristimewa taman-taman kampus St. John. Hanya 
karena alasan keindahan, Salam menampik tawaran beasiswa ke Trinity College, 
college terbaik di Inggeris Raya—tempat Isaac Newton merenungkan kalkulus dan 
hukum gravitasi universal. Panorama di Trinity tidak secantik di St. John. Di tengah 
lansekap St. John’s College yang permai, Salam belajar Matematika dan Fisika. Jika di 
Punjab ia meruntuhkan mitos supremasi Hindu, di Cambridge ini ia melibas legenda 
supremasi kulit putih. Di kedua mata pelajaran prestisius tadi, Salam kembali 
menggondol nilai tertinggi. Tanpa banyak kesulitan, disabetnya Wrangler Prize, gelar 
tradisional Cambridge untuk sarjana matematika kelas puncak. 

Prestasi Salam yang sangat menonjol, menarik perhatian Fred Hoyle — kosmolog 
besar Inggeris, penganjur pandangan kosmos steady state, tapi juga yang 
mempopulerkan ejekan “Big Bang”. Secara khusus Hoyle menyarankan Salam 
mengambil course Fisika Lanjut. “Tanpa itu”, kata Hoyle, “Anda tak mungkin dapat 
terlibat langsung dengan fisika eksperimental”. Salam bukan saja mengambil course, 
ia bahkan menjadi mahasiswa riset fisika eksperimental di Laboratorium Cavendish 
yang termasyhur itu. Di bangunan lab inilah J.J. Thomson menemukan elektron, Ernst 
Rutherford menelaah struktur atom, dan Stephen Hawking kelak dikukuhkan sebagai 
mahaguru Lukasian bidang matematika. 

Tradisi di Cambridge mengharuskan orang yang menggondol predikat tertinggi untuk 
melakukan eksperimen, sedangkan yang nomor dua dan tiga menggarap teori. “Tetapi, 
untuk berhasil di pekerjaan eksperimental, anda perlu kualitas yang kebetulan tak 
saya miliki—ketekunan dan kesanggupan bekerja menurut prosedur. Saya sadar, 
mustahil bisa melakukan kerja eksperimental. Saya tidak punya cukup kesabaran.” 

Salam lalu berhadapan dengan soal-soal elektrodinamika kuantum, yang pada saat itu 
sedang dalam masa persalinan yang paling menentukan (kini telah tumbuh menjadi 
teori yang paling akurat dalam sejarah). “Ada beberapa persoalan yang masih 
tersisa”, kata pembimbingnya, “Tapi semuanya sudah dibereskan oleh Matthews.” 
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(Paul Matthews, Professor di Imperial College yang lalu menjadi wakil rektor 
Universitas Bath. Waktu itu ia baru merampungkan tugas penelitian di Cambridge.) 

“Saya pun mendatangi Matthews dan bertanya: Apa masih ada “remah-remah” 
yang tertinggal?” Rupanya Matthews menyodori Salam dengan sebuah problem 
penting, dan harus beres dalam tiga bulan. Jika Salam tak sanggup menyelesaikannya 
dalam jangka waktu itu, Matthew akan mengambilnya kembali. Pekerjaan yang harus 
dibereskannya ini adalah suatu operasi pembersihan vital membuang absurditas 
ketakterhinggaan dari teori meson. 

Menurut teori sebelumnya, tak ada yang dapat mencegah sebuah elektron untuk 
memiliki massa yang tak terhingga dan muatan listerik yang juga tak terhingga. 
Dengan wawasan intuitif yang hebat, fisikawan Julian Schwinger, Richard Feynman 
dan Freeman Dyson telah mengisyaratkan bagaimana kengawuran di atas bisa diatasi. 
Tetapi, pembuktian matematisnya yang sempurna belum tersedia. Salamlah yang 
kemudian menyediakan pembuktian itu. 

Pembuktian matematis Salam, terang berhasil mengatasi problem yang disodorkan 
Matthew. Pembuktian yang sukses menormalisasi (melenyapkan ketakterhinggaan 
dari) teori-teori meson ini, membutuhkan waktu lima bulan. Dan itulah PhD-nya. 
Untuk upayanya “menggarap remah-remah yang disisakan Matthews” yang juga telah 
memusingkan para fisikawan besar senior dari seluruh benua, Cambrigde memberkati 
Salam dengan Smith’s Prize: penghargaan untuk “kontribusi pra-doktoral terpenting 
dalam bidang Fisika”. Smith’s Prize diraih Salam pada 1950, ketika usianya masih 24. 

Pada 1951, dengan gelar PhD dan sebuntalan hadiah prestisius dari salah satu 
universitas paling terpandang di dunia, dengan pengalaman riset yang luas termasuk 
di Institute foAdvanced Study Princeton, AS, Salam kembali ke tanah airnya. Tiga 
tahun sebelumnya, tepatnya tengah malam antara 14-15 Agustus 1947, Mahathma 
Gandhi gagal mencegah India terbelah dua. Di bawah pimpinan Muhammad Ali 
Jinnah, tanah air Salam memproklamirkan diri menjadi Pakistan, berpisah dengan 
India yang dibimbing Jawaharlal Nehru. Tahun ketika Salam menginjakkan kaki 
kembali di Pakistan adalah juga tahun Liaquat Ali Khan—Sang Perdana Menteri 
pertama, Bapak Bangsa Pakistan bersama Iqbal dan Ali Jinnah—mati dibunuh, 
menyusul kepergian Ali Jinnah (dan penembakan Gandhi) 3 tahun sebelumnya. 
Pembunuhan Ali Khan menunjukkan ke arah mana bangsa belia ini tengah bergerak. 

Dalam kondisi politik yang ruwet, pemerintah Pakistan mengangkat Salam sebagai 
Professor di Government College, Lahore. Bersamaan dengan itu, pemuda dari 
keluarga menengah bawah ini juga diangkat sebagai Kepala Departemen Matematika 
Universitas Punjab. Namun, di negeri kelahirannya itu, Salam tidak menemukan 
tradisi kerja dan riset post-graduate. Tak ada jurnal, tak ada kesempatan untuk 
menghadiri konferensi. Fisikawan terdekat dari tempatnya bekerja, ada di Bombay, 
dan itu adalah negara musuh akibat persengketaan menyangkut Kashmir. Sudah 
begitu, gajipun sangat pas-pasan. 

Kepala institusi tempat Salam bekerja, meski tahu bahwa Salam sudah mengerjakan 
sejumlah riset penting, menganjurkan pada sang Bintang Cambridge untuk 
melupakannya saja. Si Bapak kepala kemudian menawari professor muda itu tiga 
pilihan pekerjaan tambahan: bendaharawan, pengurus rumah tangga asrama kampus 
atau lurah klub sepak bola. Salam memilih yang terakhir. Barangkali pengaruh 
Inggeris sebagai tanah kelahiran sepak bola ikut mempengaruhi pilihan Salam, tapi 
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yang pasti, dengan pilihan itu ia pikir ia bisa punya waktu luang meneruskan kajian 
bidang yang ia minati. 

Setelah bertahan di Lahore selama 3 tahun, Salam terpaksa mengakui: segenap situasi 
umum masyarakat Pakistan waktu itu sangat tidak mendukung kemungkinan 
keberlanjutan riset-riset fisika. Perhatian utama yang paling menguras energi pakistan 
bukanlah pengembangan sains dan teknologi, tapi adalah perebutan kekuasaan dan 
percekcokan pemurnian Identitas. Sains diabaikan bukan saja oleh para cendekiawan 
pemimpin bangsa belia itu, tapi juga oleh para sarjana yang paling cemerlang. Salam 
benar-benar merasa kesepian secara Intelektual. Ia pernah berupaya menghidupkan 
kajian kosmologi dan teori superkonduktor, tapi hasilnya bikin kecewa karena 
tiadanya dukungan. Salam akhirnya tersudut pada satu dilema tragis: Fisika atau 
Pakistan. 

Mulanya Salam menghadapi pilihan itu seperti buah Simalakama. Namun setelah ia 
merasakan dirinya makin sunyi dan secara intelektual terus merosot, Salam akhirnya 
bertanya, jika dirinya kian tak berguna secara intelektual, lantas apa artinya lagi 
dirinya buat Pakistan? Lewat dunia ilmulah ia bisa berbakti pada tanah airnya itu. 
Pada 1954, Salam balik ke Cambridge, menjemput tawaran mengajar dan riset yang 
sudah lama diberikan. Ia terpaksa menggabungkan diri dengan barisan otak-otak 
cemerlang Asia dan Amerika Latin yang sudah lama mencari atmosfir lebih baik di 
Barat. 

Di Cambridge dan kemudian juga di Imperial College, London, dengan tetap 
meyimpan tekad berbuat sesuatu untuk Pakistan, Salam meneruskan percintaannya 
yang sempat terputus dengan riset dan fisika teori. Tiga tahun kemudian, pada 1957, ia 
diangkat menjadi professor dan diberi tugas mendirikan jurusan Fisika Teori. 
Inaugrasi sebagai professor dan pengangkatan sebagai ketua departemen fisika teori 
Imperial College Science and Technology, dibalas Salam dengan—dalam waktu 
singkat—menjadikan departemennya pusat riset fisika partikel yang berwibawa. 

Selama periode di mana Salam mulai aktif kembali di fisika teori, sejak akhir dekade 
40-an, para fisikawan dunia telah mencincang materi ke dalam serpihan-serpihan 
yang semakin kecil. Di semua kemajuan besar pencapaian dinamika kuantum ini, 
Salam selalu terlibat. Ketiga kontribusinya berikut ini, nilainya luar biasa penting dan 
dapat menggambarkan pemburuan Salam pada tatanan kosmik. 

Yang pertama adalah soal Paritas—suatu teori fisika yang berhubungan dengan 
kesimetrian sebuah peristiwa dengan bayangan pencerminannya. Ketika atom 
radioaktif melepaskan sebuah elektron, atom itu juga memancarkan neutrino—sebuah 
partikel yang nyaris tak bermassa, tak bermuatan dan tak punya sifat elektromagnetik. 
Pada saat terlepas, kedua partikel ini berputar. Asumsi yang umum dan wajar adalah 
menganggap bahwa partikel-partikel ini dapat berputar ke kiri, seperti juga ke kanan. 
Pada sebuah konferensi fisika internasional di Seattle, Washington, di 1956, fisikawan 
Amerika kelahiran Cina Chen Ning Yang dan Tsung Dao Lee menyarankan dalam 
papernya bahwa paritas kiri dan kanan itu tidak terjadi sebagaimana diasumsikan. 

Usulan yang mengejutkan itu, yang menentang sebuah hukum fisika berusia 30 tahun 
mengenai kekekalan paritas, menjadi pemikiran Salam pada penerbangan balik dari 
Seattle ke Cambridge. Jika gagasan ganjil dan tampak jelek dari “paritas non-
kekekalan” ini bisa diterima, mestinya ada penjelasan indah untuknya. Salam ingat 
bahwa tak seorang pun yang telah memberi penjelasan memuaskan mengapa neutrino 
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tidak punya massa. Setiap partikel cenderung berinteraksi dalam medannya sendiri 
dan dengan demikian menahan akselerasi yang itu disebut massa. Salam melihat 
bahwa alam dapat menerima ketiadaan massa neutrino, hanya jika neutino berputar 
semata dengan satu arah—dengan kata lain, hukum paritas itu dilanggar. Lebih 
tepatnya lagi, pelanggaran paritas harus menyetarai pengekalan paritas. Elektron-
elektron yang memancar bersamaan dengan neutrino dari atom radioaktif Cobalt-60 
misalnya, rata-rata 3 elektron berputar berlawanan arah terhadap satu elektron. 

Begitu pesawatnya mendarat, Salam sudah dapat menjelaskan keruwetan pelanggaran 
hukum paritas itu. Salam ingin menerbitkan penjelasan itu, yang ia masukkan ke 
dalam Teori Dua Komponen Neutrino. Tetapi, Wolfgang Pauli — pemenang Nobel 
kelahiran Austria untuk kontribusinya dalam pemahaman struktur elektron yang 
mengitari atom (Prinsip Eksklusi Pauli) — justeru menyarankan pada Salam untuk 
menunda dulu penerbitan teori itu. Bagi Pauli, pelanggaran hukum paritas sama 
menggelikannya dengan citra Tuhan yang bertangan kidal. Salam yang belakangan 
mulai terlibat dengan permainan lain yang lebih menggairahkan, memang lantas batal 
menerbitkan teorinya itu. Akibatnya, setahun kemudian ketika Salam diangkat sebagai 
Professor Cambridge, pada 1957, Chien Siung Wu dari Universitas Columbia, New 
York City, mendemonstrasikan sebuah eksperimen yang kemudian sangat terkenal, 
eksperimen Cobalt-60 yang membuktikan pelanggaran hukum paritas: untuk setiap 3 
elektron yang berputar ke kiri, satu berputar ke kanan, persis seperti diramalkan 
Salam. 

Tahun 1957 itu juga, Chen Ning Yang dan Tsung Dao Lee secara bersamaan 
memenangkan Hadiah Nobel. Andai Pauli tidak mencegah Salam menerbitkan 
teorinya itu, dan andai Salam tidak membuat sedikit kesalahan penilaian (termasuk 
atas pendapat Pauli itu), Salam pasti akan dikenang sebagai salah seorang fisikawan 
yang menggondol minimal dua medali Nobel. Ia sangat mungkin berbagi hadiah Nobel 
dengan kedua rekan Asianya itu. Saat itu usia Salam baru 30. Pauli kemudian hanya 
bisa mengumumkan penyesalannya, yang ia ucapkan di sebuah pidato penutup 
ceramah yang disampaikan Salam di Rutherford laboratory, tempat Pauli sendiri 
kebetulan duduk sebagai pimpinan. 

Salam sendiri waktu itu sudah tenggelam dengan pertanyaan teoritis yang lebih besar: 
Mungkinkah jenis-jenis partikel temuan yang amat membingungkan waktu itu, benar-
benar merupakan partikel elementer? Apakah beberapa di antara partikel itu lebih 
elementer ketimbang yang lainnya? Pemecahan terbaik adalah dengan mencari 
pengelompokan-pengelompokan keluarga partikel yang memungkinkan orang 
menyatakan bahwa jika satu partikel muncul, maka partikel lain akan nongol dengan 
sifat-sifat yang berkerabat—serupa tapi tak identik. 

Dalam penggarapan pertanyaan keluarga partikel elementer itu, dengan seluruh 
prestasi intelektual lain yang lumayan menyolok, pada 1959, kerajaan Inggeris 
mengangkat Salam menjadi Anggota Royal Society. Dengan usianya yang baru 32, 
Salam merupakan anggota termuda Royal Society. 

Terobosan signifikan dalam fisika partikel kembali muncul pada 1960. Yushio Ohnuki 
dari Universitas Nagoya, Jepang, memperkenalkan gagasan “unitary symmetry” yang 
mungkin ada di antara partikel-partikel. Gagasan dasarnya adalah bahwa hampir 
semua partikel terbuat dari tiga satuan yang masing-masing saling berhubungan. Dari 
sinilah munculnya nama SU(3) singkatan dari “Special Unitary Group” Threefold. 
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Barangkali juga sebagai suatu simpati bagi pemikiran teoritik dari Timur, Salam 
merupakan fisikawan non-Jepang pertama yang menerima gagasan Ohnuki. Imperial 
College di mana Salam menjadi professor dan kepala departemen fisika, dijadikan 
Salam sebagai pusat riset “unitary symmetry” di Eropa. 

Pada April 1961, bersama John Ward, ilmuwan tamu Imperial College, Salam 
menggunakan SU(3) untuk memprediksi keberadaan suatu keluarga Delapan-lipat 
partikel-partikel baru yang memiliki spin dua kali lebih besar dari spin elektron. Enam 
bulan kemudian, prediksi Salam-Ward terbukti. Seorang mahasiswa riset yang bekerja 
sama dengan Salam, Yuval Ne’eman dari Israel, kemudian menunjukkan bahwa 
partikel-partikel berat utama seperti proton dan neutron, juga terdiri dari keluarga 8-
lipat. Pada saat nyaris bersamaan, Murray Gell-Mann dari Institut Teknologi 
California tiba pada kesimpulan yang sama. Gell-Mann menggunakan konsep simetri 
untuk meramalkan kehadiran suatu partikel sangat aneh—hiperon Omega Minus. Gell-
Mann sebelumnya mengusulkan bahwa semua hadron merupakan kombinasi dari 
partikel yang lebih fundamental, yang membentuk tri-rangkap SU(3). Gell-Mann, yang 
kelak pada 1969 memenangkan Nobel untuk kontribusi klasifikasi partikel elementer 
dan interaksi-interaksinya, menamakan partikel ini kuark. Atas sumbangan Salam, 
Ne’eman, Gell-Mann dan fisikawan lainnya, menjelang 1964, ide unitary symmetry 
telah memperoleh validitas kebenarannya yang tak terbantahkan. 

Seorang teoritikus Amerika mencoba memperluas gagasan unitary symmetry untuk 
mempertautkan keluarga-keluarga partikel berat yang saling terpisah ke dalam suatu 
keluarga besar 56 partikel. Tapi teori ini belum memasukkan teori relativitas Enstein 
yang sangat penting itu. Salam-lah yang kembali membereskan masalah ini. 
Bekerjasama dengan Robert Delbourgo dan John Strathdee, Salam mengajukan Empat 
Dimensi Einstein (1 dimensi waktu, 3 dimensi ruang) untuk sampai pada suatu pola 
alam yang lebih tinggi. Teori ajuan Salam ini, dengan beberapa masalah yang sedikit 
tertinggal, berhasil menampilkan tingkat tertinggi pengaturan pola-pola partikel fisis. 

Ketertundaan Salam merebut Nobel fisika 1957, akhirnya tertebus 22 tahun kemudian, 
pada 1979. Sebuah tim riset di CERN yang dipimpin oleh Carlo Rubbia, dengan 
menggunakan fasilitas Superprotosynchrotron, berhasil memverifikasi teori penyatuan 
gaya elektromagnetik dan gaya nuklir lemah, yang secara terpisah dibangun oleh 
Salam dan Steven Weinberg. Bersama Simon van der Meer, Carlo Rubbia menggondol 
Nobel Fisika 1984 untuk kerja besar mereka menemukan partikel medan W dan Z, 
komunikator dari interaksi lemah.  

Dalam karya teoretik Gauge yang dibangun pada dekade 60-an, Salam dan Weinberg 
menunjukkan bahwa pada tingkat primitif, kedua gaya elektromagnetik dan nuklir 
lemah merupakan manifestasi dari interaksi tunggal yang perantaranya adalah empat 
boson tak bermassa. Melalui proses halus yang dinamakan Pematahan Simetri 
Spontan, tiga boson menerima massa dan masing-masing menjadi partikel W+, W- 
dan Zo, dengan konsekwensi terjadinya reduksi pada jangkauan gayanya, sehingga 
muncul sebagai bagian lemah dari interaksi total. Salah satu cara untuk melihat situasi 
ini adalah dengan menganggap massa boson W dan Z bukanlah bersifat intrinsik 
melainkan fungsi dari sifat keadaan yang ditempatinya. Boson ke empat, foton tetap 
tak bermassa, dan jangkauan bagian elektromagnetik dari interaksi total tetap tak 
berhingga. 
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Penyatuan gaya elektromagnetik dan nuklir lemah merupakan langkah besar dalam 
sejarah perkembangan ilmu Fisika. Penyatuan itu, kini sudah mencapai status 
touchstone dan disebut sebagai Model Standar fisika partikel. Model standar itu telah 
diuji oleh puluhan eksperimen yang rumit dan cerdik, dan selalu lolos dengan 
gemilang. Sampai saat ini, pemburuan partikel “Higgs” yang diprediksikan oleh Salam, 
telah dianggap sebagai prioritas terpenting dalam dunia Fisika. Milyaran dolar terus 
dibelanjakan untuk membangun akselerator berenergi tinggi untuk menghasilkan 
partikel yang amat sulit ditangkap tapi sangat menetukan bagi pemahaman manusia 
atas alam semesta. 

Pemahaman ilmiah pamungkas atas alam raya, tetap dikejar Salam sampai di ujung 
hidupnya, di sela-sela interupsi kegiatan kemanusiaan dan pembangunan Dunia 
Selatan yang kian banyak menyerap waktunya. Ia menggabungkan diri dengan barisan 
fisikawan terhebat dunia seperti John Schwarz, Joel Scherk, Ed Witten, Morava atau 
Hawking, dalam pemburuan Teori Semesta (Theory of Everything) — teori yang akan 
menggabungkan semesta gaya-gaya alam dan mampu menjelaskan segenap hal 
mengenai alam raya seisinya. Di usia senjanya, bersama murid-muridnya, Salam 
mengusulkan satu versi Teori Semesta dengan ruang waktu kosmos berdimensi 11 (1 
dimensi waktu dan selebihnya dimensi ruang). Pemikir kosmos yang lain mengajukan 
usulan berbeda dengan kosmos yang berdimensi 10 sampai 25. 

Dalam kosmos dimensi 11 versi Salam, empat dimensi yang pertama adalah Dimensi 
Einstein yang telah sangat dikenal oleh indra dan pengalaman manusia, yang selama 
ratusan ribu tahun telah mengkonstitusikan cara manusia memandang dan 
menghidupi alam semesta. 7 dimensi lainnya, pada awal kelahiran semesta raya, telah 
menggulung ke dalam dirinya sendiri dengan jari-jari yang bukan main kecilnya, 10 
exp (-33) cm. 

Dalam eseinya Faith And Science, Salam menjelaskan bahwa usulan semesta raya 
berdimensi 11, dapat diuji keilmiahannya antara lain lewat prinsip self-consistency. 
Salam dan teamnya “menciptakan” suatu medan gaya yang dirancang untuk membuat 
agar konfigurasi sistem dinamis tadi dapat diuji keberadaannya. Dari hipotesis ini, 
akan muncul konsekwensi-konsekwensi fisis yang subtil, misalnya adalah radiasi tiga 
tingkat, yang dipercaya sebagai sisa-sisa dari era rekombinasi sesudah Dentuman 
Besar. Jika radiasi tiga tingkat itu ditemukan, maka konsep alam semesta berdimensi 
11 akan memperoleh status benar ilmiahnya. Bila tidak ditemukan, konsep itu dengan 
sendirinya batal. 

Bagi Salam, keasyikan menggeluti ide semesta berdimensi 11, seperti juga 
ketenggelaman menguji kebenaran gagasan penciptaan kosmos dari ketiadaan dan 
jagat raya antropik yang disiapkan bagi kecerdasan dan kesadaran manusia, semua ini 
tidak banyak beda dengan kesuntukan pergulatan metafisik dan kontemplasi mistik 
dari para pemikir besar dan orang-orang suci di masa silam. Tapi sepanjang 
menyangkut ilmu pengetahuan rasional, senantiasa harus diingat watak sementara 
dari setiap arsitektur konseptual ilmiah, keharusan pengujian empirik pada setiap 
langkah, dan keniscayaan self-consistency dalam keseluruhan bangunan konstruksi 
koginitif itu. 

Pengejaran Salam dan para fisikawan terkemuka dunia pada Teori Semesta, memang 
telah membawa manusia menelusuri waktu kosmos sampai ke saat-saat kelahiran 
alam semesta. Mereka mencari jejak-jejak sejarah kosmos dengan menadah limpahan 
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gelombang langit, dengan menyusup masuk ke kenyataan terdalam partikel. Dan jika 
jejak-jejak sejarah kosmis sungguh-sungguh tergores dalam setiap cuilan materi, 
dalam partikel-partikel paling elementer, dalam penyusun sel-sel tubuh manusia, 
tentu, seperti diutarakan Timothy Ferris, sangatlah menarik memikirkan cakrawala 
ekstensi di mana sejarah kosmik bakal tertenun lewat akal budi manusia. 

Pemburuan terhadap masa silam kosmos, membuat pergumulan intelektual Abdus 
Salam dan para genius lainnya itu tampak sebagai versi yang jauh lebih kolosal dari 
pergulatan artistik Marcel Proust. Terisolir di sepotong ruang yang penuh asap 
disinfektan, Proust menulis prosa panjang menghadirkan kembali masa silam ke 
dalam salah satu novel paling kompleks di dunia sastera: Remembrance of Things 
Past. Impian teori tunggal pamungkas, teori maha semesta, tampaknya memang 
adalah suatu bentuk nostalgia kosmologis, dan sains ummat manusia adalah salah satu 
alat yang dengannya alam semesta merenungkan masa silamnya. 

*** 

Di persimpangan millenium ini, para ilmuwan sejati muslim khususnya dan Dunia 
Ketiga umumnya, diringkus oleh sebuah “nasib buruk”. Mereka tidak dapat hanya 
mewakili diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat semata memikirkan riset dan 
pergulatan teoritis. Di depan mereka mungkin terpampang lambaian misteri kosmos 
yang dengan sangat menggairahkan menghimbau agar diungkap. Tapi, dibelakang 
mereka, berhamparan ketertinggalan dan amnesia ummatnya—ummat yang terdiri 
dari sekitar 75% penduduk dunia yang digilas dan diacak-acak serentak oleh 
kemelaratan dan ketimpangan struktural, pertentangan politik dan resesi ekonomi, 
kehancuran warisan budaya dan kemerosotan mutu lingkungan, kemiskinan 
infrastruktur pendidikan dan ketertinggalan kualitas sumber daya manusia. Dan 
ummat yang seringkali masih harus berjuang mengatasi malnutrisi dan iliterasi, untuk 
sanitasi dan higeni yang layak buat makhluk abad 20 itu, tidak jarang yang justeru 
memandang sebelah mata para cendekiawannya, atau bahkan dengan tatapan 
menghina, dan—dalam kasus Abdus Salam—sering-sering dengan sedikit keinginan 
untuk memancung. 

Abdus Salam sesungguhnya sangat bisa bertindak sebagai seorang sufi, yang setelah 
naik ke langit tertinggi dan bersatu dengan Sang Cinta, terus tinggal di sana tanpa 
hasrat untuk balik turun. Bagi Salam jelas: Fisika adalah cintanya yang pertama, dan 
kerajaan inggeris telah memberinya segala yang ia perlukan untuk menikmati dan 
menghasilkan buah dari percintaan itu. Lagi pula, kerja mental Salam di menara 
gading fisika teori Eropa itu, langsung atau tidak, pelan tapi pasti akan dinikmati oleh 
seluruh ummat manusia. 

Tapi, seperti Sang Nabi, Salam sadar bahwa soalnya bukanlah hanya bergumul dengan 
Sang Cinta. Yang tak kalah penting adalah: turun kembali ke dunia dan mengubahnya, 
agar semua manusia bisa juga bergumul langsung dengan misteri dan keindahan 
kosmos. Salam akhirnya memang turun, “menyeleweng” membagi waktu dengan 
upaya besar membangun jalan selebar-lebarnya menuju langit tertinggi sains dan 
teknologi. Ia, meminjam kalimat Mohammad Iqbal, menyisipkan diri ke kancah 
jaman, membentuk dan memimpin kehendak yang kian meluas dari Dunia Ketiga 
untuk ikut berada di garis terdepan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Terpanggang oleh ketakbahagiaannya meninggalkan negerinya, Salam selalu mencari 
jalan agar orang-orang seperti dirinya yang berasal dari dunia ketiga, dapat terus 



 

MANUSIA & KEADILAN | 236  
 

bekerja di negerinya masing-masing, namun tetap berpeluang lebar untuk menjadi 
ilmuwan peringkat puncak. Salam sangat yakin, seperti halnya negara-negara maju, 
negeri-negeri berkembang pun butuh ilmuwan yang bagus, yang tentunya tertata 
dalam sistem universitas. 

Sejak lama Abdus Salam menginginkan adanya tempat di mana para fisikawan dunia 
ketiga dapat terlibat dalam pengulatan sains mutakhir, tanpa harus meninggalkan 
negerinya sendiri, seperti yang dengan pahit terpaksa harus dialami oleh Salam 
sendiri. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Salam kemudian bertindak sebagai zoon 
politicon. Lewat bantuan PBB, khususnya Badan Tenaga Atom Internasional, pada 
1964 berdirilah ICPT (International Centre for Theoretical Physics) di Trieste, Italia. 
Pakistan sebenarnya juga berpeluang memperoleh kehormatan itu, tapi tampaknya 
tidak tertarik. Italia memang menginginkannya, dan bersedia mengeluarkan sejumlah 
uang. Di negara yang merupakan salah satu tempat terpenting dalam sejarah dan 
kesadaran katholik itu, Abdus Salam yang Islam mendirikan dan memimpin sebuah 
bentangan kompleks bangunan yang secara reguler telah dikunjungi oleh puluhan ribu 
ilmuwan yang terlibat riset dari 150-an negara berkembang. 

Munir Ahmed Khan, seorang rekan kuliah Salam di Jhang College, yang pada 1958 
kemudian duduk di Badan Tenaga Atom International (IAEA, International Atomic 
Energy Agency) mengenang jerih payah Salam mewujudkan ICTP. Suatu pagi di bulan 
September, tulis Munir dalam obituari Salam Passes Into History, Salam berkunjung 
menemui di kantornya di Wina. Ia bilang, ia punya gagasan bagus untuk membangun 
sebuah pusat riset fisika teoritis di bawah naungan PBB, khususnya IAEA. Biayanya 
sangat murah—hanya batangan pinsil dan kertas, dan mungkin sebuah ruang 
pertemuan bagi para ilmuwan dari Barat dan Timur. Dengan modal yang murah ini, 
dapat diperoleh hasil besar: retasnya isolasi para saintis negeri-negeri berkembang 
yang kehilangan persentuhan dengan dunia mutakhir sains. 

Munir lalu mencoba mengatur pertemuan antara Salam dan Prof. Seligman yang 
waktu itu menjabat Kepala Departemen Riset IAEA. Tapi, Prof. Seligman dengan 
dingin bertanya, “Siapa itu Professor Salam?” Ketika diberitahu bahwa Salam adalah 
anggota termuda Royal Society, nada suaranya kontan agak berubah. Kelak Salam dan 
Seligman menjalin persahabatan yang akrab. 

Pada konferensi umum IAEA yang dilaksanakan setelah pertemuannya dengan 
Seligman, sebagai delegasi Pakistan Salam secara resmi mengajukan proposal 
pendirian ICTP. Gagasan itu mendapat hambatan lumayan sengit dari negara-negara 
maju. Dewan Penasehat Keilmuan IAEA yang di antaranya termasuk pemenang Nobel 
kelahiran Austria-Hungary Isidor Isaac Rabi dan ilmuwan besar India Homi Jehangir 
Bhaba, dengan suara bulat menolak proposal Salam. Secara pribadi, Bhaba sebenarnya 
setuju setuju saja dengan ide Salam, asalkan ICTP itu dibangun di Bombay. Bhaba 
bahkan menawari Salam bergabung dengannya. Salam menolak. Salam lantas 
membuat move menggalang dukungan para fisikawan teoritis terkemuka dari seluruh 
dunia, termasuk kosmolog besar dan pemenang Nobel Hans Albrecht Bethe, yang 
kesemuanya menghormati Salam. Dengan reputasi yang mulai membubung, Salam 
mendesak kolega-kolega Eropa dan Amerikanya untuk mendukung pendirian lembaga 
yang diimpikannya itu. 

Akhirnya, setelah beberapa tahun Salam berupaya, majelis pemegang keputusan 
tertinggi IAEA menampik usul dewan penasehat keilmuannya. Proposal Salam 
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disetujui. Salam menghendaki agar ICTP dibangun di Pakistan. Sebagai Kepala 
Penasehat Keilmuan Ayub Khan, ia meminta sang Presiden memberi initial grant 
sebesar satu juta dollar untuk biaya bangunan dan fasilitas pendukung lainnya. 
Pemerintahan Ayub Khan menampik ide Salam. Dengan rasa berat, Salam akhirnya 
menerima tawaran dari Italia, orang kere-nya Eropa itu, yang bersedia memberi Salam 
kompleks bangunan ICTP di kawasan peristirahatan Pantai Miramare. Namun Salam 
tidak pernah menyerah berupaya mendirikan sebuah cabang ICTP di Islamabad. Ia 
selalu berkeinginan pulang dan membimbing para fisikawan muda. 

Keinginan sederhana Salam yang sulit ini — dan jadi mustahil sejak pentakfiran resmi 
Ahmadiyah pada 1974 — kelak membuatnya bertindak “kurang adil”. Salam memang 
cuma manusia biasa, bukan malaikat. Kompensasi atas keinginannya di atas, tulis 
kolega yuniornya Hoodbhoy, menghasilkan sikap dan kebijakan pilih kasih. Di ICTP, 
semua orang Pakistan — termasuk para penghojat kukuh Ahmadiyah — memperoleh 
pengistimewaan dan kemudahan akses menemui sang Direktur. Tak jarang para 
pengunjung dari negeri lain tampak merutuk-rutuki gejala “mafia Pakistan” itu, 
menggunjingi diskriminasi dan dendam rindu “Sang Godfather”. 

Dalam posisinya sebagai pendiri dan direktur, Salam membawa anaknya si ICTP itu 
tumbuh jauh melampaui bidang fisika teori. Setahun setelah pendirian ICTP, pada 
1965, Salam mengatur sebuah sesi brainstorming berjangka waktu setahun. Di tengah 
suasana Perang Dingin yang masih mencekam dunia, acara ini diarahkan Salam buat 
menjinakkan bom thermonuklir H untuk menghasilkan energi dari gas panas 
Hidrogen berat. Hasil dari acara yang dipimpin oleh Marshal Rosenbluth si Amerika 
dan Raoul Sagdeev yang berdarah Rusia, muncul menjadi suatu kebijakan 
internasional kerjasama eksperimental yang ditujukan bagi pemberian akses pada 
ummat manusia ke suatu sumber energi yang tak terbatas. Jauh sebelum usainya 
Perang Dingin, Salam telah membuat ICTP merangkum juga ilmu-ilmu komputer, 
elektronika, kimia, energi, lingkungan, bioteknologi dan rekayasa genetik. 

Keinginan Salam untuk membawa Dunia Ketiga pada penguasaan sains dan teknologi, 
tidak hanya berhenti di ICTP. Pada 1983, Salam memimpin sekelompok saintis 
terkemuka Dunia Selatan, mendirikan sekaligus menjadi presiden pertama The Third 
World Academy of Sciences (TWAS). Sains dan teknologi memang hanya dapat 
berkembang subur di Dunia Ketiga jika terdapat sejumlah praktisi yang cukup banyak, 
suatu komunitas ilmiah yang dapat bekerja dengan tenang, didukung oleh dana atau 
pasar dan infrastruktur eksperimental serta pustaka yang lengkap. Itupun masih harus 
ditambah dengan atmosfir kebebasan dan forum untuk saling memberi kritik secara 
terbuka kepada masing-masing bidang. 

Keanggotaan TWAS terbagi dua: fellows dan associate fellows, semuanya merupakan 
ilmuwan yang terpandang. Fellows dipilih dari para warga Dunia Selatan, dan 
associate fellows merupakan warga Dunia Utara yang asal-usulnya berakar di Selatan 
atau telah memberi sumbangan nyata bagi pengembangan Iptek di Bumi Selatan. Kini 
TWAS telah memiliki 410 anggota, 329 fellows dari 58 negara di Selatan dan 81 
associate fellows dari 12 negara Utara. Dengan dana sebagian besar disediakan oleh 
pemerintah Italia, setiap tahun, TWAS menganugerahkan penghargaan dan hadiah 
bagi para ilmuwan dunia ketiga yang paling menonjol. TWAS juga menyediakan dana 
untuk proyek penelitian yang memenuhi syarat di bidang biologi, kimia, matematika, 
fisika dan kedokteran. 
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Setelah menghimpun ilmuwan terbaik dari Selatan, Salam dan kolega-koleganya 
mencoba menyatukan segenap organisasi keilmuan di semua negeri berkembang. Pada 
1988, TWAS membantu mendirikan The Third World Network of Scientific 
Organizations (TWNSO). Organisasi Non Pemerintah ini antara lain bertujuan 
membangun kepemimpinan ilmiah dan politik Selatan dalam pembangunan ekonomi 
berbasis sains, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dunia melalui kerjasama 
Selatan-Selatan dan Selatan-Utara dalam sains dan teknologi. Dengan suara bulat, 
Abdus Salam ditunjuk sebagai presiden pertama jaringan organisasi keilmuan yang 
bisa jadi terbesar di dunia saat ini. Anggota TWNSO kini berjumlah 147 organisasi, 
termasuk 36 perguruan tinggi dan kementrian sains teknologi, 40 akademi ilmu 
pengetahuan, 42 badan riset dan 29 organisasi jenis lain dari 73 negara di Selatan. 

Meski ICTP telah melatih para ilmuwan muda dalam ilmu-ilmu murni dan terapan, 
negeri-negeri berkembang jelah lebih butuh jenis pelatihan lain agar bisa ikut terlibat 
lebih jauh dalam revolusi teknologi. Teknologi, terutama yang kandungan ilmunya 
tinggi seperti teknologi komunikasi, laser, farmasi dan materi industri baru, 
merupakan sumber kesejahteraan bagi negara yang menguasainya. Lembaga riset lain 
mesti diciptakan. Bersamaan dengan pembidanan TWNSO, pada 1988, Salam 
mengajukan rencana pembangunan The International Centre for Science and High 
Technology (ICSHT). Kajian pendirian ICSHT dilakukan bersama sejumlah ilmuwan 
terkemuka negeri-negeri berkembang dan beberapa pemenang Nobel — K.A. Muller 
dari Swiss, K.M. Siegbahn dari Swedia dan K. von Klitzing dari Jerman. Dukungan 
utama datang dari pemerintah Italia dan sejumlah negara industri besar. 

Sejak 1990, ICSHT telah membentuk tiga institut pendukung. Institut Internasional 
untuk Kimia Murni dan Terapan menggarap wilayah riset yang berkaitan dengan 
reaktivitas dan makromolekul. Institut Internasional untuk Teknologi Tinggi dan 
Material Baru mengelola empat kelompok riset: photonics, material komposit, 
superkonduktor dan semikonduktor. Institut Internasional untuk Iptek Bumi, 
Lingkungan dan Kelautan memfokuskan diri pada riset iklim dan perubahan global, 
interaksi ekologis, eksplorasi geofisika, iptek kelautan dan manajemen wilayah pantai. 

Pada awal dekade 90-an, peran penting kembali dimainkan Salam dan TWAS-nya, 
dalam pendirian The Third World Organization for Wowan in Science (TWOWS). 
Sejak diresmikan di Kairo, 1933, TWOWS telah menghimpun anggota 1500 
perempuan ilmuwan dari 80 negara berkembang. Tujuan utama TWOWS adalah 
mendorong kepemimpinan perempuan Selatan dalam sains dan teknologi melaui 
penguatan partisipasi efektif dalam proses pembuatan kebijakan dan pembangunan 
berbasis sains. TWOWS antara lain sudah berhasil membuat inventori 
terkomputerisasi berisi daftar ilmuwan dan teknolog perempuan aktif Dunia Ketiga 
dan organisasi-organisasi yang punya misi memajukan peran perempuan dalam sains 
dan teknologi. Sekretariat TWOWS, seperti juga sekretariat TWNSO dan TWAS, 
semuanya ngendon di lingkungan ICTP, memperkokoh kontribusi Salam menjadika 
Trieste Kota Ilmu Pengetahuan. 

Sekian tahun lalu, Salam lewat TWAS dan TWNSO ikut membidani kelahiran 
COMSATS (The Comission on Science and Technology for Sustainable Development in 
South). Dengan anggota yang terdiri dari para kepala negara atau kepala pemerintahan 
Dunia Ketiga, COMSATS memanggul tugas memarakkan kesadaran rakyat negeri-
negeri berkembang akan peran besar ilmu dan teknologi dalam pembangunan global. 
COMSATS juga bertugas mendorong prakarsa-prakarsa besar mengangkat kapasitas 
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penduduk asli Selatan dalam sains dan teknologi yang jelas sangat menentukan 
pembangunan berkelanjutan planet Bumi. 

COMSATS antara lain telah bekerjasama dengan TWNSO mewujudkan sebuah proyek 
ambisius: membuat sejumlah institusi ilmu pengetahuan yang kompeten di Selatan 
menjadi pusat-pusat keunggulan internasional. Pusat-pusat ini juga akan 
menyediakan pelatihan tingkat lanjut dan peluang riset bagi ilmuwan-ilmuwan muda 
dunia berkembang. Titik-titik simpul atau terminal-terminal generasi pertama 
jaringan pusat keunggulan ini telah dibangun di Bolivia, Brazil, Cina, Ghana, Jamaika, 
Nigeria, Syria, Tanzania, Turki, dan puji tuhan, Pakistan. 

Kiprah kemanusiaan Salam untuk Dunia Ketiga, lewat ICTP, TWAS, ICSHT dan 
TWNSO khususnya, telah membuatnya jadi satu model istimewa cendekiawan dunia. 
Ia memang bukan cendekiawan yang memproduksi simbol-simbol kultural-spiritual, 
atau yang menjelaskan dunia dengan cahaya teori ekonomi politik baru. Tetapi, kiprah 
kecendekiawanan Salam, dalam hal tertentu telah membuatnya tampil mengatasi 
sekaligus memperkaya warisan para intelektual Dunia Ketiga lainnya seperti 
rohaniawan Benua Hitam Desmond Tutu—uskup Anglikan Afrika Selatan peraih Nobel 
Perdamaian untuk penentangannya pada politik apartheid; penyair Amerika Latin 
Octavio Paz yang mencari tempat benuanya di tengah kemelut sejarah dan gagasan-
gagasan besar dunia; atau mistikus-intelektual Asia Soedjatmoko yang disebut-sebut 
orang sebagai pewakil kearifan dan hati nurani Dunia Ketiga. 

*** 

Islami-kah itu, jika Salam mejadi korban intoleransi fundamenatalisme ummat dan 
oportunisme para pemimpin politik, di Republik Islam Pakistan, hanya karena ia ikut 
dalam sekte Ahmadiyah, keikutsertaan yang ia warisi dari kasih sayang orang tuanya? 
Bagi pemegang berbagai bintang perghargaan dari seluruh dunia ini, pertanyaan tadi 
mungkin adalah pertanyaan kekanak-kanakan, yang tidak secara jernih dan bijak 
memahami seluruh persoalan. Pertanyaan itu khas pengidap amnesia, meski dengan 
tingkat keparahan yang lunak. 

Memang, ketika Pakistan berada di bawah Ayub Khan, Tulis Pervez Hoodbhoy dalam 
kesaksiannya yang menyentuh “Abdus Salam—Past and Present”, Salam memperoleh 
pengaruh dan penghargaan yang lumayan pantas. Sebagai kepala penasehat ilmu 
pengetahuan Presiden, ia berada pada posisi yang tepat untuk mendorong program 
besar pelatihan ilmuwan. Di posisi itu, ia juga membentuk PINSTECH (Pakistan 
Institue of Science and Technology), dan menciptakan badan antariksa SUPARCO 
(Space and Upper Atmosphere Committee). Pengaruhnya berlanjut, meski daya 
jangkaunya lebih kecil, dalam masa-masa pemerintahan Agha Mohammed Yahya 
Khan dan Zulfikar Ali Bhutto. 

Tahun 1974 merupakan titik balik dari kehidupan Salam di Pakistan. Dengan sebuah 
keputusan Dewan Nasional, Ahmadiyah ditakfirkan dari Islam. Massa mengecam 
Salam dan dengan aksi protes menuntutnya mundur dari posisi resminya sebagai 
kepala penasehat ilmu pengetahuan. Atas permintaan Bhutto, Salam setuju untuk 
membantu, secara informal. Tapi sejak itu, keterlibatan Salam dalam pemerintahan 
Bhutto lebih bersifat simbolik ketimbang substansial. Agak Paradoksal bahwa Salam 
mendapatkan tempat yang lebih baik justeru pada masa kekuasaan Zia ul-Haq yang 
retorika islamnya lebih keras. Zia menerima Salam sebagai tamu negara dan 
menganugerahinya dengan bintang Nishan-i-Imtiaz di tahun yang sama ketika Salam 
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menerima Nobel. Tapi betapapun juga, secara seksama Salam dijauhkan dari kegiatan-
kegiatan keilmuwan di dalam negeri. Dalam masa jabatan pertamanya sebagai 
perdana menteri, Benazir Bhutto tidak merasa perlu mengabulkan permohonan Salam 
untuk beraudiensi dengannya. Dan Nawaz Sharif memuncaki semua ‘keajaiban’ ini 
ketika ia membuat daftar alumni istimewa Government College dan sama sekali tidak 
mencantumkan di situ nama Abdus Salam, alumni yang paling gemilang di antara 
semuanya. 

Pernah sekali waktu, Salam mengunjungi Islamabad sebagai tamu Jenderal Zia. Salam 
yang selama ini diam-diam mengirimkan uang hadiah dan penghargaan yang 
diterimanya ke Pakistan untuk membiayai para ilmuwan muda dan membangun 
institusi ilmiah, saat itu baru saja diumumkan memenangkan Nobel. Kesempatan itu 
hendak dimanfaatkan oleh warga Departemen Fisika Universitas Quaid-I-Azam: 
mengundang Salam memberikan ceramah ilmiah. Tapi, sayap mahasiswa dari suatu 
partai religio-politik mengancam akan menggunakan kekerasan jika Salam sampai 
menginjakkan kaki kampus itu. Rencana ceramah ilmiah itu akhirnya dibatalkan. 
Ancaman pada Salam ini, tidak membuat Salam jera untuk terus mengirimkan uang 
hadiah Nobelnya ke Pakistan. Beberapa tahun setelah kejadian di Universitas Quaid-i-
Azam, sebuah coverstory mingguan TAKBIR menulis sesuatu tentang Salam yang lalu 
menyulut histeria nasional. Jika dulu sebelum kemerdekaan, Salam mengobarkan 
histeria nasional untuk prestasinya yang memecahkan rekor sejarah pendidikan Anak 
Benua India, kini, sesudah kemerdekaan, Salam membangkitkan histeria untuk 
tuduhan menjual rahasia nuklir Pakistan. Tampaknya iklim seperti ini pula yang 
memaksa Fazlur Rahman, pemikir muslim modernis terkemuka yang dihormati 
komunitas akademik internasional, harus hijrah ke Chicago dan tak pernah kembali. 

Segenap kejadian yang buat orang lain bisa bikin mutung, patah arang itu, dihadapi 
salam dengan kepala batu. Kecintaan Salam pada ummat Islam Pakistan, pada ummat 
Islam sedunia, memang tak pernah pupus. Bahkan iman Salam pada islam, tidak kalah 
“buta dan mutlaknya” dibanding para pemboikotnya itu. Salam bukan saja 
menganggap islam sebagai inspirasi utama mencari hakekat terdalam kosmos fisik. Ia 
bahkan sekali waktu menganggap bahwa sains dan teknologi, dengan metode 
eksperimentalnya, bisa hadir di bumi semata-mata karena peradaban islam. 

Salam memang agak sedikit berlebihan. Ia seperti sengaja ikut memandang sebelah 
mata pada metode eksperimental yang antara lain telah dirintis Aristoteles di Yunani. 
Dalam salah satu tulisannya “The Golden Age of Science in Islam: The Experimental 
Methode” Salam mengutip Robert Briffault yang ekspresionisme sejarah dan 
pandangan dunianya dengan jelas mengabaikan sumbangan peradaban Cina, India, 
Roma, Mesir Kuno dan peradaban-peradaban besar lain yang telah ikut menyusui 
sains dan teknologi. Kata-kata Briffault yang setengah meremehkan prestasi 
intelektual para pemikir Yunani, misalnya: “Orang-orang Yunani membuat 
sistematisasi, menggeneralisasi dan menyusun teori. Tapi cara-cara investigasi 
yang tekun, penumpukan pengetahuan positif, pencatatan metode sains, 
pengamatan panjang dan rinci, dan penyelidikan eksperimental, semua itu 
merupakan hal yang benar-benar asing bagi tempramen Yunani.” 

Tapi mungkin Salam dapat dimaafkan—Ia bukan sejarawan, dan ia hanya mengutip 
orang lain. Lagipula, bisa saja penilaiannya yang agak selfish dan kurang seimbang itu, 
adalah satu cara untuk memprovokasi kesadaran ummat islam atas ketakterpisahan 
kemajuan peradaban Islam dan ummat manusia keseluruhan dengan penguasaaan 
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sains dan teknologi. Obsesi terbesar Salam yang terus menghantuinya sepanjang hayat 
adalah penguasaan sains dan penciptaan pengetahuan ilmiah di dunia muslim. 

Memang, ketika Eropa masih terlelap berkubang dalam jaman yang oleh Voltaire 
dihina sebagai Era Kegelapan, dunia islam selama tujuh abad berada di puncak 
tertinggi bangunan pengetahuan ummat manusia. Di bawah kekhalifahan Umayyah, 
Cordova di Spanyol dibangun sebagai kota ilmu yang menjadi kebanggaan bagi dunia 
beradab. Di Bagdag, Al-Makmun mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi tempat 
bermuara dan bertarungnya seluruh pemikiran paling kreatif dari segenap penjuru 
dunia. Di bawah perlindungan para penguasa yang tercerahkan dan cinta ilmu, di 
tengah suasana merdeka dan liberal yang melepas bebas seluruh imajinasi dan 
argumentasi, para ilmuwan muslim dan non-muslim, arab dan terutama non-arab, 
bekerja menghasilkan pemikiran-pemikiran yang paling menentukan dunia pada saat 
itu, dan tetap meninggalkan pengaruh besar sampai sekian abad sesudahnya. 

Di tengah suasana yang seperti itulah, diselang-selingi oleh gelombang kebangkitan 
ortodoksi dan formalisme yang tidak jarang merupakan mimpi buruk bagi para 
pemikir bebas dan pencari kebenaran, para ilmuwan Islam meletakkan dasar bagi 
revolusi besar kemanusiaan. Jamshid al Khasani menemukan teorema binomial dan 
dengan demikian mengantisipasi pekerjaan kalkulus Newton 700 tahun sebelumnya, 
terjemahan bahasa Latin Kitab Al-Syifa’ Ibn Sina diajarkan selama berabad-abad di 
universitas-universitas Eropa dan Ibn Rusyd diangkat menjadi salah satu filosof 
pertama Jaman Reformasi. Untuk mengokohkan kekuatan karya intelektual mereka, 
Al-Kindi, Jabir Ibn Hayyan, Alhazen atau Al-Biruni, menghidupkan metoda 
eksperimental. Metode kerja ilmu ini memang telah dikenal oleh Aristoteles, tapi tidak 
pernah menjadi metode kerja utama para pemikir besar Yunani baik sebelum maupun 
sesudah Aristoteles. 

Metode yang kemudian menjadi dasar pembangunan sains modern ini, telah 
membawa dunia Islam pada puncak kegemilangan peradabannya. Beberapa ratus 
tahun kemudian, Roger Bacon yang dalam literatur sejarah ilmu pengetahuan modern 
disebut-sebut sebagai perumus metode kerja ilmiah, tanpa kenal bosan terus 
mengumandangkan bahwa pengetahuan tentang peradaban Arab (tepatnya Islam) dan 
tentang pengetahuan Islam, adalah jalan satu-satunya menuju pengetahuan sejati. 
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sains modern sekarang ini, yang telah 
dikembangkan jauh oleh Barat, tak lain adalah sebuah benih warisan ummat manusia 
dengan porsi sumbangan terbesar datang dari Greko-Islam. Sains modern, 
pengetahuan rasional dan metode eksperimental, memang merupakan kontribusi 
paling monumental dari Peradaban Islam. 

Tetapi kini, tak diragukan lagi bahwa dari seluruh peradaban di planet ini, sains 
menepati posisi yang paling lemah di dunia muslim. Ini memang merisaukan Salam, 
dan siapapun yang betul-betul peduli pada nasib ummat. Kelemahan ini berbahaya 
karena kelangsungan hidup suatu masyarakat pada jaman ini secara langsung 
tergantung pada penguasaannya atas sains dan teknologi. Tapi bukan hanya karena 
makin signifikannya sains dan teknologi, yang membuat Salam tanpa bosan 
mendorong penguasaan iptek. Juga bukan hanya karena perintah Tuhan dan Rasul-
rasul-Nya kepada ummat manusia untuk Tahu. Yang paling menggangu Abdus Salam 
rupanya adalah rasa harga diri sebaga anggota dari komunitas internasional: Orang-
orang islam harus menunaikan tanggung jawab dan membayar utang-utangnya atas 
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manfaat yang telah diambil dari stok riset dan pengetahuan ilmiah yang telah 
dibangun Barat selama ratusan tahun terakhir. 

Salam senantiasa teringat pada pertanyaan seorang pemenang Nobel fisika dari Eropa: 
“Salam, benarkah kamu berpikir bahwa kami di Barat, punya kewajiban untuk 
menolong, menyumbang, memberi makan dan menjaga kelangsungan hidup 
negara-negara yang tidak pernah ikut menciptakan atau sekedar menyumbang 
sejumput pun pada perbendaharaan pengetahuan kontemporer?” 

Bagi Salam, sekalipun si Nobelis tidak pernah bertanya macam begitu, rasa harga 
dirinya tetap teriris-iris kala ia memasuki sebuah rumah sakit dan merenungkan 
betapa nyaris setiap obat mutakhir penyambung hidup, sejak dari pinislin sampai ke 
teknologi pembedahan otak, telah diciptakan dan dibangun tanpa andil ataupun input 
dari dunia muslim. 

Jika dulu, sains berutang pada peradaban islam, maka kini ummat islamlah yang 
berutang pada sains mutakhir. Harga diri ummat Islam mengharuskannya untuk 
melunasi utang-utang itu. Lewat karyanya, Salam memang sudah menunjukkan, 
bahwa orang Islam masih sanggup membayar utang itu. Lagi pula, sudah ada sejumlah 
penguasa dan pemilik kekayaan dari negeri-negeri islam yang tergerak memberi 
perhatian lebih seksama terhadap pengembangan sains dan teknologi. Tapi 
sumbangan Salam dan perhatian para penguasa itu masih teramat belum memadai 
bila dibandingkan dengan besarnya utang-utang itu. 

Salam sudah berangkat menuju Yang Esa di usia menjelang 71. Kita yang 
ditinggalkannya kini, hanya dapat bertanya, benarkah kita juga punya rasa harga diri 
religius, seperti rasa harga diri yang menggerakkan tokoh yang teramat dihormati oleh 
komunitas sains internasional ini? Yang pasti, penerima 40 lebih gelar Doktor Sains 
Honoris Causa dari 39 universitas/lembaga ilmiah dari 28 negara di seluruh dunia ini, 
telah menyatakan dengan tegas: harga diri suatu ummat kini tergantung pada 
penciptaan prestasi ilmiah dan teknologis. Harga diri itu, seperti yang telah dibuktikan 
oleh Salam sendiri bukan saja dapat mengangkat suatu ummat sejajar dengan ummat 
lain. Gerakan dan keikut-sertaan mencipta sains teknologi akan memberi kontribusi 
pada peningkatan harkat seluruh ummat manusia, tanpa melihat agama dan asal-usul 
kebangsaannya. Itulah rahmatan lil’ alamin.. 

*** 

Setengah bulan sesudah pemakaman Abdus Salam, di Jakarta pada 7-8 Desember 
1996 lalu, berlangsung konferensi antar-bangsa dari International Islamic Forum For 
Science, Technology And Human Resources Development (IIFTIHAR). Acara besar 
dan langka ini dihadiri oleh 400 peserta dari 102 negara, melahirkan Deklarasi Jakarta 
dan Rencana Aksi. Di acara penutupan, didahului oleh seruan takbir dan penggebukan 
gong, BJ Habibie sebagai ketua pertama IITIHAR, disusul oleh Anwar Ibrahim — 
“birokrat ajaib” Malaysia yang mengutip Jose Ortega Y Gasset — menandatangani 
deklarasi. Lalu menyusul Presiden Islamic Development Bank Dr Ahmad Muhammad 
Ali, Sekjen Rabithah Alam Islami Abdullah bin Salem bin Obeid, Sekjen Lembaga 
Mukjijat Alquran dan Assunnah dalam Iptek Abdullah Musleh, Presiden Federasi 
Pendidikan Islam Internasional Dr Tawfik Al-Shawi, Presiden Lembaga Internasional 
untuk Pemikiran Islam Dr Ahmad Totonji, dan para peserta konferensi sebagai 
individu dan saksi. 
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Sehari sebelum deklarasi itu ditandatangani, berbagai percik pemikiran yang menarik 
bergentayangan di ruang-ruang diskusi komisi. Misalnya adalah ajakan untuk 
mewujudkan apa yang oleh penggagasnya seorang arab berjenggot merah disebutnya 
Islamic City Of Sciences. Kota ilmu ini, kata si Arab, bisa saja terletak di benua Eropa 
atau Amerika Utara, yang infrastukturnya lebih memadai. Kota ini merupakan pilot 
project bagi pembentukan kota-kota dan masyarakat yang menghidupkan sekaligus 
dihidupi oleh, kita sebut saja, islamosfir. Sebagai perwujudan dari islamosfir, ia 
terbuka bagi siapapun, muslim atau non-muslim: kota yang akan memberi arti nyata 
dan kreatif pada kata rahmatan lil’alamin. 

Seorang utusan dari Malaysia mengajukan usulan lain. Setiap tahun, katanya, ada 
jutaan ummat islam dari seluruh penjuru bumi berkumpul di kota Mekah. Alangkah 
bagusnya membuat bazaar teknologidi kota suci itu, sehingga kaum muslimin 
sepulang dari sana tidak hanya membawa sajadah atau siwak, tapi terutama sekali 
adalah pemahaman akan ilmu-ilmu dan teknologi yang diperlukan di tanah airnya. 

Kota Ilmu dan Bazaar teknologi di Mekah, hanyalah beberapa di antara gagasan 
cemerlang yang terlontar di forum IIFTIHAR. Meski tidak benar-benar revolusioner 
dan mencekam, tidak tersusun dalam sebuah bangunan rencana besar yang orisinal, 
ide-ide itu sangat menarik, apalagi bila diletakkan dalam situasi ummat islam seabad 
belakangan ini. Saya yang menyusup sebagai peninjau spontan, tiba-tiba merasa, andai 
saja Salam masih hidup, tentu ia kan tersenyum senang melihat hingar bingar itu. Saya 
bayangkan ia sejenak dapat mengatasi penyakit Parkinson yang merajam tubuhnya di 
usia senjanya. Apalagi kalau ia sempat memperhatikan betapa keberhasilan acara 
dunia muslim itu ternyata sangat ditopang oleh perempuan-perempuan muda yang 
pontang-pantimg di lapangan. Agak aneh—sebenarnya tidak juga—bahwa nama Abdus 
Salam sekalipun enggak pernah disebut-sebut di forum internasional itu. Bahkan 
kaum terpilih negeri-negeri muslim, juga bisa punya cakrawala ingatan lumayan 
pendek. 

Tapi andai Salam hadir, sekalipun ia akan sangat antusias dengan acara besar dan 
langka ini, ia pasti akan sangat berhati-hati dengan retorika sejumlah peserta tentang 
proyek besar islamisasi sains. Ada sejumlah peserta memang yang tetap cukup 
terpukau dengan proyek besar itu, dan ikut menyeru pada ‘Sains Islam’ yang 
dimotivasi atas nama agama, dan bukan secara kultural-antropologis, apa pun 
maknanya. Bagi Salam, proyek besar itu, perlu dikaji secara lebih jernih. Itu proyek 
yang salah alamat, berlebihan dan bisa berbahaya. Mungkin saja proyek ini dilandasi 
niat luhur, tapi pemahamannya yang distortif terhadap hakekat, dinamika dan 
keterbatasan ilmu pengetahuan, dapat memarjinalisir ummat islam dari hiruk-pikuk 
pembangunan dan penciptaan sains. Tidak ada itu yang namanya sains Islam—
sebagaimana tidak ada pula sains Hindu, sains Yahudi, sains Khong Hu Cu, serta sains 
Kristen—setidaknya secara epistemologis ilmiah Popperian. Hanya ada satu sains, dan 
itu adalah realisasi diri ummat manusia. Ia senantiasa tumbuh mekar dari problem 
dunia, bukan dari wishful thinking. Sains itu universal — tulis Salam dalam Pengantar 
buku menarik Pervez Hoodbhoy Science and Islam — fakta dan persoalannya 
mendunia. 

Dengan segala ukuran yang diterima oleh dunia saat ini, rasanya adalah Abdus Salam 
yang paling tepat memimpin IIFTIHAR — forum Islam antar bangsa yang secara resmi 
menyatakan diri akan bekerja sama, mereformasi, dan mengembangkan Iptek dan 
sumber daya manusia untuk pembangunan serta kemajuan Muslim maupun seluruh 
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manusia di dunia.. Dan jika itu terjadi, duet Salam-Habibie, ditopang oleh Anwar, 
Totonji, Obeid, dan segenap kekuatan dunia muslim, dapatlah kita berharap: dunia 
muslim, dalam waktu yang tidak terlalu lama, benar-benar bisa menjadi rahmatan 
lil’alamin. Tapi duet Salam-Habibie tentu mustahil. Dan benarlah apa yang pernah 
dikatakan oleh majalah terkemuka Scientist 20 tahun yang silam itu bahwa, dunia 
merugi karena Salam hanya dapat hidup sekali. 

Alangkah baiknya, sebagai salah satu langkah mewujudkan cita-cita IIFTIHAR, selain 
mengembangkan warisan Salam seperti pranata-pranata keilmuan Dunia Ketiga, 
diciptakan institusi Abdus Salam Prize. Hadiah Salam, di samping Grant Salam, 
diberikan tiap jangka waktu, bisa tiap tahun bisa juga tiap lima tahun. Kategori hadiah 
itu bisa bermacam-macam, disesuaikan dengan realitas dunia dan tuntutan jaman 
baru. Sederhananya, hadiah-hadiah itu terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok 
pertama berupa hadiah-hadiah buat yang paling berjasa dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan demi untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Kelompok kedua adalah 
hadiah-hadiah buat mereka yang paling berjasa bagi pengembangan dan penguasaan 
sains dan teknologi di dunia berkembang. 

Tentang prestasi intelektual murni, posisi Salam sangat kokoh dalam sejarah 
pertumbuhan pengetahuan dunia. Salam berdiri sejajar dengan para raksasa dunia 
seperti ilmuwan Inggeris Newton yang menemukan hukum gravitasi universal pada 
1687, ilmuwan Perancis Couloumb yang menemukan hukum muatan listerik pada 
1770, fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell yang menyatukan gaya elektrik dan 
gaya magnetik pada 1870-an, fisikawan Jepang Hideki Yukawa yang memergoki 
hukum yang mengatur gaya nuklir kuat pada 1935, dan dengan ilmuwan kelahiran 
Italia yang juga Bapak reaktor nuklir Enrico Fermi penemu gaya nuklir lemah dan 
peraih Nobel Fisika 1938. 

Sejak munculnya sains dan teknologi sebagai kekuatan terbesar pengubah sejarah, tak 
ada seorang cendekiawan pun—yang secara sadar dan metodis telah bekerja mati-
matian menjadikan sains dan teknologi dapat dikuasai oleh sebanyak-banyaknya 
ummat manusia—yang bisa menandingi Salam. Di bidang yang paling menetukan 
masa depan ummat manusia, yang paling mempengaruhi keadilan dan kelangsungan 
kehidupan bersama ini, kontribusi Abdus Salam tak tertandingi oleh genius mana pun, 
tidak oleh Albert Einstein, apalagi oleh Stephen Hawking. 

Kiprah Abdus Salam yang sekali waktu pernah menyebut dirinya hanya sebagai 
penerus para ilmuwan muslim seribu tahun yang silam—pernyataan ini salah: dalam 
diri Salam, di samping muncul sosok ilmuwan agung seperti Avicenna atau Albattani, 
juga tampil figur kenegarawanan Nizamul Mulk, pencipta dan penyebar luas institusi 
madrasah yang telah ikut memberi peradaban islam kekuatan yang tak tertandingi di 
masa kegemilangannya—memang dapat menyambungkan kembali semesta kognitif 
dunia muslim ke masa silam yang sangat jauh. Dan itu bukan saja ke masa ketika 
ketika peradaban leluhurnya memimpin dunia di jaman keemasannya, tapi juga ke 
masa-masa kelahiran dan pertumbuhan alam semesta fisik. Tetapi, lebih dari 
penyambungan ke akar masa silam itu, karya Salam telah memberi pada ummat 
manusia, bukan hanya kaum muslim, sehimpun perbuatan, serentetan institusi, 
sebentang wawasan akbar dan bekal yang luar biasa untuk merayakan, memenangkan 
dan mensyukuri masa depan yang terentang sangat jauh. Dan itu bukan hanya untuk 
masa abad-abad awal millenium ketiga yang tengah dijelang dunia.*** 
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KEADILAN SOSIAL: Benturan Peradaban, 

Multikulturalisme, dan Fungsi Rasio 

POSTMODERNISME sering dikatakan "membunuh rasio". Namun, sebenarnya tidak, 
ia hanya memecah belah dan membiarkannya tetap terpecah belah. Dampak pecah 
belah itu pun tak perlu diartikan sebagai adu domba. Benturan peradaban sering kali 
dianggap merupakan ekses dari postmodernisme. Sebenarnya tidak. 

BENTURAN peradaban barangkali lebih harus menjadi tanggung jawab modernisme 
daripada postmodernisme. Dalam bentuknya yang lebih moderat, postmodernisme 
masih menjanjikan keberlangsungan hidup dan bahkan keberlangsungan dari hidup 
yang sejahtera. Bentuk moderat dari postmodernisme ini akan kita sebut sebagai 
"multikulturalisme". 

Multikulturalisme memuat banyak kelebihan etis maupun praktis, namun dia 
mengandung kekurangan dalam satu hal besar, yakni membatasi fungsi rasio hanya 
sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan hidup dan hidup lebih sejahtera. 
Rasio sebenarnya dapat beroperasi dengan bertolak dari pangkalan yang sama sekali 
tak berhubungan dengan pengalaman langsung, berkelana di wilayah-wilayah abstrak 
dan berhenti pada oasis-oasis abstrak dari gurun abstrak tanpa tepi. Rasio adalah 
operasi imajinasi, namun imajinasi itu adalah imajinasi rasional, artinya imajinasi 
yang memiliki disiplin diri. 

Retorika "Mockery" 

Postmodernisme pada akhirnya ialah pengakuan pada adanya multirasionalitas. 
Dengan begitu, setiap klaim rasionalitas perlu menimbulkan syak wasangka 
sebagaimana diajarkan oleh Alasdair MacIntyre. Kalau kita berbicara tentang 
rasionalitas harus jelas lebih dahulu rasionalitas siapa atau rasionalitas yang mana 
(MacIntyre: 1988). 

Apalagi, rasionalitas-rasionalitas dari kultur-kultur besar dan kuat selama ini 
cenderung mengklaim diri sebagai "universal" dan mengindoktrinasikan diri kepada 
kaum pinggiran. Mungkin dapat dijadikan sebagai sekadar contoh, bagaimana kultur-
kultur non-Jawa di sebuah republik modern masih harus memiliki satuan administrasi 
yang bernama "kelurahan" atau "kabupaten". Contoh lain yang dapat diambil dari 
khazanah feminisme radikal ialah bagaimana kaum perempuan terpaksa harus 
mempelajari sejarah sebagai history dan bukannya her-story. 

Dalam arti ini, salah satu nilai lebih dari postmodernisme ialah bahwa ia mendorong 
terjadinya konsientisasi. Kaum pinggiran diberanikan untuk membongkar atau 
mendekonstruksi rasionalitas-rasionalitas opresif dan mengubah sejarah serta 
masyarakat melalui "kata-kata" mereka sendiri. Postmodernisme dapat dengan gegap-
gempita menawarkan pembebasan ini. Pembebasan itu tentu saja tidak harus 
digambarkan dengan pembebasan yang mendasarkan diri pada rasionalitas sebuah 
conviction yang mapan. Pembebasan itu dapat juga hanya berupa penggembosan 
berbagai conviction melalui olok-olok (mockery). Di bawah pengaruh iklim 
postmodern semacam ini, tak ada hal yang memiliki privilese untuk terlindung dari 
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olok- olok. Upacara pengukuhan seorang guru besar filsafat, misalnya, ternyata dapat 
bertaburan dengan olok-olok (Kompas, 11/3/ 2003). Benar apa yang dikatakan Rorty, 
filsafat dan kerja rasional lainnya tidak perlu diberi privilese (Rorty, 1980: 3-13). 

Akan tetapi, kita ingat bagaimana seorang tokoh pemikir pembebasan yang bernama 
Ivan Illich bahkan pernah bertanya "after deschooling, what?". Pertanyaan itu 
dilontarkannya sesudah dirinya sendiri dan banyak tokoh lain semisal Paulo Freire 
menelanjangi sekolah sebagai sambungan tangan dari penindasan budaya. Pada 
tempatnya pula bila kepada postmodernisme orang bertanya after deconstruction, 
what? 

Postmodernisme 

Namun postmodernisme dapat amat serius. Sebagian dari yang serius ini memasukkan 
tesis yang bernama incommensurability. (Rorty, 1980: 313-394 dan Rorty, 1989: xiii-
xvi). Model dari pelbagai aktivitas kebudayaan, termasuk sains, adalah permainan, 
atau bahasa, atau-dalam bahasa Wittgenstein- permainan-bahasa (language-game). 

Setiap permainan dan setiap bahasa memiliki aturan main masing-masing. Tidak 
mungkin kita menilai aturan permainan bulu tangkis dari sudut aturan permainan 
sepak bola. 

Tidak mungkin juga kita menilai tata bahasa Inggris dari tata bahasa Belanda. Apa 
yang salah bagi sepak bola merupakan tindakan yang wajib bagi bola basket. Apa yang 
salah bagi bahasa Inggris dapat merupakan cara berbahasa yang benar bagi bahasa 
Belanda. Selebihnya, apa yang dianggap penting dalam suatu bahasa dapat sama sekali 
tidak relevan bagi bahasa-bahasa lain. Dalam menggunakan kata ganti kedua, apa 
yang dianggap penting bagi orang Jerman dan Perancis dianggap tidak relevan bagi 
orang berbahasa Inggris, kecuali bila pihak kedua itu Tuhan. 

Apa yang dianggap penting dalam suatu permainan dapat sama sekali tidak relevan 
bagi permainan-permainan lain. Orang dapat saja bermain kartu di atas meja ping-
pong, namun tidak bermain ping-pong di atas meja kartu. 

Begitu pula dalam hal kebudayaan. Ada kebudayaan yang menilai tinggi otentisitas 
dan menganggap hina peniruan. Ada kebudayaan yang menganggap meniru itu wajib, 
asalkan tiruannya dimanfaatkan bagi masyarakat banyak dan memiliki mutu lebih 
baik dari yang ditiru. Ada kebudayaan yang menghalalkan tiru-meniru, mengatakan 
bahwa tiruan itu bukan tiruan, padahal memiliki mutu lebih buruk. 

Kasus sengketa dagang yang melibatkan IBM dan Fujitsu pada akhir tahun 1980-an, 
seputar persoalan intellectual property right, menunjukkan hal itu (Stewart: 1996, 
270-285). "Caux Roundtable Principle" yang di dalamnya termuat kebajikan-kebajikan 
yang mendasarkan diri pada nilai-nilai human dignity dan kyosei dimaksudkan untuk 
mengatasi perbedaan budaya itu ( Nugroho: 2001, 38-53). 

Tesis incomensurability tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat melakukan studi 
perbandingan antar rasionalitas. Ia hanya mengatakan bahwa pada akhirnya tak ada 
impartiality atau obyektivitas untuk mengatakan suatu bahasa, permainan atau 
rasionalitas itu "lebih" dari rasionalitas lain. Setiap putusan muncul dari suatu sistem 
rasionalitas. Setiap sistem membenarkan dirinya sendiri dalam apa yang disebut 
"lingkaran hermeneutik" (hermeneutic circle). 
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Tak perlu berarti bahwa sintesis tidak mungkin diikhtiarkan. Bahasa Esperanto dibuat 
dan diperkenalkan biarpun tak banyak yang menuturkan. Bahasa Jawengdonesia 
("miksyurr besok jadi yoo, tengkyu berat lhoo") sengaja atau tak sengaja semakin 
banyak dituturkan. 

Namun sintesis itu tidak akan menjadi sebuah "supra bahasa". Ia hanya bahasa di 
antara bahasa-bahasa lain. Hasil dari sintesis antara permainan-permainan adalah 
juga sebuah permainan di antara permainan-permainan. Ketika orang mau membuat 
sintesis antara agama- agama, hasilnya juga berupa sebuah agama di antara agama-
agama. 

Dengan kacamata pemikiran seperti ini, masihkah kita akan berbicara tentang 
"moralitas" sesungguhnya atau "realitas" sesungguhnya atau "pengetahuan" 
sebenarnya? Kesungguh-sungguhan hanya bersifat lokal, partikular, komuniter, 
primordial, parokial. Tidak penting apa referensi dari reagan dalam wacana bangsa 
Amerika, namun dalam wacana yang telah melahirkan karya-karya almarhum Umar 
Kayam dia telah menjadi rigen, tekun dan rajin (di Banyumas kata "rajin" malah juga 
berarti "rapi"). Tak ada yang menganggap "mister Rigen" versi Umar Kayam sebagai 
bentuk inferior dari Reagan "asli". 

Dunia bisnis semula juga mengolok-olok McDonald’s Paris sebagai sebuah restoran 
fast food yang turun derajat menjadi sebuah gerai slow food, karena latar belakang 
kultural dan karena itu juga perilaku konsumen yang berbeda. Ketika gerai-gerai slow 
food MacDonald’s Paris justru secara pragmatis menyesuaikan diri dengan lingkungan 
kultural dan bahkan merias diri menjadi gerai-gerai yang chic, dunia bisnis sekarang 
sedang berdebar-debar menanti apakah gerai-gerai McDonald’s di pelosok dunia lain 
akan mengikuti gerai "asli" atau malah akan merias diri a la McDonald’s Perancis 
(Nugroho dan Cahayani, 2003). 

Benturan Peradaban? 

Karena adanya tesis incommensurability orang kadang-kadang mengaitkan 
postmodernisme dengan "benturan peradaban". Spesies manusia akan mati tercekik 
karena dengan klaim "universal" peradaban-peradaban lokal akan saling mengerkah. 

Yang terjadi adalah drama bellum omnium contra omnes yang bukan lagi sekadar the 
war of every man against every man seperti dikatakan oleh Hobbes, tetapi lebih 
berupa the war of every civilization against every civilization. Karena tidak ada 
"rasionalitas universal" untuk menghakimi siapa yang "benar", maka kompetisi klaim 
harus diselesaikan dengan kekuatan lain. Muncullah pemeo might is right, 
kekuatanlah yang akan menentukan siapa-siapa yang pantas disebut "universal", yang 
dalam perkembangan sejarah lazimnya berhubungan dengan klaim kebenaran "final" 
(Huntington/Ruslani, 2000: 597). 

Polarisasi yang terjadi di panggung global sekarang ini menyangkut "krisis Suriah" tak 
jarang diartikan sebagai salah satu contoh benturan peradaban. Ketakmampuan elite 
politik nasional untuk bersikap sebagai "negarawan", dengan mengambil jarak dari 
"kepentingan kaum" atau dengan kata lain bersifat impartial, mungkin juga punya 
hubungan dengan mustahilnya mengambil sikap impartial dalam kerangka pikir 
postmodern ini. Tetapi sebenarnya tidak adil kalau tanggung jawab atas benturan 
peradaban begitu saja dilemparkan kepada postmodernisme. Postmodernisme 
berhenti pada local wisdom dan memustahilkan universal truth. 
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Artinya usaha untuk membuktikan siapa lebih benar atau lebih baik atau lebih 
universal kebenaran atau kebaikannya, dengan cara-cara rasional maupun tidak, 
adalah usaha yang berlebihan, superfluous. Menganggap benturan peradaban sebagai 
konsekuensi logis dan praktis dari postmodernisme mencederai postmodernisme 
secara tidak adil, karena baginya rasionalitas setiap peradaban tidak perlu dibentur-
benturkan dan klaim "global" atau "universal" hanyalah bunyi angin dari ban kempes 
modernitas. 

Bagi postmodernisme, kompetisi antarperadaban untuk menentukan kelebih-
beradaban merupakan kekeliruan bukan hanya pada caranya, tetapi sudah sejak titik 
tolak berpikirnya. 

Multikulturalisme 

Oleh karena itu, kenyataan yang sangat relevan bagi postmodernisme adalah 
multikulturalisme. Begitupun kewajiban yang sangat relevan bagi postmodernisme 
adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak untuk berbeda secara budaya (the right 
of cultural diversity). Lebih lagi, postmodernisme yang sangat menggarisbawahi 
sekat-sekat yang ditimbulkan oleh incommensurability pun sama sekali tidak 
menganjurkan "benturan peradaban". Sebaliknya yang dianjurkan ialah "toleransi" 
dalam bentuk norma "non-cruelty" antarmanusia dan dengan demikian juga 
antarperadaban (Rorty, 1989: 189-198). Artinya, biarkan setiap komunitas hidup 
dengan wacana lokal dan dengan rasionalitas lokal masing-masing yang selama ini 
sudah "jalan" sebagai bentuk kehidupan yang diakrabi, menjadi custom atau tradisi. 
Malahan kerja ilmiah sebenarnya juga "tradisi" semacam itu dengan "rasionalitas 
lokal" masing-masing yang oleh Kuhn disebut sebagai "paradigma". Juga di antara 
paradigma ilmiah sebenarnya perlu ada toleransi yang oleh Feyerabend dikalimatkan 
menjadi anything goes (Lakatos and Musgrave, 1970: 197-230). 

Multikulturalisme menganggap bahwa etnosentrisme, xenosentrisme maupun 
xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban 
untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak-hak untuk berbeda 
secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi 
budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki "hak hidup" yang wajib 
dihormati. Keanekaan budaya yang masing-masing duduk sama rendah berdiri sama 
tinggi ini merupakan konsientisasi berikut yang disodorkan oleh multikulturalisme. 
Pada tingkat praktis, multikulturalisme juga menunjuk kemungkinan "penyesuaian 
budaya" atau "dialog budaya" dalam pengalaman individual maupun kelompok. 

Perusahaan retail Wal-Mart, yang baru saja memperoleh predikat "perusahaan paling 
dikagumi" (most admired company) versi Fortune, merupakan perusahaan dengan 
kultur kuat namun mampu memodifikasi diri dalam dialog-dialog dengan beraneka 
budaya nasional yang menjadi tempat operasinya (host country) (Fortune, 2003, No 4, 
hal 32). 

Fungsi Rasio 

Namun permasalahan yang tetap membayang-bayangi multikulturalisme ialah 
sifatnya yang pragmatis. Sikap pragmatis itu membuatnya berhenti pada konvensi, 
pada kultur lokal, pada rasionalitas komuniter dan menolak untuk berkelana lebih 
jauh (Singer, 1981: 87-124).  
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Rasio memang punya fungsi instrumental untuk mempertahankan hidup dan untuk 
membuat hidup menjadi lebih sejahtera. Untuk itu, rasio mengambil jarak dari 
pengindraan-pengindraan dan pengalaman-pengalaman faktual dan menyusun 
"strategi" budaya untuk menyiasati lingkungan lokal. Karakteristik dari rasio ialah 
kemampuan mengambil jarak dari pengalaman langsung (Singer, 1981: 88). Rasio 
pragmatis merupakan aktualisasi diri dari rasio yang diterapkan untuk menyelesaikan 
tekanan lingkungan lokal dan langsung. Dalam pergaulan komuniter, rasio ini 
melibatkan proses belajar masyarakat, mempelajari warisan local wisdom, 
menemukan cara baru untuk menghadapi tantangan baru dan mewariskannya pada 
generasi berikut (Whitehead/Nugroho, 2001: 60). Namun rasio tidak menuntaskan 
dirinya dengan aktivitas-aktivitas memecahkan masalah-masalah mendesak saja. 
Rasio juga menjelajahi wilayah-wilayah abstrak, pangkalan jelajahnya pun bukan lagi 
persoalan konkret, dan perhentian-perhentian yang ditemukannya juga berupa oasis-
oasis dalam gurun abstraksi tanpa tepi. Inilah rasio dalam kepenuhan aktualisasi 
hakikatnya. Rasio teoretis semacam ini dapat bersifat konsisten dan impartial, tanpa 
harus dikompromikan dengan kebutuhan mempertahankan hidup dan kebutuhan 
hidup sejahtera secara sosial (Whitehead/Nugroho, 2001: 95-104). 

Ia bertolak dari pangkalan abstrak, menjelajahi wilayah bentuk-bentuk abstrak atau 
kemungkinan-kemungkinan abstrak dan menyimpulkan penemuan- penemuan 
abstrak. Rasio teoretis tidak beroperasi dalam hitung dagang, pada akuntansi, pada 
kalkulasi proyek, pada ekonomi kuantitatif. Rasio teoretis bermain-main, misalnya, 
dengan bilangan irasional. 

Memang pada masa depan yang jauh penemuan-penemuan rasio teoretis dapat saja 
bersentuhan dengan operasi rasio pragmatis, namun tujuan operasi rasio teoretis 
bukan pertama-tama mencari kegunaan praktis (Whitehead/Nugroho, 2001: 105). 
Tujuan operasi rasio teoretis bukanlah sekadar untuk mempertahankan hidup atau 
hidup sejahtera, melainkan hidup lebih baik dalam arti memiliki pengertian 
komprehensif tentang realitas yang koheren, konsisten, dapat menjelaskan semua 
yang lokal dan partikular berdasarkan pengertian komprehensif itu. 

Hidup berdasarkan adat istiadat dan tradisi yang selama ini menjamin kesejahteraan 
memang penting namun tidak cukup. "Hidup yang tidak dikaji," demikian kata 
Socrates, "adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi" (Singer, 1981: 96-100). 

Multikulturalisme, dengan segala kelebihan berupa pembebasan dari hegemonisme 
modernitas dan hormatnya kepada sikap toleran dan hak atas keanekaan budaya, pada 
kenyataannya telah mengekang gerak hakiki dari rasio. Multikulturalisme adalah 
belenggu kehidupan sejahtera dan tembok-tembok istana bagi gelisah Sang Buddha. 

Multikulturalisme memuat ketidakmampuan untuk melihat bahwa ada sesuatu yang 
lebih bernilai yang membuat seseorang dari kultur Samaria menjadi lebih baik 
daripada "tetangga" satu kultur. Multikulturalisme mengandung bahaya kompromi 
dengan Zaman Jahiliah (Whitehead, 1926: 43). Kerinduan pada universalitas paling 
abstrak, pada realitas yang ultim, yang ada di balik semua lokalitas dan partikularitas, 
adalah kerinduan rasio teoretis-baik itu pada agama, pada sains, pada seni maupun 
pada kebudayaan secara umum. Rasio teoretis lebih enak bila disebut sebagai rasio 
imajinatif. Rasio pragmatik maupun teoretik pada hakikatnya adalah imajinasi, namun 
imajinasi yang memiliki disiplin yang oleh budaya Yunani disebut logic of discovery. 
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Memang benar, rasio teoretis sebagai manifestasi kerinduan pada yang universal dan 
ultim itu harus bekerja dengan peralatan-peralatan linguistik yang bersifat lokal dan 
partikular beserta keterbatasan-keterbatasan lain yang mengikutinya. Memang benar, 
bahwa juga matematika yang paling abstrak pun adalah sebuah bahasa di antara 
bahasa-bahasa lain. Bahkan logika masih harus dibebaskan dari korespondensi-
korespondensinya dengan fakta dan kultur lokal. Namun imajinasi yang rindu akan 
universalitas abstrak dan realitas ultim adalah sesuatu yang dapat diamati dalam 
banyak kasus dalam pelbagai kebudayaan. 

Berdasarkan hukum termodinamika, gabungan antara hukum termodinamika yang 
pertama dan kedua, alam fisik ditandai oleh "anak panah waktu" yang mengarah pada 
sistem-sistem yang semakin tidak kompleks dan akan berpuncak pada "heat death". 
Namun evolusi biologis juga menunjukkan geliat yang memunculkan sistem-sistem 
atau orders yang kian kompleks yang merupakan hasil kerja dari rasio yang berusaha 
mempertahankan hidup dan hidup sejahtera. Dalam arti ini, rasio pragmatis dapat 
juga kita artikan sebagai "rasio biologis". Dan karena dalam sistem kosmologis 
Whiteheadian, entitas subatomik juga merupakan "setetes pengalaman" yang bersifat 
organis, maka rasio pragmatis bahkan dapat disebut pula "rasio kosmis". 

Namun dengan cepat rasio biologis ini menjadi rasio rutin yang tidak menimbulkan 
kompleksitas dan kemungkinan baru. Dengan demikian, membatasi diri pada rasio 
pragmatis adalah menolak gerak naik semesta. Membatasi diri pada rasio pragmatis 
yang bekerja dalam custom yang rutin mematikan gerak evalusi untuk "naik". Artinya, 
multikulturalisme dalam jangka panjang membuai kita, menggantikan daya-daya 
manusiawi kita dengan hidup yang sejahtera. Memang, multikulturalisme dapat 
merupakan opium bagi masyarakat, 

Tetapi multikulturalisme yang moderat juga mengajarkan pada kita kenaifan 
modernisme. Kerinduan universal itu ternyata dieja dengan bahasa yang selalu lokal 
dan modernisme selama ini telah memberhalakan yang partikular sebagai universal, 
yang lokal sebagai ultim. Apa yang sepantasnya menjadi "stasiun", kita klaim sebagai 
"stasiun terakhir". Kerinduan dan kesadaran akan keterbatasan itu tidak seharusnya 
memasung geliat rasio imajinatif. Kemungkinan lain ialah menyadari keterbatasan dan 
kerinduan itu dan dengan rendah hati mendengarkan dan mencoba memahami yang 
ultim dan universal yang dicoba gapai oleh partikularitas yang lain. Mungkin suatu kali 
pada masa depan yang jauh, kita dapat merumuskannya secara bersama-sama dalam 
formulasi yang dapat kita pahami bersama. 
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HAKIM YANG MANUSIA 

Buruknya pula, semua orang suka jadi hakim. Dan, hakim yang bodoh adalah secelaka-
celakanya keadaan. Kebodohan ini pulalah yang sudah membunuh Socrates, Giordano 
Bruno, dan Galileo, dan Jesus. Begitu kata Pramoedya Ananta Toer dalam cerpen 
Dendam. Setiap hari kita menghakimi orang lain, baik yang kita kenal dalam 
kehidupan sehari-hari maupun yang kita kenal melalui kata-kata dan gambar. Manusia 
menganggap pikiran dan pengetahuannya sendiri yang paling benar. ltulah yang 
merupakan pasal-pasal dan perundangan dirinya untuk menghakimi orang lain. 
Manusia lain itu penuh kesalahan dan dirinyalah yang paling benar. 

Kebenaran 

Apakah salah dan benar itu? Salah dan benar itu paradoks. Sesuatu dinilai benar oleh 
guru, di mata murid-murid salah. Benar menurut tentara, salah besar menurut rakyat. 
Benar oleh orang kelaparan, salah bagi mereka yang kekenyangan. Ahli pikir yang satu 
berseberangan dengan ahli pikir yang lain. Jadi, mana yang benar dan mana yang 
salah? Setiap orang mempunyai "kebenaran" sendiri. Dan kebenaran itulah yang 
dipakai untuk menghakimi yang lain. Nilai salah dan benar seperti itu pada dasarnya 
adalah pengetahuan, yaitu pendidikan. Jadi, bersifat subyektif, baik individual 
maupun kolektif. Setiap orang dididik untuk belajar pasal-pasal kebenaran dan 
kesalahan dalam berbagai versinya. Dan seperti kita lihat, bisa saling bertentangan. 
Yang benar dinilai salah, yang salah dinilai benar, tergantung dari "ajaran" mana 
Anda berasal. 

Saling ngotot dalam mempertahankan kebenaran masing-masing hanya mungkin 
diakhiri dengan perang. Pengetahuan saya yang hidup atau pengetahuan Anda yang 
mati. Tetapi, salah dan benar itu berupa tindakan, peristiwa, nyata ada dan semua 
manusia mampu melihatnya. Salah dan benar itu juga obyektif. Kejadiannya memang 
demikian. Perbuatan dan tindakannya memang demikian. Itulah yang ada, yang 
terjadi, menyejarah. Dan, penghakiman itu juga nyata. Penghakiman itu bukan hanya 
terjadi dalam kepala. Penghakiman itu empirik. 

Membunuh dan menganiaya dalam pikiran itu boleh-boleh saja, tetapi kalau 
penghakiman itu mengetok palu pada kehidupan ini, maka yang mati benar-benar 
mati, yang luka itu benar-benar menderita. Inilah nilai-nilai yang terasa, terhayati, 
eksisten, dunia itu sendiri. 

Menghakimi dalam pikiran itu, selama belum dinyatakan dalam perbuatan, adalah 
urusan tiap orang. Tetapi, begitu dinyatakan dalam pengalaman, ia telah menyangkut 
banyak orang. Entah ia dinyatakan, dalam ucapan lisan atau tertulis, dan lebih-lebih 
dalam peristiwa. 

Hati Nurani 

Benar dan salah itu bisa dicari dalam bentuk peristiwa itu sendiri, bukan dari pasal-
pasal pikiran subyektif. Nilai-nilai benar dan salah tersebut telah ada dalam bentuk 
tindakan. Dan pasal-pasalnya tidak bisa ditulis atau diungkapkan karena berada di 
kedalaman nurani manusia. Kebenaran obyektif itu bersifat spirifual. Orang banyak 
menyebutnya "Hati Nurani". Dari anak-anak sampai kakek-kakek, dari yang bodoh 
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sampai yang tinggi pengetahuan, dari yang berkuasa sampai yang dikuasai, dari satu 
ajaran kebenaran sampai ajaran kebenaran yang lain, dari yang termiskin sampai yang 
kaya raya, semua memiliki kebenaran itu. Tetapi kebenaran itu ada di lubuk hati 
manusia. Biasanya baru disadari dalam renungan yang mendalam. 

Penghakiman, menentukan benar dan salah, adalah kesesuaian antara hati nurani dan 
peristiwanya sendiri. ltulah keadilan. Hati nurani melihat, manusia tidak melihatnya. 
Bertindak adil, menghakimi secara adil, adalah penghakiman hati nurani yang 
melewati proses perenungan yang tidak sederhana. 

Menghakimi secara cepat adalah penghakiman subyektif manusia. Menghakimi 
manusia lain itu tidak bisa serta-merta dengan bekal kebenarannya sendiri-sendiri. 
Menghakimi itu merenungi. Dan selama merenung jangan berbuat apa-apa, juga 
dalam ucapan, apalagi tindakan. 

Itulah yang oleh Pramoedya disebut "hakim yang bodoh". Celakalah negeri yang 
dipenuhi oleh hakim:hakim bodoh semacam itu. Hakim-hakim (kita-kita ini) yang 
menghakimi secara cepat berdasar kebenaran subyektifnya yang instan, serta hakim-
hakim yang tidak bernurani. Agar tidak bodoh, diperlukan keterbukaan sikap dan 
spiritualitas. 

Kebenaran Subyektif  

Kalau manusia mau bertindak sebagai hakim, ia harus cerdas secara subyektif. Orang 
ini menyadari, nilai-nilai kebenarannya subyektif, dan karena itu terbatas. Untuk itu ia 
harus terbuka, toleran, mau mendengar "kebenaran-kebenaran" yang lain. Hakim 
yang bodoh adalah hakim yang berkacamata kuda. Hanya melihat satu arah dan tidak 
mau mendengarkan arah kiri kanan dan belakang. Sejarah membuktikan, 
penghakiman seperti ini memakan korban seperti disebutkan Pram, Socrates, Galileo, 
Bruno, dan ribuan yang lain. 

Jika manusia mau bertindak sebagai hakim juga harus cerdas secara spiritual, maka ia 
bukan hanya harus terbuka bagi pengalaman empiriknya, tetapi juga terbuka bagi 
pengalaman transendennya. Kepekaan transenden kadang menghasilkan sesuatu yang 
paradoksal dipandang dari pengalaman empirik atau ajaran "baku" subyektifnya. 
Kebenaran yang nyleneh, di luar kebiasaan. Kebenaran nurani kadang menyakitkan 
bagi yang berkacamata kuda. 

Hakim manusia yang terbuka dan reflektif itulah yang obyektif, yaitu hakim yang 
cerdas emosi dan spiritualnya. Ia mampu melihat kebenaran dan kesalahan yang 
melampaui batas-batas kebenarannya yang subyektif, personal, maupun kolektif. 
Kejujuran pada diri sendiri itulah yang dibutuhkan. Kebenaran yang padanya saya 
menyatakan ya, bernilai positif dan saya butuhkan, selalu lebih besar, lebih luas, dan 
lebih dalam dari dunia ini. Orang kadang melakukan perbuatan benar atau salah di 
luar dugaan siapa pun sehingga orang dibuat bingung untuk menilainya. 

Kebiasaan kita yang dengan cepat menghakimi orang lain tanpa lebih dulu memahami 
peristiwanya, nyaris merupakan cara hidup mutakhir kita. Kita menjadi "hakim yang 
bodoh". Dan, kebodohan menyesatkan manusia. Karenanya janganlah menghakimi, 
karena kita akan dihakimi sesuai penghakiman kita. 
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