
PENGGAMBARAN masyara-
I kat yang serba harmoni dan 

tenteram dalam poster atau tele
visi merupakan hal yang akrab 
bagi kita. Gunung dan sawahyang 
subur serta desa yang damai. Tak 
ada petani yang digusur, hutan 
digunduli atau sungai tercemar. 
Kita akrab dengan warna-warni 
gambar kota-kota yang gagah dan 
mewah, tanpa kemacetan lalu 
lintas atau kekerasan kriminal. 
Apakah masyarakatkita dikuasai 
romantisme? Apa yang dimaksud 
dengan romantisme? 

ROMANTISME AWAL 
Dari namanya sudah jelas, ro

mantisme berasal dari sejarah 
Eropa. Tepatnya dari akhir abad 
18 hingga awal abad 19. Tetapi, 
hingga kini ia masih berpengaruh 
dalam banyak masyarakat modern. 

Sejarah dan perkembangan ro
mantisme tidak mudah digam
barkan secara cermat dan rinci. 
Bukan saja karena adanya berba
gai ragrun romantisme, tetapijuga 
karena perkembangannya penuh 
timbul-tenggelam dan memencar 
secara majemuk. Yang bisa dise
butkan hanyalah kepingan-kepi
ngan)erpenting sosoknya. 

Mellurut sebuah kitab acuan, 
romantisme tumbuh dari eende
kiawan Prancis (khususnya Rous
seau) dan Jerman (terutama Her
der, Kant, Fichte, Schelling). Sa
lah satu inti pandangan romantis
me adalah manunggalnya "alam" 
dan "manusia". Alam dianggap 
sebagai sumber pokok kebenaran, 
kesejahteraan, atau kedamaian. 
Paham ini merombak penalaran, 

i i akal, perasaan, dan selera masya-
rakat. 

Dalam perkembangannya ro
mantisme tumbuh dengan ber
bagai variasi. Ada yang mene
kankan nuansa nasionalisme dan 
populisme. Ada yang menonjolkan 
unsur individualistik atau justru 
revolusioner demi sesuatu yang 
bersifat kolektif. Bahkan, ia me
luas dari pemikiran filsafat idea
lisme dan neoplatonisme ke nihi
lisme yang parah. 

Timbulnya romantisme, seperti 
isme yang lain, bukanlah sebuah 
kebetulan atau kecelakaan seja
rah. Ada dasar pijakan, sebab 
pendorong dan niat tujuannya. 
Romantisme merupakan reaksi 
intelektual, filsafat, politik, dan 
bahkan ekonomi terhadap corak 
masyarakat Eropa yang dikuasai 
oleh kapitalisme, industrialisasi, 
serta pemikiran neoklasik dan 
rasionalisme. 

Yang disebutkan terakhir ini 
juga memorakporandakan lem
baga pengayoman ala kerajaan 
bagi para cendekiawan dan seni
man. Runtuhnya martabat dan 
kuasa para pengayom ini meng
akibatkan telantarnya para seni
man dan cendekiawan. Sejak itu 
para seniman dan cendekiawan 
menjadi individu-individu yang 
"merdeka" dari kungkungan tra
disi keraton, tetapi sekaligus ter
lunta-lunta sebagai kaum tera
sing di belantara masyarakat 
yang sudah menjadi sebuah pasar 
industri kapitalisme. 

Dalam konteks itu, tidaklah 
aneh jika romantisme berwatak 
antirasionalitas, antipasar, antie
konom, antiteknologi. Romantis
me men!,'1lnggulkan "alam" yang 
sudah dirusak oleh pabrik dan 
industri kapitalisme. Romantis
me memuliakan spontanitas dan 
perasaan, bukan rasionalitas dan 
rekayasa. Romantisme memuja 
yang serba nyentrik, mbeling, dan 
revolusioner untuk menyatakan 
kemarahan terhadap kemapanan 
yang menindas. Romantisme me
ngunggulkan individualisme dan 
estetika. 

Citra baku "seniman" sebagai 
orang (biasanya pria) berambut 
awut-awutan, nyentrik, dekil, 
miskin, tetapi cerdas dan jujur 
terbentuk dari moment sejarah 
Eropa tersebut di atas. Citra itu 
bukan gambaran jatidiri keseni
manan yang bersifat universal, 
historis, atau transendental. 
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asana zaman seperti yang kini di
alami masyarakat Indonesia dan 
banyak bangsa bekas terjajah 
lainnya. karena itulah, tidak aneh 
jika romantisme juga mendap
atkan lahan subur untuk tumbuh 
di Indonesia. Romantisme mema
suki masyarakat kita lewat ber
bagai pemikiran intelektual dan 
kegiatan kesusasteraan kolonial 
di akhir abad 19 dan awal abad 20. 

Di daratan Eropa seniman dan 
filosof romantik mengidealisasi 
"alam". Rekan-rekan merekayang 
menjelsjahi masyarakat jajahan 
membentuk konstruksi "jatidiri 
masyarakat Timur" dengan me
romantisasi kaum pribumi yang 
terjsjah lewat studi antropologi 
dan bangsa Timur digambarkan 
sebagai kaumyang lemah lembut, 
misterius, gotong-royong, takha
yul, erotis, primitif, eksotik, dan 
sebagainya. Masyarakat terjajah 
dianggap sebagai masyarakat 
yang lebih dekat dengan "alam". 
Itulah bayangan masyarakat Ero
pa tentang nenek moyang mereka 
yang diromantisasi dan dianggap 
sudah punah di masa lampau. 

Secara sadar dan terutama se
cara tak sadar, pembentukan wa
tak Timur oleh' ilmuwan Eropa 
kolonial itu memungkinkan me
reka memenuhi kebutuhan men
definisikan bangsanya sendiri se
bagai Barat. Sebagai kebalikan 
dari Timur, yakni materialis ra
sional, modern, industrial, sekul
er, individualis, beradab, dan se
bagainya. Perbandingan antara 
Timur dan Barat seibarat alam 
dan budaya terulang lagi dalam 
perbandingan yang sudah popul
er: wanita versus pria ibarat alam 
versus budaya. Sebagaimana 
alarv. dianggap pantas ditaklukan 
demi pembangunan, Timur dan 
wanita dijajah dari abad ke abad 
demi peradaban zaman. 

Jadi, ironis sekalijika pada masa 
ini banyak orang Indonesia 

melanjutkan tradisi kolonial itu 
dengan ikut-ikutan membuat 
kontras esensi budaya Barat ver
sus Timur. Ini terjadi tidak hanya 
pada 1930-an dalam polemik 
kebudayaan. Tetapi, juga hari ini 
keUka kita berbicara tentang 
demokrasi, hak asasi, atau seks. 
Kita selalu berkelit dan memberi
kan pembenaran terhadap berba
gai penindasan dengan alasan 
kita ini bangsa Timur dengan ke
pribadian yang tidak sama de
ngan masyarakat Barat. 

iril Anwar digantikan oleh pen
yair dan dramawan besar berna
ma Rendra. Melebihi Chairil, 
Rendra menghayati dan menga
malkan romantisme secara sun
tukkhususnya pada dekade 1970- . 
an. Hampir di setiap kesempatan 
Rendra menunjuk "alam" sebagai 
guru dan rahasia kebenaran serta I 

kebahagiaan. Di berbagai pentas I 

teaternya, rakyatjelata diroman- I 

tisasi sebagai kaum yang serba , 
bijaksana, paling baik dan benar. 
Dalam kehidupan pribadinya' 
sendiri pada dekade 1970-an itu 

ROMANTISME Rendra dikenal sebagai individu I 

DI INDONESIA yang unik, nyentrik, miskin, te- I 

Tadi sudah disebutkan, roman- tapi berotak cerdas, dan berhati ' 
tisme masuk ke masyarakat kita jujur. 
pada pergantian abad lalu. Dalam Media massa dan khalayak luas 
bidang kesusasteraan, sudah ser- saling meromantisasi dan diro- . 
ing kita dengar bahwa angkatan mantisme oleh Rendraisme da- I 

80 di Belanda mempunyai pen- lam dinamika budaya Indonesia. ! 

garuh besar kepada sastrawan Pada saat yang sama pembangu
moderen Indonesia di awal abad nanisme telah menobatkan te- I 

inL Mereka adalah kaum roman- knokrasi (ilmu-teknologi-ekono
tik yang merindukan kemerde- mil dan stabilitas militeristik se- I 

kaan individual, baik dari tradisi bagai panglima dan manajer 
maupun moderenitas dalam ben- . masyarakat. Apakah Romantis- I 

tuknya yang kering, kejam, se- me seperti itu masih kuat keti ka 
rakah. Romantisme Indonesia kharismaRendraperlahan-lahan. 
berpuncak ,pada ditemukannya memudar? i 

karya-karya Chairil Anwar dan Setidak-tidaknya kita menyak
sosok pribadi kesenimanannya sikan bagaimana masyal'akat 
oleh H.B. Jassin. Penyair yang mutakhir kita menobatkan Iwan 
belum tertandingi di Indonesia ini Fals sebagai gantinya di dunia 
dikenal sebagai seorang individu kesenian. Di berbagai bidang lain 
yang nyentrik, sering kesepian, tokoh-tokoh yang dibentuk oleh 
suka mabuk-mabukan, dan seks, romantisme tak kurang, walau 
dekil, miskin, tetapi eerdas dan dengan status berbeda-beda. 
jujur. Bukti lain d9.rl. kuatnya sjsa-sisa 

Romantisme Indonesia dalam tradisi romantik dapat diamati 
dunia kesenian tersaingi oleh dari kritik sastra Indonesia. Be
penganut aliran realisme sosialis lumlamainiditerbitkansejumlah 
seb£ilum terjadinya "perang-sau- buku sastra karya Dmar Kayam, 
dara" pada 1965-1966. Realisme Taufik Ismail, dan Goenawan Mo
sosialis tidak meromantisasi ke- hamad. 
nyentrikan seniman, individual- Apa yang khas dan mencolok 
isme, atau keterasingan makhluk dari sambutan masyarakat atas 
modern di belantara kapitalisme. penerbitan karya-karya itu? Ke
Tetapi, mereka tetap dirangkul hidupanataupengalamanpribadi 
oleh semangat romantik mengi- si pengarangnya yang dijadikan 
dealisasi (meromantisasi) massa pusat bahasan. Bukannya seluk
rakyat. Khususnya kaum petani beluk tekstual karya itu serta 
dan buruh. kaitannya dengan pembaca mere 

Seusai banjir darah tahun 
1965-1966, kepahlawanan Cha- (Bersambung ke hal. 10 kol. 1) 
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Rom.antism.e •....•• 
ka atau pun dinamika sejarah so
sial Indonesia. 

ROMANTISME 
POLITIK MUTAKHIR 

Seperti dalam sastra, radikalis
me politik di tanah air ini diwar
nai Romantisme secara mencolok. 
Puisi-puisi Taufik Ismail yang barn 
diterbitkan itu ditulis pada per
golakan politik 1966. Sebagairnana 
kita ketahui, pergolakan itu mela
hirkan tokoh romantis yang dikenal 
dengan sebutan Angkatan 66. 

Meromantisasi mahasiswa de
monstran sebagai "agen peruba-
han so sial" tidak dimulai pada 
1966. Ini sudah ada pada awal 
perjuangan nasionalisme. Jika 
sejarah resmi menunjuk dr Soeto-
mo sebagai tokoh pahlawannya, 
tetralogi yang ditulis Pramoedya 
A. Toer (dan kini dilarang beredar 
menampilkan ketokohan Minke __ 
yang tak kalah romantis. Ro- (Sambungan dari hal. 4) 

mantisme penokohan demonstran 
mahasiswa masih berlanjut hing
ga hari ini, walaupun mungkin 

, kurang dominan. 
: Sukarno adalah rajanya tokoh
tokoh dalam mitologi romantik 

i Indonesia. Bukan saja dia khar-
ismatik, nyentrik,nyeni, dan suka 

: nyewek. la tidak kaya, eerdas, dan 
jujur, romantisme terhadap tokoh 
satu ini memuncak setiap ada 
kampanye pemilu. Presiden Soe
harto dan para (calon) wakilnya 
bukanlah tokoh-tokoh romantik. 

. Namun, mereka sering diulas 
media massa dengan kacamata 
romantik. Romantisme juga me
warnai ulasan tentang Xanana. 

Dalam cakrawala romantisme, 
individu-individu ("tokoh") men-

. jadi pusat perhatian dalam ge~ 
jolak sejarah sosial. Seakan-akan 
perubahan sosial ditentukan oleh 
kemauan dan kemampuan indi-

, vidu-individu. Bukan pranata so-

sial, konflik-kelas, hukum-seja
rah, nilai-budaya, praktek dis
kursif atau ilmu-teknologi seperti 
yang diduga oleh teori yang lebih 
mutakhir dalam abad ini. 

Romantisme tidak sepenuhnya 
jelek atau salah. Ia bisa progresif 
dan radikal dalam konteks tert
entu. Bisa juga konservatif dan 
reaksioner dalam konteks lain. 
Yang perlu dipersoalkan ialah 
apabila romantisme menjadi do
minan dalam masyarakat dan 
menjadi satu-satunya eara me
maharni realita. Termasuk cara 
memahami ketidakadilan. eara 
lain entah diharamkan atau tak 
terbayangkan bila menjadi satu
satunya cara memahami realita, 
romantisme tampaknya netral, 
wajar, dan alamiah . 
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