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ASAL USUL

Katakan

Ariel Heryanto

"SAYA bangga menjadi orang Indonesia", kata yang satu tanpa alasan yang
kurang jelas. "Aku cinta Indonesia", kata yang lain. Mungkin juga kata banyak
yang lain di antara kita. Tapi sebagian besar dari kita tidak merasa perlu
memproklamasikan kebanggaan itu. Apalagi dengan suara menggebu atau tanda
seru di hadapan banyak orang.

Setiap pernyataan merupakan sebuah jawaban untuk sebuah pertanyaan,
keraguan, atau gugatan yang benar-benar ada atau yang cuma dibayangkan.
Kadang-kadang sebuah ucapan ditujukan penuturnya pada diri sendiri untuk
meyakinkan diri sendiri.

Orang yang bicara tentang nasionalismenya dengan menggebu mungkin lebih
pantas dikasihani. Baginya, menjadi Indonesia bukan sesuatu yang santai, tapi
kerja keras. Ia sedang berusaha membuktikan sesuatu yang mungkin tidak perlu.
Tidak kebetulan, gejala seperti itu sering terjadi pada mereka yang mengalami
trauma dijadikan warga negara kelas dua: bekas tahanan politik dan kaum
minoritas.

Sebelum tahun 1945, banyak orang Indonesia berseru "Merdeka!" dengan
kepalan tangan di udara. Bahasa bukan cermin kenyataan sosial, tetapi
sebaliknya: Indonesia belum merdeka. Itu sebabnya di akhir zaman Orde Baru,
bila ada demonstran berteriak "Merdeka!" di hadapan massa, hadirin
membalasnya dengan sorakan jujur dan tepat: "Beluuuuuum!"

Kata seorang sobat, belakangan ini Indonesia menjadi ke-Barat-Barat-an. Ini
aneh, bukan karena ucapan itu salah. Bukankah Indonesia sudah ke-Barat-
Barat-an sejak dalam persiapan menjadi ada seratus tahun lalu? Seperti halnya
juga Barat itu selalu ke-Timur-Timur-an.

Jadi, tidak ada bedanya sejak dulu sampai sekarang? Tentu saja ada.

Dulu, sampai kira-kira tahun 1980-an, Barat merupakan angan-angan dengan
batasan samar-samar: modern, kaya, teknologi mutakhir, adidaya, genit,
gemerlap, yang serba mungkin, kebebasan. Menjadi modern, dengan meminjam
peradaban Barat, dilakukan dengan tanda seru. Bila ini sudah berlebihan,
modernitas dibalas dengan semangat "Aku cinta Indonesia" bertanda seru tadi.

Sekarang, sebagian dari yang dianggap "Barat" itu sudah menjadi darah daging
kita sehari-hari. Para ahli tentang media massa dan kebudayaan Indonesia
banyak membantu kita memahami ini.
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Beberapa dekade yang lalu, yang namanya Barat itu hanya bisa ditonton dengan
pukau selama dua jam di film Hollywood. Barat tampil dalam gambar yang
dipasang di tembok kamar tidur dalam bentuk kartu pos, iklan, atau poster
bergambar orang atau pemandangan dari belahan bumi yang lain yang tak
bakalan pernah bisa kita sentuh. Hanya bisa dibayangkan. Di zaman itu, film dan
novel Indonesia memasukkan beberapa adegan berlatar Barat sebagai bumbu
pemikat.

Sekarang bukan saja hampir setiap bagian dari wilayah yang terkenal di Barat
telah diinjak kaki orang Indonesia. Di beberapa metropolitan terbesar dunia di
Barat, sejumlah apartemen termegah menjadi milik orang kaya Indonesia.
Tetangga mereka aneka bangsa, punya teman, tamu, saingan dagang, pacar,
atau pembantu rumah tangga dari Indonesia.

Di zaman novel Pada Sebuah Kapal atau Badai Pasti Berlalu, apalagi Salah
Asuhan, unsur Barat dimasukkan dengan sengaja dan sedikit bersusah payah,
dan berjarak. Ada batas "kita" (Indonesia) dan "mereka" (Barat). Sekarang, akan
susah bagi generasi film Ada Apa dengan Cinta untuk bicara santai dan bercanda
tanpa taburan istilah bahasa Inggris.

Singapura sering dikutip sebagai Asia yang modern, kaya-raya, bersih dan aman,
seperti angan-angan orang Asia dari abad lalu tentang Barat. Di Indonesia,
kutipan tentang kehebatan Singapura kita pakai untuk mengejek diri sendiri.
Tanpa pernah bergairah menjadi orang Singapura, kita akui ruang publik di
kota-kota kita serba kurang bila dibandingkan dengan tetangga yang kecil-kecil
cabe rawit itu. Rapor kita serba merah terbakar dalam sebagian besar laporan
internasional tentang sumber daya manusia, korupsi, atau penghormatan
terhadap hak asasi.

Kita paham Singapura bisa mencapai prestasinya berkat kerja keras. Tapi yang
sering kurang dipahami, dari mana datangnya kerja keras itu dan untuk apa.
Seakan-akan orang Indonesia tidak bisa kerja keras atau, berdisiplin.

Orang butuh kegiatan dan kerja untuk kesehatan. Seperti halnya kita butuh saling
bertutur sebagai makhluk sosial. Tetapi manusia bukan makhluk yang secara
alamiah suka bekerja superkeras dan lembur, kalau tidak terpaksa.

Juga orang Singapura. Mereka bekerja superkeras karena terpaksa. Sebagai
negeri kecil tanpa sumber alam, hanya kerja keras yang bisa menjamin
kelangsungan hidup. Dan yang tidak kurang penting: kerja keras itu dinyatakan
menjadi sebuah tuturan-dengan sebuah tanda seru-kepada dunia bahwa mereka
adalah mitra yang baik dalam pergaulan dan perdagangan internasional.

Walau tidak karena terpaksa, Amerika Serikat senantiasa sibuk bertutur kepada
dunia. Dengan senapan dan diplomasi mereka berkisah tentang kejayaannya.

Di Indonesia, kita sibuk dengan diri sendiri. Banyak orang berbaku-teriak tentang
moralitas, keadilan, kebajikan, dan nasionalitas dengan sesamanya. Adakah
kondisi yang memaksa kita untuk berprestasi sebagai sebuah pesan kepada diri
sendiri atau pihak lain?
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