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ASAL USUL

Jakarta 2003: Sekeping Sejarah

Ariel Heryanto

JAKARTA bukan hanya sebuah ruang atau tempat. Bagi orang luar seperti saya,
Jakarta merupakan sejumlah saat, yakni saat-saat pribadi bersentuhan
dengannya. Dan, sejarah bisa dituturkan pengamat sebagai kisah tentang
bagaimana perhatian publik dibina, dipusatkan, diselewengkan, atau diingkari.

Suatu saat, pada awal tahun ini, sekelompok penduduk merubung kali di pusat
kota. Perhatian mereka terpusat pada beberapa potongan tubuh manusia,
mengapung di air kali seperti sebuah perahu kertas bikinan anak-anak. Di Ibu
Kota, peristiwa ini hampir-hampir tak punya nilai berita. Media massa telanjur
ditimbuni berbagai peristiwa lebih menggemparkan, menyangkut elite sebuah
bangsa keempat terbesar di planet Bumi.

Pada saat hampir bersamaan, perang meledak di Timur Tengah. Perang
kontroversial itu menyulut protes dunia, termasuk orang Indonesia. Dengan
alasan kemanusiaan atau solidaritas keagamaan, sejumlah pemuda menyatakan
murka terhadap sejumlah hal berbau "Amerika", seperti restoran McDonald’s, film
Hollywood, atau celana jins.

Masih pada saat hampir bersamaan, api "pribumi" membakar berpuluh kampung
"pribumi". Menurut perhitungan kasar, nyaris 900 kasus kebakaran terjadi dalam
setahun terakhir di metropolitan ini. Artinya, nyaris dua setengah kali kebakaran
seharinya, setiap hari, sepanjang tahun, api melenyapkan harta, nyawa, nafkah,
dan mimpi ribuan keluarga.

Konon, sebagian dari sebab besarnya jumlah kasus dan korban itu adalah
berjejalnya kampung yang terbakar. Setelah berjuang habis-habisan menerobos
lalu lintas Jakarta, mobil pemadam kebakaran tidak dapat mendekati tempat
kebakaran di depan gang-gang sempit yang dijejali rumah sederhana. Pada saat
ini, di Jakarta, api datang dan pergi, membakar harta, tubuh, dan sejarah sosial.
Tidak tersisa abu dan arang untuk dibawa ke meja pengadilan. Pertanyaannya
bukan adakah (atau siapakah) yang dapat disangka bersalah dalam sekian ratus
kebakaran. Pertanyaan Jakarta: siapa peduli? Apa bedanya diusut atau tidak
diusut? Apa bedanya seratus atau seribu kampung terbakar di sebuah kota-dan
saat-bernama Jakarta jika yang menjadi korban adalah kaum miskin?

AKAN tetapi, juga pada suatu masa bernama Jakarta, terbuka pusat belanja, cuci
mata, dan nongkrong 24 jam bagi kawula muda Jakarta. Desain mal ini diilhami
kawasan belanja Bugis Junction di Singapura. Di situ, orang bisa menikmati
saat-saat non-Jakarta atau Jakarta yang lain dalam ruang setengah terbuka
ber-AC. Dijaga satpam yang mungkin kampungnya dipanggang terik tropis, jika
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Kontak Redaksi bukan api musiman.

Jakarta juga sebuah saat dan tempat Inul Daratista pertama kali ditemukan oleh
kapitalisme nasional pada awal tahun 2003. Sebuah bangsa terbesar keempat di
dunia mendadak menjadi amat peduli pada goyang sepasang pinggul. Bertahun
sebelumnya, di kawasan timur Pulau Jawa, Inul telah berkobar bagaikan api
Jakarta, membakar fantasi khalayak dua setengah kali sehari, setiap hari,
sepanjang tahun.

Jakarta: suatu saat disebut ulang tahun. Sebatang pohon rindang ditebang dan
sebuah berita dicetak di media massa. Entah berapa banyak sudah pohon
ditebang, nyawa orang ditebas, harga diri orang ditembak, hak asasi warga
negara diterjang di kota ini, tanpa ada yang berkomentar. Tetapi, kali lain, teguran
datang dari Pemerintah DKI. Yang ditegur sebuah kedutaan asing sebuah negeri
adikuasa. Buru-buru kedutaan ini menebar janji akan membantu reboisasi di
Jakarta. Konon, pohon rindang itu ditebang karena mengganggu sistem
pengamanan lewat kamera di sekitar kedutaan.

Seorang kerabat punya cerita serupa pada saat yang sama, bernama Jakarta.
Sebatang pohon rindang di depan rumahnya di pusat kota ditebang tetangga
tanpa basa-basi. Mengapa? Dedaun pohon yang lebat itu menutup iklan yang
dipasang si tetangga, sebuah kantor cabang dealer sepeda motor. Tetapi, kali ini
yang menebang bukan kedutaan asing. Pejabat pemerintah tidak mungkin
menegur karena justru pegawainya sendiri yang mengeksekusi si pohon. Mungkin
atas "pesanan" pedagang sepeda motor.

SUATU saat, Jakarta merayakan usia yang matang. Pada saat itu, Inul telah
ditebas dari lingkungan asalnya yang ndesani di Jawa Timur dan diangkat
menjadi bintang dalam mesin industri kapitalisme hiburan. Ia tampil mulus ala
bintang iklan sabun di majalah mami-mami pembaca Femina. Di panggung
dangdut, di kampungnya, Inul adalah pusat jagat raya. Ia memegang kendali
pentas dan perhatian ribuan khalayaknya. Di situ ia buka mulut semaunya, tanpa
perlu berpikir atau menghapal teks pesanan. Di panggung studio televisi
metropolitan bernama Jakarta, ia menjadi sekeping hiasan elok untuk acara yang
ditata dengan penuh perhitungan dagang. Inul tampak gemerlap, tetapi tak
berkutik. Ia hanya tamu yang bergerak bila dan sesuai petunjuk sejumlah
pembaca acara-juga pemodal siaran-yang menguasai medan.

Pada saat Jakarta berulang tahun, yang paling mirip Amerika dalam soal perang
Irak bukan McDonald’s atau film Hollywood, tetapi gempuran militer bangsa
sendiri terhadap sebagian saudara sebangsa di Aceh yang dianggap
mendurhaka. Tidak ada angkatan muda yang murka, seperti ketika pecah perang
di Irak. Yang dimusuhi kali ini masih saja bangsa lain dan produk mereka, yakni
Swedia!
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