
Moral 

ta, konkret, jasmaniah, dan materil. 
Masa panjang itu berawal selama dasawarsa 1970 dan 1980-an. 

Indonesia mengalami sebuah perubahan sejarah dahsyat. Resminya 
dinamakan pembangunan. Perubahan ini melanda hampir setiap 
bidang, dan menjangkau setiap pelosok Tanah Air. Semua itu baru 
sebagian dari kisah lebih besar tentang tampilnya Indonesia di 

,~ggang,flitik dan ekonomi global. 
Yang me ',adi poros utama tentu saja pertumbuhan ekonomi pa-

DALAM kehidupan iermasyarakat ada dat modal, embangunan infrastruktur industri, dan teknologi 
masanya perbincangati moralistik kede- canggih. Se~ua ini meluncur dengan mulus berkat sebuah kondisi 
ngarannya begitu nyinyir. Bahkan mubazir. sosial yang:aisebut stabilitas dan keamanan. Semuanya berlang
Ada masa lain, moralitas menjadi batu ujian sung terutama pada tingkat materi: pembangunan jalan layang, pe
bagi kelangsungan masyarakat. Masa seper- rumahan, pabrik, hotel, peluncuran satelit, pusat belanja, bank, la
ti itu tampaknya. mulai meraba-raba masya- pangan golf, dan kini real estate. Pokoknya bukan moral. 
rakat kita. Justru di masa itu moralitas menjadi salah satu sisi kehidupan so-

Keresahan sosial tampak di mana-mana sial kita yang babak-belur. Memang ada kampanye bagi pemben
dengan suhu tinggi dan terus meningkat. tukan "manusia seutuhnya" dan pemerataan hasil pembangunan. 
Kesulitan ekonomi atau kepengapan tata- Dikibarkannya berbagai semboyan itu merupakan pengakuan res
kota pasti menjadi salah satu pendorong. mi atas kepincangan sosial yang mencemaskan. Di dalam situasi se
Tetapi soal-soal itu sudah cukup lama dite- macam itu wejangan moral menjadi pucat pasi. 
Ian bangsa Indonesia dengan tabah. Bila ki- Apa daya sebuah puisi di hadapan tank? tanya penyair Sutardji. 

ni mereka mulai tampak beringas secara kolektif, tentu ada faktor Apa daya renungan filsafat atau imbauan moral bagi rakyat kecil 
baru sebagai pemicunya. Mungkinkah ini soal moral? yang tanahnya digusur? Bagi buruh yang gajinya ditunda berbulan-

Moralitas menjadi pemicu gejolak sosial bila cukup banyak orang bulan? Bagi perempuan di dunia pelacuran? Atau bagi anak-anak 
merasa terganggu hati nuraninya. Bukan kepentingan ekonominya, yang telantat di belantara Ibu Kota? 
kelompok agama, atau etniknya, atau pamrih-pamrih lain yang Banyak ajaran moral menganjurkan kita bersikap jujur, adil dan 
sempit dan bersifat pribadi. Yang menarik dari gejolak sosial bela- welas kasih kepada sesama. Tetapi ajaran mulia itu tidak cukup me
kangan di Tanah Air adalah radikalisme kaum menengah kota. Se- yakinkan pada masa yang cukup panjang. Orang menjadi kaya, ber" 
cara material mereka tidak berkekurangan. Bahkan mereka menja- kuasa, atau terhormat bukan karena jujur, adil dan welas asih. Ba-
di penikmat hasil pertumbuhan ekonomi negeri ini. nyak yang melarat bukan karena korup, jahat, atau tamak. 

Jadi mengapa kini mereka berbondong-bondong turun ke jalan? Pada masa itu yang kaya kelihatan terus semakin kaya. Yang mis-
Yang lain kasak-kusuk tanpa henti tentang politik. Mereka berga- kin semakin miskin. Yang lemah menjadi semakin tergusur. 
bung dalam jumlah besar tanpa membeda-bedakan latar belakang 
agama, suku, atau golongan. Yang menghimpun mereka adalah se
buah keprihatinan bersama, yakni kehidupan sosial yang bermoral! 

*** 
UNTUK mendapatkan gambaran lebih lengkap ten tang istime

wanya situasi ini, kita perlu menengok sejenak ke belakang.'Kita 
pernah menjalani masa panjang di mana persoalan moral kyrang 
penting. Bukan karena orang tidak mau menghargai nilai moral, te
tapi banyak orang terlalu mudah mengobral kata-kata tentang mo
ralitas. Diskusi moratitas seakan-akan menjadi kompensasi keti
dak-berdayaan kita menghadapi masalah-masalah sosial yang nya-

*** 
KINI moralitas sedang bersemi kembali. Mungkin ini pertanda 

ada masalah serius yang menimpa tata sosial berusia seperempat 
abad belakangan. Kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan tidak la
gi menjamin pemiliknya dapat berbuat apa saja semau-maunya tan
pa memperhitungkan nilai moral bangsa. 

Sebaliknya mereka yang tersisih, melarat, dan terhina melihat se
percik sinar harapan. Tentu saja tidak ada jaminan harapan itu 
akan segera menjadi kenyataan. Tetapi tanpa harapan, orang tak 
,akan be'1"Usaha. Tanpa usaha, tak ada sejarah. *** 
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