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SEJUKNYA udara musim 
panas dan d&erah berbukit 
yang lapang di kota Oyubari 
merupakan dua hal yang po. 
ling mengesankan itar.ena ke 
langkaannya di negen sepa-
dat Jepang. . 

Masih banyalt hal-hal lam 
di kota Ini yallg tak Kalah 
uniknya. Rumah-rumah ~ayu 
yang tua tampak sepertl wa 
jah para pe~hul\i rllmah-sa 
kit. Sam9ah dan perabot 
buangan menumpu41: di an tar,,: 
Ualang liar. Debu menebal dl 
mana-mana. Di udara serne
rawut Kabel listrik dan tilpun. 
R&tusan Gagak hitam berkoar 
dan 'bertebar melengkapi se
ramnya pemandangan Kota. 

VI kala matahari terjun ke 
Uljungbumi barat, Oyubarl se 
ma'kin sunyt. Rumah, toko 
atau depot menutup diri. Ge 
lap di mana-mana. Hanya sa 
tu-dua orang melangkah di 
jalanan dan hampir semuanya 
adalah klllkek. atau nenek. 

.Lalli apa yang menarlk. da 
ri semua ini? 

Penghasll batubara 
Oyubari adalah bagian da 

ri kota Yubari yang terletak 
di jaDtung pulau Hokkaido, pu 
lau terutara di Jepang. Se.pu 
luh tahun yang sUam kota 
Ini merupakan penghasll ba 
tubara terbesar di seantero ne 
geri. 

Hamplr setiap lekuk sejarah 
Oyubari dlbentuk perusahaan 
tambang baltubara Mitsubishi 
yang membangun daerah ini. 
Sedikltnya sejuta ton batuba 
ra telah ditambang perusaha 
an ·tersebut ketHta kota 1n1 dl 
huni 13.000 penduduk. 

Goncangan sejarah terbesar 
terjadl sekltar Uma tahun 

. yang lalu. Sekltar 4.000 pen 
duduk menlnggalkan kampung 

. halamanD(Ya dalam Waktu dua 
bulan karena kehilangan pe 
ktmjaan. Pel'tarnbangan batu
bara setempat dltutup karena 
'secara ekonomi dlanggap ku 
rang menguntungokan lag!. Ki 
ni hanya 2.700 penduduk yang 
masih setia dengan kelesuan 
Ih1dup dl Oyubarl. 

Bejak Itu banyak rumah 
dan toko ditlnggalkan penghu 
nlnya tanpa ada yang meng 
gantlkan. Ada sekolah yang 
dltutup atau dUsl separuh da 
rl jumlah slawa yang blsa dl 
tam·pung. Setaslun kereta apl 
jadl bangunan yang tegak tan 

-plio sentuhan slapapun. Dua ge 
dung bloskop gulung tllear. 
Tempa.t-tempat hiburan seper 
ti Pach1nko lenyap. 

DI antara reruntuban hidup 
kota ini, datang dan lewat 
bemagal .pengamat aslng. Di 
antaranya baD(Yak yang ber
prihatln dan berusaha mengem 
ballkan gairah hldup pendu
duk setempat. Institute of Cui 
tural Affairs klnl meruplllkan 
lembaga yang paling berpe
ran dan serius menangani pem 
bangunan dl daerah int. Lem 
baga soslal yang bel"pusat dl 
Chicago (U.s.A.) dan menja
ring 24 negara (<tennasuk In 
donesia.) dl berbagal <benua da 
Jam program Hl1man Develop 

ment Project-nya Inl telah me 
lakukan penelitlan dan peren 
canaan program yang cukup 
teliti sejak 17 Juni tahun lalu. 
Mereka kini memasukl tahun 
kedua da.lam satuan perenca 
'naankerja 4 tahun. 

Pembangunan 
manusianya 

"Our aim Is tJo restore to the 
villages the power to meet 
their own reqUirements", begi 
tu kalimat Tagore dUkrarkan 
bersama-sama secara ritual 
setiap kal! para penghunl dan 
tamu di wisma I.C.A. hendak 
bersantap. 

"Walau karni menyebutkan 
adanya tiga garls besar bi
dang pembangunan yang hen 
dak ,kam! garap: phlsik, kerna 
syaralkatan dan perek.onomian, 
sasaran utama kami adalah 
pembangunan manuslanya 
yang menjadi bagian dari di 
namika masyarakat," Michael 
Shaw, salah seorang pimpinan 
proyek setempat, pernah nyele 
tuk dalam suatu kesempatan 
ngobrol. 

-Diakuinya juga,. untuk me 
ralh kepercayaan pemerintah 
dan penduduk setempat, pem 
bangunan phlsik dan ekonomi 
sesekali ditonjolkan sebagai 
umpan konkrit. "Sebab jelas, 
dibanyak negara, khususnya 
negara berkembang, pemba
ngunan bangsa diorientasikan 
lebib banyak pada industri
Industrl besar di kota-kota' be 
sar melulu. Dan d&erah-daerah 
pun diabaikan. Orang hanya 
mau menengok kembali xe dae 
rah-daerah kecil itu kalau bl 
sa ItIta buktlkan adanya ke 
mungkinan juga membangun 
industri yang cukup mengun
tungkan di daerah-daerah ter 
sebut". . 

Bukankah dislnikontradik
sinya? Di suatu sudut di ne 
geri yang luar blasa majunya 
di bldang ekonomi sedang di 
usahakan suatu perbaikan eko 
noml daerah yang sudab cu
kup parah dengan Inisiatip 
dan dorongan para ahli dari 
negeri aslng. Hanya (baru !) 
satu dar! sembilan stat konsul 
tan I.C.A. adalah orang Je
pang. 

Dalam brosur publikasi je
las ditulis 'betapa Indah pro 
yek seperti ini. Dari dialog 
dengan parastaf I.C.A. pasti 
kita dengar betapa hebat gai 
rab penduduk setempat mem 
bangun kembaU kotanya yang 
sudah dl ujung liang kubur. 
Namun perjumpaan dan per
b1ncangan penulls dengan se 

. jumlah penduduk setempa·t 
menghasilkan kesan yang 
agaik kontras. 

Yang leblh pentlng 
KeterbUikaan dan sikap ju 

Jur orang Jepang yang suka 
dibllang dan ditulls orang me 
mang ,bukan omong-.kosong be 
laka. Di pelosok Oyubari pun 
klta dapatkan kesan itu. Ber
bincang tentang nasib kota 
yang tahun ini berusia sete
ngah abad, Nyonya Takeda 
Yasu yang dikenal sebaga! sa 
la:h satu pendudult terlama di 
slnl tall: ragu-ragu mengBlkul 

,bahwa kebanyakan orang
orang setempat tak ·terlalu 
ambil pusing dengan makna 
ulang tahun kotanya dalam 
hubungannya dengan prosek 
dimasa depan. Yang lebih pen 
ting bagi mereka lalah bagai 
mana bisa mempertahankan 
kepul asap dapur. Sementara 
sekelompok mahasiswa Jepang 
dan Indonesia .bersama staf 
I.CA. s1buit mempelajarl dan 
mencatat sejarah masa lalu 
dan kemungkinan masa depan 
yang lebih cerah bagi pendu 
duk setempat. 

Mungkin . tak sedikit pendu 
duk Oyubari yang pernah men 
dengar nama I.C.A. Namun 
suUt menJumpai mereka yang 
tabu apa itu I.C.A. Mereka 
pemah meliha,t I.C.A. memper 
baUd dan mencat gedung-ge 
dung tUB., 'taman bermain un 
tuk anak-anak dan sebagai
nya. Ten tu, penduduk dlslni 
tak berkeberatan IlitaU curiga 
sarna sekali. Tapi mereka ju 
ga tldak terlalu perduli! Bah 
kan agaknya mereka tak tel' 
lalu perduli apakah kota yang 
sudah sekarat ini akan segera 
mati IlitaU leblh lama terka
tung-katung di aDtara hidup 
dan mati. Sementara darl yang 
perduli dan berprihatin ter
dapat lebih ,banyak jumlah 
yang pesimis dari yang optl
mls. 

Kaum tuanya hanya minta 
melewatkan slsa umurnya tan 
pa banyak keluh. Kaum mu 
da dan anak-anak siap berhi 
Jrah sewaktu-wutu, ,bila ke
sempatan memungdclnkan. 

Penduduk. d1 daerah ini me 
nerima ajakan ngabrol dari 
orang asing seramah masyara 
,kat desa di tanah air kita. Na 
mun ada satu hal menyolok 
yang membedakan keduanya 
pula. Dalam ungkapan mere 
kilo tentang pengalaman masa 
lam:pau atau pun harapan milo 
sa depan ,tak pemah terde
ngar ucapan tentang peran 
Allah 8Itau dewa atau Nabi 
atau tokoh agama sejenisnya. 
Tiada kata-kata sepertl Insya
al8ih, wahyu, alhamduillah, 
iman atau karunia sebagai 
yang suka diucapkan orang 
Indonesia. 

Mereka memang kurang me 
ra,sa memlliki atau dimil1ki 
SangPenc!pta ataupun kam 
pung halamannya. Yang ter 
ak.hir Ini barangkali menjadl 
salan satu alasan utaina dari 
ketidak lIoCuhan mereka terha 
dap naslb kotanya. 

Altematlp bersi:k.ap hidup 
"berdikar!" yang ditawarkan 
para stat ahli I.C.A. belum 
siap mereka cerna. 8eluruh ke 
hldupan mereka selama in! se 
akan-akanhanya dimmki Mit 
sublsh1. Bahkan dari pemerin 
tah pun agaknya mereka tak 
mengharap banyak. Mereka 
merasa khususnya pemerlntah 
daerah juga sanga,t bergantung 
pada perusahaan sebesar Mit 
su'bishi. Celakanya, Mitsubishl 
kurang tertarik pada bunga 
la,yu yang pernah dlsunting
nya. 

Marl kita tengok tanab air 
sendiri dan bertanya: sudah
kalh masyarakat desa kita me 
·miliki, tahu' 'dan merasa me 
millki desanya? 
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