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Humanisme Kita Cuma Warisan Kolonialisme? 
DEHUMANISASI tidak hanya 

teIjadi dalam masyarakatindustri 
yang mengeksploitir tenaga ma
nusia. Dehumanisasi akan teIjadi 
di segala aspek kehidupan, bila 
menempatkan manusia sebagai 
obyek dan kehilangan harkat dan 
martabatnya. Serta, perlu dingat 
dehumanisasi itu teIjadi jauh se
belum abad industri atau pra in
dustri. Sebagai contoh, darijaman 
dahulu dalam politik juga teIjadi 
dehumanisasi bila hak-hak politik 
seseorang dirampas atau sese
orang dihukum tanpa proses pen
gadilan yang jelas, yang disertai 
pembelaan. Seperti pelecehan 
terhadap perempuan atau seksis
me. Rasialisme yang menganggap 
bangsa lain lebih rendah, juga 
adalah bentuk lain dari dehumn
isasi. Demikianjuga totaliterianis
me, kapitalisme, dankolonialisme. 

Pada saat ini, dehumanisasi kita 
lihat teIjadi dimana-mana. Di as
pek politik terlihat masih banyak
nya pelanggaran hak asasi, yang 
terlihat dalam beberapa kasus 
penguasa membatasi rakyatnya 
dalam mempeIjuangkan haknya, 
juga adanya pasal-pasal karet da
lam undang-undang yang men
guntungkan penguasa. Sedangkan 
di bidang ekonomi dapat kita lihat 
semakin berkibarnya kapitalisme, 
yang kini menyebar ideologi glo
balisasi. Ide globalisasi, sebenar
nya merupakan usaha kaum ka
pitalisme untuk menghancurkan 
rintangan-rintangan dalam mela
kukan ekspansi. Dengan ide glo
balisasi itu, kaum kapitalisme da
pat dengan mudah menembus ber
bagai wilayah di berbagai dunia. 

Di bidang budaya, tidak kalah 
serunya proses dehumanisasi. 
Seperti di Indonesia saat ini, de
humanisasi yang jelas adalah 
asimilasi kita dengan budaya 
barat atau pembantaian kultur 
budaya Indonesia. Kita lihat saja 
apa yang kita miliki seperti pen
didikan, merupakan warisan ko
lonial. Bahkan hukum yang kita 
gunakan untuk membentuk ke
pribadian manusia juga merupa-

kan warisan kolonial. Contoh 
yang paling konkrit adalah baha
sa Indonesia yang kita jadikan 
bahasa nasional. Bahasa Indone

. sia merupakan ciptaan dari sar
jana Belanda Ch Van Ophueshen. 
Inilah yang menyedihkan karena 
bisa berdampak menghancurkan 
kultur sendiri. Asimilasi budaya 
asing dalam budaya kita akan ter
us beIjalan, sehingga kita perlu 
kritis dalam setiap masalah. 

Jadi dehumanisasi teIjadi di 
segala aspek kehidupan manusia. 
Sangat salah bila kita menuding 
industrialisasi menjadi penyebab 
utama dehumanisasi. Industrial
isasi hanya merupakan salah satu 
sebab utama. 

Sehinggga saya tidak percaya 
dengan kelompok kaum humanis 
yang saat ini mengaku memegang 
nilai 'humanis' karena hampir se
mua aspek kita telah teIjadi de
humanisasi. Komentar saya yang 
pertama bila kita membicarakan 
humanisme, apakah ideologi yang 
selama ini dipeIjuangkan dan 
dibela matian-matian oleh kaum 
yang mengaku humanis itu, be
nar-benar menempatkan manusia 
pada harkat dan martabatnya. 

Karena, humanisme yang yang 
dianut oleh bangsa Indonesia ada
lah warisan kolonial yang kita anut 
secara sadar atau tidak. Empat 
kritik menyolok yang harus kita 
lemparkankepadakaumhumanis
me, yakni humanisme itu terlalu 
sering dibicarakan secara abstrak. 
Dalam konteks ini manusia dika
takan mempunyai essensial. Pada
hal manusia itu, menurut saya ti
dakmempunyaiessensial. Manusia 
itu terbentuk oleh sistem struktur 
yang melingkupinya. 

Sedangkan tiga kritik lainnya 
yang saya lihat sebagai kelema
han dari humanisme, yakni sadar 
atau tidak bahwa humanisme 
yangkitaanutsaatinimerupakan 
humanisme yang berbicara ten
tang kaum beIjois, selalu berceri
ta tentang kekuasaan kaum laki
laki, serta humanisme dari bang
sa Eropa kelas menengah. 
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Di dunia barat, humanisme itu 
lahirpada zaman renaisance, saat 
bangsa Eropa membebaskan diri 
dari gereja pada abad pertenga
han. Bangsa Eropa yang terbe
lenggu dengan peraturan gereja 
yang sanga ketat, berusaha mem
bebaskan diri dan menempatkan 
manusia itu adalah pusat dari 
kebudayaan itu sendiri. Human
isme mengalami masa kejayaan 
pada abad ke 19, dan mulai me
mudar setelah timbulnya struk
turalisme yang melihat diluar 
manusia ada struktur sosial yang 
menentukan kebudayaan. Lalu 
sHih berganti timbulnya post 
strukturalisme yang merupakan 
koreksi terhadap struktrualisme 
sekaligus perkembangan dari 
strukturalisme itu sendiri. Serta 
akhirnya muncul post moderen
isme. Kemunculan isme pasca 
humanisme tersebut bukan be
rarti menyingkirkan peran arti 
pentingnya nilai manusia, karena 
isme tersebut pada prinsipnya 
tetap mempeIjuangkan manusia 
namun tidak hanya melihat ma
nusia semata-mata sebagai pusat 
dari kebudayaan itu. Paham hu
manisme mulai surut, karena 
paham itu tidak mampu memp
resentatifkan realitas yang ada, 
karena tidak mampu menerang
kan fonemena sosial. 

Paham humanisme yang kini 
telah pudar di negara barat itu, 
ternyata berkembang dinegara 
berkembag di negara barat itu 
dibawa oleh kolonial dengan versi 
kolonialitu sendiri. Seperti dengan 
membuat hukum yang dikatakan 
oleh kolonial untuk untuk men
ertibkan masyarakat namun se
benarya untuk mengamankan 
kekuasaan kolonial itu sendiri. 
Juga' kolonial merekrut orang
orang pribumi sebagai pegawai
nya, padahal untuk memeras 
bangsanya sendiri. Apa yang di
kembangoleh kolonial itu ternyata 

juga berkembang masa pasca kolo
nialisme. Para pemimpin negara 
yang baru merdeka atau pasca 
kolonialisme, mewarisi ide koloni
alisme secara sadar dan tidak sa
dar. Seperti tetap mempergu
nakan hukum yang dipergunakan 
oleh penjajah. Hukum yang diper
gunakanoleh penjajah untukmenin
das bangsa pribumi, pada masa 
pasca kolonial digunakan untuk 
menindas bangsanya sendiri. 

Dengan mengacu pada kritik
kritik terhadap humanisme, ma
ka sangat wajar bila kita perta
nyakan para kaum humanis ter
sebut. Apakah mereka benar-be
nar berjuang untuk menem
patkan harkat dan martabat kon
teks Indonesia. 

Saat ini juga dapat kita lihat, 
beberapa praktik yang perlu kita 
pertanyakan dalam proses hu
manisasiyangteIjadi di Indonesia. 
Seperti dalam memberantas pela
curan. WTS yang tertangkap, ke
mudian ditatar dan diberi penga
rahan karena menganggap teIja
dinya pelacuran itu karena si ke
mauan dan sikap moral dan pela
cur itu sendiri. Jalan yang ditem
puh ini jelas salah, karena seha
rusnyayangdipertanyakanadalah 
mengapa teIjadi pelacuran, dan 
faktor pendukung yang menyebab 
merejalelanya dunia prostitusi itu. 
Yang harus diperbaiki adalah 
struktur sosialyangmenyebabkan 
teIjadi dunia prostitusi, bukan 
menuding kesalahan semata-mata 
pada faktor manusia. 

Hal inijuga dapat kita lihat da
lam proses indoktrinasi untuk 
legimtiasi kekuasaan penguasa. 
Masyarakat diberi penataran 
ideologi yang berlebihan, untuk 
menlegimatasi kekuasaan pengu
asa. Masalah ini juga teIjadi di 
hampir seluruh negara berkem
bang pasca kolonial. 

Dalam masyarakat sastra kita 
juga terbelunggu dalam suatu 
proses dehumanisasi. Dalam me
nilai karya sastra, ternyata 
masyaraket kita teIjebak dengan 
sosoo si sastrawan dalam bentuk 

yang salah. Kadar penilaian ter- i 

hadap karya sastra, semata-mata ' 
ditakar pada kelebihan dan' 
kekurangan si pengarang. 

Akibatnya, dalam kajian-kajian 
sastra masyarakat kita lebih mem
beri penekanansosokmanusia atau 
pengarang daripada hasil karya- , 
nya. Sebagai contoh adalah sosok ' 
puisi-puisi karya Kahiril Anwar. 
Masyarakat kita bila berbicara • 
tentangpuisiChairilAnwar,bukan I 

bicara tentang karyanya namun I 

yangdiperbincangkansiapaKahiriI 
Anwar itu. Akibatnya sejarah ten
tang karya sastra, lebih banyak 
berbicara tentang biografi para 
sastrawan dan seniman. 

Fonemena ini juga terlihat da- i 

lam penilaian masyarakat dalam 
melihat seniman. Bila seorang 
seniman gagal, maka yang dinilai , 
kegagalan hanya karena faktor si ! 

seniman itu sendiri, demikian 
juga bila berlasil. Bila seorang 
seniman gagal, kita tidak pernah 
melihat bahwa kegagalan terse
but karena kondisi sosial, seperti 
masih kurangnya apresiasi ma
syarakat. Padahal di dunia sastra 
kita, seorang seniman tidak bisa 
berbuat apa-apa bila, dengan sis
tem sosial yang ada. 

Saya melihat sudah begitu pa
rahnya proses dehumanisasi yang 
teIjadi di Indonesia. Karena seca
ra sadar atau tidak, banyak hal 
yang kita lakukan selama iniyang 
kita anggap sebagai hal yang hu
manisasi, sebenarnya merupakan 
bentuk dehumanisasi itu sendiri. 
Warisan kolonial begitu melekat 
pada diri bangsa kita. 

Saya sendiri sangat sulit menja
wab bagiamana humanisasi kon
teks Indonesia. Humanisasi yang i 
sesuai dengan kepribadian bangsa 
Indonesia. Memang sulit untuk 
menggalinya. Namun saya yakin 
untuk memperolehnya kita mulai 
dengan sikap kita yang mau bela
jar, merenung dan bersikap kritis. I 

Dengan cara kritis dan kritis kita 
akan terlibat dialog untuk mene
mukan humanisme yang sesuai 
dengan konteks kita. (tol) 
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