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UNIVERSAL 
.. grdebatan yang 

mempertentangkan nilai
budaya Barat-Timur itu 
sudah menjemukan kalau 
bukan menjengkelkan 

banyak pihak. 
Ini dapat dimaklumi, sebab 

sejak Polemik kebudayaan 1930-an 
perdebatan itu tak lebih maju. 
Terjadi pengulangan-pengulangan 
gagasan,tanpa membuahkan 
wawasan baru. Tapi sepantasnya 
kita tak buru-buru bosan dengan 
perdebatan itu. Ada 2 alas an 
besar. 
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Pertama, alasan praktis-politis. 
Sampai kini masih banyak rezim 
represif di negeri pasca-kolonial 
yang tidak malu-malunya 
menggunakan alasan keunikan 
"budaya Timur" sebagai alat 
utama (mung kin bahkan satu
satunya) untuk membenarkan 
penindasan HAM atas rakyatnya 
sendiri. Mereka sadar bahwa 
alasan itu tidak dapat diterima, 
bukan saja oleh Sarat, tapi juga 
rakyat Timur sendiri. 

Alasan ke-2, mengapa 
perdebatan Timur-Barat perlu 
diteruskan? Bukankah pada lingkup 
filsafat dan sejarah sendiri, 
perdebatan itu masih belum 
menggapai dasar persoalan? 
Belum cukup "radikal". 

Kebanyakan kubu dalam 
perdebatan Timur-Barat masih 
sama-sama mempercayai adanya 
esensi budaya (baik Timur mau 
pun Barat), Yang diperdebatkan 
hanyalah mana yang lebih baik di 
antara keduanya. Juga 
dipertanyakan apakah yang satu 
secara teknis-praktis dapat 

diambil-alih yang lain? Apakah 
kontak antar-budaya secara etis 
sah-sah saja? Secara ekonomis 
menguntungkan? Apakah yang 
terbaik adalah kompromi 
perimbangan di antara campuran 
Timur-Barat? 

Pandangan esensialisme itu 
dimanfaatkan oleh berbagai rezim 
otoriter di Timur. Mereka tidak 
membantah telah melakukan . 
berbagai penindasan HAM. Tapi 
mereka merasa punya alasan 
pembenaran: penindasan itu 
diijinkan oleh "budaya Timur" 
yang tidak dapat dinilaf atau 
dihakimi dengan "Budaya Barat". 

Dengan alasan budaya, rezim
rezim otoriter pasca-kolonial ini 
mempropagandakan konsepsi 
negara integralistik. Dalam konsep 
ini hubungan negara-masyarakat 
dianggap bersifat "kekeluargaan", 
dengan Negara sebagai kepala 
keluarga. Dengan esensialisme itu, 
oposisi partai dan pemogokan 
buruh diharamkan. Kritik oleh 
rakyat terhadap pejabat Negara 
dianggap pelangpar:m oidana 
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penghinaan atau tindakan 
subversif. 

Seakan-akan bila sudah disebut 
"budaya", maka sebuah masalah 
(umpamanya, otoriterisme atau 
fasisme) dianggap tidak dapat 
dianalisa ilmu atau digugat hukum. 
Budaya dianggap sebuah misteri 
yang hadir dalam masyarakat di 
luar kemauan atau kendali kita. 

Kritik para aktivis HAM layak 
kita hormati. Tapi sayang, banyak 
dari mereka termakan paham 
esensialisme yang sama dengan 
berpendapat bahwa HAM bersifat 
universal. Watak esensinya 
dipertahankan, cuma lingkup 
esensinya yang diperluas: bukan 
cuma "Barat" atau " Timur ", 
tapi "semua". HAM dianggap hak 
alamiah, inheren dengan kelahiran 
kita semua. 

Sagi pengikut paham anti
esensialis tidak ada gagasan atau 
hak apa pun yang bersifat alamiah 
atau pun universal. Nilai-nilai HAM 
tidak bersifat universal. Seandainya 
nilai-nilai itu merupakan bagian 
dari esensi manusia di semua 

masyarakat di semua jaman, 
mengapa rumusan dan gerakan 
yang memperjuangkan nilai-nilai 
itu datang dari Sarat dan baru 
muncul pad a zaman tertentu? 

Gagasan HAM, seperti halnya 
feminisme, Nasionalisme atau 
Pancasila adalah produk sejarah 
sosial tertentu. Ada aktor-aktor 
sejarah yang merumuskannya, ada 
yang menindas, memalsukan, atau 
mendukungnya. Semuanya 
berproses dalam dinamika sosial 
yang konkrit. Tidak misterius, tapi 
dapat dianalisa dan dibahas. Tidak 
alamiah, atau otomatis menjadi 
.bagian inheren pada masyarakat. 

Karena rumusan HAM berasal 
dari Sarat, tidak berarti 
relevansinya terbatas hanya pada 
masyarakat Sarat. Relevansi HAM 
bersifat global (bukan universal), 
karena apa yang dinamakan 
"Sarat" atau "Timur" itu sendiri 
merupakan produk sejarah sosial 
yang bersifat global. Kebiasaan 
berpikir yang mempertentangkan 
Sarat versus Timur juga 
merupakan produk sejarah. 
Tepatnya sejarah ilmu pengetahuan 
dan politik kolonialisme Eropa. 

HAM yang diproduksi Sarat 
menjadi sangat relevan dan cocok 
untuk masyarakat-negara seperti 
Indonesia, karena Indonesia itu 
sendiri (seperti HAM) adalah 
produk Barat! Tanah-air, bangsa 
dan bahasa Indonesia yang 
diikrarkan Sumpah Pemuda 1928 
semuanya terbentuk dari liku-liku 
sejarah kolonialisme Barat. 

Nasionalisme tidak akan jatuh 
dari langit. Tidak tumbuh dari 
"esensi" tradisi masyarakat 
Majapahit, Mataram atau Sriwijaya. 
Nasionalisme bersumber dari 
budaya modern Eropa! Gagasan 
tentang keunikan jatidiri Timur 
adalah produk antropologi kolonial. 
Gagasan "asas kekeluargaan" dan 
negara integralistik bersumber dari 
Eropa Abad 17 dan masuk 
Indonesia lewat pendidikan hukum
adat di sekolah kolonial Selanda! 
Supomo seorang produknya. 

Barat membentuk esensi Timur 
(misterius, aneh, eksotik, 
harmoni, gotong-royong, religius) 
dalam rangka membentuk ilusi 

Nasio
nalisme 
tidak akan 
jatuh dari 
langit. 
Tidak 
tumbuh dari 
"esensi" 
tradisi 
masyarakat 
Majapahit, 
Mataram 
atau 
Sriwijaya. 
Nasio- /~ 
nalisme 
bersumber 
dari budaya 
modern 
Eropa! 
Gagasan 
len tang 
keunikan 
jati-diri 
Timur 
adalah 
produk 
antropologi 
kolonial. 

atas esensinya sendiri sebagai 
lawannya (modern, rasional, 
demokratis). Sarat membenarkan 
kolonialisme Eropa dengan cara 
mempertentangkan Timur versus 
Sa rat. 

Sesudah kolonialisme berakhir 
di pertengahan abad ini, kaum elit 
Timur tak cuma mengambil alih 
tampuk kekuasaan kolonial. 
Mereka memelihara dan 
mengembangbiakkan ideologi 
kolonial yang mempertentangkan 
Timur-Barat. Represi kolonial kini 
diklaim sebagai esensi atau jatidiri 
kepribadian Timur. 

Contoh terbaik untuk ini adatah 
delik penghinaan yang 
diberlakukan awal Abad 20 oleh 
rezim kolonial Belanda. Waktu itu 
disebut Haatzaai Artike/en. Rakyat 
yang dijajah diharapkan 
menyatakan cinta-kasih-sayang 
kepada Negara penjajah. Rakyat 
yang menyatakan kebencian dan 
rasa permusuhan kepada Negara 
penjajah atau pejabatnya dituntut 
dengan delik penghinaan itu. 

Sudah hampir setengah abad 
rezim kolonial Hindia Belanda 
berakhir. Tapi delik penghinaan ini 
masih segar-bugar. Berbagai pihak 
telah menuntut delik itu 
dihapuskan. Tapi tuntutan rakyat 
pasca-kolonial tidak bernasib lebih 
baik dari rakyat kolonial. Oari 
tahun ke tahun delik itu direvisi 
dan dikukuhkan Negara. 

Tahun 1989, 6 mahasiswa 
Sandung dipenjara dengan delik itu 
karena menolak kunjungan 
Mendagri Rudini. Tahun 1991 dua 
aktivis mahasiswa Salatiga nyaris 
dituntut pidana yang sarna karena 
peredaran kalender Tanah Untuk 
Rakyat. T.ahun 1992 delik itu 
mengancam dua mahasiswa 
Semarang yang tampil di 
panggung acara kesenian dengan 
tema Pemilu dan Golput. 

Seakan-akan Haatzaai Artike/en 
sudah resmi menjadi bagian dari 
esensi budaya Timur yang 
dikontraskan dengan Sarat. Oi 
Sarat, Negara dilarang menghina 
Rakyat. Oi Timur, kebalikannya. -
(Penulis adalah stat Program Pasca Sarjana 
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 
yang lengah merampungkan desertasi 
dokloralnya pada Monash University, 
Melbourne, Australia) 
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