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Tantangan Sebuah Bangsa 

What is in a date? Apalah arti sebuah tanggal? Sebagai penanda berganti (mata) hari, atau 
peristiwa-peristiwa yang kita selebrasi secara global? Tanggal tetap sebuah hal yang 
abstrak dan kosong. Hal yang sepanjang sejarah kebudayaan mati-matian mau 
dimaterialisasi. Pikiran yang memiliki anggapan demikian. Seolah waktu bisa kita 
tundukkan, lalu kita kerat dalam potongan atau satuan tertentu. 

Waktu (mungkin) adalah entitas yang berlangsung melalui diri sendiri. Manusia tak bisa 
menjangkau, mengendalikan, apalagi membagi-baginya dalam kalender atau buku agenda. 
Yang terjadi sebaliknya, manusia teperdaya dan dikendalikan waktu. Karena itu, makna 31 
Desember atau 1 Januari tidak berbeda dengan 3 Agustus atau 16 Juli. Tahun Baru pun 
sudah tidak punya konteks dengan kita, terlebih mengingat ini perayaan yang ditiru dari 
agama pagan. Ia mendapat arti ”baru” semata untuk menghargai Julius Caesar—
penggubah kalender Masehi—yang dipadankan dengan Dewa Janus, asal kata Januari. Ia 
pun sesungguhnya tidak berhubungan dengan agama, bahkan Kristen. Betapa pun Paus 
Gregorius pernah menetapkannya sebagai kalender liturgi, dan zaman pertengahan 
mengaitkannya dengan kelahiran Yesus pada 25 Desember, Tahun Baru tetap tinggal 
sebagai hari ”biasa”. Tahun Baru tinggal semata sebagai produk industri, di mana 
masyarakat global merayakan dengan membelanjakan uang. Inilah puncak kekalahan 
kesadaran manusia atas logika terhadap nafsu industri yang gigantik. 

Limbah Kebudayaan 

Tahun Baru sesungguhnya berpeluang besar ketika masyarakat dunia dapat digerakkan 
untuk menyadari realitas kekinian (kontemporer)-nya. Dunia kini berada dalam momen 
kontemplatif itu karena realitas kontemporer sudah memberi desakan kedaruratan yang 
memberi ancaman tidak ringan bagi keberlangsungan peradaban, bahkan kemanusiaan itu 
sendiri. 

Kita harus membuat seruan bahwa momen global yang tidak tertandingi ini (kecuali oleh 
olimpiade dan piala dunia sepak bola) harus kita daya gunakan untuk penciptaan dunia 
mental, intelektual, dan spiritual baru. Setidaknya agar kita tidak menjadi pandir dan nir-
adab karena hanya meladeni nafsu hedonis. Kesenangan bukan sebuah dosa, tapi 
kontemplasi akan memberi kita makna, termasuk untuk apa kesenangan itu ada. Selama 
ini sesungguhnya kita melihat berbagai masalah dalam kehidupan global ini. Remaja yang 
membunuh ibu kandungnya sendiri, ayah yang menggauli putri kandung hingga hamil, 
penembakan yang menewaskan ratusan anak sekolah di Amerika Serikat, hingga 
pemerkosaan atas mahasiswi kedokteran sampai meninggal di India. Semua ini menjadi 
alarm kuat bahwa peradaban sedang berjalan ke arah yang menghancurkan. 

Manmohan Singh, Perdana Menteri India, menegaskan perlunya perubahan sosial (juga 
mental) di dalam masyarakat India. Begitu pun PM Perancis Dominique de Villepin 
menyerukan perlunya mengubah cara berpikir orang Perancis, bahkan memperhitungkan 
kembali prinsip-prinsip dasar Revolusi Prancis akibat kerusuhan hebat di Banlieus. 

Pemimpin-pemimpin (negara) besar dunia kian menyadari, di samping desakan-desakan 
hidup yang membuat mereka menjadi sangat pragmatis, ada persoalan-persoalan idealistis 
yang jika tidak segera diantisipasi akan membuat semua perhitungan pragmatis sia-sia. 
Betapa pun dunia mencoba menghindari, tetap bisa terjadi munculnya pemimpin yang 
megalomania, bahkan maniak, dan memulai sebuah perang global. Sebuah kegilaan yang 
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berdampak dalam hitungan detik, dalam kurs, harga minyak, distribusi barang, dan 
berbagai nilai atau kegiatan vital lainnya. Tanpa fakta itu pun kita semua menyadari, 
cadangan energi yang menipis tidak akan mengurangi nafsu untuk terus mengeksploitasi. 
Namun, kebutuhan energi-tak-terbarukan yang meningkat membuat banyak negara krisis. 
Pada masa itu, kita mungkin akan bertempur—dengan parang atau pistol—demi sekaleng 
bensin atau air bersih. Sebuah laporan yang dilansir Newsweek menjelang kematian edisi 
cetaknya memperlihatkan kepada kita, bagaimana kenaikan suhu dunia 1º Fahrenheit saja 
membuat kemerosotan produksi bahan pangan utama dunia (jagung, gandum, dan beras) 
hingga 20 persen. Kejadian kecil pada cuaca membuat pedagang tempe kita blingsatan 
beberapa waktu lalu. 

Baiklah kita sadari dan renungi bersama, hidup bukan melulu soal terompet tahun baru, 
Shahrukh Khan, James Bond, Sinchan, atau Gangnam Style. Bukan hanya ritus 
membanjiri outlet atau mal-mal untuk menyerbu diskon merek ternama. Dunia global juga 
adalah limbah kebudayaan dan sampah peradaban, yang menumpuk-menggunung tanpa 
kita siap menghadapi itu semua. 

Jawaban Kebudayaan 

Maka celakalah sebuah bangsa, sebuah negara, jika para pemimpin atau calon 
pemimpinnya tidak memiliki kesadaran, visi, bahkan imajinasi yang cukup lapang 
mengenai tantangan-tantangan kritis di atas. Kebesaran sebuah bangsa diukur dari 
seberapa adekuat bangsa itu—dihela para pemimpinnya—merespons semua persoalan 
yang kini berdimensi global itu. Perlukah penyelesaian bersifat universal untuk kemudian 
diterapkan di tingkat lokal? Atau kita mengakselerasi dunia lokal untuk memberikan 
jawaban ke dunia global? Bagaimana visi sebuah negara-bangsa, apa strategi kebudayaan 
yang harus mereka susun dan tetapkan? 

Akan jadi bencana bila sebuah bangsa atau negara justru diisi oleh para pemimpin dan 
kandidat yang melulu sibuk, mengeluarkan miliaran bahkan triliunan rupiah, hanya untuk 
mempersolek dan memoles gincu urat malunya. Akan menjadi kenistaan sejarah (historic 
embarrassment) jika kita, satu bangsa, membiarkan pemimpin dan calon pemimpin 
dengan hasrat kekuasaan di bibir, membiarkan anak dan cucu kita menghadapi tantangan 
berat di zamannya, tidak dengan bekal yang kita cukupkan, tapi justru dengan sisa sumber 
daya yang keropos. 

Tidak perlu gosip murahan atau speculative analysis dari para peneliti atau pakar bodong 
asing yang menyatakan ada peradaban besar atau kejayaan kebudayaan di negeri ini pada 
masa lalu. Indonesia, tetap perlu menyadari, sebagai sebuah negeri—sebelum menjadi 
negara atau bangsa—tetap sebuah peradaban yang tidak bisa diremehkan. Ratusan tradisi 
hebat masih bertahan dan menjadi bukti di dalamnya. Karena itu, di sini, Nusantara yang 
bahari ini, adalah naif jika kita merasa tak mampu menemukan jawaban atas semua 
persoalan di atas. Jutaan rakyat dan ratusan tradisi sesungguhnya telah menjawab lewat 
cara mereka melakoni hidup, survive, dan tetap tumbuh. Kenaifan, mungkin kebebalan 
juga, justru terasa di kalangan elite atau para penentu kebijakan publik, yang tidak mampu 
menemukan jawaban kebudayaan. 

Krisis terjadi atau kian parah justru dari kalangan yang paling menikmati surplus dari 
negerinya sendiri. Ia melahirkan sebuah mekanisme yang sistemik, yang menggaransi 
comfort zone dari hedonisme bermuka baru itu. Politik seperti itu bukan politik yang ideal-
reflektif, tapi cenderung banal-destruktif. Memang, terlalu bodoh dan hina jika persoalan 
sebesar ini diserahkan hanya kepada politisi. ● 
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Budaya Demokrasi Kita 

Mungkin kita bisa memafhumi bahwa apa dan bagaimana pun ekspresi demokratis 
dari seseorang atau kelompok seharusnya tidak berpotensi destruktif. Artinya, apa 
pun yang disampaikan tidak boleh merusak atau menghancurkan yang sudah dicapai 
dan dibangun selama ini. Capaian itu bisa saja bersifat moral, material, perangkat 
lunak maupun keras. Bila tidak, kita bukan hanya harus bertanggung jawab kepada 
para pendahulu yang telah berkorban membentuk negara, melainkan juga kepada 
para penerus kita yang harus menanggung perbuatan kita. 

Oleh karena itu, sebuah sistem dan praktik demokrasi harus berlandaskan nilai yang 
kita sebut budaya. Budaya yang bisa saja berasal dari praktik-praktik demokratis di 
berbagai negara maupun praktik-praktik bermasyarakat yang sudah dijalankan turun-
temurun di seantero negeri. Justru yang terakhir ini lebih baik karena memiliki 
riwayat jauh lebih panjang dan rakyat memahaminya. Praktik demokrasi yang 
dilandasi oleh osmosa kultural semacam ini bukanlah ”pengkhianatan” terhadap dasar-
dasar demokrasi teoretis yang kita kenal selama ini. Bukankah kenyataan 
menunjukkan bahwa di mana pun praktik demokrasi selalu ditandai dengan 
penyesuaian-penyesuaian. Dengan demikian, klaim demokrasi sebenarnya adalah 
subyektif dan variatif. Contoh-contoh di beberapa negara membuktikan itu. Di Jepang, 
India, Amerika Serikat, Perancis, ataupun Inggris, implementasi demokrasi menjadi 
dasar nilai dan sistem bernegara bergradasi secara signifikan. Apalagi jika kita 
menyebut China, Singapura, Hongkong, atau negara otoritarian seperti Korea Utara 
dan Kuba dengan klaim (demokratis) serupa. 

Demokrasi Maritim 

Dalam perikehidupan bangsa ini, sesungguhnya belum pernah secara nasional kita 
bersepakat tentang budaya demokrasi macam apa yang menjadi acuan agar 
demokrasi tidak justru menjadi ancaman bagi hidup berbangsa dan bernegara kita. 
Sebutlah misalnya dasar nilai dari one man, one vote, one value. Betapa pun telah 
menjadi norma global, penerapannya secara lokal di negeri ini perlu diintegrasikan 
dengan realitas sosial dan adat yang telah hidup ribuan tahun. 

Integrasi ini bukan saja menghindarkan (praktik) demokrasi dari konflik yang tidak 
perlu dengan rakyat, tetapi juga mendorong pertemuan dua kutub adab—modern dan 
tradisi—untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan positif. Sistem 
demokrasi yang kita tegakkan tidak hanya mengacu landasan teoretis dan filosofi 
oksidental yang menjebak kita dalam demokrasi formalistis, melainkan juga 
mempertimbangkan budaya bangsa-bangsa kita, termasuk memperjuangkan hak dan 
harkat rakyat. Maka kita mesti jernih memeriksa kembali apakah dasar-dasar 
demokrasi itu berakar dalam sejarah kebudayaan kita. Apakah kebebasan individu 
atau aksi demonstrasi juga kebutuhan dasar bangsa ini? Jika ya, bagaimana 
sebenarnya ekspresi dari dua kebutuhan itu dalam praktik bermasyarakat atau 
bernegara kita? 
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Sebagai negeri maritim, bangsa ini sesungguhnya memiliki dasar-dasar karakter dari 
takdir geologis dan geografisnya. Dengan kota-kota bandarnya, bangsa ini telah 
mengembangkan budaya yang terbuka. Kota bandar adalah semacam melting pot 
yang memungkinkan terjadinya perjumpaan bahkan akulturasi kebudayaan dari 
dalam maupun luar. Bisa dikatakan bandar-bandar negeri maritim sebenarnya adalah 
sumber paling awal dari demokrasi. Negeri maritim niscaya melahirkan manusia dan 
masyarakat yang berpikiran terbuka, egaliter, multikultural, dan memberikan 
penghargaan yang tinggi kepada kedaulatan manusia (individu). Jika di Eropa Barat 
dan Tengah demokrasi adalah hasil dari kerja rasional, di negeri maritim seperti 
Indonesia semua nilai dasar demokrasi di atas adalah sebuah keniscayaan alamiah. 

Menuju Demokrasi 

Realitas semacam itu kemudian berkembang dengan cara yang unik di masing-masing 
kesatuan etnik di seluruh Nusantara. Budaya pantai dan pedalaman saling mengisi 
dan memengaruhi sehingga menciptakan sebuah adab—dibuktikan oleh temuan-
temuan arkeologis terbaru—yang memiliki tingkat kedewasaan tidak kalah dengan 
peradaban bangsa-bangsa purba lainnya. 

Maka, jika kita cermati adat demokrasi kita sendiri, kita dapat mengerti dan menilai 
apakah beberapa praktik demokrasi kita belakangan ini telah sesuai dengan apa yang 
telah dibuat, diwarisi, dan diajarkan oleh para pendahulu dan leluhur kita sendiri. 
Sungguh tidak bijaksana jika hanya dengan alasan kemodernan dan rasionalisme 
logosentrik, kita menafikan kenyataan adat dan adab demokrasi kita dan merasa 
semua itu sudah lampau. Lalu kita mengambil buku-buku di perpustakaan dan 
mengikuti anjuran di dalamnya. Padahal, itu hasil pemikiran baru yang sebagian 
justru bersumber dari praktik budaya maritim. 

Sebagaimana semua ide asing yang datang ke negeri ini sejak dulu—kesenian, 
bangunan, gaya hidup, cara berpolitik, bahkan agama—demokrasi modern harus 
mengharmonisasi diri dengan kenyataan lokal. Semua ungkapan atau ekspresi dari 
hak-hak individual, komunal, hingga publik nasional dilakukan lewat sebuah adab 
yang santun, tidak kasar, dan tidak destruktif terhadap kepentingan dan milik publik. 
Kebebasan ekspresi, bahkan dalam kesenian, bukanlah sebuah cek kosong yang dapat 
seenaknya diisi nafsu dan insting negatif manusia. Karena itu, seberat apa pun–
katakanlah—kita tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah, sebagaimana benci dan 
dendamnya kita kepada musuh kita misalnya, bukanlah izin untuk melakukan 
penghinaan dan kekerasan, perusakan, apalagi pengancaman jiwa. 

Demokrasi sebaiknya adalah alat dan alasan kita untuk menjadi manusia dan bangsa 
beradab, sebagaimana sejarah kita mengajarkan. Bukan sebagai cara dan apologi 
merusak, apalagi menjadi arsenal biadab bagi kelompok yang memiliki kepentingan 
tertentu. 
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Melestarikan Budaya Gotong Royong 

Sudah lama kita menanti hadirnya suatu kehidupan bangsa ini agar lebih baik, hidup 
penuh kedamaian dan kegotong-royongan sebagaimana nenek moyang kita dahulu. 
Hidup rukun, bergandeng tangan, bekerja bersama dan saling tolong-menolong serta 
saling menghargai satu sama lain dalam mencapai tujuan hidup berbangsa dan 
bernegara. Persatuan dan kesatuan bangsa sepertinya merupakan harga mati yang 
tidak boleh ditawar-tawar lagi dan tidak boleh hilang dari bumi pertiwi. 

Budaya gotong-royong sebagai ciri bangsa Indonesia harus selalu dipertahankan. Hal 
ini merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Setiap 
warga negara yang terlibat di dalamnya memiliki hak untuk dibantu dan juga 
berkewajiban untuk membantu. Disini terdapat azas timbal balik yang saling 
menguntungkan. 

Namun apa yang terjadi sejak munculnya arus globalisasi dan modernisasi yang oleh 
sebagian orang dianggap sebagai peluang yang luar biasa hebatnya. Dampaknya luar 
biasa, terutama terhadap nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang 
semakin individualis dan munculnya konflik sosial. Untuk menghindari terjadinya 
konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, dimasa lalu hampir setiap saat kita selalu 
diingatkan, diperdengarkan dan diperlihatkan suatu kata-kata yang indah, manis dan 
menarik, yaitu "Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Apapun upaya yang dilakukan, 
hampir semuanya mengarah pada kepentingan rakyat banyak dan kebersamaan. Itu, 
hampir disetiap kesempatan selalu didengungkan, baik oleh pimpinan pemerintahan, 
LSM dan berbagai media massa, baik melalui radio, televisi dan surat kabar nasional. 

Namun sangat disayangkan, hal itu akhir-akhir ini hampir terlupakan atau sengaja 
dilupakan dan tidak terdengar lagi. Apakah ini pertanda, kita sudah tidak lagi peduli 
lagi terhadap sesama anak bangsa? 

Hal ini dapat dijadikan renungan, mau kemana arah bangsa ini ke depan, bila 
persatuan dan kesatuan kita mulai goyah atau sengaja dibikin goyah. Gotong-royong 
akan memudar apabila rasa kebersamaan mulai menurun dan setiap pekerjaan tidak 
lagi terdapat bantuan sukarela, bahkan telah dinilai dengan materi atau uang. 

Kegiatan gotong-royong baik di perdesaan maupun di perkotaan, wajib dijaga 
bersama dengan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi strategi 
dalam pola hidup bersama yang saling meringankan. Munculnya kerjasama semacam 
itu sebenarnya merupakan suatu bukti adanya keselarasan hidup antar sesama bagi 
komunitas, terutama yang masih menghormati dan menjalankan nilai-nilai 
kehidupan, yang biasanya dilakukan oleh komunitas perdesaan atau komunitas 
tradisional. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas masyarakat yang 
berada di perkotaan juga dalam beberapa hal tertentu memerlukan semangat gotong-
royong. 
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Yang mengakibatkan hilangnya budaya gotong royong antara lain tumbuhnya paham 
individualis, komersialis di kalangan masyarakat, sehingga muncul sifat 
individualistik yang acuh tak acuh dengan sesamanya, seakan tutup mata dan telinga 
terhadap orang lain yang memerlukan pertolongan, hanya mau membantu orang 
yang dikenal saja, bahkan tak jarang yang memiliki motto hidup, "Tidak ada bantuan 
jika tidak ada imbalan". Jika itu terus dibiarkan, maka akan tercipta perpecahan diantara 
anak bangsa. Namun demikian, dengan hiruk-pikuknya perbedaan dan peruncingan 
masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat dan bangsa ini, kita patut 
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya Yayasan Damandiri yang 
dipimpin oleh Prof Dr Haryono Suyono dan Dr Subiakto Tjakrawerdaja telah mencoba 
melakukan terobosan sangat ampuh guna membangkitkan kembali budaya hidup 
gotong-royong yang akhir-akhir ini dinilai sudah mulai memudar di tanah air tercinta 
ini. Terobosan tersebut dibarengi dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, 
termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 
lembaga perbankan dan mitra kerja lainnya yang sama-sama peduli terhadap nasib 
bangsa dan tidak ingin melihat bangsa ini menjadi bangsa yang terpecah-pecah. 

Upaya yang dilakukan adalah membentuk dan pengembangkan pos-pos 
pemberdayaan keluarga (posdaya) di berbagai tempat di tanah air. Posdaya 
merupakan wahana, forum silaturahmi dan wadah untuk membangkitkan kembali 
budaya gotong-royong di masyarakat, baik di perdesaan maupun masyarakat 
perkotaan. Di dalam posdaya, keluarga-keluarga diajak secara musyawarah, 
memecahkan berbagai persoalan di lingkungannya, sehingga setiap anggota memiliki 
kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya serta segala sesuatu 
dapat dipecahkan bersama. 

Dengan diawalinya musyawarah di tingkat akar rumput, budaya saling mengenal dan 
bersilaturahmi, maka akan tercipta budaya hidup gotong-royong yang secara nyata 
dilakukan. Gotong-royong bukan sekedar diomongkan di publik, tetapi benar-benar 
dilaksanakan melalui posdaya. Karena di dalam posdaya segala permasalahan dapat 
diselesaikan tanpa harus merasa ada yang dimenangkan maupun ada yang 
dikalahkan.  

Semua merasa senang dan happy karena di dalam posdaya diciptakan adanya bentuk 
saling menghargai dan menghormati sesama anak bangsa. Bukan lagi memperuncing 
permasalahan, tetapi dengan musyawarah untuk mufakat guna menemukan solusi 
yang diharapkan bersama. 

Kuncinya, di dalam posdaya keluarga berazaskan gotong-royong dan kebersamaan. 
Mereka berbagi kasih dan kebahagian bersama serta semua merasakan manfaat secara 
bersama. Semoga bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang besar, tetap 
menghargai nilai-nilai luhur leluhurnya. 
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Mudik ke Dalam Diri 

CERITA tentang mudik merupakan repetisi keprihatinan yang kian menyedihkan, 
khusus nya dalam soal perjalanan yang disulitkan infrastruktur buruk yang seakan 
memperlihatkan pemerintah tidak bekerja selama puluhan tahun belakangan di 
persoalan tersebut. Bahkan sebagian aparatus melihat tradisi tersebut menjadi 
semacam `rezeki Lebar an', rezeki yang didapat di atas kesulitan orang banyak. Itu 
pun seakan sengaja dipertahankan setiap tahunnya. 

Namun sudahlah sementara, ketika kita melihat pemerintah kian tuli atau menulikan 
diri terhadap kekacauan pengelolaan negara semacam itu. Apa pun yang dilakukan 
pemerintah, bahkan pun pemerintah tidak bekerja sama sekali, tidak eksis sama sekali, 
hidup akan terus dilanjutkan bangsa ini, rakyat di seantero negeri, termasuk tradisi 
yang telah mendarah daging, yakni mudik. 

Mudik sebagai sebuah fenomena sosial di negeri kepulauan ini sebenarnya juga 
menjadi fenomena di tingkat dunia. Tidak ada negeri dengan gairah mudik sekuat 
dan sebesar ini. Dalam jangka satu waktu, puluhan juta orang meninggalkan tempat 
tinggalnya, tempatnya berkembang, dan mencari nafkah, untuk kembali ke sebuah 
wilayah yang usang, kuno, bahkan purba; wilayah yang dahulu begitu bernafsu ia 
tinggalkan. 

Hal yang paradoksal bagi cara berpikir modern yang logosentris itu sebenarnya ialah 
hal yang alamiah bagi kita penduduk negeri ini jika kita mau memahaminya lewat 
cara berpikir kebudayaan orisinal kita, kebudayaan maritim. Dalam hidup 
berkebudayaan itu, sesungguhnya setiap manusia Indonesia tidak bisa berkelit atau 
meninggalkan secara utuh bagian kepribadian atau karakternya yang sangat 
primordial. Yakni, keberadaan mereka sebagai manusia yang terikat oleh adat, norma, 
dan nilai-nilai, beserta ritus-ritus yang mengiringi suku bangsa (etnik) tempat ia 
berasal. 

Orang Jawa selamanya akan `Jawa' di mana pun ia berada, profesi apa pun yang ia 
pilih, bahkan betapapun ia menolak kejawaannya. Mendiang Pramoedya Ananta Toer 
ialah pengarang besar yang dianggap banyak kritikusnya sebagai `anti-Jawa' karena 
pengalaman masa kecilnya bersama sang ayah yang sangat `Jawa'. Namun, siapa pun 
tidak bisa menolak, bahkan dalam kesehariannya, Pramoedya adalah Jawa tulen, 
bukan hanya dari sikap, tutur kata, melainkan hingga cara berpikir dan 
berkontemplasi. Hal itu berlaku untuk orang Bugis, Batak, Minang, Flores, Maluku, 
Dayak, dan seterusnya. Diri primordial yang dalam hidup kontemporer hendak kita 
sisihkan, tinggalkan, atau khianati itu ternyata begitu kuat, membuat semua usaha 
tersebut senantiasa gagal. Dalam dunia yang primus itu, ternyata kita menemukan 
eksistensi kita yang sejati, keberadaan sebagai manusia sesungguhnya di muka bumi 
ini. Sementara itu, hidup kota, urban, atau rantau hanya memberi kita emblem, 
stempel, atau perabot jati diri yang artifisial, virtual, ilusif, dan tak bertahan lama. 
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Di daerah rantau (urban/kota), setiap perantau seperti dipaksa dan terpaksa 
mengkhianati jati dirinya sendiri, dengan menjalankan hidup sangat kompromistis-
permisif, yang dihela cara berpikir materialistis-hedonistis. Cara berpikir terakhir itu 
tentu saja bukan berasal dari adab maritim/kelautan, tapi kontinental/ daratan. 

Mudik spiritual 

Cara berpikir yang membuat kita sering merasa gamang tentang realitas diri atau 
eksistensi kita karena hidup modern selalu menyediakan fasilitas untuk kita berbuat 
yang sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani kita. Itu bukan jalan hidup atau 
jalan kebudayaan kita sesungguhnya. Namun, itu terpaksa bahkan harus dilakukan. 
Sebagian menganggapnya sebagai takdir, sesuatu yang given. 

Ketidakstabilan batin itulah yang mendorong kita untuk mudik--bila mampu-agar 
eksistensi kita di dunia diteguhkan kembali oleh sebuah perangkat lunak yang begitu 
desisif; adat dan tradisi, terepresentasi sebagai kampung (halaman). Namun, ritus 
purifikasi diri itu, tradisi `membersihkan' diri--yang kebetulan cocok dengan makna 
Lebaran atau Idul Fitri--ini, tetap saja berlangsung dalam logika waktu modern: 
sekadarnya, tak perlu berlebihan. Setelah dua atau seminggu di kampung, dia akan 
kembali ke kota memenuhi tarikan dan rangsangan modern yang dianggapnya 
sebagai kewajiban. 

Dengan kembali ke hal-hal yang artifisial dan ilusif, sebagaimana sebagian dari kita-
yang telah tenggelam dalam kultur digital--sifat-sifat itu ada dalam realitas 
sesungguhnya. Apa yang baru saja coba dijernihkan akan kita kotori kembali, 
membuat hidup menggelap dan tak memberi arah yang jelas ke depan. Karena itu, 
tahun depan harus dijernihkan kembali. Mudik pun jadi momen repetitif-ritus dalam 
bahasa lainnya-yang terperosok menjadi `kewajiban' kultural kita. Sementara itu, 
sesungguhnya, ritus tersebut tidaklah selalu harus diartikan dan diprak tikkan secara 
fisikal dan material, dengan membawa keluarga, harta, dan materi materi keangkuhan 
kota ke desa, kampung asal. 

Dengan memahami sebab dari kegaduhan batin kita saat hidup di kota atau rantau, 
kita akan menya dari bahwa `mudik' yang sesungguhnya tidak senan tiasa bersifat 
demografis, material. atau fisikal, tapi spiritual dan transendental. 

Problem utama dari manusia atau masyarakat urban ialah kian tum pulnya hati--kita 
sengaja atau tidak--dalam mereaksikan perkembangan atau perubahan-perubahan 
mutakhir yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai tradisional kita. Kita 
membiarkannya lepas, bahkan lepas kendali, semata untuk memfasilitasi kebutuhan-
kebutuhan hedonistis kita yang dilegitimasi sistem yang berlaku sekarang ini. 

Sistem itu mengatakan laissez faire, untuk kamu menjadi `kaya sekaya-kayanya', 
menjadi `penguasa sekuasakuasanya', bahkan menjadi `konsumen sekonsumtif-
konsumtifnya'. Semua itu legal, bahkan menjadi etik dan etos hidup (pos) modern. 
Bahkan secara etis kemudian, ia menjadi tolok ukur dari harga diri dan martabat 
seseorang. Menjadi hal yang hidup-mati harus diperjuangkan, bila perlu dengan 
menyikut, memfitnah, bahkan melenyapkan hidup orang lain. 
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Maka tidaklah sampai hati kita, bagian terdalam dan tersuci dari dunia batin kita, 
menahan atau mengekang nafsu kontinental yang begitu dahsyat itu. Kerikuhan, 
kericuhan, hingga konflik tingkat fisikal pun terjadi di semua golongan, kelas, atau 
wilayah negeri ini. Sistem telah mendidik kita dengan baik untuk terus mengharap 
dan berjuang demi `lebih', tak boleh kurang, tak boleh sekadar cukup. 

Dan `lebih' yang mudarat dan ria itulah kemudian kita bawa sebagai oleh-oleh 
keangkuhan modernitas dan urbanitas, sebagai bentuk dominasi yang bernafsu 
menaklukkan desa, dunia primordial, dan spiritual kita. Bisa Anda bayangkan sendiri, 
bagaimana bahkan sebelum Ramadan pun terjelang, setiap urbanis mengerahkan daya 
lebihnya untuk mencari `lebihan' bagi Lebaran, bahkan dengan cara apa pun. 

Jihad dalam Ramadan 

Realitas batin seperti itulah yang terjadi pada kita, sadar atau tidak kita sadari. Kita 
pun tidak juga sadar bahwa hal yang lebih utama dalam `mudik' sesungguhnya ialah 
kembali atau pulang ke diri sendiri. Ke dalam dunia batin kita, dalam hati kita. Di 
situlah semua pangkal sebabnya. Kita memeriksa batin dan hati kita, menyadari 
pengkhianatan demi pengkhianatan pada dunia spiritual itu. Lalu kita pun belajar dan 
memaksa diri berlatih untuk mengikuti batin atau hati itu. Menahan semua gerak liar 
yang kian tak terkendali dari nafsu, emosi, ambisi, dan semua ekspresi negatif dan 
destruktif dari mental kita. Kita mencukupkan bagi segala, dan semua yang `berlebih' 
kita posisikan sebagai keserakahan, kesombongan, dan bahkan kejahatan. Karena 
semua yang `berlebih' sebenarnya kita dapat dengan cara membuat orang lain 
`kurang'. Itu semacam imperialisme batin. 

Ramadan setiap tahun datang sesungguhnya menjadi berkah Allah untuk kita 
menjalani proses pembersihan batin itu. Menahan segala untuk tidak menjadi haram, 
mudarat bahkan kufur, membuat diri kita bersyukur dan ikhlas atas apa yang telah 
dirizkikan oleh-Nya. Inilah jihad yang sesungguhnya, jihad akbar melawan diri 
sendiri. Ramadan pun menjadi sebuah exercise batin yang sangat berharga, latihan 
berjihad akbar, untuk kita memuliakan diri sendiri, memuliakan manusia itu sendiri. 
Memuliakan-Nya. 

Maka Lebaran dan Idul Fitri dengan ritus `mudik'-nya bagi rakyat negeri ini 
sebenarnya merupakan sebuah momen terberi untuk justru kita memulai hari, hidup, 
dan diri yang baru. Yang menjadi modal spiritual kita menghadapi persoalan dan 
tantangan hidup selanjutnya. Pertemuan kembali dengan dunia primordial pun bisa 
kita tempatkan sebagai sebuah tautan yang memperkuat tali kekang di hati kita untuk 
semua nafsu dan angkara kehidupan modern. Betapa indahnya puasa dan Idul Fitri 
yang terjalani seperti itu walau keindahan itu harus dirusak kebrengsekan pemerintah 
yang tidak mendukung secara infrastruktur. Namun untuk urusan spiritual dan 
mental, kita tidak perlu peduli dengan kebrengsekan itu. Urusan kita ada dalam 
kebrengsekan di hati kita sendiri. Maka perbaikilah semua infrastruktur hati, yang 
akan membuat jalan `mudik' kita ke haribaan-Nya lebih mulus daripada jalan tol 
mana pun. ● 
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Jalesveva Jayamahe 

Ini sekadar guyonan, jangan terlalu serius menanggapi. Dahulu kala, banyak pelawat 
asing yang datang dari sejumlah negara karena tertarik pada dunia baru di tenggara 
Asia ini. Mereka menemukan kenyataan, banyak sekali penduduknya yang sudah 
kawin-kemawin dengan bangsa asing, juga dari pelbagai negara. Para pelawat atau 
pengunjung asing itu menyebut mereka yang berdarah campuran itu sebagai Indo 
(mestiezen). Ada Indo-Arab, Indo-Keling, Indo-Portugis, Indo-Belanda, Indo-Jepang, 
Indo-China, dan sebagainya. Yang menarik, mereka yang tergolong Indo ternyata 
mengeram sebuah penyakit amnesia, penyakit yang hinggap pada seseorang yang 
katakanlah ”pendek ingatan” atau gampang melupakan sesuatu. Konon, dari sanalah 
muncul kata ”Indonesia” alias Indo(am)nesia. 

Terserah kalau Anda hendak menghubungkannya dengan situasi lain di negeri ini, 
termasuk di masa kini. Yang jelas, dari soal nama, betapa pun ia mungkin tiada 
artinya bagi Shakespeare (yang ternyata namanya abadi), Indonesia adalah nama yang 
sepanjang sejarah memiliki masalah. Sebagian tidak cukup menerima kata itu yang 
jika bisa juga bermakna ”kepulauan India bagian belakang” atau ”pulau-pulau India di 
kejauhan”. Seakan kita ini hanya perpanjangan tangan, sejarah, dan peradaban dari 
India, negeri induknya. Sebuah penafian yang keliru. 

Asal kata Indonesia 

Sebenarnya bukan James Richardson Logan, sarjana hukum Skotlandia, yang 
menggunakan kata ”Indonesia” pertama kali dalam artikelnya, The Etnology of Indian 
Archipelago (1850). Ia hanya menjumput dari istilah yang digambarkan gurunya, 
George Samuel Windsor Earl, untuk orang-orang di Semenanjung Malaya, 
memanjang hingga Filipina dan Papua, sebagai ”Indunesia”. Logan hanya mengganti 
”u” dengan ”o” hanya sekadar—konon—kenyamanan penyebutan. 

Nama ini pertama kali diambil oleh aktivis/intelektual Indonesia, Suwardi 
Surjadininingrat alias Ki Hajar Dewantara, saat ia dibuang ke Belanda dan 
menerbitkan kantor berita Indonesische Pers-bureau. Nama inilah yang beredar dan 
kemudian populer di kalangan intelektual dan pejuang kala itu. Tahun 1928 
sekelompok pemuda menggunakan dalam sebuah Sumpah. 

Padahal, hanya tujuh tahun dari penyebutan ”Indonesia” oleh Ki Hajar, Ernest Francois 
Eugene Douwes Dekker alias Setiabudi juga memberikan nama pada gugusan 
kepulauan di tenggara Asia ini. Ia mendapatkan nama itu dalam kitab Pararaton dari 
zaman keemasan Majapahit, yang diucapkan juga dalam sebuah Sumpah, ”lamun 
huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa” (kalau telah (aku menguasai) Nusantara, 
baru aku (akan) berhenti berpuasa). Sumpah itu—sama ternamanya dengan Sumpah 
Pemuda—adalah Sumpah Palapa, yang diucapkan oleh Amangkubhumi baru 
Majapahit, Gajah Mada. Penyebutan ini sebenarnya bukannya tiada dampak, baik 
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secara penyebutan, kesejarahan, keilmuan, hingga kebudayaan (peradaban). Dulu 
sampai kini. 

Dua peradaban 

Dua penyebutan di atas secara mudah dapat kita pahami sebagai nama yang mewakili 
dua kebudayaan dan dua peradaban dunia yang paling dominan (kalau tidak, ya 
hanya dua itu): daratan dan kelautan. Ki Hajar dan Sumpah Pemuda jelas mewakili 
daratan. Mereka yang ada di dalamnya hampir 100 persen mendapatkan pendidikan 
atau mengalami pergaulan dalam budaya Belanda, wakil dari peradaban daratan 
Eropa. Mereka, tentu saja, juga mengenali dengan baik kebudayaan-kebudayaan 
daratan lain di Eropa, macam Perancis, Inggris, Jerman, dan lainnya. Sementara Gajah 
Mada, sebagai sumber ide Dr Setiabudi, sangat kita ketahui adalah mahapatih dari 
kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di kawasan ini. Namun, sejak 
keruntuhannya, bangsa-bangsa di kepulauan ini dipaksa untuk ”mendarat” oleh 
kerajaan-kerajaan konsentris (menurut istilah Lombard dalam Le Carrefour Javanais), 
yang menumpukkan seluruh intensitas kerja kebudayaan, mulai dari kekuasaan, 
perdagangan, hingga kebudayaan di tengah daratan (hulu sungai atau lereng puncak 
gunung). Hal ini berbanding terbalik dengan dunia maritim yang lebih mengandalkan 
laut, samudra, dan sungai-sungai sebagai kanal perdagangan dan pertahanan. Politik, 
kekuasaan dan pemerintahan, kamar-kamar dagang, hingga kerja kebudayaan 
berlangsung jauh dari gunung, di bandar-bandar yang menyebar di pulau-pulau 
Nusantara. 

Proses pendaratan 

Keliru jika kita beranggapan dunia maritim itu dipaksa ”mendarat” oleh bangsa-
bangsa daratan dari Barat (Eropa), seperti Portugis, Belanda, Perancis, dan seterusnya. 
Lima ratus tahun sebelumnya, atau dua milenium sebelum kini, bangsa India sudah 
menggelar karpet merah untuk proses ”pendaratan” bangsa Eropa kemudian, setelah 
mereka lebih dulu menaklukan kerajaan-kerajaan lokal dari dalam. Seperti yang 
terjadi di Jawa Barat dalam kasus Salaka Nagara dan Kalimantan dalam kasus Kutai. 

Budaya dan peradaban ”Daratan” pun kemudian merajalela di seluruh Indonesia, 
seiring dengan gerak perluasan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Peradaban 
”daratan” tampaknya sukses melindas kejayaan peradaban ”kelautan” yang dalam 
hitungan penulis berusia lima milenium sebelumnya. Hingga hari ini, Indonesia 
berciri-ciri dan berkarakter khas ”daratan”. 

Anda menjadi saksi dan —mungkin—pelakunya sendiri. Bagaimana adab ”daratan” 
yang keras, kasar, dominatif, inflitratif, material, logis-rasional, dan imperialistik 
menjadi muatan, tersembunyi atau tidak, dalam perilaku rakyat bangsa kita, terutama 
pejabat publiknya. Ada banyak alasan historis, arkeologis, antropologis, hingga 
kultural mengapa peradaban ”daratan” memiliki ciri-ciri seperti tersebut di atas. 
Negeri ini seperti menjadi miniaturnya, di mana media massa setiap hari (bahkan 
sering dalam berita utama) mengungkap kekasaran, kekerasan, kehendak 
mendominasi hingga nafsu material yang infiltratif, terjadi di seluruh belahan 
republik ini, baik di tingkat elite hingga akar rumput. 
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Semua pihak ingin dominan menjadi raja. Seperti pemeo, ”Bila tidak bisa menjadi 
menteri besar (menjadi pejabat publik di pusat ibu kota) jadilah raja kecil (penguasa di wilayah 
sendiri)”. Tak mengherankan bila nafsu pemekaran seperti tiada henti, bahkan kian 
meluap. Kalau perlu keringat, senjata, dan darah digunakan untuk merealisasikan. 
Mungkin hampir tak terhentikan hingga Indonesia pun menjadi kepingan-kepingan 
kecil yang kian rapuh. Semua itu, menurut hemat saya, karena kita telah mengingkari 
bahkan mengkhianati jati diri kita sendiri sebagai bangsa maritim (kelautan). Secara 
tragis hal itu mungkin dapat disimbolisasi dengan kisah Pinisi Nusantara, sebuah 
kapal yang dibuat oleh bangsa sendiri, dibangga-banggakan dan berhasil mengarungi 
Samudra Pasifik hingga Vancouver, Kanada, 15 September 1986. Apa yang kemudian 
terjadi? Kapal kebanggaan yang dielus-elus oleh (alm) Laksamana Sudomo itu 
nyungsep, melapuk, dan dilupakan di Karang Ayer Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta, 
15 September 2002. 

Nasib kelautan 

Begitulah nasib kelautan bagi bangsa kita yang ”mabuk daratan” dan dikuasai setengah 
abad oleh angkatan darat, perhubungan darat, jembatan-jembatan, jalan tol-jalan tol, 
dan seterusnya. Bayangkan, ada rencana pembuatan jembatan untuk menghubungkan 
daratan Sumatera dan Jawa berbiaya Rp 200 triliun. Berapa kapal, besar dan kecil, 
yang dapat dibeli dari jumlah itu untuk menjadi penghubung ribuan pulau negeri ini? 

Ketika banyak kalangan bicara tentang kembali ke dunia maritim, revolusi biru, dan 
sebagainya, sesungguhnya ada yang sangat tidak siap dari nafsu-nafsu itu. Yakni 
identifikasi awal tentang bagaimana peradaban maritim itu. Diskusi dan konsensus 
nasional dibutuhkan untuk itu, termasuk akibat-akibat besar sebagai dampaknya. 

Mereka yang selama ini merasa nyaman dengan adab ”daratan” harus banyak legawa. 
Supaya kita kembali ke jati diri kita: Kelautan. Jalesveva Jayamahe! ● 
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Menghina Diri Sendiri 

Mungkin banyak sudah kita melihat foto seperti yang ditunjukkan sebuah majalah 
berita umum beberapa hari lalu. Pesakitan korupsi Muhammad Nazaruddin tampak 
semringah, tertawa lebar bersama istrinya yang berkipas-kipas. Di halaman lain 
terdakwa Djoko Susilo juga tertawa lebar bergaya lari kecil (joging) di antara juru 
kamera dan foto. Tentu saja ini bukan panggung teater. Sebagai pelaku ”kejahatan 
luar biasa”, mereka, sebagaimana umumnya pesakitan/terdakwa korupsi lainnya, 
tidak memperlihatkan sikap prihatin, menyesal, atau sedih. Mereka senyum dan 
tertawa seakan memperolok korban (rakyat) yang dicuri hak dan masa depannya, 
mengejek hukum yang tak cukup berdaya, bahkan lebih dari itu, menikmati ketenaran 
lebih daripada seorang selebritas atau politikus ternama. Mereka menghina keadilan, 
tertib sosial, tertib negara, dan—tentu saja—mereka telah menghina diri mereka 
sendiri. 

Apa yang dilakukan para koruptor itu juga terjadi dan dilakukan banyak kalangan di 
sekitar kita. Siapa yang berdiri menonton di antara khalayak, saat bencana, kebakaran, 
atau kecelakaan terjadi di depannya? Dia adalah orang yang diam, bahkan meniru 
atasannya yang korup, dengan mencuri kertas negara atau waktu kerja dengan 
mengobrol, main kartu, atau cari obyekan di luar. Dia adalah orang yang menghina 
etika dan aturan kerja, menghina kejujuran, menghina diri sendiri. 

Apabila ada sebuah perbuatan yang dilakukan di muka umum, apalagi dalam sebuah 
siaran televisi nasional, berdebat dengan kata-kata keras, menghina—apalagi 
melakukan aksi atau serangan fisik, entah itu dengan mengejek kondisi tubuh lawan 
debat, melemparkan benda atau minuman—tentu saja ia sedang memamerkan 
kekuatan yang dia anggap sebagai kekuasaan. Lebih dari itu, tentu saja, ia sudah 
menghina kecerdasan, pikiran sehat atau intelektualitas, bahkan agama jika orang 
tersebut berasosiasi diri dengan lembaga atau gelar keagamaan. 

Mungkin yang cukup lebih parah dari itu adalah apa yang terjadi pada PSSI 
belakangan ini. Mengundang beberapa tim besar dunia, mereka seperti mendapat 
perlakuan yang sangat memalukan. Bukan hanya dari sisi permainan yang sangat 
timpang, melainkan juga jumlah gol yang menakjubkan malunya: 20 gol! Mengapa 
harus membuat pengeluaran sangat besar hanya untuk memperlihatkan kebodohan, 
menyetarakan diri secara tidak pantas: mengundang orang dengan biaya rakyat hanya 
untuk menghina diri sendiri? 

Bila ada seorang anak yang sudah cukup umur membunuh ibu kandungnya sendiri 
dengan menusuk leher dari belakang hanya karena tidak dibelikan telepon genggam; 
bila ada seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya puluhan kali hingga hamil 
berkali-kali; bila ada seorang remaja SMP menyodomi rekan main di bawah usianya; 
bila ada seorang ibu membuang bayinya sendiri dengan tas plastik di kebun hingga ia 
dirubung begitu banyak semut; bila ada koruptor bangga dan dihormati tetangga 
karena sering menyumbang masjid dan kegiatan sosial, apa sebenarnya yang terjadi 
kalau bukan mereka melakukan penghinaan secara sengaja pada semua tertib, adat-
tradisi, agama, dan akhirnya diri mereka sendiri? Di tingkat mental dan spiritual apa, 
di tingkat kecerdasan intelektual mana sebenarnya kita, bangsa ini, berada? 
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Tiga tsunami budaya 

Mungkin, pertanyaan lebih tepat, apa sebenarnya yang sudah terjadi pada bangsa ini, 
yang belum lagi satu abad usianya? Masih begitu pendek umurnya ketimbang bangsa-
bangsa besar lain, tapi telah begitu degil perbuatannya, juga ketidakpedulian yang akut 
bahkan terhadap harkat dan martabat dirinya sendiri. Mengapa? Tentu ini sebuah 
pertanyaan yang sangat besar. Saya tak berpretensi memberi jawaban komprehensif, 
kecuali mengajukan satu persoalan yang mungkin terikut dalam semua persoalan di 
atas, dalam sebuah terma: nafsu. 

Nafsu (dari Arab: nafasan, berarti ’ingin’) adalah sebuah dorongan mental—dapat 
lemah dapat kuat, bisa positif (konstruktif) begitu pun negatif (destruktif)—untuk 
dapat meraih, memenangi, atau mencapai satu hal. Dorongan ini sebenarnya hal 
lumrah dalam diri manusia. Bahkan ia jadi salah satu penanda utama yang 
membedakan manusia dari makhluk lainnya. Namun, dia menjadi tak lumrah atau 
luar biasa ketika ia diperdaya atau dieksploitasi pemiliknya sendiri. 

Kebudayaan mana pun, termasuk Islam atau suku-suku bangsa di negeri ini, memiliki 
semacam perangkat (lunak dan keras) agar nafsu tidak terjerembab ke dalam praksis 
yang destruktif, baik untuk publik maupun diri sendiri. Namun, semua perangkat itu 
bisa jadi goyah atau hancur apabila seseorang—karena pengaruh situasi internal 
maupun eksternal—tidak mampu mengendalikan tali kekang nafsu, menjadi kuda liar 
Mongolia yang sangat sulit dijinakkan. Apa yang terjadi di negeri ini dalam tiga dekade 
terakhir, sekurangnya, seperti dapat kita lihat dan rasakan, adalah diserangnya 
pertahanan kultural (agama, adat, etika, dan hukum) oleh sebuah tsunami kebudayaan 
yang membonceng atau diboncengkan pada arus besar globalisasi. Hal pertama yang 
terjadi adalah tsunami logos atau logika yang dirumuskan oleh pemikir-pemikir 
oksidental sebagai cara/mekanisme berpikir yang positivis-progresif, materialistis, dan 
pragmatis. 

Tsunami itu membentuk akal dan kecerdasan yang menyiapkan karpet merah bagi 
tsunami kedua: berupa produk-produk logosentrisme ala Renaisans dan Aufklärung, 
dalam bentuk yang kemudian sistemik, seperti demokrasi, kapitalisme, dan pasar 
bebas di masa akhir. Hal kedua ini membawa konsekuensi tak terhindar bagi hal 
ketiga: tsunami psikologis bahkan spiritual, di mana kita didesak, dipaksa (tanpa kita 
sadari) dan menerima dengan ikhlas sebagai sesuatu yang taken for granted, kondisi 
mental-spiritual yang akomodatif, permisif, bahkan konsumtif pada produk akhir dari 
sistem-sistem di atas. 

Demokrasi dan kapitalisme, sebagaimana hak asasi manusia atau semua piagam PBB, 
bukan lagi sebuah ketelanjuran yang kita terima, melainkan telah menjadi (atau kita 
anggap) prakondisi bagi tegaknya kemanusiaan atau eksistensi kita. Kita adalah 
pemamah biak yang baik dari semua high-end itu. Tiap hari kita mengonsumsinya di 
meja makan, di jalanan, di kafe, ruang kantor, istana, hingga tepi sawah dan hutan-
hutan desa. Tanpa keluh dan kesah, wajar seperti kita berkeringat dan membuang 
angin. Keringat dan angin, bahkan darah yang kita kucurkan, hanya untuk imbalan 
yang kemudian kita tukar dengan tawaran produk yang berganti jenis dan tipe tiap 
bulan, bahkan tiap minggu itu. 

Inilah nafsu yang terjerembab. Nafsu yang bukan kita lagi yang memegang tali 
kekangnya, tetapi industri dan korporasi multinasional, oleh negara dan kapitalis 
adidaya. Kita kehilangan semua perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat 
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menahan atau melawan semua itu. Media massa, tontonan, buku, hingga pendidikan 
dan aktivitas sosial memberi kita acuan, contoh, bahkan fasilitas menggiurkan untuk 
hanyut dalam tsunami peradaban itu. 

Maka, apa yang terjadi dalam paparan pendek di awal tulisan ini, terjadilah. Dengan 
semua kenyataan itu, kita telah menyerahkan diri bulat-bulat pada sebuah permainan, 
pada sebuah realitas ilusif dan virtual yang tidak kita kuasai, bahkan tidak kita pahami. 
Jangankan pedagang kaki lima yang berjuang menyisihkan labanya untuk membeli 
Blackberry atau TV layar datar, bahkan seorang Presiden pun mungkin tidak mengerti 
mengapa sebuah kampung Sunni mengusir sesama warganya hanya karena mereka 
Syiah. Mungkin Presiden pun tidak mengerti kenapa ia memperoleh penghargaan 
internasional untuk toleransi; tidak mengerti mengapa negara yang serba salah urus 
ini masih bisa tumbuh lebih dari 6 persen; bahkan mungkin tidak mengerti mengapa 
harga cabai hingga jengkol melonjak luar biasa. Ia pun ternyata tidak mengerti 
mengapa kabar bencana lebih cepat ia terima dari media massa/sosial ketimbang dari 
aparatus yang ratusan ribu itu. 

Air mata tobat 

Apa yang terjadi, tampaknya bangsa kita tidak sedang mengikuti zaman, tapi terseret 
zaman. Seperti pesakitan atau jagoan yang seluruh kekuatan dan kekebalannya 
berhasil dilumpuhkan. Butir terakhir ini harus saya katakan, semua itu terjadi ketika 
seorang manusia Indonesia memasuki wilayah psikis dan fisik bernama remaja. 
Tepatnya setelah ia mengalami sejumlah pendidikan dan mendapat pengaruh 
demikian rupa dari lingkungan. Saat ia memasukkan dunia riil, nyatanya nyata, 
sontak—sadar atau tidak—ia mendapatkan dirinya sudah kecemplung dalam sebuah 
sistem: semacam sarang laba-laba yang tak memberinya peluang melepaskan diri. 
Sebagai anak muda ia tidak dapat berbuat bahkan berkata apa-apa, kecuali mengikuti 
logika dan cara kerja sistem itu hanya agar survive. Lalu berfoya-foya menggadaikan 
nafsunya jika ia ingin dikenal dan dipandang. Menjadi budak nafsunya untuk 
memperoleh apa yang disebutnya dengan ”sukses”. Saya harus tersenyum, karena—
tentu—sebagian dari kita menolak konstatasi itu. Namun cobalah tengok ke dalam 
cermin, dan jujurlah seluruh indera, pikiran, dan hati kita: apa yang terlihat? Air mata! 

Kita akan menangis melihat diri kita sendiri yang sudah kita zalimi selama ini, yang 
sudah kita hina sepanjang usia ini. Sampai bilakah air mata itu bergulir, hingga 
menjadi arus dan sungai ke samudra air mata-Nya? Dalam bulan suci ini, jadikanlah 
air mata itu sebagai bekal tobat. Memerangi nafsu adalah memerangi diri sendiri. 
Itulah jihad terbesar yang kita lakukan dalam puasa, terlebih dalam Ramadhan ini. 
Dan, berubahlah, mulai dari cara berpikir kita, dengan kembali pada kearifan, 
perangkat lunak dalam adat, agama dan hukum yang sebenarnya. Perubahan itulah 
yang akan menghapus air mata kita. Sekaligus mengangkat harkat yang telah kita hina, 
menuju kejernihan embun di pagi.  
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Tanggung Jawab Sejarah Kita 

TENTU saja, bila seseorang memiliki kebiasaan, katakanlah menanam pohon tomat di 
halaman depan, atau berjalan kaki menuju halte bisa di depan kompleksnya, tidaklah 
ia bisa disebut sebagai tradisi, apalagi sebuah budaya. Kebiasaan yang bersifat 
individual atau personal, mungkin kadang disebut juga tradisi, yang tentu saja tidak 
merujuk ke sebuah tradisi besar, atau setidaknya bersifat komunal. Jadi kalau ada 
kebiasaan, kegemaran, atau kecenderungan beberapa pribadi di kalangan tertentu, 
misalnya di pemerintahan, di militer, atau parlemen, senang melakukan tindak 
tertentu yang menyimpang, seperti memeras, menyuap, selingkuh, kolutif, atau 
manipulatif, tidak bisa serta-merta ia dikategorikan sebagai sebuah perilaku atau pola-
tindak yang kolektif, komunal, apalagi nasional. Apalagi sebagai sebuah budaya. 

Apakah sebuah tindakan atau perilaku yang negatif atau menyimpang, destruktif pada 
praksis atau pelaksanaannya, dapat dikatakan sebagai sebuah budaya? Perlu 
pemahaman sederhana dulu tentang kebudayaan itu sendiri. Tanpa harus menyitir, 
mengutip, atau mengacu kepada tokoh atau ilmuwan tertentu, kebudayaan secara 
sederhana sebenarnya adalah `niat baik'. 

Niat baik itu berasal dari kebutuhan yang paling natural atau asli dari manusia, yakni 
bagaiman caranya manusia, subspesies dari mamalia itu, dapat survive atau 
mempertahankan hidupnya. Jadi, kebudayaan, dalam fitrah atau pemahaman paling 
purba atau primordialnya, adalah usaha sederhana untuk mempertahankan hidup diri 
atau sub-spesiesnya itu. Hampir sama dengan binatang dan tumbuhan, tetapi untuk 
kebudayaan ini manusia mengubah benda alam dan menciptakannya kembali sebagai 
alat untuk usaha yang sangat natural itu. 

Nafsu Meraup Keuntungan 

Setelah itu, kebudayaan berkembang dalam pemaknaan dasarnya. Dengan 
kemampuan--terutama akal--yang dimilikinya, manusia meninggalkan binatang, 
tumbuhan, dan entitas/makhluk lainnya, untuk tidak hanya survive, tapi juga 
`memuliakan dirinya' lebih daripada makhluk/entitas lainnya di atas bumi ini. Inilah 
awal mula manusia merasa memiliki hak (kapasitas pada waktu sebelumnya) untuk 
mendominasi bahkan menguasai dunia di luarnya. Lebih jauh lagi mengeksploitasinya, 
tanpa peduli apa yang terjadi atau dirasakan oleh dunia yang dieksploitasinya. 

Ilmu, teknologi, kekuasaan, hingga agama kemudian muncul untuk memberi 
legitimasi pada upaya atau lebih tepat nafsu manusia yang menganggap dirinya 
khalifah itu. Dari uraian agak panjang inilah kemudian muncul manusia-manusia 
berbudaya yang berkejaran/berkompetisi untuk meraup lebih banyak keuntungan dari 
alam/dunia sekitarnya, tidak hanya untuk keberlangsungan hidupnya saja, tapi juga 
keluarga. Tak hanya keluarga, tapi ponakan, mertua, sahabat, tetangga, dan lain-lain. 
Bukan hanya sepanjang hidup, melainkan juga untuk generasi ketiga atau ketujuh bila 
mungkin. 

Dalam perjalanan kebudayaan semacam itulah, muncullah pula bias, deviasi, atau 
penyimpangan dari `niat baik' kebudayaan. Sebuah produk `sampingan' kebudayaan 
yang tak terelakkan karena manusia akhirnya sadar, ternyata tidak hanya sisi baik ada 
dalam dirinya, tapi juga sisi sebaliknya, yang menegasi dan mengoposisi niat baik itu. 
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Di titik inilah kemudian muncul pelacuran, judi, minuman keras, pemerasan, suap, 
hingga kejahatan-kejahatan yang merusak   bahkan membunuh. 

Jadi, bila ada seorang anggota parlemen melakukan pemerasan atau meminta suap 
dari kalangan pebisnis atau pengambil kebijakan (eksekutif), itu sebenarnya muncul 
dari impuls psikologis anggota bersangkutan yang serakah. Keserakahan adalah sisi 
lain yang juga fitrahi dari manusia. Semua bisa menjadi budaya, tepatnya budaya 
negatif, atau saya sering menyebutnya kekeliruan kebudayaan atau limbah dari 
kebudayaan. 

Belum Terbentuk 

Sebuah kebudayaan yang baik dan positif sebenarnya harus mengetahui keberadaan 
adanya kekeliruan atau limbah kebudayaan itu. Lalu mengantisipasi, mengoreksi, atau 
membenahinya dengan perangkat-perangkat kultural yang ada atau yang perlu 
diciptakan untuk itu. Untuk itu, perlu diperiksa, apakah kebudayaan yang ada 
(existing) sekarang ini memiliki perangkat-perangkat itu di negeri kita? Bagaimana 
perangkat itu menanggapi atau bekerja? Adakah ia sudah bekerja (kalau ada), atau 
sekurangnya kita bersama mengetahuinya? 

Di sinilah letak masalah kita, rakyat Indonesia, sebenarnya? Kita tahu, berbagai tindak 
negatif, yang sudah menjadi kebiasaan pribadi, atau bahkan menjadi semacam gejala 
(fenomena) di kalangan tertentu itu, jelas terlihat, berlaku, dan dijalankan di tengah-
tengah kita. Berbagai penangkapan, persangkaan, pengadilan, dan hukuman, 
misalnya, memenuhi surat kabar juga menimpa hampir seluruh lembaga-lembaga 
pemerintahan dan negara kita, di pusat dan daerah. 

Namun, ternyata, seperti saya menegaskannya berkali-kali, kita sebagai bangsa belum 
memiliki kebudayaan `positif ' tadi untuk menangkal atau mengatasi situasi yang 
cenderung menjadi gejala itu. Dengan berat hati, juga permohonan maaf seda lamnya, 
kebudayaan nasional bangsa ndonesia saat ini belumlah ter bentuk, apa lagi secara 
adekuat untuk membaca dan mencari solusi bagi limbah juga sampah kebudayaan itu. 
Yang ada ialah kebudayaan-kebudayaan lokal atau etnik, yang masing-masing sangat 
kuat, berbeda atau beragam, dan berusia minimal 500 tahun hingga lima milenia. 

Pengkhianatan Kultur 

Limbah yang tersebut itu sesungguhnya, bila Anda mau tidak sekadar meyakini, tapi 
juga mencer mati, bukanlah limbah dari kebudayaan etnik atau lokal itu. Namun, ia 
menjadi ekses atau hasil sampingan negatif dari pertemuan antara kultur lokal dan 
kultur global tepatnya kultur oksidental--yang dipenetrasikan dan didistribusi kan 
dengan cara yang luar biasa kuat, efektif, dan masifnya oleh globalisme dengan arsenal 
sains serta teknologisnya. 

Manusia-manusia yang tidak bisa mengontrol keserakahan, nafsu hedonis, dan 
menggunakan acuanacuan kehormatan serta prestige yang artifisial itu, tentu saja 
tidak menggunakan basis kultural lokal/etniknya. Namun, berdasar ambisi, nafsu, 
kejamnya kompetisi, dan keliaran-keliaran (pasca)modern yang menjadi produk 
utama dari globalisme tersebut. Bisa dikatakan, kecenderungan kita yang 
hiperpragmatik, hiperpraktis, dan hiperhedonis serta hiperkonsumtif itu adalah 
kecenderungan baru yang masuk dan kita internalisasi lewat proses yang represif. 
Proses yang membuat kita, sadar atau tidak, meninggalkan atau mengkhianati dasar-
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dasar kultur tradisional/primordial dari etnisitas atau lokalitas yang melekat dalam 
diri kita masing-masing. 

Maka, sebelum kebudayaan nasional--dengan semua dasar dan acuan nilai, moral, 
norma di dalamnya--terbentuk, kita perlu menyepakati pegangan atau acuan lain yang 
bisa kita gunakan bersama untuk mencegah dan mencari solusi tindakan-tindakan 
negatif tersebut. Apakah acuan itu ada di perpustakaan, di pikiran-pikiran para ahli 
yang berguru besar di Leiden, Ohio, London, atau Paris, atau mungkin pada kitab-
kitab serta tradisi China Kuno, India Kuno, atau Arab Kuno, dalam agama-agama bumi 
dan langit? 

Saya kira semua pilihan itu memiliki risiko, ketika ia harus berhadapan atau bekerja 
sama dengan acuan yang sejajar yang ada dalam kita, yang terintegrasi ke dalam 
tubuh, pikiran, dan batin kita sebagai sesuatu yang sangat primer atau primordial. Kita 
mengerti, akhirnya pihak yang terakhir akan keok karena ia tidak memiliki arsenal 
yang canggih, tidak global, tidak memiliki juga modus pembudayaan yang serupa. 
Risiko itu sudah kita rasakan dan alami sekarang.  

Bila tidak kemudian kita mengkhianati tradisi dan berpihak dan berpihak total pada 
pascamodernisme, kita pun menjadi manusia yang split atau berkepribadian ganda. Di 
permukaan, dalam hidup keseharian, kita menunjukkan diri sebagai manusia yang 
modern, rasional, individualis, progresif, dan berkecepatan tinggi, tetapi dalam hidup 
internal, kita masih juga mempraktikkan hidup yang kontemplatif, komunal, intens 
dengan waktu, irasional, mistis, dan sebagainya. 

Untuk sementara, saya menganggap situasi kultural setiap manusia Indonesia itu 
tidaklah baik atau menguntungkan. Apa yang diuntungkan dari manusia yang secara 
psikologis cenderung neurotik atau psikopatik karena split-nya kepribadian itu? Saya 
mengajukan proposal sementara, kita kembali pada jati diri kita sebagai makhluk yang 
dikonstitusi atau ditegakkan eksistensinya oleh kultur etnik/lokal kita masing-masing. 
Dengan sebuah pertimbangan--yang sangat bisa dipertanggungjawabkan-semua kultur 
etnik memiliki cara dan modus kultural sendiri untuk menghadapi, mencari solusi 
berbagai hambatan, hingga memenangi tantangan-tantangan masa kini dan masa 
depan. 

Di tingkat nasional, kita hanya menerima konsekuensi politis dan yuridis, selebihnya 
biar kita dijaga dan menjaga kekayaan dan kekuatan tradisi yang sudah dipelihara, 
berkembang, dan terbukti survive selama ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi, seorang 
anggota parlemen yang memeras pejabat usaha/ publik lainnya, misal saja, biarlah ia 
terkena sanksi yuridis, tapi sebelum atau sesudahnya, secara adat pun ia harus 
`diselesaikan'. Inilah hukuman sesungguhnya, yang akan dirasakan yang 
bersangkutan, tidak hanya seumur hidup, tapi juga sampai akhirat (kalau ia sampai di 
sana). 

Dari prosesus inilah, perlahan kita menyusun aturan atau norma dan nilai baru-baru 
bagi bangsa kita. Bagi kebudayaan nasional kita. Dengan strategi dan taktik yang baik, 
yang tidak juga dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penanggung jawabnya (saya 
khawatir, paham pun mereka tidak), sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa 
yang kita lakukan saat ini, secara konstitusional, historis, kultural, hingga pada anak 
cucu kita nanti. Bahwa generasi saat ini tidak hanya hidup hanya untuk duduk-duduk 
malas, menikmati atau berbagi rezeki dari remah-remah kekayaan bumi kita yang 
ditinggalkan kapitalis asing. Semoga ya. ● 
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Generasi Digital 

Dalam sebuah tulisan yang memenangi sayembara penulisan esai Kompas pada 1980-
an, saya membahas sebuah masalah yang tergambar dalam judulnya, ”Generasi yang 
Hilang”. Sebuah istilah yang kemudian muncul pada dekade berikutnya di Amerika 
sebagai gambaran dari mereka yang lahir di pertengahan 1960-1970-an. Itulah 
generasi yang digambarkan dengan bawaan mental yang apatis. Kelompok pemilih 
terendah dalam soal partisipasi politiknya karena skeptisitas tinggi terhadap realitas 
kontemporer mereka. ”Generasi yang tersingkirkan dan tak pernah berhasil kembali 
pada isu-isu mutakhir,” tulis Newsweek. Di Indonesia, kondisi itu sangat mudah 
dimafhumi. Sebagaimana saya jelaskan dalam esai 1980-an itu, generasi yang 
kemudian hari juga disebut sebagai ”generasi X” itu hidup dan berkembang dalam 
realitas politik, sosial, dan kultural yang penuh tekanan karena otoritarianisme rezim 
Orde Baru. Sebagaimana kerap juga saya nyatakan, bukan korupsi Rp 150 triliun atau 
kekerasan politik-militer Soeharto yang generasi ini sesalkan, melainkan hancur dan 
rusaknya daya khayal atau imajinasi remaja dan anak muda kala itu karena 
indoktrinasi dan teror mental yang dipraktikkan rezim. 

Generasi yang Bertumbuh 

Generasi X adalah segerombolan anak yang bukan hanya biaya sekolah, uang jajan, 
dan makan minumnya ditentukan orangtua, bahkan hingga warna sepatu atau profesi 
idaman tak bisa mereka tentukan sendiri. Inilah generasi yang duduk sendiri, di 
belakang rumah, di bawah pohon, membaca biografi tokoh-tokoh dunia dengan fantasi 
yang disembunyikan. Maka, saya pun mengamati almarhum cendekiawan Wiratmo 
Soekito dalam diskusi-diskusi kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 
mengikuti caranya membaca buku dengan hafal setiap kutipan, halaman, penerbit, 
hingga kredit bukunya. Namun, semua itu seperti tak berjejak pada generasi berikut, 
generasi Y alias mereka yang lahir antara 1976 dan 1995. Barisan manusia muda yang 
rapi dan canggih, dengan kearifan teknologis yang tinggi, imun pada gaya-gaya 
propaganda dan intimidasi tradisional. Sebuah generasi yang menyebar dalam 
keragaman etnik dan ras, akrab dengan televisi multikanal, radio satelit serta internet 
generasi pertama. 

Pada masa kanak dan remaja generasi ini, dunia mengalami pertumbuhan dan 
perubahan dengan percepatan bukan lagi kecepatan, membuat mereka menjadi lebih 
fashionable dan well-known dan loyalitasnya tinggi pada merek yang mereka anggap 
memberi identitas. Mereka turut menentukan apa yang keluarga harus konsumsi, 
memiliki kartu kredit dengan tanda tangan orangtua, dan mulai dapat merancang 
masa depannya sendiri. Betapapun orangtua atau nenek-kakek mereka masih duduk 
manja di kursi kekuasaannya, tetapi di tingkat bawah sesungguhnya terjadi pergeseran 
serta pergerakan yang tak terbaca oleh suprastruktur, dan diselenggarakan oleh 
generasi kreatif ini. Jarak antara sains dan teknologi dengan realitas mutakhir—yang 
sebenarnya menjauh—masih dapat mereka jembatani, ide teraktualisasi, betapapun 
kadang sumir dan artifisial. Namun, dunia tidak berhenti bergerak. Teknologi 
komunikasi dan informasi seperti menggenggam dunia dalam telapaknya, membuat 
manusia seperti berlari-lari kecil untuk mengelilingi bumi dan mengetahui setiap 
detail tubuh (persoalan)-nya. Media menjadi begitu canggih sehingga hidup 
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superkompleks bisa diringkusnya dalam data, yang siapa pun mampu mengaksesnya 
dalam hitungan detik. Kini dunia juga dalam genggaman kita, manusia. 

Pada masa inilah, pasca-1995, lahir sebuah generasi baru, ”generasi Z”, yang tak hanya 
diubah oleh percepatan teknologi di atas, tetapi juga mengubah hampir setiap dimensi 
hidup berbudaya kita. Bukan hanya gaya hidup, cara berpikir, kosmologi, hingga cara 
menatap waktu atau masa lalu dan masa depannya. Mereka, yang kerap disebut 
sebagai iGeneration (i: Internet) atau NetGeneration atau Generation@, adalah 
gelombang manusia yang tumbuh bahkan menjadi digital: generasi digital! 

Penuh Paradoks 

Maka, semua jadi purba dalam soal bagaimana kita mengaktualisasi diri, meneguhkan 
eksistensi. Diri dibentuk oleh perjumpaan data dan kata yang diakses dari seluruh 
dunia, hingga sudut terkucilnya, lewat BBM, WWW, instant messaging, MP4, mobile 
phone, Skype, hingga Youtube. Hidup yang posmodernik, multikultural, dan global 
menjadi keniscayaan yang sesungguhnya memberi mereka paradoks: bebas 
meneguhkan atau menciptakan klaim tentang diri sendiri tetapi saat bersamaan 
mereka lenyap dalam riuh. Jadilah kemudian mereka generasi yang diam karena dunia 
sudah terlalu (di) dalam dirinya. Generasi yang tidak terusik ketika berhadapan 
dengan monitor atau keypad di gadget-gadget terbarunya. Manusia-manusia yang 
sangat praktis, bahkan hiperpragmatis, dengan kantong yang tipis tetapi padat isi dan 
makna: ada dunia di dalam sakunya, dalam bentuk yang tidak lebih besar dari bungkus 
rokoknya. Inilah generasi yang sangat berbeda dengan penulis yang mengeja semua 
huruf dan kata, menghafalkannya dengan bangga. Sementara generasi ini mengakses 
dan meresepsi data, kata, dan makna dengan cubitan di kotak screen. Dengan ujung 
telunjuknya mereka memindai semesta dalam kecepatan daya tangkap visual dan 
kognitif yang luar biasa. Mereka tahu banyak, bahkan terlalu banyak.  

Namun tetap dalam paradoks: mereka juga tak tahu banyak. Generasi inilah yang akan 
menentukan bagaimana sebuah bangsa, negara, bahkan kebudayaan akan 
dikembangkan dan menjadi pada masa nanti. Mungkin sebagian kita tidak rela. 
Namun, betapa desisif mereka, tidak hanya membuat musik, tari, pertunjukan menjadi 
”Gangnam Style”, tetapi juga politik, hukum, agama bahkan lembaga internasional. 
Karena ratusan juta manusia mengamininya. Lalu di mana James Joyce, Homerus, 
Hemingway, atau Chairil Anwar dan Ronggowarsito? Mereka adalah teman lama kutu-
kutu yang menggerogoti buku-buku, monumen masa lalu. Peradaban dan kebudayaan 
sedang dibentuk ulang dengan perangkat keras dan lunak terbaru, yang bahkan 
generasi saya, X, merasa malu dan sungkan untuk mengakui, ”Maaf, aku tidak paham 
itu.” 

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengingat generasi canggih ini sebenarnya juga 
terluka oleh krisis-krisis politik, moneter, hingga lingkungan yang diproduksi oleh 
sistem hasil ciptaan kakek dan buyutnya. Mereka yang begitu bernafsu ingin membeli 
iPad terbaru, tetapi ternyata ia sudah terlalu banyak utang. Apa dan bagaimana 
kondisi mental sosial itu memberi mereka alasan-alasan terbaik untuk membentuk 
diri, masyarakat, atau bangsanya? Betapa tidak bertanggung jawabnya bila kita lebih 
peduli pada rebutan kursi kosong dan rezeki murahan ketimbang membantu generasi 
ini membentuk diri dan masa depannya. Atau kita siap menyambut generasi kosong, 
generasi katastropik yang tidak (mau) mengerti untuk apa mereka ada di atas tanah 
ini? 
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Budaya Baca vs Budaya Nonton 

Sekedar refleksi, pendidikan nasional membukukan banyak catatan keberhasilan. Di 
antaranya yang cukup spektakuler dan membanggakan adalah mobil Esemka karya 
siswa SMK di Solo, Jawa Tengah. Namun, di balik itu terselip catatan tidak 
menggembirakan, budaya literal sudah tercerabut dari nafas pendidikan kita karena 
tidak mendapat tempat lagi di benak para siswa. Ini menjadi catatan penting dan 
mendasar yang luput dari perhatian. Dewasa ini, hampir 90 persen penduduk 
Indonesia menjadikan televisi (media visual) sebagai konsumsi baku untuk 
mendapatkan informasi dan hiburan. Hampir di setiap sudut ruangan rumah 
penduduk terdapat televisi. Selain praktis, aksesnya yang cepat membuat media ini 
semakin diminati warga. Tayangan-tayangan di televisi memang sangat menarik, 
sehingga membuat pemirsa terlena oleh keadaan. Tayangan hiburan lebih banyak 
digemari, baik di kalangan orangtua, dewasa, bahkan remaja (mahasiswa). Acara 
sinetron yang tayang setiap hari dengan cerita yang tidak masuk akal adalah menu 
yang selalu dinanti-nanti. 

Mudahnya akses televisi (TV) serta luasnya jangkauan, memudahkan masyarakat 
untuk menikmatinya. Di satu sisi, kehadiran TV yang menyajikan hiburan dianggap 
solusi pelepas lelah dari mumetnya pikiran di tengah persoalan kehidupan yang 
semakin sulit. Di sisi lain, hampir 70 persen lebih tayangan televisi sangat tidak 
mendidik dan banyak diisi tayangan drama dengan pesan berbau kekerasan, egoisme, 
mistik, hedonisme, dan pergaulan bebas. Selain itu, hampir setiap stasiun TV 
didominasi oleh infotainment. 

Padahal, semakin sering anak-anak menonton TV berdampak pada perkembangan 
mental mereka hingga menjadi lemah dan tidak terdidik secara baik. Di lain pihak, 
kebanyakan menonton TV dapat menyebabkan kemalasan di kalangan pelajar. 

Porsi untuk belajar sangat kecil ketimbang menonton televisi. Kebanyakan waktu 
mereka tersita hanya karena tontonan yang tidak mendidik dan tidak bermoral. 
Remaja Indonesia pun sekarang lebih pas dibilang generasi visual. Padahal generasi 
visual adalah musuh utama budaya literal. 

Inilah sebenarnya tantangan besar pendidikan di Indonesia, kini. Budaya membaca 
dan menulis semakin tidak populer di kalangan pelajar dan mahasiswa. Membaca dan 
menulis dianggap sebagai hal yang kurang menarik dan sangat membosankan. 
Bahkan, banyak di antara mereka menganggap kegiatan membaca dan menulis adalah 
hal yang sangat sulit dilakukan. Maka, tidak heran apabila siswa enggan melakukan 
kegiatan yang berbau literal. Lebih tragis lagi, mahasiswa yang diharapkan mampu 
membuat sebuah laporan ilmiah, ternyata skripsinya saja membeli dari orang lain. 

Budaya membaca tampaknya memang belum terbangun dengan baik di Indonesia. 
Para siswa masih menganggap kegiatan membaca dan menulis sebagai hal yang 
menguras otak dan membuat pusing. Di samping itu, kesadaran membaca dan 
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menulis belum dijadikan kebutuhan pokok seperti halnya makan dan minum 
sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dibiasakan. 

Sampai saat ini, pendidikan nasional belum mampu menyiapkan SDM yang mampu 
menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. 

Perlu orientasi pendidikan nasional untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan 
bangsa. Terdistorsinya pendidikan di Indonesia mulai dari mutu dan relevansi serta 
pendekatan pendidikan terlihat ketika lulusan-lulusan lembaga pendidikan belum 
bisa memenuhi kebutuhan bangsa. 

Lembaga pendidikan yang dikelola oleh negara maupun swasta sebaiknya 
memperhatikan sistem dan metode pembelajaran yang proaktif melibatkan anak 
didik, serta membiasakan budaya literal. Tanggung jawab ini tidak hanya bagi para 
pendidik, melainkan tanggung jawab seluruh individu untuk membimbing dan 
mengarahkan anak didiknya untuk membiasakan membaca, terutama orangtua siswa. 

Ini juga merupakan tugas besar seluruh komponen bangsa, agar kita tidak kembali 
menjadi budak dari pengetahuan itu sendiri. Bukankah dengan belajar, membaca dan 
menulis, kita akan melihat seluruh isi dunia? 

Negara yang sedang berkembang dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah 
seperti Indonesia, sangat memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup. 
Eksplorasi di berbagai bidang memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang 
mumpuni. SDM yang cukup dan memadai, akan tumbuh dari mereka yang memiliki 
wawasan dan pengetahuan yang mereka dapatkan dari belajar, membaca dan 
menulis. 

Terkikisnya budaya baca di kalangan pelajar dan mahasiswa akan memperburuk citra 
pendidikan Indonesia. Bagaimana tidak, pendidikan yang kita anggap sebagai tolak 
ukur kemajuan bangsa ternyata sangat memprihatinkan. 

Pelajar sebagai aktor dunia pendidikan masih enggan membaca dan menulis. Bisa 
dibanyangkan, bagaimana kualitas peserta didik negeri ini di masa mendatang. 
Padahal, dengan membaca paling tidak akan membuka wawasan dan pengetahuan 
minimal untuk pribadinya. Jika diingat kebangkitan nasional seabad lalu, akar 
gerakan itu bermula dari budaya literal, yaitu belajar, membaca, menulis dan berpikir 
sehingga tercipta pola pikir kebangsaan. Lihat saja, hampir semua tokoh bangsa yang 
mempelopori kebangkitan dan kemerdekaan adalah orang-orang yang selalu bergelut 
dengan budaya literal. Rupanya, budaya membaca yang dulu menjadi ciri khas 
peradaban bangsa begitu jauh tersisihkan. Kemajuan teknologi dan derasnya arus 
globalisasi bukan berarti selalu membawa efek negatif. Tetapi, hal tersebut harus 
disikapi dengan arif diikuti keseimbangan berpikir. Budaya nonton yang kian 
menjalar bukan sebagai sebab dari makin malasnya generasi bangsa tetapi bagaimana 
kesadaran akan pentingnya pendidikan kembali ditanamkan. 
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Budaya Indonesia dan Kontes Ratu Sejagat 

Kontes Ratu Sejagat, baik yang bertajuk Miss World (didirikan Eric Morley pada 1951) 
maupun Miss Universe (dimulai oleh Donald Trump pada 1952) ataupun Miss 
International Pageant (1960) dan Miss Earth (2001) menuai kontroversi sejak pertama 
dihelat. Tak hanya di Indonesia, empat kontes kecantikan itu juga kerap menuai protes 
dari para feminis dan aktivis keagamaan. Eksploitasi sensualitas, seksualitas, dan 
kecantikan menjadi alasan utama maraknya penolakan terhadap berbagai kontes 
kecantikan. Meski berbeda nama dan tema, empat ajang perlombaan bagi perempuan 
itu sama-sama menekankan kecantikan. Bedanya, Miss World mengedepankan jiwa 
sosial pesertanya dengan merujuk pada prinsip manner, impressive, smart, social 
(disingkat MISS), Miss Universe yang berjargon brain, beauty, dan behavior 
mengedepankan kecerdasan dan etika. Sementara Miss International Pageant 
mempromosikan perdamaian dan Miss Earth yang mempromosikan cinta lingkungan.  

Di negeri ini protes terhadap berbagai ajang kontes yang diadopsi dari luar sebenarnya 
telah ada sejak lama. Pada akhir 1990-an protes terhadap penyelenggaraan kontes 
kecantikan bertajuk Pemilihan Puteri Indonesia dilakukan banyak kalangan. Namun 
toh, ajang Puteri Indonesia dan pengiriman delegasinya ke berbagai ajang kontes 
kecantikan internasional terus berlangsung hingga saat ini. Alumninya pun seakan 
mendapat legitimasi dari negara dan masyarakat dengan dijadikan duta wisata. Hal 
menarik dari gelombang protes tersebut adalah munculnya fatwa-fatwa yang 
mengharamkan ajang kontes kecantikan, disertai ancaman untuk mengganggu 
perhelatan Miss World 2013 melalui serangan kecoa ke tempat penginapan para Ratu 
Sejagat. Sebuah ancaman bernada satir. Guyonan yang lucu sekaligus intimidatif.  

Evolusi Budaya atau Kompromi Pasar  

Dari berbagai ajang kontes kecantikan yang ada, di Indonesia yang paling terkenal 
adalah Miss Universe dan Miss World. Miss Universe lebih awal diadopsi oleh para 
pakar kecantikan di Indonesia, melalui ajang pemilihan Puteri Indonesia yang 
disponsori oleh Perusahaan Kosmetik Mustika Ratu sejak 1992. Sedangkan Miss 
World diadopsi oleh ajang Miss Indonesia dengan sponsor Martha Tilaar sejak 2005.  

Para juara kontes kecantikan itu biasanya langsung didaulat menjadi duta promosi 
bagi negaranya masing-masing. Entah duta wisata, duta lingkungan, duta budaya, duta 
ekonomi, dan sebagainya di forum-forum internasional. Sebagai selebritas, para 
finalisnya juga kemudian menjadi bintang iklan, artis film, atau bahkan direkrut 
sejumlah partai politik untuk menjadi wakil rakyat. 

Belakangan, sejak terbukanya keran demokrasi pascareformasi, protes dan penolakan 
terhadap segala hal berbau Barat semakin semarak. Terlebih terhadap kontes 
kecantikan. Hampir tiap tahun, jika ada ajang pemilihan Puteri Indonesia dan 
kemudian ajang pemilihan Miss Indonesia, media kita selalu riuh oleh berita 
demonstrasi penolakan terhadap kegiatan tersebut. Hingga puncaknya, ketika Miss 
World 2013 diputuskan digelar di Indonesia, gelombang protes semakin kencang. Kini, 
seiring dekatnya waktu pelaksanaan Miss World 2013, demonstrasi penolakan tak 
hanya berisi petisi atau pernyataan sikap, tapi juga dibumbui ancaman untuk 
mengganggu acara berkelas internasional tersebut.  
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Seiring maraknya protes terhadap berbagai kontes kecantikan itu, para penyelenggara 
melakukan modifikasi kemasan kontes berkali-kali. Seperti produk industri lainnya, 
model kontes kecantikan harus disesuaikan dengan keinginan pasar. Maka itu, untuk 
menyelaraskan adat ketimuran bangsa Indonesia, penyelenggaraan Miss World pun 
rela mengubah model kontestasi dengan meniadakan peragaan berbau sensualitas 
tubuh yang vulgar melalui kewajiban berbikini. Panitia Miss World 2013 mencoba 
meredam protes dengan menjanjikan perubahan konsep ajang tersebut dengan 
menghilangkan tradisi kontes berbikini demi menyesuaikan dengan adat ketimuran 
Indonesia. Inilah yang disebut Jean Baudrillard (1929-2007) sebagai Simulacra yang 
melahirkan hiper-realitas. Bagi masyarakat konsumeristis, substansi dan fakta sebuah 
objek tidaklah lebih berarti dari simbol yang diinformasikan.  

Pada era hiperrealitas ini kecenderungan membesarkan fakta sekaligus 
menyembunyikan fakta yang lain, mengaburkan informasi dan fantasi telah menjadi 
lumrah. Dalam kondisi ini memesis atau pertukaran pengaruh ide seseorang terhadap 
sebuah kelompok masyarakat bermuara pada sikap dan emosi massa yang beragam, 
namun mudah dikooptasi oleh pendapat kelompok yang superior. Fatwa dan ancaman 
pengiriman kecoa adalah buah dari hypercare nilai keagamaan sebagai kontra 
terhadap hypercare kecantikan yang dilahirkan oleh kontestasi kecantikan. Sementara 
perubahan konsep Miss World dari kontes bikini ke kebaya adalah upaya meredam 
hiperkomoditas dan hiperseksualitas yang ada dalam ajang tersebut. Dari 
pertentangan dua kutub tersebut, selayaknya kita mencoba berpikir jernih.  

Di luar gejala hiper-realitas dalam ajang Miss World 2013 beserta reaksi terhadapnya, 
ada jalan tengah yang patut diupayakan. Ada pertarungan budaya dalam kontestasi 
kecantikan yang ingar-bingar tersebut, yang tak bisa dielakkan. Gejala serupa juga 
terjadi dalam promosi jilbab, hijab, dan pakaian tradisi keagamaan lain yang kini 
mulai marak dikonteskan. Pengenalan budaya Indonesia dalam ajang Miss World 
2013, seperti yang dijanjikan penyelenggara kegiatan tersebut, perlu ditunggu 
realisasinya. Janji panitia untuk menghilangkan tradisi pengumbaran aurat dalam 
ajang tersebut perlu dicatat sebagai media pengubah selera pasar tentang makna 
sebuah kecantikan. Kecantikan tak melulu harus memperdagangkan sensualitas 
tubuh, tetapi harus dititikberatkan pada etika dan kemampuan dalam 
mengomunikasikan nilai-nilai tradisi lokal (juga nilai agama).  

Evolusi budaya ini jugalah yang pernah dipraktikkan oleh Walisongo. Mereka melawan 
tradisi animisme dan dinamisme dengan cara mengubah konsepsinya dan 
membumbuinya dengan nilai-nilai dakwah. Perubahan konsep Miss World ini juga 
bisa dijadikan simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat terhadap budaya lokal. 
Tradisi lokal Indonesia, termasuk batik dan kebaya, sebagai simbol budaya Nusantara 
bisa menjadi budaya pop yang mendunia.  

Arus kebudayaan yang terus berjalan tentu tidak dapat kita hindarkan, menolak proses 
tersebut akan membuat kita akan terus terpinggirkan. Cara yang paling tepat dan bijak 
jika kita mengacu pada sejarah adalah dengan masuk ke dalam proses tersebut dan 
pelan-pelan melakukan perubahan pada konsepsi dan substansi sekaligus memasukan 
nilai-nilai kemanusiaan universal. 
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Gaya Hidup Konsumtif 

Puluhan orang terjepit dan pingsan akibat saling berdesakan saat antre mendapatkan 
BlackBerry murah di pusat perbelanjaan Pacific Place, Jakarta (25/11). Ribuan orang 
rela antre sejak malam hari. Orang rela mendapatkan barang mewah dengan harga 
murah. Mereka berebut memiliki BlackBerry, sebuah barang yang kini bukan saja 
merupakan alat memperlancar komunikasi, melainkan juga merupakan simbol 
kemewahan kelas.  

Masyarakat Konsumtif  

Fenomena ini merupakan gambaran gaya hidup masyarakat urban. “Saya membeli 
maka saya ada.” Status sosial seseorang ditandai dari kemampuannya memiliki 
produk- produk baru dan mewah. Seseorang akan merasa diri bukan bagian dari 
‘modern’ bila melewatkan hiruk-pikuk kepemilikan teknologi modern sebab status 
sosial itulah yang penting dan harus dikejar. Eksistensi manusia diukur sejauh mana ia 
mampu membeli. Kehidupan dikendalikan oleh mereka yang mampu mendikte atas 
apa saja yang harus dibeli. Kapitalisme tidak akan berhenti mengajari mode.Manusia 
dituntut untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan produk-produk yang 
membuat kehidupan lebih instan, mudah, dan menyenangkan.Iklan produk-produk 
terbaru begitu piawai membujuk konsumen untuk menjadi bagian terpenting dalam 
kehidupan.Semua menawarkan janji surga kenikmatan yang tidak akan didapatkan 
tanpa memiliki apa yang mereka tawarkan.  

Inilah yang membuat orang akan melakukan cara apa saja tanpa memedulikan etika 
untuk memperoleh apa yang diinginkan.Semua dilakukan demi mewujudkan janji 
muluk kapitalisme dengan produkproduk yang mempermudah kehidupan. Masyarakat 
semakin dikendalikan oleh budaya konsumerisme. Tiada hari tanpa berbelanja dan 
membeli. Masyarakat pun semakin sulit membedakan antara keinginan dan 
kebutuhan. Konsumerisme mengajarkan agar semua ‘keinginan’ dipandang sebagai 
‘kebutuhan’ yang harus dipenuhi. Kenyataan hidup seharihari dipenuhi dengan iklan 
yang penuh bujuk rayu. Iklan datang bukan saja di ruang publik, melainkan juga 
masuk ke ruang-ruang privat individu. Tidak peduli siang dan malam. Berbagai barang 
baru siap ditawarkan dan didesakkan sedemikian rupa agar dimiliki dan dinikmati. 
Nilai-nilai yang ditawarkan kerapkali membuat pertahanan hidup kita tak berdaya 
akibat rayuan serta jebakan hedonisme. Materialisme membuat manusia terasing dari 
realitas. Tak jarang karena kesibukan mengejar materi belaka, kita kehilangan 
solidaritas dan memudarnya aspek kemanusiaan. Di tengah dunia yang sibuk dengan 
segala urusan komersialisme dan memberikan penekanan yang sangat berat pada 
materialisme, kita digugah agar menyadari bahwa manusia bukan semata-mata 
sebagai alat produksi. Manusia hidup bukan hanya untuk kepentingan materi,yang 
kerap menjadikan manusia bermusuhan satu sama lain.Manusia hidup juga tidak 
hanya untuk dirinya sendiri dan memupuk keserakahan individualnya.  

Budaya Instan 

Kompetisi ekonomi yang semakin sengit memacu orang untuk melakukan tindakan-
tindakan di luar batas kemanusiaan. Meningkatnya kriminalitas merupakan pertanda 
dari semakin permisifnya perilaku yang membolehkan segala cara. Orang terpancing 
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dan terjebak untuk melakukan tindakantindakan di luar batas kemanusiaan, demi 
mengejar pemenuhan ‘keinginan’ yang sudah menjadi ‘kebutuhan’.  

Dalam konteks globalisasi pilihan lebih banyak ditentukan oleh apa yang terlihat 
pancaindra. Pilihan ini bukan digerakkan daya nalar yang sehat, melainkan hanya 
sekadar pemenuhan akan kebutuhan penyenangan indrawi belaka. Media iklan yang 
begitu dahsyat kerapkali membuat mata kita tidak lagi awas. Ini menciptakan 
mentalitas konsumtif. Fenomena ini sekarang membudaya pada bangsa ini. Semua 
serbainstan. Budaya instan alias siap saji membuat manusia tidak lagi berpikir jangka 
panjang. Di tengah karut-marut persoalan sosial bangsa, kita justru tidak memperoleh 
teladan dari elite.  

Mereka yang ada di Senayan berlomba-lomba menjadi pemimpin sikap hidup 
individualis. Bukan teladan hidup sederhana, melainkan kemewahan. Begitu pula para 
pejabatnya. Seolah hilang keabsahan mereka sebagai elite bila tidak hidup dalam 
kemewahan. Hal ini menciptakan masyarakat tidak produktif karena gaya hidup 
menjadi bagian status sosial sehingga masyarakat berbudaya konsumtif. Gaya hidup 
seperti membuat biaya hidup menjadi tinggi karena masyarakat tidak tahu lagi mana 
yang penting dan urgen dalam hidup. 

Dibutuhkan sebuah kesadaran baru akan pentingnya pendidikan nilai-nilai 
mengedepankan solidaritas dan kesetiakawanan agar pola hidup konsumerisme tidak 
menjadi gaya hidup masyarakat. 
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Budaya Instan dan Mentalitas Jalan Pintas 

Tajuk harian Seputar Indonesia (17/2) mengenai pungli (pungutan liar) yang dituding 
sebagai penyebab maraknya kecelakaan transportasi umum belakangan ini menarik 
dicermati. Tudingan ini disampaikan berdasarkan fakta bahwa sekitar 25% 
pendapatan pengusaha transportasi umum tergerus oleh pungli, mulai dari 
pengurusan administrasi, uji kelaikan kendaraan, izin trayek, keluar-masuk terminal, 
hingga pungutan sopir di tengah jalan. Mencermati tudingan tersebut, layaknya kita 
langsung percaya karena kita hidup di negeri yang begitu banyak pungli di berbagai 
sektor. Realitas ini begitu menyakitkan karena korupsi terbukti bisa menghancurkan 
nilai-nilai kehidupan berbangsa. Keselamatan manusia diabaikan akibat begitu 
membudaya korupsi dalam sendi-sendi kehidupan kita. Nilai, harkat, dan martabat 
kemanusiaan sudah tidak lagi dianggap penting. Sudah jelas dan terbukti bahwa akar 
semua itu adalah maraknya korupsi dalam kehidupan publik kita. 

Semuanya berdampak pada sarana keselamatan publik. Mental birokrat yang korup ini 
mengingatkan kita pada mentalitas birokrasi zaman VOC, yang bangkrut akibat 
korupsi para pegawainya. Birokrasi yang gemuk dan tidak efektif menghasilkan tata 
kelola yang jelek. Itulah yang melahirkan mentalitas jalan pintas. Mentalitas yang 
menunjukkan tanda tanya besar apakah benar bahwa bangsa ini memang pemalas.  

Bangsa yang selalu ingin mencari keuntungan tanpa mau kerja keras. Ini 
mengingatkan kita akan ungkapan Mochtar Lubis yang mengemukakan ciri manusia 
Indonesia antara lain munafik, segan dan enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, 
percaya takhayul, artistik, berwatak lemah (cengeng), tidak hemat, kurang gigih, serta 
tidak terbiasa bekerja keras. Karakter kita sebagai bangsa semakin rusak dari hari ke 
hari. Mentalitas jalan pintas akibat sebagai bangsa kita tidak memiliki visi dan 
karakter. Ketidak jelasan arah pendidikan dan visi yang hendak dicapai merupakan 
problem paling berat negeri ini tidak saja di masa kini, tapi juga di masa mendatang 
sebagai ancaman yang sangat mengkhawatirkan. Buah paling aktual yang dapat 
dirasakan adalah pendidikan belum berhasil membentuk karakter anak bangsa.  

Budaya Instan  

Budaya instan alias siap saji membuat manusia tidak lagi berpikir jangka panjang. 
Berbagai kebijakan negeri ini pun terjebak pada budaya instan. Model seperti ini amat 
berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Cita-cita untuk mencerdaskan rakyat hanyalah 
angan-angan. Kita setuju secara teoritik bahwa pendidikan untuk memerdekakan.  

Tapi dalam tindakan, sampai saat ini kita tak pernah sampai pada kesadaran bahwa 
pendidikan merupakan proses menjadikan manusia berpikir merdeka dan dengan 
demikian diikuti tindakan-tindakan yang mendukung nya. Merdeka bukan berarti liar 
tanpa aturan atau tidak mau diatur.Berpikir merdeka dalam pengertian ini membuat 
manusia memiliki daya nalar yang kritis serta mampu menentukan pilihan dalam 
hidupnya. Dalam konteks globalisasi pilihan lebih banyak ditentukan oleh apa yang 
terlihat oleh pancaindra. Pilihan ini bukan digerakkan daya nalar yang sehat, 
melainkan hanya sekadar pemenuhan akan kebutuhan penyenangan indrawi belaka. 
Media iklan yang begitu dahsyat kerapkali membuat mata kita tidak lagi awas.Ini 
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menciptakan mentalitas konsumtif. Fenomena ini sekarang membudaya dalam 
sanubari publik bangsa ini.Semua serbainstan.  

Hal ini terjadi karena manusia yang dihasilkan selama ini adalah sosok instan yang 
cenderung berpikir pendek dan sempit. Aura batin kita tak mampu menembus mata 
hati yang berkesadaran dalam menciptakan cara berpikir dan bertindak dalam 
kerangka kemanusiaan dan keadilan.Hal ini tak akan pernah menjadi gagasan dasar 
dalam membentuk perilaku bangsa. Bangsa ini juga kehilangan daya kreativitas karena 
miskin cita-cita dan gagasan.  

Politik tidak lagi mampu melahirkan gagasan besar untuk membangun sebuah cita-
cita besar bagaimana membawa gerbang Indonesia menuju masa depan berperadaban. 
Inilah yang membuat bangsa ini terpuruk karena kurangnya cita rasa dan karsa dalam 
perilaku seharihari kita. Diakui maupun tidak, budaya berbangsa kita belum mampu 
melahirkan anak didik yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. Salah satu 
faktornya yang memengaruhi di antaranya belum sinkronnya hubungan 
agama,budaya,dan pendidikan sehingga pendidikan agama dan budaya belum 
terintegrasi dalam membangun karakter bangsa,yaitu karakter yang mengutamakan 
keadilan, perdamaian,dan kemandirian.  

Pragmatisme Politik  

Dalam konteks politik,mentalitas jalan pintas ini diajarkan setiap hari kepada publik. 
Kekuasaan berpikir pragmatis semata-mata untuk kepentingan stabilitas 
kekuasaannya belaka di satu sisi dan di sisi lain budaya pragmatisme politik partai di 
Indonesia begitu kuat. Korbannya adalah negeri ini, rakyat ini. Ini semua juga 
berpangkal dari budaya politik Indonesia yang memandang politik bukanlah seni 
untuk mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat, melainkan dimaknai sekadar alat 
transaksi, sebagaimana transaksi perdagangan. Politik bukan untuk kesejahteraan 
rakyat, melainkan untuk kesejahteraan diri sendiri dan golongan tertentu. 
Mempertahan kan budaya seperti ini sama saja dengan memelihara wajah keadaban 
politik Indonesia yang semakin lama semakin kehilangan akal sehatnya.  

Akal sehat yang menjadi prinsip bagi semua orang untuk mempertimbangkan yang 
baik dan buruk. Akibat kerapkali mengabaikan akal sehat, keutamaan pun sirna waktu 
demi waktu. Pemimpin dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap selera 
politik sering menghilangkan ketegasannya sendiri.Padahal keberanian dan ketegasan 
memilih itu sendiri sudah terjamin dalam undangundang.  

Yang sangat dikhawatirkan dalam hal ini adalah ketika para bawahan hampa visi 
kerakyatannya, malah sering membuat rakyat semakin menderita, mengabaikan 
perasaan rakyat,dan kadang menjadikan rakyat jadi korban. Setelah itu pertanyaan 
lainnya, adakah para punggawa republik ini sebagaimana disebutkan dalam ciri-ciri di 
atas? Merosotnya kredibilitas pemerintah akhir-akhir ini membuktikan bahwa 
masyarakat sudah bosan dengan janji-janji. Semakin lama rakyat bukan semakin 
apresiatif terhadap kerja-kerja pemerintah, melainkan justru semakin tidak 
mempercayainya. 
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Pemerkosaan, Penganiayaan, dan Pembunuhan 

Berita pemerkosaan sangat populer dalam beberapa hari terakhir, terutama terkait dengan 
pernyataan salah satu calon hakim agung Daming Sanusi: yang memerkosa dan diperkosa 
sama-sama menikmati. Tulisan ini menyajikan sisi lain, yaitu data statistik tentang 
kejadian pemerkosaan. Seberapa masifkah tindak pemerkosaan, juga penganiayaan dan 
pembunuhan yang terjadi di Indonesia saat ini dan mengapa terjadi?  

Memaknai Angka  

Pembaca data statistik yang teliti akan dikagetkan dengan data hasil pendataan potensi 
desa (podes) yang dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh BPS. Kejadian tiga jenis tindak 
kriminal, yaitu pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan, merambah ke desa-desa 
dengan spektrum yang begitu masif dan mencengangkan. Tulisan ini menyajikan data dari 
hasil dua podes terakhir, yaitu Podes 2008 dan Podes 2011.  

Pendekatan pendataan adalah desa dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat 
sebagai narasumber utama untuk memperoleh informasi. Keunggulan pendekatan ini, 
untuk mengungkap sebaran kejadian pemerkosaan misalnya, dibandingkan pendekatan 
berbasis individu korban, terletak pada kemampuannya untuk memperoleh informasi yang 
faktual dan meminimalkan tersembunyinya suatu kejadian karena si korban malu untuk 
melaporkannya ke pihak yang berwajib. Pemerkosaan adalah tragedi mengerikan yang 
dapat menghapus harapan hidup manusia. Podes 2008 mengungkapkan bahwa sebanyak 
2.199 desa dengan sebaran 657 desa di Jawa dan 1.542 desa di luar Jawa yang mengalami 
kejadian pemerkosaan di desa mereka. Di tahun 2011 sebanyak 2.122 desa melaporkan 
peristiwa serupa. Angka yang diperoleh dari pendekatan desa ini bukan merujuk ke jumlah 
peristiwa pemerkosaan, tetapi merujuk ke jumlah desa yang minimal ada satu kejadian 
pemerkosaan. Artinya jumlah peristiwa atau korban pemerkosaan yang sebenarnya akan 
lebih besar dari angkaangka yang disebutkan. Seluruh provinsi mengalaminya. Di tahun 
2011, konsentrasi peristiwa pemerkosaan terjadi di Pulau Jawa yang menyebar di 708 desa. 
Beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTT, Sulawesi 
Utara, dan Papua mengalami intensitas pemerkosaan yang tinggi (lebih dari 60 desa di tiap 
provinsi tersebut melaporkan ke petugas BPS bahwa ada anggota masyarakatnya yang 
mengalami tindak pemerkosaan)  

Selain pemerkosaan, penganiayaan oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat 
yang lain bahkan terjadi dalam spektrum yang lebih masif. Di tahun 2008 dari 75.378 
desa/kelurahan di Indonesia, ada 5.080 desa yang masyarakatnya mengalami tindak 
penganiayaan. Angka ini menurun di tahun 2011, tetapi masih sangat tinggi, yaitu 
sebanyak 4.171 desa yang melaporkan ada anggota masyarakatnya yang mengalami tindak 
penganiayaan. Hal yang agak sulit dipercaya bahwa di tahun 2008 terdapat 1.844 desa di 
Indonesia, selama setahun sebelum pendataan podes tersebut dilakukan, mengalami 
kejadian pembunuhan. Data terakhir ditahun 2011 memperlihatkan bahwa terdapat 1.585 
desa yang mengaku bahwa di desa mereka paling tidak terjadi satu kasus pembunuhan. 
Kejadiannya menyebar ke seluruh wilayah. Di Pulau Jawa terdapat 420 desa yang di tahun 
2011 mengalami minimal satu kejadian tindak pembunuhan. Beberapa provinsi diluar 
Jawa seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, 
dan Papua adalah beberapa provinsi dengan kejadian pembunuhan di desa-desa mereka 
dengan frekuensi yang cukup tinggi.  
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Refleksi Kegelapan Peradaban?  

Angka-angka yang dipaparkan merefleksikan bahwa Indonesia memang tengah 
menghadapi situasi degradasi moral yang memilukan. Bagaimana kita dapat menerangkan 
mengapa kejadian itu begitu masif dan menyebar secara relatif merata di seluruh wilayah 
Indonesia? Setidaknya ada dua hal utama yang dapat membantu menerangkan 
kecenderungan yang terjadi saat ini. 

Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Robert D Putnam (1995), bahwa tindak kriminal 
termasuk pemerkosaan adalah akibat dari melemahnya modal sosial, terutama pada 
dimensi trust (rasa saling percaya), sense of efficacy (perasaan berharga), reciprocity 
(kesalingimbalbalikan pertolongan dan pemberian), serta humanity (semangat 
kemanusiaan) berupa toleransi dan semangat menghargai manusia yang lain. Melemahnya 
keempat komponen modal sosial ini mengakibatkan masyarakat kehilangan tujuan, arah, 
dan harapan hidup. Mereka juga terjebak pada situasi ketakutan dan kecemasan yang 
dipicu oleh situasi kebudayaan berupa tercabutnya nilai-nilai dan norma yang positif dari 
kebudayaan masyarakat. Semangat kebersamaan dalam masyarakat yang saling percaya-
memercayai dan saling tolong-menolong yang membuat kehidupan setiap individu merasa 
bermakna mulai terkikis. Tiap individu semakin menunjukkan sikap yang penting “enak” 
sendiri. Kata “kita” telah berubah menjadi “aku”. “Aku”yang terpuaskan. Seiring dengan 
melemahnya ikatan kehidupan kolektif masyarakat, semangat kemanusiaan juga 
memudar. Rasa cinta kasih dan toleransi terhadap sesama semakin hari dirasakan semakin 
jauh. Kita rela tanpa merasa bersalah mengganggu dan mengambil hak orang lain.  

Serangkaian kata nihil spectre homini admirabilius (tidak ada yang paling berharga selain 
penghormatan terhadap manusia), yang begitu berharga dan membahana pada saat awal 
Renaissance Eropa, tentang perlunya penghormatan terhadap eksistensi manusia,mulai 
redup. Kedua, sekilas, dalam ritual, kita seolah-olah beragama, tetapi jiwa manusia 
Indonesia saat ini cenderung kosong dari nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari 
kehadiran suatu agama. Pertanyaan besar itu tidak pernah kita jawab secara tegas. Apakah 
kita sebagai umat beragama merasa telah cukup untuk disebut sebagai manusia beragama 
dengan telah melaksanakan cara-cara berpakaian, cara naik sepeda motor dan atau dengan 
melaksanakan ritual-ritualnya dan turun-temurun? Sementara pada sisi yang lain, para 
pemeluk dan tokoh agama terkesan kurang memberi perhatian pada dimensi moralitas 
yang sangat mendasar seperti persoalan kemiskinan, penghancuran lingkungan, 
pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk penindasan lain yang 
berlangsung di pelupuk mata, di tengah masyarakat in situ (dalam komunitas)-nya.  

Revitalisasi Kebudayaan  

Pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan semakin hari cenderung telah menjadi hal 
biasa. Ribuan desa mengalaminya. Ribuan korban telah menghiasi angka statistik 
kriminal, tetapi sepertinya belum menghiasi hati kita untuk berempati secara sungguh-
sungguh terhadap para korban. Kita biasa-biasa saja, bahkan kebiadaban tindak 
pemerkosaan kita anggap sebagai peristiwa lumrah, bahkan menggelikan: “sama-sama 
enak”. Hakim Daming jangan-jangan hanyalah miniatur dari mozaik besar bangsa, 
termasuk diri kita, dalam menyikapi korban-korban pemerkosaan dan kebiadaban lain 
yang terjadi. Energi integratif kebudayaan untuk mencegah berbagai tindak kebiadaban 
seperti pemerkosaan telah melemah. Hal ini hanya bisa terjadi pada suatu bangsa dan 
masyarakat yang kurang sungguh-sungguh dalam merevitalisasi kebudayaannya dan pada 
masyarakat beragama yang kehilangan jati diri keagamaannya. Masyarakat yang jatuh 
dalam kebiadaban (uncivilized society) menurut Lewis Hendry Morgan (1877) hampir 
sama dengan barbarian society. Di manakah kita sesungguhnya tengah berada? 
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Menghapus Budaya Kekerasan 

KONFLIK dan kekerasan berulang kali terjadi di berbagai wilayah negeri ini. Terbaru, 
amuk massa dan tindakan anarkistis di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 
(NTB). Akibat kerusuhan tersebut, puluhan bangunan berupa rumah dan fasilitas 
bisnis (toko, swalayan, pasar, dan hotel) rusak dan terbakar. Massa juga membakar 
sejumlah kendaraan. Kekerasan itu juga diikuti penjarahan dan pencarian terhadap 
warga etnik tertentu. Penelusuran polisi menyatakan amuk massa dipicu 
kesimpangsiuran kabar tentang perempuan warga setempat yang tewas akibat 
kecelakaan lalu lintas. Kesalahpahaman berkembang karena warga telanjur percaya 
bahwa perempuan itu tewas dianiaya seorang warga Sumbawa dari etnik pendatang. 

Setelah membaca dan menyimak kabar-kabar tentang tindakan kekerasan itu, muncul 
persepsi bahwa warga negeri ini belum terbebas dari jerat perilaku kekerasan. Tindak 
dan perilaku kekerasan seolah sudah menjadi budaya atau kebiasaan dalam 
masyarakat. Jika merunut jejak sejarah, Indonesia tidak pernah berhenti mengalami 
konflik dan kekerasan sejak era kerajaan hingga masa kini. 

Akar masalah konflik dan kekerasan antarkelompok masyarakat atau antarwarga 
memiliki latar belakang yang beragam. Akar konflik bisa berpangkal pada perselisihan 
pribadi di antara dua orang yang berasal dari golongan etnik berbeda. Bisa juga karena 
faktor sosial budaya, politis, ideologis, dan kecemburuan ekonomi. Etnik setempat 
terlibat konflik dengan etnik pendatang. Etnik setempat merasa cemburu secara sosial 
ekonomi terhadap etnik pendatang yang secara sosial ekonomi lebih baik. Konflik 
sosial dan horizontal menjadi membesar, meluas, memanas, dan mengeras karena 
melibatkan sentimen kesukuan, ras, politis, ideologis, dan agama. 

Telah menjadi fakta bahwa konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang 
bersosial dan berpolitik serta pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik 
(Kornblurn, 2003). Ada beberapa tipologi kekerasan di Indonesia. Ada kekerasan yang 
dilakukan perorangan, perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan 
seksual), verbal (termasuk menghina), dan psikologis (pelecehan) oleh seseorang 
dalam lingkup lingkungannya. 

Kekerasan yang dilakukan negara atau kelompok, yang oleh Max Weber didefinisikan 
sebagai ‘monopoli dan legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah’, yakni 
dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum, 
atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan 
terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu 
bentuk kekerasan ekstrem (genosida, dll). 

Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik yakni tindakan kekerasan 
yang diancam oleh hukum pidana, seperti sosial, ekonomi, atau psikologis (skizofrenia, 
dll). Kekerasan dalam politik umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut 
dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan 
mengatasnamakan suatu tujuan politik (revolusi, perlawanan terhadap penindasan), 
serta hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim, walaupun 
tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau 
oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani 
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dalam doktrin hak asasi manusia. Kekerasan simbolik (Bourdieu, Theory of Symbolic 
Power), merupakan tindakan ke kerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara 
struktural dan kultural (Johan Galtung, Cultural Violence). Dalam beberapa kasus 
dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi. 

Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antarorang (interpersonal 
conflict), konflik antarkelompok (intergroup conflict), konflik antara kelompok dan 
negara (vertical conflict), dan konflik antarnegara (interstate conflict). Catatan panjang 
ini sekadar memahami bagaimana wajah Indonesia yang bersinggungan dengan 
kekerasan (Izal Panggabean, 2011). 

S Freud (1930) dalam Introductory Lecturers on Psychoanalysis, yang sangat populer 
tapi klasik, membagi dua insting manusia secara dikotomis, yakni insting kehidupan, 
yang disebutnya eros, dan insting kematian (death instinct). Agresi merupakan akar 
kekerasan yang berasal dari insting atau dorongan kematian ini. Bahkan, menurutnya 
lagi, bahwa death instinct merupakan kekuatan biologis dalam semua organisme 
kehidupan. Meskipun teori ini ditolak banyak rekan Freud, perlu direnungkan seperti 
pertanyaan terdahulu, apakah kekerasan itu merupakan bawaan atau terjadi karena 
faktor interaksi sosial. 

Apabila mengacu ke pendapat Freud tersebut, kekerasan yang muncul, seperti yang 
terjadi akhir-akhir ini, merupakan bawaan manusia. Manusia dalam dirinya memiliki 
dorongan untuk menyerang, menyiksa, bahkan membunuh dirinya maupun orang 
lain. Perilaku agresif pada dasarnya bukan merupakan reaksi terhadap stimulus luar, 
melainkan rangsangan dalam yang sudah ‘terpasang’ secara mekanis dan mencari 
pelampiasan dan diekspresikan sekalipun dengan rangsangan luar yang sangat kecil. 
Kekerasan merupakan noda demokrasi. Dengan meminjam ungkapan YB 
Mangunwijaya, kekerasan sebenarnya merupakan sebentuk kebodohan! Pada 
dasarnya, manusia dengan demikian juga masyarakat dan bangsa yang cerdas dengan 
sendirinya tidak suka kekerasan. Kekerasan merupakan insting hewani, utamanya 
binatang buas, bukan sifat dasar manusia, masyarakat, bangsa yang bermartabat 
(Aloys Budi Purnomo, 2010). 

Perasaan aman dan bebas dari rasa takut merupakan bagian integral dari HAM yang 
sangat mendasar, fundamental, dan hakiki. Sudah seharusnya perasaan aman dan 
bebas dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan ditegakkan di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat kita. Pemerintah, aparat keamanan, dan semua elemen 
masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab untuk saling memberikan 
jaminan rasa aman sehingga kita terbebas dari rasa takut terhadap segala bentuk 
kekerasan. 

Begitu banyak kerugian yang diderita akibat kekerasan, bukan hanya kerugian materiel 
dan nonmateriel, melainkan juga kerugian psikologis berupa ketakutan dan trauma 
yang sulit hilang serta mengganggu roda pembangunan bangsa. Karena itu, 
pemerintah dan masyarakat harus menghapus budaya kekerasan, yang dimulai dari 
kehidupan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Rumusnya sangatlah sederhana, yaitu menempatkan manusia Indonesia 
dari mana pun latar belakangnya untuk dapat berperan dalam kehidupan. Dihargai 
dan dihormati segala kelebihan dan kekurangannya secara adil dan beradab dalam 
semua dimensi kehidupan. 
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Manusia dan Naluri Kekerasan 

Dibanding spesies lain, kecenderungan dan intensitas manusia untuk membinasakan 
sesamanya sungguh tidak tertandingi. Sebagian orang bahkan tak ragu menggolongkannya 
sebagai spesies genosid (genocidal species). Kenyataan ini seperti membenarkan 
kekhawatiran para malaikat yang sempat mempertanyakan pengukuhan Adam sebagai 
wakil-Nya. "Mengapa Allah mengangkat makhluk yang gemar merusak dan 
mengalirkan darah sesamanya?" Atau, jangan-jangan determinasi sejarah oleh apa yang 
diidentifikasi Richard Dawkins--reduksionis ulung biologi evolusioner Darwinian--sebagai 
selfish gene, memang benar adanya? 

Kalau benar demikian, selfish gene inilah yang konon menggejala dalam bentuk dominasi 
akal fragmentatif dan instrumentalis di berbagai peradaban. Ini jenis akal yang sengaja 
disusun untuk membela dan menyalurkan kepentingan diri (dan kelompok) aktor-aktor 
utamanya. Karena berbasis kepentingan, maka akal jenis ini selalu memproduksi 
pengetahuan yang cenderung menyuburkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Tak 
mengherankan apabila yang kemudian muncul sebagai warna utama peradaban adalah 
paranoia. Situasi yang pada gilirannya, bisa diduga, dengan gampang akan menyulut 
agresivitas. Atau, kalau memakai terminologi Islam, ini adalah jenis bangunan peradaban 
yang dioperasionalkan oleh akal jahil. Jahil bukan karena tidak berpengetahuan, 
melainkan karena pengetahuannya berbasis kepentingan. Jangan lupa, istilah jahil 
memang mencakup pengertian 'ketidakmampuan mengendalikan diri'. Itu kondisi yang 
membuat orang gampang meledak dan melakukan tindakan--yang bisa sangat tak terduga-
-untuk memaksakan kebenarannya sendiri. Nah, kalau kita tengok kenyataan saat ini, 
dengan sangat terpaksa kita harus mengatakan bahwa apa yang kita bayangkan sebagai 
puncak capaian peradaban, tampaknya tidak lebih dari sekadar konstruksi akal jahil yang 
digerakkan oleh--meminjam istilah Joseph E Stiglitz--keserakahan. Keserakahan yang 
membuat para aktor utamanya--dengan intensitas dan variasi berbeda--bisa melakukan 
kekerasan (baik secara fisik maupun wacana) epada siapa saja, kapan saja, di mana saja 
dan dengan alasan apa saja (yang secara retoris selalu dibuat "indah" dan "benar"), demi 
mengejar dan mempertahankan tujuan-tujuannya sendiri. 

Para aktor utama yang bisa menentukan hitam-putihnya peradaban, penjahat-
pahlawannya sekelompok orang, benar-salahnya nilai yang diperjuangkan, tepat-kelirunya 
sistem yang diterapkan. Sementara mayoritas warga dunia lainnya harus puas sekadar 
menjadi objek atau paling banter menjadi figurannya. 

Warga mayoritas ini bahkan harus cukup puas apabila suaranya dibiarkan menjadi sekadar 
orkestrasi kegaduhan pengiring pesta para aktor utama. Kegaduhan yang sudah pula 
diperhitungkan akan lenyap begitu media massa mulai bosan memberitakannya. Tak 
mengherankan, meski konon berbasis demokrasi dan HAM, abad ini tak pernah bisa 
menghindari skala penggunaan kekerasan (sekali lagi, baik di tingkat fisik maupun 
wacana) yang begitu luas; dengan intensitas luar biasa tinggi, dan dengan jumlah korban 
yang mengerikan. Tetapi, akankah dengan demikian kita harus lebih berpihak pada 
"kekhawatiran para malaikat" ketimbang pada "kepercayaan Allah pada manusia?" Meski 
sejarah memberi berlimpah fakta betapa kekhawatiran para malaikat bukan tak berdasar, 
tetapi sejarah juga memberi fakta yang tak kalah berlimpah betapa Allah memang punya 
rencana-Nya sendiri bagi manusia.  
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Memotong Budaya Kekerasan 

Kekerasan hampir selalu dapat ditemui di berbagai masyarakat dari masa ke masa. Hanya 
saja, saat ini terdapat masyarakat yang lebih sedikit melakukan kekerasan dibandingkan 
dengan yang lain. Dalam masyarakat yang sudah sangat akrab dengan kekerasan, 
kekerasan ditemui hampir setiap waktu sehingga insiden kekerasan telah menjadi hal yang 
biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat pengemudi bus yang telah terbiasa 
mengemudikan busnya dengan kencang dan tidak punya rasa takut lagi akan kecelakaan 
maut yang dapat mengancam setiap saat, masyarakat yang telah terbiasa dengan 
kekerasan menghidupi kekerasan itu. Bahkan, semakin terampil dari waktu ke waktu 
untuk menciptakan moda kekerasan baru. Berangsur-angsur, kekerasan justru mengalami 
proses pembudayaan dan budaya kekerasan menjadi semakin mapan. 

Asal Mula Budaya Kekerasan 

Lahirnya kekerasan sering kali dikaitkan dengan personalitas yang otoriter. Pribadi yang 
memiliki karakter otoriter biasanya cenderung melakukan kekerasan fisik ataupun psikis 
kepada orang lain supaya kehendaknya terpenuhi. Dalam hal ini, keluarga dan orang-
orang dekat semenjak kecil menjadi referensi sentral pembentukan karakter pribadi 
seseorang. Jika orangtua atau yang bertindak sebagai orangtua cenderung otoriter, 
atmosfer yang terbentuk dalam keluarga—tempat seorang anak pertama kali belajar 
hidup—adalah sebuah atmosfer otoritarianisme dan ini menjadi kebiasaan sehari-hari sang 
anak. Keluarga otoriter dapat dikatakan merupakan agen utama yang mencipta sosok 
individu otoriter yang cenderung melakukan kekerasan. 

Pada fase selanjutnya, pribadi-pribadi otoriter akan masuk dalam kehidupan sosial. 
Biasanya mereka dikenal dominan, selalu berusaha memengaruhi atau memaksa orang 
lain untuk mengikuti kehendaknya. Kebanyakan korbannya adalah orang-orang yang 
kurang memiliki kepribadian yang kuat dan atau yang sedang dalam masa pencarian jati 
diri. Mereka lalu membentuk kelompok di mana otoritarianisme telah mendarah daging 
dan menjadi budaya kelompok. Praktik-praktik otoritarian tidak hanya dilakukan oleh 
pemimpin, tetapi juga secara berjenjang hingga ke anggota-anggota yang berada dalam 
struktur terbawah. Setiap anggota ini kemudian menularkan budaya otoritariannya itu 
kepada keluarga dan orang-orang di dekatnya. 

Selanjutnya, kelompok-kelompok otoriter tersebut bekerja secara terorganisasi dalam 
masyarakat bagaikan virus yang menyebar. Karena sifat dasar ekspansif yang melekat 
dalam dirinya, kelompok-kelompok ini melakukan berbagai cara dalam rangka semakin 
memapankan eksistensinya. Berbagai upaya dilakukan, di antaranya menarik perhatian 
publik dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan manuver-manuver politik 
yang diperlukan guna menguasai wacana publik. Kelompok-kelompok ini semakin tumbuh 
subur jika, pertama, keberadaannya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik besar, 
termasuk mereka yang menyokong pembiayaan kelompok semacam itu. Kedua, tidak 
berfungsinya entitas utama pengatur tatanan sosial dan pendukung moralitas publik anti-
kekerasan yang dalam masyarakat modern adalah aparatus negara. Dan, menjadi semakin 
parah, dalam kasus ketika negara justru menciptakan, menyuburkan, dan atau beraliansi 
dengan kelompok-kelompok ini untuk kepentingannya. Ketiga, tidak terdapatnya kontra-
tindakan atau kontra-aksi yang cukup signifikan untuk mematikan virus kekerasan yang 
disebarkan. Artinya, tidak ada gerakan sosial anti-kekerasan yang cukup mampu untuk 
membendung penyebaran virus kekerasan di ranah sosial. 
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Jika situasi penyebaran virus kekerasan ini berlangsung terus-menerus, yang terjadi 
adalah frustrasi dan patologi sosial. Ketika masyarakat anti-kekerasan tidak tahu lagi harus 
berbuat apa terhadap kekerasan, ketidakadilan, dan kesemena-menaan yang diterimanya 
setiap hari, bukan mustahil akan meledak konflik-konflik besar yang sarat kekerasan. 
Kekerasan akhirnya dibalas dengan kekerasan karena filosofi anti-kekerasan dianggap 
tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut. Jika kondisi ini terus 
berlangsung, semakin mapanlah budaya kekerasan itu karena kekerasan telah menjadi 
cara legitimitas yang dipakai oleh masyarakat yang tadinya anti-kekerasan. 

Indonesia dan Budaya Kekerasan 

Tak dapat disangkal bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang akrab dengan 
kekerasan. Memang banyak kalangan menyangkal bahwa budaya kekerasan adalah budaya 
Indonesia. Namun, pada kenyataannya, saat ini budaya anti-kekerasan semakin tersingkir 
dan—sebaliknya—budaya kekerasan kelihatan semakin mapan. Dapat dikatakan bahwa 
intensitas kekerasan di Indonesia saat ini bahkan hampir menyamai negara-negara yang 
sedang dalam situasi perang sipil. Mengapa? Karena hampir setiap hari di media massa 
kita membaca berita kekerasan yang menimpa kelompok-kelompok rentan. Tahun lalu, 
Komnas Perlindungan Anak mencatat kenaikan drastis dari angka kekerasan yang 
menimpa anak hingga 98 persen. Sementara angka tawuran pelajar meningkat lebih dari 
dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UNHCR mengutarakan bahwa saat 
ini sedikitnya 20 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual setiap hari. Human 
Rights Watch (HRW) menyebut, kekerasan sektarian yang diarahkan kepada kelompok-
kelompok minoritas di Indonesia saat ini semakin mematikan dan semakin sering terjadi. 
Kekerasan dan pelecehan berkaitan dengan homo-fobia juga semakin banyak menimpa 
kelompok lesbian-gay-biseksual-transjender di Indonesia, termasuk berupa kekerasan 
verbal di media-media massa. 

Memotong Budaya Kekerasan  

Hal yang harus dilakukan untuk menghindari semakin mapannya budaya kekerasan 
adalah dengan memotong budaya kekerasan itu. Ini berarti, menghentikan, menangani, 
dan menyelesaikan setiap aksi kekerasan yang muncul. Ibarat memberikan obat yang 
mematikan kepada virus, budaya kekerasan harus dimatikan. Tidak ada kompromi atau 
negosiasi pada budaya kekerasan karena kekerasan bukanlah hal yang bisa 
dikompromikan jika kita tidak ingin kembali hidup di zaman barbarian. Oleh karena itu, 
sinergi dari perbaikan-perbaikan kultural di level masyarakat di satu sisi dan 
memfungsikan kembali aparatus negara sebagai pengawal pembangunan budaya di sisi 
lain adalah sangat krusial untuk mengeliminasi budaya kekerasan. Pemotongan budaya 
kekerasan dengan budaya anti-kekerasan harus dilakukan di setiap lini, mulai dari level 
individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat secara luas dengan militan dan 
berkelanjutan. 

Gerakan masyarakat untuk mengembalikan kedamaian di Yogyakarta beberapa waktu lalu, 
misalnya, adalah salah satu upaya yang diperlukan dan penting sebagai kontra-wacana 
anti-kekerasan di ranah publik, yang akhir-akhir ini sangat didominasi wacana kekerasan. 
Semoga gerakan ini tak hanya akan subur di Yogyakarta, juga menyebar di seluruh 
Indonesia. 
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Akankah “Budaya” Korupsi Surut 

Pertanyaan pada judul di atas menyebut korupsi sebagai 'budaya'. Apakah benar korupsi 
itu sudah membudaya di negeri ini, dan bagaimana mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun 
bebas 'budaya' korupsi, atau setidaknya menurunkannya? Suatu budaya tumbuh dari 
kebiasaan di tengah masyarakat. Hal-hal yang tadinya tabu akan jadi tidak tabu lagi setelah 
dibiasakan terus-menerus, atau dibiarkan mentradisi  tanpa upaya menghentikannya. 
Belajar selintas dari pengalaman seorang vegetarian, yang baginya sangat tabu membunuh 
seekor binatang, ia tidak tega bahkan bulu romanya merinding jika menyaksikan seekor 
kerbau dijagal di tempat pemotongan hewan. Baginya hal itu merupakan kebiadaban, 
kezaliman terhadap sesama makhluk yang juga ingin menikmati hidup bersama kita. Tapi, 
bagi kita yang nonvegetarian, memotong hewan bukan kebiadaban, melainkan hal yang 
wajar-wajar saja, sebab hal itu sudah merupakan tradisi lingkungan sejak kecil. Bahkan, 
kadang menjadi kebanggaan tersendiri memotong banyak hewan untuk perjamuan 
pernikahan, atau sebagai korban di hari Lebaran. Maka itu, sesuatu yang sifatnya tabu bagi 
sebagian orang dapat berubah jadi 'budaya' kebanggaan setelah melalui proses 
pembiasaan. 

Mungkin analoginya tidak pas, tetapi perumpamaan tersebut sedikit banyak membantu 
kita memahami mengapa perilaku koruptor semakin menjadi-jadi di negara kita.  Pernah 
di beberapa tahun silam, seorang koruptor baru saja bebas dari penjara di Jakarta, 
kemudian para keluarga dan sahabat-sahabatnya di pemerintahan daerah, melakukan 
penjemputan meriah di Bandara Hasanuddin Makassar. Dia diantar masuk ke ruang VIP 
milik pemda setempat di atas lapisan karpet merah, bak seorang menteri atau pahlawan 
yang dinanti-nantikan pengagumnya. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk pembiaran. 

'Mental Miskin' 

Untuk memberantas korupsi agar tidak menjadi salah satu jenis keragaman 'budaya' yang 
dibanggakan, banyak hal yang harus dilakukan terutama dilihat dari aspek moralitas 
bangsa kita sendiri.  Sebut saja faktor kemiskinan atau mental kemiskinan. Seorang 
miskin, yang tidak tahu berbuat apa lagi untuk dapat makan di hari itu, rela atau tidak rela, 
terpaksa melanggar aturan, mencuri sebiji kakao, atau sebuah kapuk, ataukah sebuah 
semangka, yang menurut hukum, perbuatan itu kriminal. Jaksa pun menuntut di 
pengadilan agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara sekitar lima tahun.  
Kedengarannya amat berat dan sangat tidak adil, tapi begitulah tuntutan jaksa harus 
sesuai aturan, dan hakim pun jika memutus perkara harus sesuai aturan.  Prosedur 
hukumnya sesuai aturan karena saat jaksa mengajukan tuntutan, begitupun ketika hakim 
menjatuhkan putusannya, mereka tidak terpengaruh oleh situasi apa pun, atau mereka 
tidak bermental miskin.  Saat itu, polisi, jaksa, dan hakim tidak memosisikan dirinya 
sebagai orang miskin yang mengharapkan imbalan agar hukumannya berkurang. Jadi, 
karena menghadapi orang miskin, biasanya aparat penegak hukum tidak 'bermental 
miskin'. 

Berbeda pada kasus lain, yang di dalamnya 'mental kemiskinan' biasanya melanda 
sebagian orang yang sudah kaya-raya, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Pejabat 
yang bertugas di tempat basah, yang sehari-harinya bergelimang dengan uang, atau 
disibukkan membuat kebijakan tentang keuangan, biasanya digoda oleh mental 
kemiskinan sehingga atas kesadaran sendiri, melakukan manipulasi dan korupsi.   
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Mental kemiskinan yang dapat melanda pejabat dalam posisi itu, antara lain, 
menggunakan kewenangannya membuat kebijakan yang menyimpang, untuk mengemis 
imbalan miliaran rupiah dari orang yang diuntungkannya.  Atau membuat kalkulasi 
anggaran yang menyimpang dari harga sebenarnya di lapangan. Hal ini terjadi dalam 
hubungan pimpinan proyek dengan rekanannya dari kalangan kontraktor atau leveransir. 
Semua bentuk korupsi dan pelanggaran hukum itu terjadi, yang melibatkan oknum aparat 
penegak hukum sendiri adalah karena, sekali lagi, adanya pembiaran sampai korupsi 
menjadi kebiasaan. Tahun 2011, Gayus yang sudah jelas-jelas terdakwa korupsi pajak, 
sempat pergi ke Bali, Makau, dan Singapura, misalnya, tidak lain karena adanya 
pembiaran itu. Maka Gayus pun diberi keistimewaan, apalagi aparat yang bermental 
miskin di sekitarnya itu menerima 'sedekah' dari Gayus. Ibaratnya, mereka gembira diberi 
hadiah oleh sang 'majikan' yang bernama Gayus. Kita berharap pada 2012, para penegak 
hukum membuang 'mental miskin'-nya , agar korupsi yang memalukan itu tidak dibiarkan 
terjadi lagi. Sejalan dengan itu, pokok persoalan yang kedua ialah belum maksimalnya 
negara menyejahterakan rakyat. Akibatnya, bukan hanya orang miskin yang tergoda 
mencuri demi sesuap nasi, melainkan aparat negara yang gajinya pun masih rendah 
tergoda melakukan korupsi.   

Negara belum manjalankan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Negara baru memberi kesejahteraan kepada segelintir konglomerat dalam 
negeri dan mancanegara. Maka itu, jangan heran jika aparat negara bahkan aparat 
penegak hukum pun berlomba mencari sumber nafkah baru yang bernama korupsi, 
terutama mereka yang sudah ketularan 'mental miskin'. Hal tersebut akan terus 
berlangsung menggerogoti kekayaan negara, apalagi masyarakat melihat bahwa hukuman 
koruptor di Indonesia relatif ringan dibandingkan negara lain. Di sini, koruptor tidak 
merasa jera, ruang tahanannya bisa dilengkapi AC, kulkas, televisi dan seluler, bisa 
berwisata ke Bali, Makau, dan Singapura, bisa lepas dari penjara dalam waktu yang singkat 
karena alasan sakit, belum lagi setiap momen nasional mereka dapat remisi.  Berbeda 
dengan di mancanegara, misalnya, Cina yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor 
sehingga pejabat-pejabatnya berpikir seribu kali untuk korupsi. Dengan demikian, uang 
negara bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat, ibarat air yang mengalir tanpa kebocoran di 
mana-mana, mampu membasahi seluruh permukaan tanah Cina. Tak heran jika 
pertumbuhan ekonomi Cina semakin mantap, dan tak akan terkena dampak krisis 
ekonomi Amerika dan Eropa. 

Langkah Pencegahan 

Jadi, untuk membendung laju terjadinya korupsi tahun 2012, minimal ada empat langkah 
yang harus ditempuh, yakni pertama: menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor. Tidak 
cukup dengan hukuman sekian tahun, apalagi diselingi remisi, tetapi harus dengan penjara 
seumur hidup, kalau bukan hukuman mati seperti di Cina.   

Langkah yang kedua ialah KPK dengan kepemimpinan yang baru, bersama semua lembaga 
negara dan pemerintahan yang terkait, harus secara adil dan komprehensif, tidak tebang 
pilih dalam upaya menjerat para koruptor di negeri ini. Ketiga, para institusi penegakan 
hukum: KPK, polisi, kejaksaan, dan pengadilan, secara simultan bersama masyarakat 
menciptakan budaya malu melakukan korupsi, menghentikan pembiaran terjadinya 
korupsi berulang-ulang sehingga korupsi benar-benar tidak menjadi kebiasaan dan jenis 
budaya baru bangsa Indonesia.  Dan, yang keempat ialah memaksimalkan fungsi negara 
mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Meskipun tidak ada 
jaminan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, serta pendapatan pegawai 
negara yang memadai, korupsi akan berhenti, setidaknya dorongan melakukan korupsi 
akan berkurang. 
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Meneruskan Budaya Korupsi 

AGUSTUS berakhir dan rangkaian cerita peringatan hari ke merdekaan bangsa ini pun 
mulai redup. Namun, jejak kemeriahan tapak tilas kemerdekaan masih nyaring 
terdengar, seperti keberhasilan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Migas (SKK 
Migas) Rudi Rubiandini. Pejabat bergaji fantastis itu dengan mudahnya dibuat silau 
oleh tumpukan dolar Amerika Serikat (AS). Ditemukannya mata uang negara adidaya 
dalam jumlah yang tidak wajar pada brankas seorang petinggi Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah permasalahan terkait dengan kasus SKK 
Migas. Masih hangat pemberitaan media dan masih belum selesai pemeriksaan di 
pengadilan tentang kasus impor daging sapi yang melibatkan petinggi partai dengan 
slogan `bersih'. Begitu juga masih belum maju ke tahapan proses selanjutnya atas 
kasus Hambalang, yang melibatkan mantan menteri dan mantan petinggi partai 
penguasa. Belum lagi dugaan keterlibatan beberapa orang wakil rakyat dalam 
sejumlah kasus penggarongan uang negara. 

Penyakit korupsi itu sepertinya begitu menggerogoti berbagai anggota tubuh negeri 
ini, dan sudah sampai stadium akhir. Kapan mulai dideritanya bangsa ini mungkin 
lupa mencatatnya. Siapa yang memulainya untuk pertama kali sepertinya juga tidak 
tercatat dengan baik oleh sejarah. Mungkin memang benar apa yang dikatakan 
Mochtar Lubis beberapa puluh tahun lalu, bahwa korupsi bukan lagi semata perbuatan 
sebagian kecil kalangan, yang sporadis terjadinya, melainkan telah menjadi suatu 
budaya, yang berlangsung massal dan terusmenerus. Sebagai budaya, tentu 
membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menghidupkannya. Sebagai suatu 
budaya, tentu bukan ha nya satu atau dua orang yang melestarikannya. Setuju atau 
tidak setuju terhadap itu, yang jelas dan pasti, hingga hari ini j bangsa ini dan anak 
bangsanya b belum bebas dan merdeka dari korupsi. Siapa yang berani mengacungkan 
tangan dan menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa negara kesatuan ini telah 
merdeka dari korupsi. 

Banyak lembaga 

Berbagai ketentuan peraturan hukum telah diundangkan guna menakut-nakuti 
mereka yang punya niat bermain-main dalam lingkaran korupsi. Bersamaan dengan 
itu, cukup banyak lembaga dibentuk guna mendorong penumpasan korupsi di negeri 
ini. Entah sudah berapa banyak anggaran negara dibuang untuk itu. Akan tetapi, 
nyatanya semua itu tidak banyak memperlihatkan hasil yang nyata. Korupsi dari tahun 
ke tahun semakin merajalela, bahkan sudah menjadi budaya turun-temurun dan 
seperti sebuah warisan. 

Pihak yang semestinya bertugas memberantas korupsi malah ikut serta. Yang 
semestinya menegakkan aturan malah terseret. Yang bertanggung ja wab untuk 
mengawasi aparat hukum juga tidak mau ketinggalan. Seolah seluruhnya berlomba 
untuk bisa menikmati uang haram. Tidak jarang bahkan kita dipertontonkan suatu 
perselisihan antarlembaga menyangkut pemberantasan korupsi. Dari kesemuanya itu, 
yang tertinggal untuk pemberantasan korupsi bagi sebagian kalangan lips service 
semata, tidak lebih dari sebuah iklan yang tidak enak dipandang mata. Pendek kata, 
(hampir) semua lapisan masyarakat telah tergerogoti oleh penyakit itu. 
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Sudah lebih dari cukup bagi kita semua anak bangsa untuk hampir setiap harinya 
dipertontonkan lakon korupsi dengan berbagai babak dan adegannya. Sudah lebih dari 
cukup bagi kita untuk melihat orang terpandang memainkan perannya dalam 
pertunjukan korupsi itu. Korupsi laksana bukan lagi sesuatu yang memalukan. 
Sepertinya korupsi telah menjelma menjadi kegiatan keseharian yang tidak bisa kalau 
ditinggalkan. Lebih parah dari itu semua, banyak dari pelakunya menyandang predikat 
pejabat, sering mempertontonkan diri seolah layaknya seorang penghibur, yang harus 
menjaga `citra diri' di depan kamera televisi, dengan mempertontonkan senyum lebar 
ketika diberitakan perbuatannya. Seolah-olah ia mengatakan korupsi itu hal biasa, 
halal, dan hanya karena apes akhirnya dia terseret hukum. Tidak percaya? Coba lihat 
saja berapa banyak pejabat yang merasa malu dan mengundurkan diri ketika 
tersangkut perkara korupsi. Sangat sedikit, jika tidak mau dikatakan tidak ada karena 
sangat sedikitnya. Bangsa dan negara ini harus merdeka dan bebas dari semua itu. Kita 
berhak sekaligus berkewajiban untuk mencibir dan membuang dari pusaran negeri, 
semua lakon yang bertemakan korupsi. Seluruh anak negeri harus bahu-membahu 
membersihkan negeri ini dari penyakit yang sepertinya sudah sangat kronis tersebut. 
Harapan itu ada di depan, dan akan teraih, bila, paling tidak hukum bisa ditegakkan. 

Tiga langkah 

Untuk bisa menuju kepada negara yang bersih dari korupsi, dengan ditopang sistem 
hukum yang berjalan dengan baik, paling tidak diperlukan tiga syarat yang wajib 
dipenuhi. Pertama, diperlukan adanya aturan hukum yang bagus, baik dari sisi 
keadilannya maupun dari sisi kepastian hukumnya. Meski aturan yang ada tidak 
terlalu sempurna, untuk ini sepertinya kita tidak kekurangan. Kedua, harus memiliki 
aparat hukum yang kuat, cerdas, dan bersih. Rasanya hanya KPK yang sampai hari ini 
bisa dikatakan memenuhi kriteria itu dan komit terhadap tugas serta kewajiban 
mereka. Ketiga, perlu dikembangkan budaya hukum yang baik, yaitu selain akan 
menjadi warga binaan dengan waktu yang panjang, tanpa harapan besar bagi 
pengurangan hukumannya, koruptor akan juga merasa terhukum dengan rasa 
malunya di masyarakat melebihi masa hukuman badannya. 

Dewasa ini hanya kepada KPK asa itu digantungkan. Meski dengan napas yang 
terengah-engah, KPK berkeyakinan bangsa ini masih sangat mungkin bebas dari 
korupsi. Perlu dorongan budaya hukum masyarakat untuk bisa membantu KPK. 
Pencapaian tujuan sebagai negara yang bebas korupsi sudah tentu tidak akan 
diperoleh secara instan karena mengingat, antara lain, dukungan bagi KPK belumlah 
sempurna. Apalagi masih dibayangi pula dengan berbagai upaya sementara kalangan 
yang (pernah) mencoba untuk mengubah dan mengebiri kewenangan KPK, seraya 
mengedepankan berbagai alasan yang mengada-ada. Layaknya kemerdekaan dari 
penjajah yang harus diraih dengan berbagai pengorbanan, demikian pula halnya 
dengan bebasnya bangsa ini dari korupsi, yang hanya bisa dicapai dengan keterlibatan 
semua lapisan masyarakat. Fundamental kerja bagi KPK dalam pemberantasan 
korupsi perlu lebih diperkukuh. Untuk itu, dukungan bagi KPK dari kita semua, baik 
dalam bentuk pemikiran, tenaga dan doa, harus terus diberikan. 

Semoga KPK tetap siap bisa menjadi panglima pemberani bagi bangsa ini, yang 
terusmenerus memberi aba-aba dan komando pada kita semua. KPK harus tetap 
mengangkat pedang mereka yang tajam dan panjang untuk mencapaikan tujuan 
Indonesia bebas diri dari korupsi.  
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Mentradisikan Budaya Malu 

Menurut Mochtar Lubis, ciri-ciri manusia Indonesia, yaitu hipokrit atau munafik, 
segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya (atau lempar batu sembunyi 
tangan), berjiwa feodal, dan percaya takhayul. Ciri-ciri tambahan lainnya yang sifatnya 
kurang baik adalah tidak hemat, boros, serta senang berpakaian bagus dan berpesta. 
Di sisi lain, kata Mochtar Lubis, manusia Indonesia memiliki ciri atau sifat baik, yakni 
saling tolong-menolong, berhati lembut, suka damai, punya rasa humor, cepat belajar, 
mudah dilatih dan dapat tertawa walaupun dirinya sedang menderita. 

Sebagai bangsa, kita harus menghapus ciri-ciri dan tidak menjadi stigma tanpa ujung. 
Kita harus mengubahnya bila bangsa ini ingin menjadi bangsa besar, maju, demokratis 
dan sejahtera. Anehnya, ciri-ciri negatif itu, hari-hari ini bukan dikurangi malah 
ditambahkan dengan tumbuhnya budaya 'hilang rasa malu'. Mereka tidak merasa 
malu berbuat tidak terpuji atau melanggar norma-norma hukum. Mereka yang 
melakukan tindakan tidak terpuji masih dapat berjalan dengan gagah dan percaya diri 
serta seolah-olah merasa tidak berdosa. Ironisnya, budaya tidak ada rasa malu 
dipertontonkan oleh elite-elite politik kita. Mereka tetap percaya diri dan santai saja 
duduk di jabatannya walaupun kementerian atau lembaga dipimpinnya terkena kasus 
korupsi atau tidak memiliki kinerja yang baik. Mereka duduk manis dan sambil kokoh 
memegang kursi jabatannya walaupun kementerian atau lembaga yang dipimpinnya 
telah gagal berprestasi. 

Dalam konteks ini, misalnya, menteri harus berani mengundurkan diri bila 
kementerian yang dipimpinnya terlibat skandal korupsi. Bukan karena dirinya 
bersalah atau menjadi bagian dari itu, tapi mundur sebagai bagian tanggung jawabnya 
karena gagal menjadi pemimpin. Ia harus menyerahkan kepada yang lain: yang lebih 
kompeten, lebih berintegritas, lebih bermoral dan memiliki kepemimpinan yang kuat. 
Karena model pemimpin yang tak memiliki malu akan menjadi beban sejarah bagi 
bangsa ini. Pemimpin seperti ini tidak mungkin membawa kemajuan dan perbaikan 
bagi yang dipimpin. Lebih ksatria mundur bagi pemimpin yang berkinerja kurang 
bagus dan lembaga yang dipimpinnya terkena skandal korupsi, misalnya. 

Pemimpin adalah sebuah amanah dan pelayan bagi yang dipimpinnya. Bila bersikukuh 
mempertahankan kursi jabatannya patut diduga bahwa pemimpin, pejabat atau elite 
politik tidak menjadikan jabatan yang dipegang sebagai amanah. Ada motivasi lain. 
Mungkin motivasi itu kekuasaan dan mungkin pula untuk meraup harta sebanyak-
banyaknya. Inilah motivasi yang berorientasi - meminjam bahasanya Erich Fromm - to 
have (memiliki) bukan to be (menjadi). 

Belajar dari Jepang 

Jepang merupakan negara yang perlu diteladani tentang tumbuhnya budaya malu di 
kalangan pemimpin atau elite politiknya. Pemimpin (baca: perdana menteri) Negeri 
Sakura ini bila gagal melaksanakan tugas, ia akan memilih mundur. 

Yukio Hayotama mundur karena gagal menepati janjinya, yakni memindahkan 
pangkalan udara miliki Amerika Serikat (AS) di Pulau Okinawa. Baru-baru ini, Naoto 
Kan mundur dan digantikan oleh Yoshihiko Noda, karena ia gagal berprestasi dan 
tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi negaranya. 
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Para pemimpin dan elite politik kita perlu belajar dan meneladani apa yang terjadi di 
Negeri Sakura tersebut. Bila gagal mencapai target kinerjanya atau institusinya terkena 
skandal korupsi, pemimpin harus dengan legowo dan ikhlas untuk mundur. Mundur 
dari jabatannya sebagai bukti tanggung jawab moralnya dan sekaligus untuk 
menunjukkan masih kuatnya budaya malu pada dirinya. 

Para pemimpin, pejabat dan elite politik perlu mentradisikan budaya malu dengan 
indikatornya mundur bila tidak mampu menepati janji, tidak mencapai target 
kinerjanya, maupun diduga terlibat skandal korupsi atau terkena masalah moral 
lainnya. Bila mereka mentradisikan budaya malu berarti ikut berkontribusi bagi 
tumbuhnya budaya tersebut di kalangan masyarakat secara luas. Budaya malu ini 
adalah obat yang menyehatkan bagi tumbuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang berkeadilan serta maju. 

Pemimpin, pejabat dan elite politik harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. 
Dengan mereka memiliki budaya malu dan mundur dari jabatannya bila tak kompeten, 
baik kinerja maupun moralnya. Dengan demikian, budaya ini akan terinternalisasi 
pada ruang publik kita hingga menjadi 'norma' yang mengikat seluruh warga bangsa 
ini. Di mana bila warga bangsa ini melakukan perbuatan tak terpuji juga akan merasa 
malu. Bangsa ini janganlah dikenal dengan ciri-ciri negatifnya saja, seharusnya juga 
ciri-ciri positif lebih diperkuat dan mengalami penguatan. Salah satunya adalah 
mentradisikan budaya malu oleh para pemimpinnya. Jadikanlah budaya malu berbuat 
tercela, korupsi, dan lainnya menjadi budaya bangsa yang positif. Ini sekaligus 
merupakan pembelajaran dan teladan dari pemimpinnya. Semoga. 


