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PEMBERIAN Anugerr:hMagsaysay 1995 kepada Pramoedya 
Ananta Toer telah memmbulkan kontroversi meriah. Sebenar
nya, kont.~oversi tersebut dapat menjadi pintu masuk ke suatu 
are~a kaJlan kebudayaan yang mahapel1ting bagi kita di Indo
nesia. pan, halini tidak harus terikat pada perdebatan pantas 
atau tldaknya Pramoedya menerima hadiah itu. Atau, ten tang 
apa persisnya kesalahan Pramoedya pada tahun J960-an 
sebagaimana dituduhkan lawannya. 

MEMILIH PRIORITAS 
Sungguh sayang apabila perde

batan itu terpasung semata-mata 
pada soal intrik-intrik politik di 
tahun 1960-lm. Seakan-akan se-
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, jarah berhenti sesudah 1965, ~tau 
hanya sambungannya tanpa pe
nonton pinggiran. Apalagi bila 
pembicaraan ten tang hal itu dire
duksi menjadi kumpulan kisah ten
tang sepak-tetjang heroik bebera
pa gelintir individu elite Jakarta. 
Yang lebih parah lagi bila kisah-
kisah elitis tersebut tidak dapat 
keluar dari senti men pribadi ego-
ego berkadar emosi yang muba
zir. 

Biarpun sayalet,lh tertank soaf 
yang pertama tadi, seandainya ter
sedia pilihan bebas, dalam kesem
patan yang ada !!ekarang saya akan 
menjelaskan lebih jauh butir ke
dua. Masalah yang pertama mem
butuhkan forum lain yang lebih 
longgar. Tanpa memahami situasi 
pada soal kedua ini, kita tidak Pramoedya Ananta Toer 

Terus terang, saya berkali-kali 
tertegun oleh retorika dalam se
jumlah propaganda dan perdeba
tan sejak 1980-an tentang permu
suhan Manifes Kebudayaan ver
sus Lekra di tahun 1960-an. Na
mun, terus terang juga, untuk se
men tara waktu ini, saya masih 
belum eukup berselera ikut terH
bat dalam perdebatan mutakhir 
tentang masa lampau itu. Atau 
me~ahami seeara lebih baik apa 
perslsnya yang terjadi dengan be
berapa seniman dari kedua kubu 
yang pemah bermusuhan itu. Bu
kan karena soal itu tidak penting 
atau tidak akan bisa penting kelak. 
Tetapi karena ada dua alasan. 

Pertama, ada soal-soallain yang 
tak kalah penting. Mungkin lebih 
penting. Soal-soal makro intelek
tual dari gejolak kebudayaan di 
Indonesia pada masa itu. Misal
nya saja tentang apa itu Realisme 
Sosialis yang konon menjadi sem
boyan seni para pengikut Lekra. 
Juga apa itu Humanisme Univer
sal yang diunggulkan Manifes 
Kebudayaan. Ini merupakan ka
jian pada tingkat gagasan dan se
batas gagasan. Bukan kenyataan 
di lapangan. Keduanya berkaitan, 
tetapi dapat, bahkan perlu, dipi
sahkan untuk keperluan analisis. 

Kajian tentang sebuah teori atau 
doktrin begini tidak pedu dicam
pur-adukkan dengan orang atau 
organisasi yang meneoba mem
praktikkannya. Misalnya Lekra. 
Atau pengeeanmya. Sepertl haIn
ya kita dapat mencoba mema
haI?i apa itu Pancasila, terlepas 
dan kenyataan apakah si A atau 5i 
B yang mengaku-aku menjadi 
Paneasilais sudah mengamalkan
n,Ya dalam p~aktik. Kalau tingkat 
Sl A tercela, udak otomatis berarti 
norma-norma Paneasila tereela. 

Kedua, dan ini yang lebih serius, 
ada beberapa hambatan nyata da
lam membaha-s baku-hantam ant
ara Lekra dan Manifes Kebudaya
an. Hambatan ini ada yang bersi
fat etika, halus, dan tersamar. Ada 
pula yang bersifat kongkret lahi
riah, dan penuh-kekerasan.' Saya 
merasa harus tahu-diri. 

mungkin melakukan pembahasan nyaksikan. - beberipa warga negaia-
butir pertama di atas. I d KEBEBASAN HUMANIS n onesta sedang diancam penah-

UNIVERSAL anan, pengadilan, dan hukuman 
pidana semata-mata karena men~ 

Saya mulai dengan soal ham- yatakan pendapat dalam forum 
batan yang kongkret, lahiriah, dan diskusilseminar. Anak muda bisa 
keras. Mencoba-coba suatu per- dipenjara delapan tahun karena 
bincangan blail..-blakan tentang b 
sengketa politik tahun 1960-an an- me~ a~~ novel yang dilarang tan-

p~ dladlh. Perusahaan penerbitan 
tara Lekra dan Manifes Kebuda- _dltutu-p 1flIlP1L!~l'lebih dahulu di
yaan menampilkan sebuah kesan adili. Wartawan dJpecatatau-dite-
seakan-akandiIndonesiapadasaat kan supaya mengundurkan diri 
ini ada peluang yang sah dan ter- karenaikutberserikatsecarainde
buka untuk itu. Seakan-akan pada penden dengan rekan seprofesi. 
saat ini kita sedang menikmati Sebagai orang kecil yang lemah 
kebebasan yang humanis dan uni
versal sebagaimana d~eatat dalam dan penakut, saya harns tahu-diri. 
Piagam Deklarasi Universal ten- SaYil tid~k cukup berani atau 
tang Hak-hak Asasi Manusia berkuasa untuk meneliti sejarah 
(1948). persengketaan Lekra dan Manifes 

Pada saat ini, kita belum tahu Kebudayaan. Biarpun 
persis berapa persisnya korban semata-mata untuk keperluan il-

miah. Pranata ilmu tidak kebal 
nyawa dan harta yang telah diba
yar warga negara Indonesia sejak invasi politik. Sebuah skripsi yang 
terjadinya tragedi berdarah pada sudah lulus dapat ditekan pengua-
1965. Pengorbanan itu mungkin sa sehingga diubah untuk meny
tidak sepenuhnya diinginkan atau enangkannya. Seminar di kampus 
disengaja oleh sesama bangsa kita dibubarkan bila membahas topik 
Yllngl~ih kuat dan ganas. Ber_yangtidakdisukapengusaha.Atau 

__ _ ' menampilkan pembicara yang 
bagai ahli sejarahdi d~nhl masih - kurang ramah kepada kekuasaan. 
te~angu-ma~gudibuatnya. Yang Dengan alasan yang sarna, saya 
leblh mudah klta pahami, pengor - tidak akan cukup berani menjawab 
banan itu sediki~ banyak telah ikut bila ada orang membuat pern
membiayai berbagai kemakmuran yataan dengan nada bertanya se
dan stabilitas yang kini sudah 30 eara retoris: tidakkah sekarang 
tahundinikl?ati warga negara yang keadaan sudahjauh berbeda dari
selamat dan salah satu tragedi ter- pada tahun 1960-an? Bukankah 
besar' dalam sejarah modem di sekarang tidak ada lagi pelaran
dunia itu. gan buku? Tidak ada propaganda 

Dan, selama 30 tahun itu, kita menjelek-jelekkan lawan politik 
menghadapi kesulitan membica- yang sudah dibungkam sehingga 
rakankejadianpahitpadal965itu tidak dapat membela diri? Tidak 
secara dingin, jujur, dan terbuka. ada pembakaran buku? Tidak ada 
Peristiwaituterlaluseriusdantrau- pemaksaan ideologi tunggal le
matis bagi banyak kalangan. Me- wat indoktrinasi? Tidak ada te
nyinggung peristiwa itu tanpa kanan terhadap penerbit yang kri
mengecam yang sudah kalah, atau tis kepada penguasa? Apalagi 
mengagungkan pihak yang sudah praktik ., politik adalah panglima' , 
berjaya, merupakan tindakan ko- danpenghalalancarademitujuan! 
nyol yang bisa berakibat serius. 
Mungkin fatal! Dan, selama 30 
tahun, persoalan itu menempati 
kedudukan paling tinggi dalam 
daftar tabu politik nasional. Ja
ngankan mengkaji-ulang secara 
kritis soal yang paling keramat 
bagi sejarah kebangkitan Orde 
Baro itu. Mengakui bahwa di du
nia ini ada beberapa versi ten tang 
apa y~ng terjadi di Indonesia pada 
1965 ItU saJ<l sudah dapat dicuri
gai sebagai tindakan kriminal. 
~em~icarak~ hal-hal yangjauh 

leblh nngan blsa berakibat dita
han, diadili, dan dipenjara. Sam
pai pada hari ini pun, kita me-

PERCAKAPAN DIALOGIS 
Ada soal lain yang tidak kalah 

beratnya. Ini tidak menyangkut 
kebebasan yang tersedia untuk 
orang-orang kebanyakan seperti 
saya. Tetapi menyangkut kebe-
6asari -salah saw kelompok ter
penting yang kita bicarakan. Sela
rna 30 tahun ini, sengketa L'ekra 
versus Manifes Kebudayaan men
jadi topik favorit para tokoh Ma
nifes Kebudayaan dan para pen
dUkungnya. Lekra, sebagai pihak 

-musuh mereka, hampir-hampir 
tidak pemah bernasib lebih baik 
daripada sebagai objek perbin-

cangan-dan kecillnim~ Seperiisan--
sak bagi petinju. Mirip nasib pe
rempuan dalam sejarah budaya. 

Mah" muncul beberapa perso
alan:, Pembahasan tentang topik 
itu tidak pemah sehat dan menye
hatkan. karena yang terjadi bukan 
sebuah dialog. Bukan pula perde
batan seru yang timbal-balik. Yang 
kita saksikan adalah sebuah per
bincangan tentang musuh, bukan 
dengan musuh, seeara in absentia 
(tidak hadir) atau in silentia (ter
bungkam). Sebuah monologi yang 
menjadi ciri instruksi, indoktrina
si, dan propaganda kaum otoriter. 
Bukan sebuah dialog. Ibarat se
buah onani intelektual. Menggum
bar nafsu dengan bayang-bayang 
lawan debat yang sebenamya tidak 
hadir. 

Memang, belakangan suara Pra
moedya Ananta Toer telah sedi
kit-sedikit terdengar. Dalam ma
jalah Forum Keadilan barn-barn 
ini, wajahnya menghiasi sampul, 
dan wawancara dengannya men
jadi bagian dari berita utama. Teta
pi, beberapa catatan buru-buru 
perlu ditambahkan di sini. Ru
ang-bicara untuk Pramoedya jauh 
lebih sempit ketimbang lawan-Ia
wannya yang menyerangnya 
bertubi-tubi selama 30 tahun tera
khir. ~uang-bieara itu pun hanya 
tersedla sebagai hadiah dari sedi
kit individu yang berani memberi
kannya dengan cemas. Bukan se
buah hak yang dilindungi un
dang-undang, sebagaimana yang 
dimiliki oleh lawan-Iawannya. 

Masih ada tambahan lain yang 
lebih.serius. Pramoedya memang 
terkrut dengan Lekra. Tetapi da
pat dipastikan Pramoedya tidak 
mun~I?n dapatmewakili berbagai 
peffilkiran yang pemah hidup da
lam Lekra. Tidak mustahil banyak 
anggota Lekra yang punya pan
dangan berbeda atau bahkan ber
tentangap dalam beberapa perka
ra dengan Pramoedya. Persis se
perti yang terjadi dengan anggota 
dan pendukung Manifes Kebuda
yaan dalam polemik tentang 
Anugerah Magsaysay 1995. Bisa 
dibayangkan betapa meriah dan 
dialogis wajah budaya Indonesia 
seandainya berbagai mantan ang
gota Lekra saling berdebat antara 
mereka tentang berbagai masalah. 
Seandainya jumlah buku utama 
dalam perdebatan Magsaysay 
1995 bukan dua, tetapi dua belas 
atau dua puluh. 
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