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ASAL USUL

Metropolis

ARIEL A K HERYANTO

DALAM bahasa Inggris, istilah "civil" bersaudara dengan istilah "civilised" (santun)
dan "civilisation" (peradaban). Bolehlah sesekali "civil society" diterjemahkan
menjadi "masyarakat santun". Di Indonesia, yang dianggap "santun" biasanya
orang per orang, bukan masyarakat luas. Kita tidak biasa membayangkan
kesantunan sebuah masyarakat, apalagi di sebuah metropolis, dan ketika bangsa
sendiri sedang dilanda perang saudara, mega-korupsi, dan "politik busuk".

Mungkin itu sebabnya pada pertengahan tahun lalu Ulil Abshar-Abdalla merasa
perlu menulis panjang lebar sebuah laporan perjalanan dari Australia. Sudah
berkali-kali ia berkunjung ke berbagai negeri Barat. Berkali-kali ia terpesona oleh
kesantunan kehidupan metropolitan di sana. Contohnya, kebersihan air keran
yang bisa langsung diminum. Trotoar yang luas dan nyaman. Tempat terbuka
untuk rekreasi gratis. Mobil berhenti karena ada orang mau menyeberang jalan.
Penumpang bus dan trem yang mengucapkan terima kasih kepada sopir ketika
mencapai tujuan.

Ulil bukan sedang berkisah tentang pengalaman pribadi. Juga tidak tentang
"bangsa lain". Ia mengajak rekan-rekan sebangsa dan seiman menggugat diri
sendiri: kenapa kesantunan itu tidak menjadi barang sepele yang tersebar di
mana-mana di Jakarta atau Asia? Gugatan itu hanya bisa keluar dari cinta kasih
dan komitmen yang besar pada bangsa-bangsa "sendiri". Ulil tidak sendirian.
Seratus tahun lalu para cendekiawan pribumi dalam masyarakat terjajah sudah
menulis hal yang serupa.

Barat memukau Asia karena berbagai alasan: alamnya, sejarahnya, hartanya,
semangat kerjanya, ilmunya, individualitasnya, petualangannya, dan
teknologinya. Singkatnya: "modernitas" mereka membuat mereka "lain" dari kita.
Di balik kelainan itu, kita menemukan sebagian dari diri kita yang menggelepar
dan tidak sempat menjelma keluar: kita seharusnya juga bisa "sama", tapi kenapa
belum?

Asia sudah terbukti bisa sangat santun tanpa modernitas. Juga bisa modern
tanpa santun. Mungkinkah Asia membangun keduanya? Mulai dari soal sepele,
seperti menggunakan telepon genggam dengan sopan santun yang sesuai,
sampai soal membangun bangsa dengan utang luar negeri dan mengelolanya
dengan etika yang berbeda dari tata negara Mataram.

Dalam dua dekade terakhir, Singapura memesona Asia maupun Barat. Bukan
karena ia menjadi sebuah metropolitan Barat, tetapi sebuah bagian dari Asia yang
cuma kebarat-baratan secara cantik dan canggih tanpa menjadi Barat. Singapura
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bukan Barat. Di sana kebebasan sipil dan politik tidak mekar. Suhu udara lembab
dan panas sepanjang abad sehingga tak ada romantika anggur dan musim gugur.
Singapura bukan Barat karena kerepotan rumah tangga kelas menengah diurus
sehari-hari oleh pembantu rumah tangga yang dibayar murah. Dan ketika puluhan
dari pembantu ini mati di tempat kerjanya, masyarakat tenang-tenang saja.

Tapi bagaimanapun, Singapura menyediakan mukjizat Barat yang langka di Asia.
Pesona Singapura bukan cuma pusat belanja atau rumah sakitnya. Tidak semua
orang Indonesia ke Singapura karena kaya raya, suka belanja, atau sakit berat.
Yang dipuji orang Jakarta adalah trotoar di sepanjang pusat belanja Orchard
Road. Mirip dengan cerita Ulil tentang Australia. Juga transportasi umum
Singapura, khususnya kereta api MRT yang murah, nyaman, dan cepat. Orang
Jakarta-juga yang perempuan-bisa merasa aman berjalan kaki sendirian atau
naik bus kota di malam hari. Orang Asia tidak perlu terbang jauh-jauh ke belahan
Bumi lain untuk meraba-raba puncak modernitas Barat. Singapura, menyediakan
sebagian contohnya pada jarak sangat dekat, cara lebih mudah, dan ongkos lebih
murah.

Modernitas dalam soal-soal sepele begitu-bukan "Demokrasi" dengan huruf besar
D-yang didambakan kelas menengah Jakarta, dan mungkin kelas-kelas lain di
seluruh Asia.

Tapi ada yang selalu kurang di Singapura. Basa-basi, sopan-santun, dan
romantika terasa langka. Singapura tidak punya sejarah panjang sebuah
peradaban dan kesenian keraton seperti sebagian besar Asia atau Eropa.
Singapura bertumbuh belum lama, dan secara terburu, dari sebuah pelabuhan
dagang bermayoritas kuli. Tak kurang dari Pemerintah Singapura sendiri yang
berkampanye nasional meningkatkan sikap santun dan romantika masyarakat
lokal.

Mungkin Singapura akan segera diungguli Bangkok yang sedang bangkit. Mirip
Singapura seperempat abad lalu, Bangkok tampil jauh di atas kemampuan
banyak ibu kota Asia lain. Hasilnya sebuah kehidupan metropolitan yang
mengimbangi Singapura.

Berbeda dari Singapura, Bangkok mewarisi sejarah panjang kebudayaan keraton.
Gemulai orang Thailand mirip keramahan ala Bali, Jawa, atau Sunda. Jauh
melebihi Singapura, Bangkok adalah ibu kota negara dengan wilayah teritorial
dan jumlah penduduk lebih besar, serta pesona beragam. Perdagangan seks
marak dan tidak diobrak-abrik polisi moral, tapi berdamai dengan kegiatan ibadah
keagamaan yang khusyuk. Berlawanan dari Singapura, Bangkok adalah salah
satu ujung tombak demokratisasi Asia di akhir abad ke-20. Di Bangkok bermuara
arus kapitalisme global, budaya Barat, dan warisan tradisi Asia yang jauh lebih
kental dan memukau daripada di sebagian besar tempat lain di dunia.

Kemacetan lalu lintas Bangkok pernah jadi olok-olok. Tapi itu dulu. Kini Bangkok
punya BTS, seperti Singapura punya MRT. Berbeda dari kemacetan lalu lintas di
metropolitan lain, mobil-mobil di Bangkok merayap dengan pengemudi yang
santai dan sabar. Tak ada jerit baku klakson yang memaki. Mereka tidak saling
serobot jalan. Di Asia, baru di Bangkok saya jumpai kondektur bus kota menyapa
penumpang yang baru masuk dengan santun. Dan penumpang menyampaikan
terima kasih kepada awak bus. Modernitas dan kesantunan Asia bukan barang
mustahil.(*)
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