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Kalau sampai walduku 
'Kumaa tak sBorang 'kan merayll 
Tak juga kau 

Aka ini fJinafang jaJiJng 
Oari kumpulannya lerDuang 

Dan aku alum lebih tidak perduli 
Aka mau hidup serlbu tahun lagi 
lfAkU" , 

Chatril Anll'Jar 

am pang dan perilaku paling menarik di antara sesama 
makhluk modern di planet ini dimiliki kelompok yang 
disebut seniman. Sebagian dari gambaran dan perbineang
an umum tentang mereka memang dilebih-Iebihkan. Men

jadi suatu stereotype, 
Tidak ada stereotype yang menjelaskan sesuatu seeara tepat 

-persis. Tapi juga tak ada stereotype yang sepenuhnya keliru. Tak 
ada stereotype yang muneul dalam masyarakat tanpa ada sebab. 
Karena itu stereotype bukan tak ada gunanya dipelajari, asal 
dioerlakukan dengan hati-hati sebagai stereotype. 
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Begitulah seniman kita kenai dan perbineangkan pertama-tama 
dan terutama sebagai makhluk abnormal. Tampang, perilaku, dan 
kepribadian mereka kita anggap merupakan suatu penyimpangan. 
Atau suatu kelainan. Ada yang menyebut seniman sebagai 
senewen. 

Tapi kelainan atau penyimpangan itu sekaligus tidak sepenuh
nya kita benei atau kita kutuk. Kita maafkan. Abnormalitas itu 
sendiri tak selalu berarti kurang dari normal. Bisa juga berarti lebih 
dari yang normal. Banyak di antara kita yang menyukai dan 
mengagumi abnormalitas seniman. Mengapa? Ke arah pokok 
itulah tulisan ini akan diuraikan. 

Dengan sikap mendua kita saksikan para seniman, apalagi yang 
masih muda, tampil dengan rambut dan baju awut-awutan. Yang 
pria banyak sekali berambut gondrong. Pria atau wanitanya sering 
memakai pakaian serba sobek atau lusuh. Dan sandal jepit 
dipakainya ke mana saja. Topi tertentu dijadikan aksesori khusus. 

Jika bieara, mereka berbieara seakan-akan tanpa mempedulikan 
aneka tabu dan pagar-pagar etika. Perilaku mereka? Seenaknya. 
Juga dalam perilaku seks yang penuh petualangan. Pokoknya 
asyik! Makan, tidur dan pulang rumah (itu pun hanya bagi seniman 
yang merasa punya alamat pondokan untuk 'pulang') tanpa jadwal 
yang dapat diduga seperti no mer SDSB. 

Keluhan orang yang terutama terhadap kaum seniman adalah 
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sifat ego-sentriknya yang luar biasa. Banyak seniman yang bukan 
saja egois, tapi merasa jagad raya ini berpuoot pada dirinya. Pada 
ke-AKU-annya. Dia tak saja menuntut poetica-lincentia (kebebas
an menyimpang dari kebiasaan umum berbahasa untuk kepenting
an estetika), tapi juga kebebasan dan kemerdekaan dalam 
berbagai bidang kehidupan . lain untuk kepuasan si Aku. 

Itu sebabnya banyak orang suka menonton tingkah seniman, 
seperti mereka menonton badut sirkus atau pahlawan kebebasan 
dalam sejarah modern. Tapi sedikit yang mau dan berani hidup 
bersama dengan seniman. Seniman harus dimasukkan suaka 
sosial. 

Yang lebih penting untuk kita bukan apa persisnya tampang dan 
perilaku mereka. Tapi mengapa mereka demikian? Apakah sitat 
nyentrik dan urakan para seniman itu suatu bakat terpendam yang 
dibawa sejak lahir? Suatu gejala alam? Atau ada hal-hal yang 
sampai batas tertentu masih dapat dijelaskan sejarah 'ilmiah ' 
sebagai suatu proses dan produk sejarah sosial? 

Selama hampir dua abad di Eropa dan hampir satu abad di 
negeri kita sendiri keunikan seniman banyak dianggap se 

bagai sesuatu yang alamiah. 
Sudah terbawa sejak lahir, 
walau tampil ke permukaan 

lewat pendidikan elit bangsa-bangsa te~ajah oleh pendidikan 
kolonial. 

Mengapa muncul rom~ntisme? Mengapa pada masa itu? 
Mengapa di Eropa? Romantisme merupakan suatu perlawanan, 
suatu protes dan sekaligus ·ratapan terhadap suatu revolusi sosial 
yang luar biasa: industri kapitalisme. Di Eropa pada abad-abad itu. 
Revolusi itu merombak secara radikal tata kerajaan yang mulai 
amburadul menjadi suatu masyarakat baru berdasarkan rasionali
tas sekuler dan etisiensi ekonomi. Masyarakat menjadi semacam 
pasar besar. Hampir segala hal dinilai dan dipertukarkan dengan 
uang. 

Bagaimana nasib seniman? Sebelum terjadi trpnsformasi sosial 
besar-besaran itu seniman menjadi semacam binatang peliharaan 
bagi kaum ningrat dan bangsawan kerajaan. Mereka tak berpikir 
tentang kreativitas dan kemerdekaan berekspresi. Kerjanya bukan 
itu. Mereka jadi ser'nacam juru propaganda atau pejabat departe
men penerangan kerajaan. Suatu pekerjaan yang cukup terhormat. 
Tidak cuma di Eropa, tapi di banyak tempat lain termasuk 

Nusantara. 
Transformasi industri kapi

talisme tidak hanya menghan
curkan kekuasaan, kekayaan 

setelah remaja atau dewasa. 
Dianggap melekat dengan ke
pribadiannya. Ya begitulah 
hakekat seniman. Suatu hake
kat yang dianggap universal, 
ada di mana saja dan sama 
saja, pada seniman. 

Jika kita ikut setuju pada 
anggapan demikian maka kita 
juga diajak percaya bahwa 
keunikan sifat dan perilaku 
seniman itu tak dapat diubah, 
dan tak dapat dijelaskan seca
ra rasional dan ilmiah. Dia 
hanya bisa diterima, terfepas 
mau disukai atau tidak. Sitat 
itu dianggap kodrat atau mis
teri. 

ROMANTISME MERUPAKAN KUTUKAN, 
PROTES DAN RATAPAN KOLEKTIF 

TERHADAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT 
INDUSTRIAL KAPITALISTIK YANG BERAWAL 

01 EROPA TAPI KEMUDIAN MERAMBAH KE 
SELURUH PELOSOK DUNIA. KARENA ITU 

DAPAT DIMAKLUMI APA INTISARI 
SEMANGAT ROMANTISME: 

dan kewibawaan kerajaan. 
Tetapi juga kemampuan kera
jaan untuk menjadi peng
ayom, cukong dan sponsor 
bagi seniman untuk berkegiat
an sen I. Seniman dilepas 
menjadi individu-individu yang 
kikuk dan gagap dalam ma
syarakat luas, di luar kerajaan 
yang telah menjadi semacam 
pasar. Mereka kini merdeka, 
tapi juga terlunta-Iunta kesepi
an sebagai "binatang jalang 
dari kumpulannya terbuang". 
Mereka meratapi "zaman 
edan". 

Hal serupa dapat kita ban
dingkan dengan anggapan 

MENGUNGGULKAN DAN MEMULIAKAN 
SUBYEKTIVITAS DAN KREATIVITAS 

INDIVIDUAL, SPONTANITAS, KERINDUAN 
KEPADA KEMURNIAN ALAM DAN SEGALA 

SESUATU YANG ALAMIAH. 
Romantisme merupakan 

kutukan, protes dan ratapan 
kolektif terhadap perkem
bang an masyarakat industrial 
kapitalistik yang berawal di 
Eropa tapi kemudian meram
bah ke seluruh pelosok dunia. 

umum dan stereotype tentang 
berbagai kelompok sosiallain. 
Misalnya kaum wan ita diang-
gap punya kodrat halus, sensitit, cengeng, cerewet, 
penyebar, rajin dan teiiti. Sedang lelaki dianggap punya kodrat 
pemberani, kuat, licik dan rasional. Banyak orang sampai sekarang 
masih percaya dengan takhayul demikian. 

M 
asih ban yak orang percaya bahwa orang berkulit putih 
punya hakekat dan sitat tertentu yang ' berbeda dari 
orang berkulit hitam-rambut keriting, atau orang berkulit 
coklat berambut lurus. Sebagaimana banyak yang 

percaya bahwa ada kelompok sosial yang bisa dinamakan 
'pribumi' dengan sifat-sitat alamiah berbeda dari kaum 'non- . 
pribumi'. Orang Jawa dikontraskan dengan orang Batak, dan 
seterusnya. 

Untunglah ketakhayulan demikian tidak berlangsung berlarut
larut. IImu pengetahuan mutakhir, walau belum sepenuhnya benar 
dan sempurna, telah mampu mempertanyakan, meneliti dan 
menyajikan penjelasan lain tentang itu. Termasuk tentang watak 
seniman. 

Pembentukan watak seniman yang nyentrik dan urakan itu kini 
dapat dijelaskan sebagai bagian dari gelombang semangat 
romantisme. Sumbernya di Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal 
abad ke-19. Romantisme menjadi primadona pada abad ke-19 di 
Eropa yang kemudian meluber ke berbagai pelosok dunia lain 
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Karena itu dapat dimaklumi apa intisari semangat romantis
me: mengunggulkan dan memuliakan subyektivitas da kreativitas 
individual , spontanitas, kerinduan kepada kemurnian alam dan 
segala sesuatu yang alamiah. 

Dalam kontes sosial seperti itulah muncul gagasan tentang 
seniman sebagai orang-orang yang susah diatur. Sifatnya sangat 
individual dan ego-sentrik. Mereka garang dan anti tormalitas serta 
berbagai bentuk kemapanan. Mereka spontan dan tak terduga. 

Sejak di awal kebangkitannya di Eropa hingga perkembangbia
kannya yang paling mutakhir termasuk di Indonesia, romantisme 
bukan gerakan pemberontak kaum yang paling tertindas pada 
masyarakat industrial kapitalistik. Yakni kaum buruh industrial dan 
keluarga mereka. Romantisme sesekali membela kaum buruh dan 
penderitaan mereka, tapi romantisme dalam banyak hal merupa
kan obsesi dam aktivitas bercorak borjuis. 

Seniman kita masa kini yang nyentrik dan urakan kebanyakan 
tidak memilih dengan sadar dan rasional untuk menjadi nyentrik 
dan urakan. Banyak yang hanya mengikuti model yang ada dan 
mapan. Mereka tak sadar dan mungkin tak suka belajar menyadari 
sejarah terbentuknya sitat nyentrik dan romantik itu. Mereka 
menikmati sitat nyentrik itu sebagai izin khusus untuk bebas dan 
aneh. Penguasa memberi izin itu, karena di situlah seniman 
terkurung dalam suatu suaka yang terasing dan dinamika sosial. 
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