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• Dialog sore bersama Ariel Heryanto 

J angan curigai 
oranh ~ gelisah 

!WAN Fals itu selalu geli
sah. la merasa tidak bisa 
menerima realitas yang se
peTtinya eli paks::l pada fraTis 
no;,:n:..~t}f. J{epada Ariet' Bu
dimilIl. ia kaLalw.n tertIs tor
ang kegclisahannya. Ia 
membutuhkan kawan di
alog yang sama-sarna geli
sah. Lalu tiba-tiba WS Ren
dra mengulurkan tangan. 
Maka jadilah Kantata Tak
wa dengan sponsor tunggal 
Setiyawan Jody. 

KegeJisahan tidak cu
.. .,. : ·--n!8.-ada.--pa.da·Iwa.n. Di Sellla

., rang misalnya, tak musta
I hi! ada' Iwan... Iwan ... 

Iwan ... Tapi belum tentu se
m uanya memiliki feeling 

.•... ,..-" .>~~".", t~·. kebuday'aa...'1 y::L."1g' rnamp!..:. 
melahi;'kan karya-kar..,va seni - apa p:..ln be]]"t.:. .. ~!lYa. -
yang sarat makna akan [enomena realitas ini. 

Begitu pula Hilman, pengarang novel serial Lupus. Ia 
gelisah juga, paling tidak mewakili sekelompok generasi
nya yang menang atas ekonomi, tapi tak mempel'oleh ke
sempatan kekuasaan. Dan perilaku yang ditampilkan da
lam karya sastra populernya itu benar-benal' ekspresi reali
·tas. Orang maeam Hilman yang merasa gelisah juga ba-
· nyak, hanya karena Hilman pandal ''lerangkai kata demi 
· kata, yaaa jadihl.lJ ia dikenal. 

gelisah. untas ia 
'UIlah estetika ke-

Semen tara Emlla Ainun Najib, j, 
berkotbah-kotball moral, bereeramah .... 

.' hidupan dalam perbandingan perspekt. 
· ·nya memang mengena, ia berani "menYl 
si penyampalan fatwa, pesan atau nasihb. 
orang-orang tidak akan bisa "b81:juang" 
.nun. Saya tahu persis, ia, sepertinya, dita 

· memimpin dan tidak bisa dipimpill. Yah 
Alhasil Ainun berjuang di luar struktur .. 

9agamaan. Cara
lJiIlg" dari tradi
'elama ini. Tapi 
Ii belakang Ai
dirkan tak bisa 
si.ngle fighter. 

Tapi Ainun terkejut ketika berbe ldong-bondong 
orang mengundang untuk berbieara, kok lang dieari jus
·tI'lI kepengin melihat wajahnya. Kepada laya pel'nah bi
lang. "L11O, kok saya jadi seperti binta.n6 ·?" Saya hanya 
tertawa. Kalau Anda bertanya, apa tidak mungkin ma
syal'akat sendiri yang bodoh, tidak bisa menangkap kellni-

_ .. kan Emha<Eusal~ dijawab iya. Seba~ padGl;. satu pihak kita . 

tidakn:en: ungkiri, kecerdasan masyarakat ada peningkat
an. slsllam realltasyang bergerak juga makin kompleks. 
Nggak tahu, mana Jawaban yang betul .... (Omong-omong, 
glmana kabar Darmanto Yatman? Apa sudah berubah?). 

. Da!,i sejumlalJ nama seniman, budayawan ataupl'akti
SI seIllltu .menunJ ukkan fenomena kehidupan di negeri ini, 
yang bag1 saya leblh sUkamemandangnya dari sudut sosio
logis. Kegelisahan mereka, seeara benang merah mempu
nyai kesamaan. Ekspresinya saja yang berbeda. Dan bila 
kita menuntut komitmenlllereka pada objek kegelisahan, 
sullt rasanya. Kenapa? Yaa lantaran sudah tidakjelas ben
tuk konkret tanggungjawabnya, dan kepada masyarakat 
slapa yang harus ditanggungjawabi? 

Praktisi seni atau budaya sekarang kan sepertinya ber
solo karier. IIli sa,Ya piIljam istilah kawan-kawan Yogya
karta. Iwan. Rendra, Ainun d<lIl Darmanto, memang masih 
memiliki kepekaa.n sosial, tapi akan subjektif kalau kita 
melaeak seberapa jauh bentuk konkret komitmennya? 
~akanya iStilall "solo karier" itu lebih tepat. Saya tidak 
bllang Jelek, juga tidak bilang baik. 

Jangan curiga 
Lantas untuk apa hasil karya para praktisi seni ini? 

Buat apa Iwan meIleipta lagi Bento, Bongkar? Hendra ber
sajak ten tang kemiskinan? Ainun berbieara ten tang halal 
dan haram? Darman to omong soal beci.k ketiti.k. ala ketara? 
Apakall mereka luwya mcnjual apa yang dirasakan ma-. 
syaraka!? Apakah lalu scni itll memang- untuk ,qeni? Perta- . 
nyaan-pertanyaan itu susaJi-dl]a.-wab, ya karena muncul~ . 
nyapel'tanyaan itujuga susalJ .. Bolehjadi kalau kemudian 
dibiJang mereka adalah massa mengfJ.mbangi 

Yang penting. ini pendapat saya, ada kontak-kontak 
komunikasi sesamanya. Saling tukar pikiran, terutama 
generasi m uda, kllusus lagi mahasiswa. Bukan bermaksud 
untuk pel'buatan yang bukan-bukan, tapi saling meng
asah, melatlh dan komitmen jadi jelas. Pemerintah akan 
menghargai bila itu dilaksanakan dengan itikad balk un-
tuk kita semua. ' 

JoF0munikasi itu.penting sekali, dalam dunia yang se
makm bergerak milJu JIll. Iwan Fals itu akan senang sekali 
kalau ada mahasiswa mengundang untuk diskusi dengan 
orientasi peran dan fungsi karya seni, misalnya. Kalau ada 
yang bilang, ah Iwan hanya menjual kemiskinan. Bukti
nya, lagu eiptaannya meledak di pasaran dan ia nikmati 
hasilnya ... boleh-boleh saja suara begitu. Tapi tunjukkan 
apakahyang ngomong begitlljuga bisa kayak Iwan. paling 
tldak merasakan kegelisahan lalu berekspresi. 

. Di sinilah, kita melihat orang gelisahjangan die uri[ 
Jangan diburuksangka dulu. Pahami apa yang menyebab
kanjadi gelisah, lalu mari kita dialog. Kalau kaum muda., 
mahasiswa, meneermati betul, tidak pereuma bangsa ini 
memiliki begitu banyak mallasiswa, yang memang bisa 
diharapkan jadi orang semua. 

Sekali lagi, komitmen senim~ akan objektifkalau dili
hat dari aspek sosiologis. Ini bagi saya. (05) 

(Pewaw~ca.ra A§Usta He..'..di Semarang). 
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