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Janji 
MASA kampanye selalu menjadi pun

cak kemeriahan "festival demokrasi". Ma
sa itu terlanjur dibicarakan orang sebagai 
musim obral janji-janji perubahan sosi·al. 
Ada yang dapat dikaji dari soal ini. 

Ada sejumlah istilah yang berakar dari 
kata janji. Ada istilah berjanji. Ada istilah 
menjanjikan. Ada perjanjian. Banyak tum
pang-tindih makna di antara berbagai isti
lah itu. Tetapi ada juga sejumlah perbedaan 
nuansa makna dalam penggunaannya. 

Orang bisa berjanji kepada orang lain. 
Bisa juga pada dirinya sendiri, sebagai se
buah tekad, kaul, atau keputusan. Misalnya berjanji untuk setia pa
da hati nurani, konstitusi, Pancasila, atau pada sumpah jabatan. 

Menjanjikan tidak berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Orang 
menjanjikan sesuatu pada pihak tertentu. Ada kejelasan apa yang 
dijanjikan dan kejelasan pula kepada siapa janji itu ditujukan. 
Menjanjikan adalah tindakan sepihak, walau ia membutuhkan 
sasaran yang diberi janji. 

Janji yang padat dengan sifat timbal-balik terungkap dalam apa 
yang dinamakan perjanjian. Biasanya perjanjian merupakan se
buah puncak hasil kerja tawar-menawar yang melibatkan dua pi
hak atau lebih yang sama-sama berkepentingan terwujudnya isi 
perjanjian itu. 

*** 
LALU apa yang bertaburan di Tanah Air dalam minggu-minggu 

ini? Tokoh elite nasional berjanji kepada dirinya sendiri untuk ber
buat kebajikan? Misalnya mengabdikan diri kepada nusa dan bang
sa dengan segala daya dan kemampuan? 

Ataukah yang kita jumpai di mana-mana adalah kesibukan se
jumlah orang untuk menjanjikan iming-iming kepada khalayak ra
mai? Serangkaian upaya membujuk kita, karena mereka sedang 
membutuhkan sesuatu yang sangat penting dari kita sebagai im
balannya? Misalnya pilihan coblosan dalam pemilu? 

Ataukah yang berlangsung beberapa minggu ini sebuah tawar
menawar untuk mencapai perjanjian antara sejumlah pihak dalam 
masyarakat? Sebuah proses yang berlangsung secara terbuka, 
sukarela, timbal-balik dan dialogis? Untuk mencapai sebuah kerja 
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sama yang dibutuhkan dan akan menguntungkan kepentingan pi
hak yang seluas-luasnya? 

Jangan-jangan berbagai hiruk-pikuk yang sedang terjadi di ber
bagai kota di Tanah Air belakangan ini bukan semua itu. Bahkan 
tak ada sangkut-pautnya dengan janji. 

*** 
BlLA yang terjadi adalah orang berjanji mengabdikan dirinya 

kepada nusa dan bangsa, mestinya tidak perlu ada berbagai hiruk 
pikuk. Tak perlu ada kerepotan latihan perang yang angker di pu
sat kota. Yang dibutuhkan justru sebaliknya: kebeningan batin, ke
khusyukan pengucapan janji, dan keheningan suasana di kamar 
tertutup. 

Agak aneh juga bila dikatakan apa yang terjadi belakangan ini 
adalah kesibukan orang menabur janji untuk menarik simpati kha
layak dan perolehan suara dalam pemilihan umum. Pandangan 
semacam itu seperti mengandaikan acara "festival demokrasi". 
seperti kompetisi olahraga. Bukan semacam eksibisi. 

Bila pemilu mau dibandingkan dengan sebuah pertandingan, 
maka dalam skor angka sudah jelas jauh-jauh hari sebelumnya apa 
dan siapa yang bakal jadi juara. Kita tahu, ini bukan pertandingan 
berebut jumlah suara. Tak perlu berebut jumlah suara. Maka juga
tak diperlukan janji-janji macam apa pun. . 

Bila ada juru kampanye yang kedengarannya seakan-akan seperti 
sedang mengobral janji muluk-muluk, sebaiknya kita menyalahkan 
telinga sendiri dan belajar mendengar dengan lebih bijaksana. 

Pembicara bebas membuka mulut. Ia juga tahu kalaupun ada 
yang mendengarnya, pendengar itu tidak bakalan menagih janjinya 
kelak. Maka ia bicara tanpa beban. 

Di dalam festival semacam ini boleh ada kemeriahan, seperti 
layaknya semua festival. Asal saja fungsinya sebatas aksesori, deko
rasi, penggembira, efek khusus, atau back-sound system. 

*** 
YANG paling parah adalah yang mengharapkan kemeriahan fes

tival minggu-minggu ini sebagai bagian dari sebuah "perjanjian" 
timbal-balik, sebuah musyawarah-mufakat dengan rakyat jelata. 
Pandangan seperti itu bisa dituduh ketularan nilai demokrasi "Ba~ 
rat" yang lebih berpretensi memuliakan rakyat. 

Perjanjian semacam itu tidak akan terjadi di dalam masyarakat 
yang tidak menghargai oposisi. Tidak akan berlangsung dalam 
masyarakat yang terdiri dari pihak-pihak yang sangat timpang 
statusnya. 

Bila yang bertaburan di sekitar kita bukan janji-janji, mungkin 
ini karena yang terjadi juga bukan sebuah kampanye pemilihan 
umum yang dipahami peradaban modern yakni kompetisi bebera
pa kontestan partai politik untuk mencari mandat dari pemilik . 
kedaulatan politik tertinggi bernama rakyat. * * * 
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