
ASALUSUL··· 

Pahlawan 
DALAM kisah-kisah epik, pahlawan 

hanya dapat dijumpai di lingkungan 
keraton dan keluarga bangsawan. Begitu 
juga tokoh penjahat. Lihat contoh-contoh 
agung seperti Mahabharata atau Rama
yana. Rakyat jelata hampir-hampir tidak 
pemah dianggap ada. Kalaupun disebut 
biasanya cuma selintas sebagai kaum 
anonim yang abstrak. Biasanya sebagai 
korban bencana alam, perang, atau mur
ka dewata. 

Dalam beberapa legenda dan cerita 
"rakyat", ada tokoh beberapa manusia 
bias a dan binatang hebat. Biasanya di 

akhir cerita seperti itu disebutkan bahwa temyata tokoh-tokoh ini 
adalah pangeran, putri kerajaan, dew a atau titisannya yang sedang 
menyamar, atau menjalani hukuman. Kesimpulannya: Tokoh pah
lawan tak mung kin datang dari kalangan petani keeil di dusun. 

Apakah modemitas membawa perubahan? Ya dan tidak. Moder
nitas melahirkan ragam dongeng yang disebut "novel". Modemitas 
juga melahirkan tata masyarakat "nasion". Dalam novel, tokohnya 
adalah orang-orang bersahaja. Tempat dan peristiwa utama adalah 
kehidupan sehari-hari: Belanja di pasar, jalan-jalan di jalan raya, 
bersaing di kantor, atau paearan di ruang-tamu rumah tangga. Se
muanya milik khas masyarakat nasional. 

Tetapi modemitas tidak membunuh pahlawan. Novel dan nasio
nalisme kaya akan pahlawan dan penjahat. Modemitas mengem
bang-biakkan sejumlah disiplin ilmu yang sangat elitis. Misalnya il
mu sejarah dan ilmu-politik atau pemerintahan gandmng akan 
pahlawan dari lingkungan istana. Mirip legenda dan epik. 

Tak mengherankan jika kebiasaan demikian mengundang reaksi 
arus balik. Sejarah maupun ilmu politik belakangan meneurahkan 
perhatian pada tokoh-tokoh yang sebelumnya diabaikan: Petani, 
kaum buruh, pembantu rumah-tangga, pemungut sampah, TKw, 
kuli, pedagang asongan, ibu-ibu mmah tangga, anak-anak, pelaeur 
atau penganggur. Ada kecenderungan semua ini bergerak menuju 
ekstrem lain: Romantisme dan heroisme "arus bawah". 

Kisah-kisah kepahlawanan terus dikisahkan oleh intelektual ke
las menengah. Tokoh pahlawan dipilih terutama dari kaum yang 
tersisih, tergeneet, dan tak berdaya. Ragam pengisahan tidak hanya 
karya sastra dan penelitian ilmu sosial, tetapi juga jumalisme. Dari 
tradisi ini kita menyaksikan kisah-kisah kepahlawanan dan tokoh
tokoh semaeam Marsinah, Udin, Iwik, Nasiroh binti Karmudin dan 
Soleha binti Anum. Juga tokoh fiktif seperti Panji Koming. 

Tapi apakah pahlawan memang hams dihadirkan dalam setiap 
kisah sejarah umat manusia? Tidak, kata sebagian eendekia. Mere
ka menganut sebuah kesadaran yang tidak roman tis dalam menim
bang nasib dan usaha manusia. 

*** 
MENURUT tradisi, besok kita merayakan Hari Pahlawan. Tradisi 
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itu punya makna sendiri untuk bangsa Indonesia di tahun ini. Sqqt 
ini bangsa kita mengalami rentetan ujian bemntun dan maha berat. 
Dari beneana alam, beneana sosial berupa kerusuhan massal, keq~
lakaan lalu lintas di darat-Iaut-udara, pembakaran hutan terbes9r 
di abad ini, hingga ancaman kebangkrutan ekonomi negara. 

Hari Pahlawan menjadi penting jika ia memberikan sumbangg~ 
untuk mengatasi situasi itu. Sejarah masa lampau hanya ada a~
nya jika ia punya sumbangan penting bagi kita untuk memahami 
dan menghadapi tantangan hidup masa kini. Bila tidak ia hanya 
menjadi seonggok informasi mati atau slogan dalam pidato yang 
membosankan. '" 

Konon, masa sulit merupakan saat yang paling bagus untuk rrr~
ngenal jatidiri. Beneana dan masalah melucuti kedok kita. Watak 
manusia tampil seeara telanjang. Itu sebabnya konflik dan krifj;ift 
merupakan bagian mutlak dalam dalam kisah antarmanusia di n0-

vel, film atau panggung sandiwara. Kita baru mengenal wama ~
jati orang-orang yang kita cintai, hanya apabila kita pemah b,e:(
tengkar dengan mereka. 

Tradisi merayakan hari Pahlawan dapat kita gunakan untuk §?
jenak bertanya: Apakah kita masih membutuhkan pahlawan? B1-1a 
ya adakah mereka di sekeliling kita? Siapa sajahkah mereka? Hila 
tidak ada, mengapa tidak ada? J' 

Apakah Nasiroh dan Soleha? Udin bersama Iwik? IMF bersama 
Widjojo Nitisastro, Mar'ie Muhammad, Soedradjad DjiwandorH:!? 
Megawati Sukamoputri? Atau Amien Rais? Nama-nama ini memt~~
jol dalam rentetan berita-berita paling mutakhir. Daftar itu masih 
dapat ditambah lebih panjang. 

*** 
KRISIS moneter belakangan ini agaknya memberikan pef,g,,

jaran bagus. Krisis moneter bukan milik sebuah bangsa lagj.. 
Apalagi satu golongan atau individu. Skala dan gerak-geriknya 
trans-nasional. Juga trans-kelas, trans-etnik, trans-agama, tra'IJ§
gender. 

Akibat langsung dan jangka dekat krisis moneter itu pahit dan 
menyakitkan ban yak pihak. Tetapi di ujung buntut semua itu aga 
harapan akan terjadinya perubahan sosial yang berpihak pada k;e
pentingan banyak orang. Ada monopoli dihapuskan. Kolusi dig,u. 
sur. Keterbukaan birokrasi diperluas. Keangkuhan otoriterisme 
mulai melembek. ' ... 

Arah perubahan-perubahan ini mirip aspirasi dan tuntutan Pl1.Jj9 
aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat pro-de1nf!:' 
krasi di berbagai negara Asia. Dulu para aktivis itu di-pahlawan
kan oleh sebagian pihak. Sekaligus mereka sering ditindas dengq;r;, 
kekerasan oleh aparatur keamanan. Padahal sulit diukur sejauh 
mana mereka berhasil menggusur otoriterisme dan menegakkan q~
mokrasi. 

Sekarang sedikit terbukti salah satu kekuatan yang paling am
puh mengguneang otoriterisme Asia adalah sistem moneter kapital
isme global. Bukan gerakan mahasiswa radikal, bukan revolusi ~
ruh, bukan imperialisme Barat, atau komplotan Yahudi, organisq$i 
tanpa bentuk (GTB) atau gerakan pengaeau keamanan (GPK). BJf-
kan orang. Bukan organisasi. " 

Di dalam gelombang kapitalisme seperti saat ini, tokoh macq1ll 
apa yang mampu tampil otonom dan mandiri sebagai pahlaw.H.n 
atau pejahat? Kecaman Mahathir terhadap George Soros adalilh 
komedi yang tersisa dari masa yang sudah memudar ke sejargft 
masa lampau. * * * 
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