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Siapa yang tak akan tersinggung kalau disebut: "anjing, kau!"? Padahal 
tak sedikit di antara kita yang cinta akan anjing. Masih ada berpuluh macam 
binatang lain yang bisa dijadikan contoh serupa. Namun pada hakekatnya 
sarna. Manusia tak mau dipersamakan dengan binatang. Padahal pad a abad 
13 dan 14 di tanah air ini nama-nama binatang banyak dipakai untuk para 
negarawan terkemuka. Ada yang Kebo, ada yang Gajah dsb. Itu dulu, 
memang. Dalam jaman moderen ini agaknya baru para penyair yang mau 
mem'binatang'kan dirinya. Misalnya Chairil Anwar dalam sanjaknya "Aku", 
atau Rendra sewaktu memberi kata pengantar dalam pementasan dramanya 
"Sekda". 

Bolehkah manusia disamakan dengan binatang? Persoalannya baru dapat 
dengan tepat dijawab kalau pertanyaannya diperjelas; apanya yang mau diper
samakan? Segal a mahluk memang sarna dan sekaligus berbeda dengan mah
luk-mahluk yang lain. Atau dalam bahasa para jago-pikir; ada universalitas, 
ada individualitas. 

Para ahli ekologi memang telah banyak berdebat tentang hal ini. Semakin 
lama, manusia semakin diyakinkan bahwa selayaknyalah manusia menghargai, 
bahkan menghormati alamo Termasuk di antaranya; udara, air, tanah, tum- ' 
buh-tumbuhan dan binatang. Perbincangan berikut ini tak akan banyak mem
permasalahkan keadaan lingkungan hidup. Walau tidak juga melepaskan diri 
dari hal itu sarna sekali. 

*** 
Boleh kita berasumsi salah satu penyebab orang tak suka dipersamakan 

dengan binatang. Mereka yang suka menganiaya sesamanya sering dikatakan 
.'tak punya rasa peri kemanusiaan', jadi disamakan saja dengan binatang, 
sebab yang dimilikinya hanya 'peri kebinatangan'. Tapi benarkah perbanding
an seperti itu? Tidak! Binatang sebenarnya tak sebuas sangkaan banyak orang. 
Pada hakekatnya mereka cinta damai dan tak suka saling berperang dengan 
sesamanya. Kalaupun terjadi pertarungan, mereka tak bermaksud saling memo 
bunuh. Sekedar menguji siapa yang lebih kuat dan siapa yang harus tunduk. 

Salah satu tulisan yang bisa membantu pendapat ini pernah ditulis Rene 
Dubos (Man, Medicine, and Environment, 1968: 22-29). 

Dalam kehidupan yang wajar di alam bebas, para binatang selalu mem
pertahankan kedamaian. dan bisa saling ampun.-mengampuni. Bila ~alam 
suatu pertarungan terjadl perlawanan yang tak benmbang, yang kalah blsa sa
ja mohon pengampunan. Caranya bermacam-macam. Misalnya dengan me
nyodorkan bagian yang penting dari tubuh, seperti ubun-ubun kepala, atau 
leher yang padat dengan daging. Pihak yang menang biasanya dengan cepat 
mengerti isyarat ini. Secara instink, n~fsunya untuk membunuh. le~y~p. Ia tak 
mengganyang bagian empuk yang dlsodorkan padanya. Tapl dlblarkannya 
lawannya itu pergi. 
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Bila anda pernah mendengar atau membawa pengalaman David Mech, 
Ph.D. (National GeograpMc: "Where Can The Wolf Survive?", 1977, 152), 
pasti anda lebih mengerti hal-hal ini. 

Tapi, sekali lagi, semua itu akan terjadi selama kumpulan binatang 
terse but berada dalam lingkungan hidup yang wajar di a1am bebas. 
Perkecualian tentunya bisa terjadi. Misalnya musibah ' kurangnya makan~n 
dsb. 

Beberapa tahun berselang di London diadakan suatu simposium ekstensif 
tentang pertarungan binatang sejenis, dengan judul "The Ritualizatitm Of 
Behaviour". Hasil simposium itu meyakinkan bahwa binatang sebenarnya tak 
suka jadi pembunuh sesamanya. Mereka bisa saja marah atau bertarung. Tapi 
tak ada niat untuk membunuh di lubuk hati mereka. Paling-paling mereka 
akan menunjukkan murka mereka dengan menegakkan badan, meraung, me
nunjukkan gigi atau mengembangkan bulu .. bulu di sekitar leher. Tentunya 
dengan harapan yang digertak mau cepat pergi menjauh. 

Bahkan pada binatang-binatang yang lebih tinggi 'tingkat'nya, seperti 
bangsa kera, sikap seperti itu juga mereka miliki. Bukankah aneh, kalau ter
nyata manusia tak bisa bersikap saling mengampuni seperti yang ada pad a 
peri kebinatangan? 

*** 
Ada lagi sebuah cerita lain, sebuah studi komperatif atas kehidupan 

b~ngsa kera yang berada di lingkungan alam yang tenteram dengan yang 
hldup terkurung seperti yang ada di kebun binatang. Agaknya hal ini akan 
lebih menolong kita untuk mengerti mengapa manusia bisa dianggap sebagai 
mahluk yang suka membunuh sesamanya. 

Bila bangsa kera tersebut hidup dalam lingkungan bebas yang wajar, 
mereka akan memegang teguh nilai-nilai kebinatangan mereka. Setiap kelom-
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pok di daerah perkampungan masing-masing. Kelompok yang satu menghor
mati hak-hak kelompok yang lain. Tingkat·tingkat kemasyarakatan diatur ber
dasarkan kekuatan para pemimpin dan kewibawaan tindak-tanduk mercka 
dalam membimbing dan melindungi para anggota kelompok, sang pemimpin 
segera turun tangan untuk mendamaikan keduanya. 

Ceritanya jadi lain sarna sekali bila binatang-binatang tersebut dikurung 
dalam pagar-pagar kebun binatang. Apalagi bila kebun-binatang itu dibangun 
dengan perencanaan yang ngawur dan kurang terurus. Dalam kurungan yang 
sempit dan scsak kera-kera tersebut tak bisa lagi mengembangkan dirinya 
dengan berbagai rintangan dan tantangan alam sebagai yang dialaminya bila 
berada di lingkungan alam bebas. Mereka juga tak pernah merasakan susah 
nya mencari makanan. Bahkan makanan mereka mungkin tak pernah keku
rangan. 

Dalam keadaan seperti itu seekor pemimpin tidak lagi terpilih ber
dasarkan kewibawaan mereka membimbing dan melindungi anak buahnya . 
Pucuk pimpinan diperebutkan melalui pertarungan sengit. Rasa benci dan 
persengketaan di antara anggota bisa terjadi secara berlarut-larut. Pemimpin 
tak lagi mau perduli. Tentu saja yang paling malang adalah anak·anak kera 
dan kera-kera betina . -

*** 
Terlalu lancangkah bila kita buat perbandingan di atas dengan sejarah 

kebudayaan manusia? Kita bedakan manusia primitif atau masyarakat pedesa
an yang masih hidup di alam bebas dengan manusia-manusia moderen yang 
hidup di kota-kota. 

Pada kelompok masyarakat yang tersebut pertama, kita jumpai suatu ben
tuk hidup serba sederhana. Tapi dalam banyak hal , merekalah pemilik alam 
lingkungan mereka sendiri. Seseorang akan menjadi pemimpin selama dia bisa 
menunjukkan kemampuannya membimbing dan melindungi anggota masya
rakatnya . Alam adalah sesama hidup yang ramah sekaligus suka menan tang 
keberanian mereka. Untuk itulah anggota masyarakat merasakan kebutuhan 
untuk bersatu teguh . 

Masyarakat di kota terjerumus dalam arus kehidupan yang serba 
kompetitif. Pemimpin bisa bertahta tidak semata-mata karena kemampuannya 
membina dan melindungi anggota masyarakatnya. Tapi karena posisi dan 
backing-backingnya kuat. Di kebun binatang para kera tadi tak ditantang 
mengolah alam, tapi hidup berlimpah dengan makanan. Di kota manusia 
terlepas dari keakraban alam, tapi hidup bersaing sengit dengan sesamanya 
dan bila menang bisa memiliki kekayaan materiel yang berkelimpahan. Ling· 
kungan mereka hampir berupa sebuah kompleks industri belaka . 

Benarkah kita yang hidup di kota-kota besar sedang terkurung pula 
dalam sebuah "kebun-manusia" dan hidup dengan pola sosial yang keji sepcrti 
para kcra dalam ''kebun-binatang'' tadi? Bcdanya, binatang-binatang itu di
jcbloskan di antara pagar -pagar yang tak dikehc!ldakinya . Sedang manusia 
mcnjcbloskan dirinya scndiri di antara pagar-pagar sempit yang dibangunnya 
sendiri dengan pcnuh kcbanggaan. 

*** 
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