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"SENIMAN dituntut berani 
memasang harga karya seninya 
dalam transaksi dengan masya
rakat penikmat seni maupun 
dengan kalangan bisnis. Penda
pat yang mengatakan antara 
seni, ekonorni dan komersialitas 
seolah terpisah secara apriori 
dan antagonistik (berlawanan) 
merupakan penyakit.· Hal ini 
merupakan kesombongan inte
lektual seniman yang berlebih
an." 

Kutipan di atas berasal dari 
rangkuman wartawan Bernas 
atas ceramah Christianto Wibi
sono di Solo 20 Juli 1991. Perni
kiran seperti itu tidak baru, tapi 
sangat penting dan masih ku
rang mendapatkan perhatian 
kita. Persoalan yang dikemuka
kan menyangkut arus gelom
bang-gelombang terbesar dalam 
sejarah kehidupan kontemporer 
kita. Beberapa pengandaian 
berikut bisa memperjelas. 

Pertukaran dan batasnya 
Seandainya saja kita ingin 

membeli sepasang sandal jepit 
di kaki lima. Kita tidak me
nyinggung perasaan penjualnya 
jika kita bertanya terlebih dahu
lu harga sandal itu sebelum, 
rnembelinya. Kita juga tidak 
tersinggung jika si penjual su- . 
dah memberitahukan harganya 
sebelum kita bertanya. Tidak 
ada yang perlu tersinggung jika 
terjadi tawar-menawar, atau jib 
tawar-menawar tak mencapai 
kesepakatan. 

Semua itu seakan-akan nor
mal dan wajar dalam kehidupan' 
sehari-hari. Sandal jepit dalam 
contoh di atas bisa diganti de
ngan rumah, tanah, pabrik, 

kapal, atau mobil. Semuanya 
adalah pertukaran uang, barang 
dan jasa. Tapi dalam kehidupan 
di masyarakat mana pun tawar
menawar "blak-blakan" seperti 
itu ada batasnya. Dalarn setiap 
masyarakat ada wilayah kehi
dupan sosial yang melibatkan 
pertukaran uang, dan barang 
tetapi pertukaran itu. berlang
sung lebih tersembunyi, implisit 
atau berbelit-belit. 

Setiap masyarakat dapat 
dibedakan dari masyarakat 
lainnya, antara lain, dari perbe
daan (a) gaya dan corak mereka 
menyembunyikan atau me
nyangkal pertukaran demikian, 
(b) luas atau sempitnya bidang 
kehidupan sosial yang diperbo
lehkan mengadakan tawaf-me
nawar secara blak-blakan, serta 
(c) bidang kehidupan mana 
yang diberi keabsahan menga
dakan tawar-menawar blak
blakan itu. 

Andaikan kita ke dokt~r un
tuk periksa penyakit, kita tahu 
bahwa pemeriksaan itu tidak 
gratis. Ongkosnya bisa berbeda
beda dari satu dokter ke dokter 
lainnya. Namun kita tidak bena
nya: "Dokter, kepala saya sering 
pening. Tapi sebelum diperiksa 
tolong saya diberitahu berapa 
ongkos periksa di sini?" Padahal 
pertanyaan serupa bisa kita 
tanyakan kepada petugas apotik 
yang menjual obat yang dire
sepkan sang dokter. Mengapa? 

Kita tidak mengundang seo
rang penyair seperti Adi Wicak
sono atau Linus Suryadi untuk 
acara pembacaan puisi dengan 
pertanyaan: "Mas, berapa ong
kosnya per puisi?" Atau meng
undang bintang penceramah 

seperti Ernha Mllun Nadjib: 
"13erapa rupiah sc-tiap Jamnya?" 
Walau kita tahu tak ada demon
strasi yang tak butuh dana, ki!"l 
tak pemah mernpersoalkan 
berapa ollgkos per kapita untuk· 
suatu delllonstrasi dalam seta
hun di Dunia Ketiga. Mengapa? 

Sehal i-hari kita "bergotong
royong" mengadakan penukar
an barang dan jasci. Ini terjadi 
daLtm keluarga, di antara sesa
ma warga karnpung' dan rekan 
sehobi. Dalarn praktek penu
karari ini selalu ada tertib·hu
kum keseimbangall nilai tukar 
dan proses tawar-menawar. 
Tetapi proses ini tidak selalu 
diucapkan dengan kata-kata, 
apalagi secara langsung dengan 
hitungan nilai uang. 

Dalam masyarakat yang dido
minasi pria, ada tradisi para 
suarni dituntut menyediakan 
uang belanja dan ongkos pera
watan keluarga. Sebalikoya ia 
rnenerima berbagai' bentuk 
pel1ukaran gantinya dari anggo
ta keluarga lain. Tapi pernikah
an yang paling sukarela pun tak 
diawali dengan tawar-menawar: 
berapa rupiah harus disediakan 
si pria setiap minggunya dalam 
mengongkosi rumah tangga 
kelak bila ingin menikahi seo
rang wanita. Kebutuhan hidup 
material para pemimpin agama 
biasanya datang dari komunitas 
pemeluk agama itu. Sebaliknya, 
ia rnemberikan sumbangan non 
material kepada warganya. 
SelIlua ini terjadi tanpa tawar
menawar rnoneter sepelti di 
pasar. Mengapa? 

Secara siogkat bisa dijawab: 
ada bidang-bidang kehidupan 
yang didasari, berpusat, atall 
berpuncak pada nilai-nilai non 
material. Misalnya cinta kasih 
(keluarga), keindahan (keseni· 
an), "1'.Jfalil'" (deI110nstran), 

keSllciall (agarna). Bidang-bi
dang 1m tak pernah bebas dari 
dinarnika kehidupan material 
dalam masyarakat dan tidak 
steril dari praktek pertukaran 
benda, jasa dan uang. Tapi 
dalam semua bidang itu, semua 
bentuk kebutuhan dan kekuat
an material dinomor-duakan. 

Tapi membelah kehidupan 
so sial menjadi dua dengan ciri 
masing-rnasing (yang terbuka 
atautertlltup bagi tawar-mena
war moneter secara blak-blak
an) seperti digambarkan di atas 
masih belum memberikan pe
mahaman yang memadai. Batas 
dan pengkotak-kotakan itu 
tidak bersifat kaku dan statis. 
Batas-batas itu bergoyang terus 
diterjang jaman dan perubahan 
sejarah sosial. Di setiap bidang 
juga terdapat antitesa atau arus-
baliknya. • 

Zaman dahulu wanita diper
tukarkan secara blak-blakan de
ngan harta. Budak dijual-belikan 
di pasar. Kini tak bisa dibayang
kan lagi. Tapi kini perhatikan 
kecemasan para orang tua men
carikan perguruan tinggi bagi 
para anaknya yang lulus SMA. 
Pertanyaan mereka "masuk 
universitas swasta itu pasaran
nya sekarang berapa?" tak bisa 
dibayangkan beberapa abad 
yang lalu. Sudah 15 tahun yang 
lalu ketika masih hidup pas
pasan di Yogya, Rendra -dengan 
tega,; menyatakan jumlah honor 
yang dimintanya bila ia diun
dang berceramah atau membaca 
puisi. Rekan-rekannya hanya 
bisa iri. 

Galrah kapitallsme 
\"Valaupun pertukaran barang, 

jasa dan uang terjadi dalam 
setiap jaman, baru pada masa 
kebangkitan dan kejayaan kapi
talisme pertukaran itu berlang-
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sung seeara paling blak·blakan, 
paling mendekati kemurnian 
perhltungan matematis rrKmeter, 
paling ekstensif dan eflsien. 
Dalam masyarakat kapitalisme 
nilai material dan praktek eko
nomi dipisahkan se-ekstrem 
mungkin dari nilai-nilai kehi
dupan sosial yang lain. 

Zaman dulu pertukaran wani
ta atau budak tidak secara mur
ni dilakukan sebagai pertukaran 
barang Ada berbagai nilai mo
ral, politik dan bahkan kadang
kadang sakral yang menyertai
nya, membenarkan dan meng
absahkannya. Seorang patron 
mempunyai sejumlah kewajiban 
dan tanggung jawab non-eko
nomi terhadap kliennya yang 
tak dimiliki seorang juragan 
kapitalis terhadap buruhnya. 
Seperti yang banyak dijelaskan 
para ahli, dalam hubungan kerja 
kapitalisme seorang buruh ha
nya dihargai sebatas tenaga
kerjanya yang dibeli majikan, 
dan si majikan bisa mendupak
nya sewaktu-waktu bila ia tak 
diperlukannya lagi. 

Dalam bidang kesenian, 
keke1uargaan atau keagamaan 
banyak pertukaran material 
berlangsung tidak berdasarkan 
hukum ekonorni, pragmatisme 
atau efisiensi. Berbagai nilai lain 
lebih dipatuhi. Bidang-bidang 
ini merupakan bidang-bidang 
pertahanan terakhir rnilik ma
syarakat terhadap agresi mone
terisasi (peng-uang-an) dan 

- komodifikasi (penje1maan ber
bagai realita kehidupan menjadi 
benda dagimgan) yang dilaku 
kan oleh kapitalisme. 

Kapitalisme berambisi meng
ubah seluruh kehidupan masya
rakat menjadi sebuah pasar 
maharaya. Segal a hal dapat 
dipertukarkan secara bebas dan 
diperjual-belikan dengan uang. 

Terrnasuk persahabatan, keseti
;tan, cinta, demokrasi, keadilan 
atau kebenaran. Siapa yang bisa 
membayar, dialah yang menjadi 
raja. Dalam pertukaran di pasar 
yang diidealkan, tidak lagi di
perhitungkan perbedaan ras, 
agama, suku, gengsi, pangkat, 
warna kulit, atau koneksi orang
orang yang terlibat dalam tran
saksi. Yang paling diperhitung
kan hanya laba. Kapitalisme 
menginginkan ekonorni menca
plok dan menguasai semua 
bidang kehidupan, sambil·me
misahkan kegiatan dan nilai 
ekonomi dari semua nilai lain. 

Kapitalisme memang terbukti 
dalam sejarah manusia menjadi 
kekuatan paling dahsyat untuk 
merombak tata masyarakat yang 
masih dikuasai oleh pemikiran 
metafisikal, tahayul, primordial 
atau feodal. Tapi kapitalisme 
sekaligus mendptakan penderi
taan, berhala dan tahyul keben
daan yang tak kurang berbaha
yanya. 

Kapitalisme bukan sekadar 
suatu corak kegiatan sosial. 
Kapitalisme juga merupakan 
sebuah ideoJogi yang maha 
kuat. Dalam konteks inilah kita 
dapat memaharni pemyataan 
Christianto Wibisono di atas. Ia 
benar, bahwa ekonorni memang 
tak pemah terlepas dari keseni
an. Juga semua bidang kehidurr 
anJain. Ini sering disangkal oleh 
para' seniman sendiri sebagai 
mistifikasi. Yang tak disadari 
Christianto dan banyak seniman 
kita yang terbuai Romantisme: 
mistifikasi ini. merupakan meka
nisme defensif terhadap kera
kusan kapltalisme. Dengan 
tidak memasang harga, keseni
an tak bisa dibeli dengan uang! 
Dengan tidak memasang tarif 
dalam ukuran uang, seniman 
dan semua pekerja non-material 

itu menegaskan kfahlliiya- Dan-- . 
wa nilai karya mereka jauh 
melampaui nilai uang dalam 
jumlah berapapun! Persoalan
nya sampai seberapa jauh sikap 
seperti ini akan bertahan mela
wan ge10mbang kapitalisme? 

Suara Christianto merupakan 
produk masyarakat dan jaman
nya. Di sepanjang sejarahnya di 
Indonesia, belum pernah kapita
Iisme berjaya seperti dua dasa
warsa ini. Beium pernah propa
ganda ideologi kapitalisme di 
Indonesia berlangsung segencar 
lima tahun belakangan. Teruta
rna sesudah keruntuhan bebera
pa rezim represif sosialistik di 
Eropa Timur. Gerak sejarah 
inilah yang dalam bahasa inter
nasional para ahli i1mu sosial 
disebut ayunan ke kutub "eks
trem kanan". Artinya berpihak 
kepada pernilik modal dan 
ideologi kapitalisme, bukan 
fundamentalisme agama seperti 
pengertian "kanan" dalam jar
gon Orde Baru. Dalam versinya 
tersendiri ayunan ke kanan ini 
dapat dijumpai dalam berbagai 
tulisan Rizal Mallarangeng atau 
terjemahannya dari majalah
majalah kanan dari Amerika 
Serikat. 

Banyak seniman dan cende
kiawan mengeIuh. Bukan saja 
mereka tak dihargai dan dihor
mati selayaknya. Dalam pertu
karan karya intelektual dengan 
uang, mereka yang sungkan 
memasang. harga seringkali 
dieksploitasi dengan honorari
um di bawah nilai yang wajar. 
Jika kelak mereka memasang 
tarif tinggi, pasti ini bukan kare
na nasehat Christianto, tapi 
kondisi obyektif memaksa me-
reka!··· -'-

'J Penulis adalah dosen rakul
tas Pasca SatjaruJ UKSW, Sala
tiga. 
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