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Peta Budaya Politik Kita: Dari 
Seniman Sampai Demonstran 

DALAM beberapa hal, 
sen,iman mirlp kaum maha
siswa demonstran. Setldak
tldaknya, ini dapat diamatl 
di Indonesia pada masa Orde 
Baru. Apa kemiripan terpen
tlng mereka? 

Pertama, mereka ber
sarang di kota-kota besar. 
Kegiatan utama mereka 
merupakan gejala budaya 
kota. Sebagian dan mereka 
berasal dan desa, tapi kini 
lebih kerasan hidup di kota. 
Sebagian yang berasal dan 
kota punya hobl menjelajah 
desa dengan jaminan sewak
tu-waktu blsa, bila ingin, 
kembali "pulang" kota. 

Kedua, mereka merupa
·kan "kembangan" warna
warni kehldupan kota yang 
'blsa mengasyikkan, mengge
llsahkan, dan sesekali meng
hibur. Tanpa mereka, kebu
dayaan kota mutakhir men
Jadi pucat past. Apalagl, jika 
kota ini dipenuhi beton pen
cakar langit, pegawai serta 
perwira yang setlap han 
berpakaian seragam resmi. 

Ketlga, di antara berbagai 
corak kembangan budaya 
kota yang beraneka warna, 
seniman dan" demonstran 
merupakan dua kelompok 
sosialyang cenderung tampil 
ekstrim. Suaranya paling 
keras, amarahnya paling 
menggelisahkan, keprihatln
annya paling mengharukan. 
Kehidupan sehan-han mere
ka nonkonvensional. 

Keempat, sumbangan 
terbesaryang dapat diharap
kan dari mereka ialah me
nyodok-nyodok saluran inte
raksi sosial yang macet, 
beku, atau rutin. Apalagijika 
ada kepincangan sosial atau 
korupsi kekuasaan. Ini tak 
berartl mereka selalu berha
sil dalam missi gagah-berani 
tersebut. Hampir selalu me
reka menguras tenaga habis
hablsan untuk yang dikerja
kan, secara tulus dan lugu, 
dengan risiko beban fana
tlsme buta yang sangat into
leran. 

Kelima, pada umumnya, 
mereka antl (setldak-tldak
nya mereka sangat keras 
menyangkal) pamrih ekono
mis. Dalam berbagai kegiat-
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annya, mereka sadar pen
tlngnya dana. Tapi mereka 
merasa tak pantas atau 
mampu bekerja untuk me
ngumpulkan uang sendiri. 
Apalagi di sektor formal per
dagangan dan industri. Me
reka berpandangan bahwa 
kebutuhan dana mereka 
seharusnya diurus dan dise
dlakan oleh pihak lain. Pan
dangan inl seringkali men
Jelma menJadi tuntutan atau 
todongan sumbangan ala 
pengamen. 

Pembangunan yang meng
gelora saat ini membutuhkan 
banyak buruh murah, tanah 
kosong, pemasok modal 
besar, teknologi canggih, 
birokrat dan teknokrat ce
katan tapi serba patuh, jur
nalisme propaganda, dan 
suatu aparatus keamanan 
serta anti hura-hura. Pem
bangunan demikian tak 
membutuhkan partai oposi
si, apalagi seniman dan de
monstran. 

Pembangunan demikian 
tidak hanya ada di Indonesia 
dan tidak khas Indonesia. 
Ada yang sangat diuntung
kan. Ada yang kurang diun
tungkan oleh proyek ini. 
Maka tak semua orang setu
ju dengan pembangunan 
sepertl itu. 

Tapi keliru jika pembang
unan seperti itu dikntik 
dengan menunjuk seorang 
individu tertentu sebagai 
biang keladinya yang paling 
bertanggungjawab. Sarna 
kelirunya Jika kondisi politik 
budaya yang antikritik blak
blakan, nyentrikdan nyleneh 
itu dianggap sebagai akibat 

dominasi kebudayaan Jawa. 
Gejala serupa ada di berba
gai negeri yang jauh dari 
tanah Jawa dengan presiden 
non-Jawa. 

Nasib seniman dan de
monstran terasa semakin 
malang lagi jika diingat sta
tus mereka sebelum Orde 
Baru. Pada masa pra-1965, 
kehidupan politik Indonesia 
diwarnai oleh rangkaian 
hiruk-pikuk perang mulut, 
perang kata, perang keseni
an, lomba propaganda, slo-

gan dan fitnah, adu pawai 
dan demonstran. Dalam 
situasi sepertl itu, seniman 
dan demonstran menjadi 
primadona. Mereka sarna 
pentingnya dengan kaum 
teknokrat, pemodal, dan 
satkam untuk masa pem
bangunan sekarang ini. 

Partirl politik 
Mengkerutnya peran dan 

pasaran seniman-demon
stran ditandai oleh 
mengkerutnya peran dan 
pasaran partai politik. Pada 
masa pra-1965, pa.rtai politik 
menjadi pengayom dan spon
sor utama bagi seniman dan 
demonstran. Partailah yang 
paling berkepentingan. 

Pada masa inl, tinggal 
pemerintah dan pengusaha 
besar yang mampu menjadi 
pengayom dan sponsor apa 
saja, termasuk kesenian dan 
demonstrasi. Mereka mam
pu, tapi belum tentu mau. 
Juga di pihak seniman-de
monstran. Ada, tapi tak ba
nyak seniman dan demon
stran mau bernaung di ba
wah pengayom dan sponsor 
pemerintah atau pengusaha 

karena etos kerja romantik 
yang diuraikan dI atas. 

Akibatnya, derrii memper
tahankan kemurnian dan 
kegagahan Integritas (sering 
di bawah sa dar) kaum seni
man dan demonstran memi
lih menjadi kaum yang ke
sepian, terlantar dan ter
asing. Mereka dibiarkan 
berkoar-koar dan jungkir
balik sendiri. 

.Beberapa sastrawan ung
gUl direkrut sponsor pengua
sa dan pemodal. Mereka 
menjadi birokrat negara, 
akademikus, pengusaha, dan 
jurnalis. Tapi tradisi keseni
an dan demonstrasi masih 
diteruskan oleh banyak re
kan dan adlk-adik mereka. 
Akibat tekanan zaman berke
panjangan Itu, banyak di 
antara kelompokyang tera
khir Inl secara kolektif men
derita kompleksitas kejiwaan 
cukup berat. 

Ironisnya, "anjlokIlo/a" 
peran dan pasaran seniman
demonstran ini antara lain 
didorong oleh peran serta 
yang yang aktif dan agresif 
mereka sendiri dalam trans
formasi.dari periode. Demo
krasi Terpimpin ke Demokra
si Pancasila. Tak dlsengaja
diduga? Mungkin. 

Aletgi poUtik 
Dalam kerangka pema

haman di atas dapat kita 
pahami (secara makro, mate
rial, struktural, dan funda
mental) beberapa isyu serius 
kebudayaan, dan politik 
kaum muda. Sejak akhir 
1 970-an berkembangkusak
kusuk mengapa tak muncul 
karya-sastra besar? 

Mengapa Hartson cuma 
dlbaca penerblt dan penulis
nya sendirl? Mengapa Goe
nawan, Artef Budiman, Bur 
Rasuanto, Nugraha Notosu
santo, Sapardi DJoko Damo
no, Yudhlstlra A Noegraha, 
Umar Kayam, KuntowiJoyo, 
Gerson Poyk, Darmanto 
Jatman atau Emha Ainun 
NadJib lebih sib uk menulis 
kolom untuk media massa 
ketimbang fiksi? Mengapa 
seniman dan mahasiswa 
alergt politik? 

Dalam konteks di atas, 
dapat kita pahami muncul-
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BERBAGI NASIB - Seorang penyair membacakan puisinya di tengah para mahasiswa yang berdemonstrasi ana kekerasan di 
Yogya. Dengan bunga dan puisi mereka mencoba peka terhadap realitas, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan dan 
kebebasan. Di tengah situasi itu seniman dan demonstran berbagi nasib. 

nya kembali isyu-isyu domi- kini. Gambaran Inl mence
nan tahun 70-80-an Itu kam banyak pihak. Banyak 
dalam Halaman, Budaya yang percaya pada garribaran 
Bernas belakangan. Dua Int. Yang kurang percaya 
tulisan utama pada edisl juga merasa terpukul, se
Sabtu (2/2/90) mengkaJi hingga merasa perlu membe
geJala rendah-diri yang me- la dirt dan memberikan reak
landa kesusastraan di tlng- si-balik secara keras. 
kat nasional, maupun secara Sedikit sekali yang santai 
khusus di Yogyakarta. Dua menerima gambaran umum 
hart kemudian dua tulisan itu sebagai suatu hasi1inter
utama meratapi --sekali pretasi dan representasi 
lagi-- betapa rapuhnya hak yang sifatnya belum selesai 
hidup karya seni dl hadapan dan maslh akan terus diuji. 
sensor aparat keamanan. Mungkin saJa gambaran Itu 

Polilik sebagai panglima merupakan hasil misinter
bagi kebudayaan yang dulu pretasl dan mlsepresentasi. 
diamanatkan seniman kiri Kuatnya gambaran itu 
pra-Orde Baru terlaksana sangat bergantung pada 
justru (walau arahnya lain) kuatnya gambaran lain yang 
sesudah mereka dihancur- menyatakan bahwa di masa 
kan. Sehingga mereka harus yang lampau ada jaman 
sendirian kelika tergencet emas. Ada masa jaya bagl 
sensor. tak ada lagl partai kebudayaan, kesenian dan 
polilik induk yang berkewa- sastra. Ada Angkatan 45 
jiban melindungi dan mem- yang vital. Sepertl 
belanya. kebanyakan legenda dan 

Barangkali salah satu obat dongen. sejarah dJ,kembang
bag! kompleksitas kejiwaan biakkan dengan aneka 
rendah-diri yang sudah epi- bumbu sesual kepentingan 
demik bagi pecinta sastra dan. daya fantasi pendo
ialah belajar sejarah. Bukan ngengnya. 
daftar nama orang dan ang- Konon. ChairU Anwar, 
ka-angka tahun. Tapi proses sastrawan terbesar dalam 
bagaimana realita diinterpre- Indonesia modern, bukan 
tasikan dan direpresentasi- siapa-siapa pada masa hi
kan menjadl apa yang dlang- dupnya. Dia mulai menjadi 
gap sebagai "sejarah". besar kelika seorang HB. 

Contohnya soal tldak ada- Jassin -- dengan jujur dan 
nya "sastra(wan) besar" masa teliti -- menulis sejarah ten .... 

tangnya. Arief Rachman 
Hakim, konon. dibikin men
jadi pahlawan oleh demon
stran 66 walau tak ada yang 
kenaI siapa dia sewaktu 
hidup. Yang kenaI mengang
gapnya tak politis. Dia ter
tembak di tengah kerumun
an-kerumunan demonstran. 
mungkin hanya karena sial 
dan kurang cepat tiarap saja. 

Seniman angkuh terlalu 
cepat yakin karyanya men
dahului zaman. Seniman 
yang malas belajar sejarah 
berpendapat bahwa tugas 
seniman hanya menciptakan 
sebaik mungkin. Pemaham
an publik dan penilaian 
karya sent bukan urusan 
seniman. Kalau begitu. apa 
bedanya manusia dengan 
binatang? Burung hanya 
membuat sarang bagus dan 
berkicau. Ayam bertelur. 

Seniman dan demonstran 
1980-an tldak (atau belum) 
mengancam status-quo. 
Kalau ada larangan atau 
sensor terhadap mereka. 
mestlnya ada alasan-alaslil,fl 
politlk pintar yang detllnya 
sulit dipastlkan. Hanya seni
man GR, orang pandir atau 
pura-pura pandiryang terus
menerus merasa perlu 
marah (atau pura-pura ma
rah) kepada aparat keaman
an yang menyensor karya 
seni mutakhir ... • 
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