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Huruf demi Huruf 
ARIEL HERYANTO 

DALAM seluru h sejarah nya, kajian tentang Asia Tenggara terpusat di 

belaha n bu m i ya ng la i n. Prod u ksi pengeta h ua n a kadem i k tenta n 9 wi laya h 

ini dikerjakan oleh para ah Ii dan lembaga di Amerika Utara, Eropa 8arat, 

atau Pasifik Tenggara dan disebarkan dalam bahasa non-Asia Tenggara 

ke seluruh dunia. Sebagian keeil beredar di Asia Tenggara sendiri. 

Hubungan intelektual antara para ilmuwan sosial di Asia Tenggara dan 

pusat-pusat kajian Asia Tenggara di luar wilayah itu nyaris berjalan satu 

arah. Tidak ada imbangan dari proses yang sebaliknya. Tidak ada luapan 

produksi ilmu pengetahuan oleh orang Asia Tenggara tentang masyara

katnya sendiri-apalagi tentang Amerika atau Eropa-yang membanjiri 

forum diskusi ilmiah di sana. Akibatnya, dalam sebagian besar forum 

diskusi internasional, orang sudah terbiasa tidak berharap adanya orang 

Asia Tenggara yang terlibat. 8erkat kerja, keras sejumlah lembaga inter

nasional dan orang-orang Asia Tenggara sendiri, kondisi ini sudah 
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perlahan-Iahan berubah paling sedikit dalam satu dekade terakhir, walau 

masih jauh dari kondisi berimbang.l 
Pengalaman dijajah Barat merupakan kambing hitam yang paling 

gampang dituding sebagai penyebab ketimpangan itu. Walau ada betul
nya, alasan ini tidak dapat dipakai sampai kiamat untuk menghibur diri 
atau melimpahkan tanggung jawab pada pihak lain. Amerika Latin juga 

pernah dijajah, tetapi karya-karya ilmu sosial dari wilayah itu-misalnya 

tenta ng teori ketergantu ngan d i tah u n 1960-an-perna h mem berika n 
sumbangan penting ke seluruh dunia, termasuk komunitas eendekiawan 
dl negara-negara bekas penjajah. Asia Selatan juga mengalami penjajahan 
hebat. Tetapi berbeda dari rekan-rekannya di Asia Tenggara, di sana 

terbit sejumlah karya intelektual yang menyentak dunia-kajian pasea

kolonial hanyalah sebagian eontoh yang sudah tenar. 
Berbeda dari Amerika Latin dan Asia Selatan, gejolak intelektual 

kontemporer dl Asia Timur tidak tampak menyodok-nyodok dan meng
gugat seeara frontal wacana ilmu sosial Barat. Hal itu tldak disebabkan 
mereka lemah dan tak berdaya. Bermodal warisan intelektual ribuan 
tahun yang secara berkala dirawat dan disegarkan turun-temurun, para 
ilmuwan sosial di sana memiliki dinamika dan inovasi intelektual mutakhir 
dalam bahasa nenek moyang sendiri yang berbobot. Walau tidak sering 
seeara langsung menggugat teori-teori ilmu sosial yang berkiblat Barat, 
ilmuwan s05ial di Asia Timur terus 9iat memproduksi khazanah kritis 
dan modern yang digulati kalangan sesamanya. Semua itu sangat 
kurang, kalaupun ada yang dapat dijumpai di Asia Tenggara. 

6aji dosen dan gaji PRT 

Dalam lingkup keeil Asia Tenggara sendiri, Indonesia tampak kerdil 

dalam bidang ilmu sosial dibandingkan rekan-rekannya seperti Singapura, 

'Saya perrlah membahaJ SMt irli serara tebih rirlci dalam Heryarlto 
(2002). Di silll dillraikarl beberapa hat yarlg akarl saya hahaJ tebih jallh di 
bawah rlarlli: ketimparlgarl irli /idak semala-mala merllpakarl cermi~arl per
hedaarl tirlgkat kererdaJan arltarbangsa. Hal yarlg sama tidak dapat sepenllhrlya 
disatahkarl pada salah Ja/II pihak. Rendahrlya par/hipaJi orarlg Asia dalam herhagai 
forllm kajiarl ilmll JOJial tentarlg maryarakat Asia Tenggara bukan disehabkan 
diJkriminasi sistematik yarlg disengaja darl terpadu. 
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Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dalam forum-forum komunikasi inter

nasional, hampir selalu diueapkan seperti mantra bahwa Indonesia 
punya penduduk terbesar keempat di dunia. Tetapi jika kita mengunjungi 

konferensi internasional di bidang ilmu sosial, betapa sulit menemukan 
pembieara dan kertas kerja dari Indonesia. Hal serupa bahkan tidak 

jarang terjadi untuk pertemuan di lingkup Asia Tenggara sendiri. Jika 

ada pembieara dari Indonesia, jumlah mereka hampir selalu lebih keeil 

ketimbang rekannya dari negeri-negeri yang secara geografis dan de

mografis jauh lebih kecil. Jika kita masuk ke toko buku akademik di 
pusat-pusat peradaban dunia, betapa sulit menemukan buku kajian ilmu 

sosial dari sarjana Indonesia. Hal serupa akan kita jumpai jika membuka 

daftar isi jurnal-jurnal akademik internasional baik yang beredar di Asia 

sendiri, maupun yang khusus bertema Asia. 
Ini menjadi latar belakang suka-cita sebuah tim kecil penelitian ilmu 

sosial dari Asia Tenggara. Tahun lalu sebuah perusahaan besar di bidang 

penerbitan buku dan bermarkas di London dan New York menawarkan 
kontrak penerbitan buku mereka. Saya beruntung menjadi bagian dari 

tim ini. Walau tidak pernah ada di antara kami yang menyatakan secara 
eksplisit, ada semacam semangat bersama yang mendorong kerja tim 
ini. Ada semacam kerinduan untuk membuka dialog tentang ilmu sosial 

dan kajian Asia yang bertolak dari Asia Tenggara ke komunitas seprofesi 

di luarnya-tanpa semangat anti-Barat, tanpa beba~ kompleksitas-ke

pribumian, atau ambisi subaltruisme ala paseakolonial. Tentu saja, kami 
semua sadar yang kami hasilkan ibarat sebutir debu di sebuah padang 

pasi r kh aza n ah i ntelektua 1 Asia da n/ ata u tentang Asia did un ia. Apa 
yang kami kerjakan juga bukan yang pertama kali dikerjakan rekan

rekan sebangsa sendiri. 
Akan tetapt, kisah dalam alinea yang terdahulu itu hanya sebuah 

pengantar untuk menyebutkan kegelisahan kami setelah buku itu terbit. 

Untuk tahun pertama, pihak penerbit hanya mau meneetak dalam oplah 

keeil dan sampul teba!. Mereka ingin menguji reaksi pasar atas terbitnya 
buku itu dengan risiko sekeeil mungkin. Edisi bersampul tebal membuat 
harga eeeran buku itu sangat mahal. Nilainya kira-kira sama dengan gaji 

sebulan untuk dosen Indonesia dl sebuah kota berukuran sedang di 

Jawa; atau sama dengan gaji sebulan pembantu rumah tangga dari 

Jawa yang bekerja untuk keluarga beberapa dosen di Malaysia atau 
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Singapura yang saya kenai! Bahkan untuk ukuran dosen ilmu sosial di 

mana pun di dunia, harga eeeran buku bersampul tebal itu terbilang 
mahal. Tentu saja sebagai penulis, kami tidak bisa berbuat apa pun 

untuk mengubah harga yang dipatok penerbit. 
Untungnya pada bulan-bulan pertama peredaran, buku itu dianggap 

lumayan laris oleh penerbitnya, sehingga mereka segera bersedia me

nyiapkan terbitan edisi bersampul tipis dengan harga lebih murah. Yang 

lebih menggembirakan, sebuah penerbit besar di Indonesia telah rl!embeli 
hak terbit dan peredarannya dalam terjemahan bahasa Indonesia bagi 

khalayak di Tanah Air. Pengalaman kedl dan pribadi ini memberikan satu 

ilustrasi penting tentang dinamika ilmu pengetahuan dan penerbitan 

buku. Berbeda dari kebanyakan kisah yang beredar, persoalan itmu dan 
buku bukan sekadar persoalan peradaban yang mulia, kerja keras, gagasan 

eemerlang, atau keeerdasan orang. Ini menyangkut modal dan pasar 

dalam sebuah masyarakat yang sangat timpang dalam berbagai hal

ekonomi, kelas sosial, bahasa, kebangsaan, dan sebagainya. 

Modal, pasar, dan ketimpangan sosial tidak menentukan seeara mut

lak pendidikan dan perbukuan. Soal-soal itu ditekankan di sini hanya 
karena selama ini kurang mendapatkan perhatian yang semestinya. Oi 

Indonesia seperti di banyak tempat lain, pembiearaan tentang buku ter
lalu terpusat dan membesar-besarkan persoalan gagasan dan pengarang 

eerdas, atau isi buku yang hebat. Soal lain yang selama ini juga kurang 

dan perlu lebih banyak diperhitungkan adalah seluk-beluk teknologi ko

munikasi, misalnya aksara dan mesin eetak, yang memungkinkan ter
bentuknya pengarang dan buku. 

Melek huruf di kampung 

Oi sebuah kota di Jawa di tahun 1950-an, ada sebuah rumah keeil 

berdesakan di antara tetangganya. Sama sekali tidak istimewa. Berukuran 
sekitar 110 meter persegi, rumah keeil ini didirikan di atas sebuah wilayah 
pemondoka n daru rat menyusu I· berakh i rnya Perang Ou n ia Ked ua. Hanya 

ada dua kamar tidur, masing-masing ukurannya sekitar 3 m x 4 m. Yang 

satu untuk orangtua dalam keluarga itu. Yang lain untuk empat anak 
mereka. Oiisi dua ranjang bersusun bagi keempatnya, dan sebuah lemari 
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pakaian, kamar tidur kedua ini tidak menyisakan ruang untuk apa pun 

yang lain. Tidak ada meja tulis, lampu baea, apalagi rak buku. Tetapi di 
antara penghuni rumah itu tak ada yang merasa memerlukan barang

barang sejenis itu. Bukan karena semua itu dianggap angan-angan yang 
mewah, tetapi karena memang semua itu berada di luar angan-angan 

mereka, juga lingkungan tetangga, serta teman dan keratiat terdekat. 

Mereka eukup bersyukur jika ada rezeki keluarga dari hari ke hari untuk 
membayar rekening listik, air, atau belanja makan sehari-hari. 

Membaea bukanlah kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari

hari di rumah ini. Seeara resmi para penghuninya boleh dibilang bebas 

buta huruf, tetapi tingkat melek huruf mereka tidak tinggi. Mereka bisa 
membaea koran, kalender, rekening listrik, dan surat dari kantor Rukun 

Tetangga (RT). Tldak ada yang berjam-jam duduk membaea buku tebal 
sebagai sebuah kebiasaan. 

Beberapa buku masuk dan tersimpan di rumah ini. Jumlahnya terbata5. 
Oi tahun 1960-an, yang masuk ke rumah itu sebagian besar beru pa 

buku pelajaran sekolah dasar dan menengah. Artinya, semua itu me

rupakan baeaan yang dibeli dan dibaea sebagai kewajiban. Oalam tahu n
ta hun beriku tnya, rnasu k be bera pa b u ku korn i k. Ba ru pa da a kh i r d ekade 
19 70-a n ada beberapa 9 elinti r novel d an a ntol og i pu isi i ku t men gin a p d i 

sana. Oi ruang tamu tersedia koran dan kadang-kadang majalah. Televisi 

belum ada. Yang ada sebuah radio, dan biasanya din.valakan di petang 

hari karena musik yang din ikmati keluarga dan sejumlah tetangga yang 
bertandang. Sebagian besar informasi tentang lingkungan hidup terdekat 

dan kejadian dunia d iterima dan dibahas seeara lisan di beranda rumah 
bersama tetangga dan kerabat di rumah in i. Dan tidak lewat buku. 

Kapasitas listrik di rumah ini sangat terbatas, sehingga tidak semua 

lampu bisa dinyalakan sekaligus. Bila batas ini dilanggar salah satu 

penghuni, seluruh sistem penerangan di rumah terbatuk-batuk, dan 

penghuni yang lain berteriak prates. Lampu neon yang paling benderang 

di rumah ini terletak di ruang utama, ruang tam u, berkekuatan tidak 

lebih dari 25 watt. Dan seperti banyak rumah di Indonesia waktu itu, 

saluran listrik dari PLN terhenti dari waktu ke waktu. Bila hujan sedikit 

deras, rumah ini dilanda banjir oleh air yang masuk dari saluran depan 

rumah karena sistem pembuangan air di seluruh kota kurang terawat. 

Hanya ada satu meja besar di ruang makan. Kesempatan menggunakan 
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meja itu digilir keempat anak untuk menyelesaikan tugas sekolah dan 

ibu yang memasak atau menjahit. 

Oi rumah itu saya dilahirkan sebagai anggota keluarga termuda. Oi 

situ saya dibesarkan dan tinggal dengan penuh rasa syukur hingga usia 

17 tahun. Oi rumah itu pertama kali saya belajar mengeja dan menulis 

aksara, huruf demi huruf. Berkat sebuah mukjizat yang tidak sepenuhnya 

dapat dipahami, pada usia 19 saya bisa belajar di perguruan tinggi di 

luar provinsi, dan bisa menyelesaikannya. Kedua orangtua kami eukup 

bersyukur bisa menikmati pendidikan formal hingga sekolah dasar. 

Baru setelah berangkat dewasa dan menjadi mahasiswa, dan baru 

sesudah terbiasa masuk keluar perpustakaan universitas, saya berkenalan 

untuk pertama kalinya dengan budaya membaea dan menulis. Jelas ini 

merupakan perkembangan yang sangat lambat bagi orang sekolahan. 

Sejak itu perlahan-Ia han saya rasa kan sebuah kegema ran baru: meng u n

jungi toko buku dan perpustakaan, pasar buku loak, mengikuti berita 

tentang buku-buku yang baru diterbitkan dan diresensi walau belum 

saya pernah baca. Buku menjadi harta benda saya yang paling mewah. 

Sampai saat itu belum terbayang pekerjaan macam apa yang tersedia 

untuk saya seta mat ku liah. 

Dengan titik berangkat yang lemah dan lambat dalam baca-tulis 

seperti itu r saya tidak pernah berdta-dta dan tidak pernah bermimpi 

menjadi seorang terpelajar; apalagi menjadi seorang penulis. Yang saya 

cita-citakan waktu itu justru menjadi pekerja seni-rupa. Tetapi sejarah 

punya reneana lain. Hingga saat lulus pendidikan di tingkat doktoral 

pada usia 40, saya termasuk sarjana yang paling sedikit membaea atau 

menulis, sementara bekas ternan-ternan sekolah telah mencapai prestasi 

besar da la m berbagai b ida ng. Sebena rnya saya masih merasa beru ntu ng 

pernah rnendapat kesernpatan berkuliah di pergtlruan tinggi. Seandainya 

peluang itu tidak tersedia-seperti yang dialami mayoritas rekan sebangsa 

dan setanah air-mungkin ju mlah buku yang pernah saya baca dan 

2Menurnt UNESCO, di dunia ini masih ada febih dari 15 perJen I)f"ang yang 
buta hum! Di Inmmesia Jendiri jumlahn)"a di ataJ 10 per sen, jauh di atas negara 
tetanggan)"a di Aria Tenggara k«Utlfi iutwalan lndocina. Lehih dar! dua kali tipat 
perempuan Indo7lCria yang bllta hurll! ketimbang yang pria. 
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tulis akan lebih sedikit Tetapi yang paling saya syukuri dalam kehidupan 

ini adalah mendapat kesempatan untuk melek huruf.2 

Baru menjelang akhir masa kuliah saya memahami sedikit-sedikit 

persoalan kelas sosial dalam pendidikan dan tulis-menulis. Menghayati 

budaya baca-tulis bukan sekadar persoalan kecintaan, semangat, atau 

sikap mental. Kebudayaan baea-tulis juga berpijak pada hal-hal yang 

bersifat material, jasmaniah, dan historis di luar kendali dan pilihan 

hidup orang. Konon banyak mahasiswa dari kelas bawah yang mengalami 

hambatan dalam proses belajar da lam masyarakat dan sekolah 

bermayoritas kulit putih dan kava. Salah satu kesimpulan semen tara 

di kalangan sarjana yang meneliti kasus ini ialah para pemuda dari 

ka la nga n ya ng ku ra n g beru n tu ng in i ku at seeara fisik dan u ngg u I 

dalam berbagai kegiatan di sekolah, tetapi tidak terlatih duduk berjam

jam di depan buku di atas meja tulis, dan bergulat seeara mental 

dengan gagasan abstrak. Tubuhnya memberontak bila dipasang berjam

jam di kursi. Ini yang membedakan mereka dari rekan-rekan belajar 

berku lit putih yang sejak kedl hidup di sekeliling buku, dan sejak keeil 

terbiasa bertapa di depan buku di sebuah ruang yang eukup luas dan 

benderang r tenang r dan nyaman. Hegemoni peradaban dibentuk antara 

lain oleh rezi m disiplin tubuh, kata pengikut pemikiran Foucault. 

Tidak lama setelah lulus pendidikan sarjana di awal tahun 1980-an, 

saya menjadi salah seorang staf pengajar junior di alr),lamater di Jawa 

Tengah. Sejak itu terasa perlunya membangun perpustakaan pribadi 

sebaga i seb ua h kebu tu h an u ntu k ke rja profesiona I, dan b u ka n sekada r 

minat pribadi. Dalam waktu tidak lama terbukti betapa susahnya 

mengikuti perkembanga n buku dari berbagai kawasa n di dunia, 

membelinya, membacanya, dan menyimpannya dalam perpustakaan 

pribadi. Bukan saja hal ini menuntut anggaran jauh lebih besar ketimbang 

gaji seorang dosen di Indonesia, tetapi ini juga menyita ruangan yang 

lebih besar daripada satu kamar tidur yang pernah membesarkan saya 

dan tiga kakak lain di kampung halaman. Yang tidak kalah merepotkan, 

buku-buku dalam perpustakaan pribadi ini menuntut perawatan dan 

perhatian yang tidak murah dan tidak mudah. Mereka perlu dilindungi 

dari sejumlah ancaman: sinar matahari yang terlalu kuat dar; jendela r 

tetesan hujan lewat atap rumah yang bocor, debu, dan rayap yang 

bang kit dari lantai! Koleksi buku ada miripnya dengan koleksi anggur. 
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Keduanya lebih mudah dan murah dirawat di negeri dengan empat 

musim dan udara yang berada jauh dari wilayah tropis. 

Pekerja migran industri akademik 

Sejak tahun 1996 perubahan sejarah lokal melemparkan saya keluar 

Indonesia untuk melanjutkan karier sebagai dosen. Selama hampir empat 

tahun saya mengajar di Singapura, dan sejak tahun 2000 di Australia. 

Pengalaman bekerja di kedua lembaga pendidikan tinggi itu mempertegas 

pemahaman dan kesadaran yang sebelumnya telah saya dapatkan secara 

samar-samar. Pertama, betapa jauh tersisih atau tertinggal ilmu sosial 

dan humaniora Indonesia di dalam forum kesarjanaan internasional. 

Saya tidak hanya mejadi saksi, tetapi juga salah satu contoh keterting

galan ini. Yang kedua, dalam soal ketertinggalan itu tidaklah mudah dan 

tidaklah perlu menyalahkan siapa-siapa. Inl bukan sekadar persoalan 

tekad atau kerja keras perseorangan. Soal-soal itu memang tetap menjadi 

faktor yang penting, tetapi sebagian lagi karena persoalan posisi ke

sejarahan dan timpangnya kelas sosial. Kedua soal ini perlu diuraikan 

sed i kit I eb ih ri nci. 

Seperti telah saya sebutkan di atas, para sarjana ilmu soslal dan 

human iora kita ketinggalan tidak hanya untuk tingkat dun ia, tetapi juga 

di kalangan rekan-rekan di Asia Tenggara sendiri. Di berbagai forum 

antarbangsa di bidang ilmu sosial dan humaniora, partisipasi dari I ndo

nesia sangat minim atau diisi oleh orang dari Amerika, Erapa, atau 

Australia yang ahli tentang Indonesia. Cobalah buka daftar pustaka 

acuan pada buku-buku ilmu sosial yang ditu lis orang asing tentang 

Indonesia, hitung berapa jumlah tulisan oleh orang Indonesia sendiri 

yang diperhitungkan di situ. Kalau Anda. menduga ini merupakan ke

sombongan atau ketidaktahuan orang asing tentang khazanah pustaka 

I ndon esia, si laka n periksa h a I ya n 9 sa ma d ian tara berbaga ian a I isis 

sosial tentang Indonesia oleh pengarang Indonesia sendiri yang diterbit

kan di tanah air dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Banyak sarjana kita 

yang mahir mengutip karya tulis para pemikir besar di dunia, tetapi 

tidak jelas apakah mereka membaca tulisan karya rekan seprafesi di 

tanah air sendiri. 
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Kecilnya partisipasi Indonesia dalam forum internasional di bidang 

il m u sosia I m u n 9 ki n ada h ubu nga n nya, teta pi jelas tida k sepen u h nya, 

dengan persoalan kesulitan berbahasa Inggris. Selama ini beredar pe

mahaman umum bahwa orang Indonesia dirugikan karena dijajah oleh 

bangsa Eropa yang tidak menjalankan administrasi negara jajahan dengan 

bahasa Eropa; sementara orang India, Malaysia, Singapura, atau Filipina 

biasanya dianggap lebih hebat karena pernah dijajah dalam bahasa 

Ingg ris. Teta pi ada bai knya d i perhati ka n ka rya-ka rya reka n- reka n kita 

dari Jepang, Taiwan, atau bahkan Thailand yang ternyata lebih unggul 

daripada kita, baik dalam jumlah maupun kualitas dialog intelektual 

a nta rbangsa, wa la u mereka juga sa n gat kerepota n berbahasa I ngg ris. 

Sa la h seora n 9 reka n sa rja na dari I ndonesi a pern a h den ga n sa n gat 

tajam menggambarkan kondisi di tanah air yang ikut menyebabkan 

situasi ini. Katanya, bagi sarjana Indonesia mendapatkan gelar PhD. 

(doktor) seri ng ka I i me ru pa ka n pu n ca k p restasi da n seka I ig us a kh i r 

kegiatan akademik mereka. Sementara di berbagai pusat pendidikan 

tinggi dunia gelar itu barulah semacam tiket untuk masuk ke gelanggang 

pertandingan yang kejam. Baru masuk, artinya setelah masuk mereka 

akan dihajar habis-habisan, dan tidak ada jaminan akan bertahan dalam 

bu la n-b u la n beri kutnya. 

Sebagai sebuah perumpamaan, penggambaran itu tentu tidak men

jelaska n permasa la ha n seca ra I en 9 ka p. M oga-moga· pu la peru mpa m aa n 

itu tidak menimbulkan salah paham. Kondisi di tanah air yang disebutkan 

itu tidak sepen uhnya menjadi kesalahan para sarjana Indonesia sendiri. 

Kondisi kerja dan kehidupan sosial memang tidak mendukung pilihan 

lain. Dan reaksi individual dari setiap akademikus Indonesia terhadap 

kondisi itu terbukti bisa berbeda-beda. Namu n, pada umumnya, ka lau 

sudah mendapatkan gelar doktor, seorang sarjana Indonesia tidak di

haruskan, walau tidak dilarang jika mau, secara tekun bertahun-tahun 

mengerjakan suatu topik penelitian. Maka mereka juga tidak perlu, 

walau tidak dilarang jika mau, membaca untuk mengikuti perkembangan 

lebih jauh ilmu yang pernah ditekuni sewaktu berkuliah. Kalau mereka 

tekun meneliti ilmunya, maka sebagian besar biaya dan prakarsa biasanya 

ditanggung peneliti yang bersangkutan. Juga segala risiko kegagalan 

atau reaksi negatif dari lingkungan bila penelitian itu menyangkut 
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masalah yang peka. Lembaga akademik seperti universitas tidak punya 

modal untuk mendukung kerja akademik yang serius semacam itu. 

Kalau pun ada bantuan dari luar negeri, kadang-kadang lembaga itu 

masih juga tidak punya minat, karena tidak punya kepentingan, untuk 

mendukung kegiatan ilmiah demikian. 

Pada masa yang sama di Indonesia-juga di sejumlah negara tetang

ga-sedang terjadi ledakan industri media massa cetak maupun elektronik 

yang membutuhkan tokoh bintang, gengsi, dan tenaga terdidik dengan 

kefasi ha n ba hasa I ngg ris dan keterain pila n statisti k. Setela h 1998, d i 

Indonesia terjadi liberalisasi politik. Tidak terlalu aneh jika gelombang 

baru tenaga terdidik Indonesia terserap besar-besaran ke partai politik 

atau ke industri hiburan dan jurnalisme yang sedang meledak ini setelah 

merasa terlalu lama disia-siakan lembaga akademik. Tidak sedikit sarjana 

yang menjadikan kegiatan menulis kolom atau melayani wawancara di 

televisi menjadi kesibukan dan sekaligus kenikmatan utama mereka. Dan 

mereka masih terus menampilkan diri sebagai ilmuwan sosial. Selain 

mendatangkan honorarium untuk tambahan pendapatan karena gaji di 

tempat lain yang minim, kegiatan itu meningkatkan kesibukan, gengsi, 

dan perasaan telah berjasa pada masyarakatnya dengan mengobral 

berbagai kecama n pada pi h a k lain tenta ng berbaga i persoa la n da la m 

masyarakat. Kadang-kadang tanpa disadari _ yang bersangkutan, ego 

mereka menggelembung karena ditiup-tiup decak kagum dan tepukan 

tangan massa di 'kandang sendiri': Gelembung ego ini terancam pecah 

setiap kali ketika dibawa ke forum internasional dan dihadapkan pada 

lingkungan yang tidak terbiasa mengagung-agungkan "intelektual" seperti 
ha Inya di Indonesia. 

Rekan-rekan mereka di negeri lain-seperti dua negara yang pernah 

saya ke nal sebaga item pat kerja ya itu 5i nga pu ra- ata u Australia-d ipaksa 

kerja lembur bertahun-tahun merancang, menjalankan, dan menyelesai

kan sejumlah penelitian berjangka-panjang. Hasilnya diharapkan menjadi 

buku atau artikel untuk jurnal. Dan hasil penelitian ilmiah itu pun tidak 

akan diberi penghargaan lembaganya kecuali jika tulisan itu diterbitkan 

setelah melalui proses seleksi yang dinamakan peer review, yaitu diperiksa 

secara rahasia/anonim oleh dua atau lebih ahli di bidang yang dibahas 

da lam n aska h tu I isan itu, da n din ila i kelayaka n -terb itnya, ya ng biasanya 
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bertaraf internasional. Bukan saja prospek karier dan marta bat setiap 

dosen ditentukan oleh "omzet" produksi ilmiahnya. Nasib anggaran 

lembaga tempat kerja mereka juga sangat ditentukan oleh output para 

staf akademiknya. Bila ada dosen yang bertahun-tahun tidak berkarya, 

apalagi dalam kedudukan senior dan gaji lebih besar daripada rekan

rekan sekantornya, ia dianggap menjadi parasit yang mengisap anggaran 

kantor dan keringat orang lain. . 

Tentu saja tekanan berproduksi akademik itu bukan jaminan bahwa 

mutu karya yang dihasilkan tinggi atau pun "berguna' pada masyarakat. 

Ini persoalan lain. Yang dibandingkan di sini adalah tuntutan sesudah 

mendapatkan gelar doktor. Patut diingat, sebagian besar penerbitan 

buku di Indonesia, juga yang berupa analisis akademik di bidang ilmu 

sosial, tidak menjalani seleksi peer review. Indonesia termasuk negara 

yang secara nisbi-menurut proporsi jumlah penduduk-maupun absolut 

menghasilkan buku lebih sedikit ketimbang rekan-rekannya di Asia.3 

Tanpa proses peer review pun, produksi buku ilmiah di negeri ini sudah 

susah berkembang. 5e1ain jurnal Prisma yang sudah mati, Indonesia 

nyaris tidak punya satu pun jurnal ilmiah di bidang ilmu sosial dan 

humaniora yang telah terbukti awet berusia melampaui satu generasi, 

berjangkauan luas, dan terbit secara rutin. Walau sangat berwibawa dan 

standar mutunya pantas dibanggakan, jurnal Prisma sendiri bukan 

sebuah jurnal yang terbit lewat seleksi peer review. Prosedur peer review 
tidak selalu menjamin kualitas yang lebih baik daripada publikasi tanpa 

proses itu, namun proses itu memungkinkan sebuah mekanisme kontrol 

atas mutu dan membantu menekan seminim mung kin jumlah publikasi 

karya yang belum matang atau buruk. Dengan demikian, kerja keras 

mereka yang menghasilkan karya bagus dengan penuh ketekunan, 

kecermatan, serta kerja keras bisa mendapat penghargaan yang berbeda 

daripada yang ditulis dengan serba tergesa, ceroboh, atau semata-mata 

berdasarkan nilai komersial nama pengarangnya. 

Perbandingan di atas juga tidak menunjukkan para sarjana bergelar 

doktor di negeri seperti Indonesia hidup dan kerjanya cuma enak-

JUn/uk dafa yang lehih rinri, si/akan tengok Sen dan Hilt (2000: 24) dan 
Simholon (2002). 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



'I I 

I 
I 

Gplllledl!~' 32 
hIlrU'IiT Bukuku Kakiku 

enakan, sedang rekan-rekan mereka di negeri yang lebih industrial lebih 

giat dan sengsara. Masing-masing punya suka-duka yang berbeda. Yang 

di Indonesia sering kali mengalami frustrasi karena kegiatan akademik 

mereka kurang didukung. Yang dituntut dari mereka bukan pengabdian 

ilmiah atau penemuan baru dalam bidang keilmuan, tetapi jumlah 

mengajar yang banyak, loyalitas pada partai politik, atau bahkan pada 

pribadi pimpinan departemen yang sedang kuat. Mereka dituntut aktif 

dalam berbagai kegiatan sosial dan nonakademik yang tidak ada habisnya. 

Sementara lembaga akademik" di berbagai negara industri menempatkan 

seorang dosen seperti buruh sebuah perusahaan yang dicambuk untuk 

berlomba memproduksi karya ilmiah (buku atau artikel dalam jurnal 

ilmiah), sehingga kehidupan sosial dan pribadinya sering menjadi korban. 

Terlepas dari perbedaan kondisi penyebabnya, kedudukan Indonesia 

terus lemah dalam percaturan ilmu pengetahuan dunia dan sirkulasi 

karya akademik yang mengglobal. Sementara itu, tetangga terdekatnya 

tampak lebih maju. Globalisasi tidak memungkinkan para sarjana Indo

nesia terus-terusa n berl in du ng dalam temp u ru ng nasiona lisme. 

Swastanisasi ataupun otonomi perguruan tinggi Indonesia men unju kkan 

semakin 9 loba Inya persaingan industri akademik d i dunia, tanpa 

men u nggu seberapa banyak sarjana dan lembaga akademik di negeri 

seperti Indonesia sudah siap. Bukan hanya karya tulis dan kegiatan 

penelitian yang semakin gencar bergerak-iintas bangsa-negara, tetapi 

juga jumlah dosen dan terutama mahasiswanya. Selama bertahun

tahun ribuan siswa dan mahasiswa Indonesia setiap tahun bermigrasi ke 

negara lain untuk berkuliah atas biaya orangtuanya. Belakangan ini 

dosen Indonesia, seperti juga pembantu rumah tangga Indonesia, 
menemukan majikan alternatif di mancanegara.4 

Kondisi yang merug ika n i i m u sosial~dan i Imu pengetahua n 

umumnya-di Indonesia itu melahirkan serangkaian komplikasi lanjutan 

dalam lingkaran setan yang memperburuk situasi. Contoh yang telah 

banyak disorot orang adalah kasus pembajakan. Seperti korupsi, 

pembajakan karya akademik dan seni merupakan jalan pintas swasta-

'Lihat juga HeryanN (2003). 
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termasuk pejabat negara yang bertindak sebagai pribadi-untuk menga

tasi masalah yang diakibatkan kurang berfungsinya administrasi negara. 

Baik korupsi maupun pembajakan telah diterima sehari-hari dalam 

kehidupan Indonesia sebagai kelaziman yang lumrah. Akibatnya, penerbit 

lebih suka menerbitkan karya bajakan-karena murah-ketimbang karya 

asli orang Indonesia yang harus menuntut pembayaran honorarium dan 

penghormatan hak cipta. Menurut perkiraan Mula Harahap, Sekretaris 

Ikatan Penerbit Indonesia (lKAPI) OKI Jakarta, 80 persen dari buku yang 

beredar di Indonesia merupakan buku bajakan, dan 70 persen buku yang 

beredar di negeri ini merupakan hasil terjemahan (Kompas, 2002a). 

Akibatnya sama sekali tidak aneh: "Ada kecenderungan para pakar lebih 

senang menyampaikan gagasannya lewat seminar ketimbang menulis 

buku karena dari seminar mereka langsung dapat honor. Kalau menulis 

buku, selai n honornya tidak seketika, juga rawan pem ba ja ka n," tutu r 

Syaiful Zein, Kepala Bidang Hukum dan Hak Cipta Pengurus Pusat IKAP! 

(Kompas, 2002b). 

Kelas sosial dan alih generasi 

Semoga uraian sing kat di atas cukup menjelaskan bahwa perbedaan 

prestasi akademik antarbangsa tidak dengan sendirinya mencerminkan 

perbedaan tingkat kecerdasan ataupun kerja keras anggota bangsa 

yang bersangkutan. Kalau dikatakan "tidak dengan sendirinya", artinya 

persoalan kerja keras mungkin masih perlu diakui menjadi sebagian dari 

persoalan, tetapi tidak semata-mata demikian. Sedikit banyak, kesenjangan 

in i juga menggambarkan ketimpangan kelas sosial, baik pada tingkat 

intra ma u pu n intern asiona I. Status "hege m on is" ba hasa I ng 9 ris ya n 9 

dominan merupakan sebagian, tetapi bukan satu-satunya, sebab dan 

sekaligus akibat ketimpangan ini. Oemikian juga soal dana. Oalam 

kondisi perkembangan ilmu yang lemah di tanah air, sulit menyalahkan 

kelas menengah terdidik yang lebih suka menghabiskan ratusan ribu 

~Menur"f catatan Bambang Pribadi (2002): ''Jajak pendapat Lifbang Kompas 
bulan April 2002 ilu ler-haMp 839 pl'tllilik telepon di Jakarta, Yogy,tkarla, Surabaya, 

'IIIPiliu 
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rupiah per bulan untuk biaya pulsa telepon seluler ketimbang buku 

akademik bikinan dalam negerL5 

Kesadaran lain yang saya dapatkan seeara tidak sengaja adalah 

persoalan kelas sosial kaum akademik_ Oi Singapura maupun Australia 

ternyata sebagian besar para kolega saya, dosen-dosen lain, adalah 

anak-anak muda Asia-termasuk anak diplomat Indonesia-dan non

Asia dari latarbelakang keluarga yang tidak bersahaja. Mereka disekolahkan 

oleh orangtua mereka ke negara-negera industrial pada tingkatsekolah 

menengah atau strata satu berbahasa Inggris, yang ternyata menjadi 

bahasa utama industri akademik di tingkat dunia. Para orangtua mereka 

itu sendiri berpendidikan setingkat sarjana, dan bekerja sebagai profesional 

di berbagai sektor mo·dern. Betapa kontras dengan kebanyakan 

latarbelakang keluarga anak-anak di sekolah saya, di kampung halaman 

saya_ Saya bayangkan, sejak kedl rekan-rekan akademik sekantor saya 

ini sejak keeil terbiasa tinggal di rumah dengan rak-rak buku milik 

keluarga, lampu baea yang tidak sering mati, dan meja tulis yang lebar, 

dan mungkin sesekali diskusi tentang sesuatu yang eanggih di meja 

rna kan. Be kerj a d i a nta ra lin gku ngan ora ng-ora n 9 se perti itu, kadang

kadang saya merasa kesasar: Sebelumnya tidak pernah saya berada di 

an ta ra ora n 9 -ora n 9 de n gan latarbela kang kelua rga terd id ik se pe rti itu. 

Sementara angka melek huruf telah dan terus men ingkat di Indone

sia, bersamaan dengan jumlah sekolah, penerbitan bahan baeaan, dan 

pembajakan, di depan kita sedang berbaris sederet generasi muda dengan 

energi, peluang, dan tantangan berbeda. Kalau pen gala man-pen gala man 

keeil dan pribadi masih bisa dijadikan semaeam petunjuk sosial, maka 

apa yang saya saksikan pada kedua anak kami ketika mereka pada usia 

sekolah menengah di Jawa Tengah mung kin memberikan petunjuk apa 

yang sedang terjadi, dan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. 

Kebiasaan membaea buku telah meneandui kedua anak kami sejak 

mereka berusia sangat muda. Dan ini bukan karena kami mendorong-

Medan, Palembang, Samarinda, Makarrar, dan Manado merryebutkan, maylit'itas respondm 
(77 perren) mmgaku tidak mempunyai kebiauum menyirihkan uang khll1l11 Jetiap bulamrya 
untuk mmlbefi buku. Perilaku tmebut terrryata bukan hanya difakukan oleh mereka yang 
berpmghasi/an minim, letapi juga olm 1!IeI"cka yang berpenghasilan lebih dari Rp 2 juta per 
bulan. " 
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dorong rnereka. Indonesia telah berubah dalam beberapa hal. Lingkungan 

teman-teman bermain, atau televisi, atau toko buku telah membina 

anak-anak menjadi makhluk yang berbeda daripada generasi saya sewaktu 

bersekolah_ Bagi anak-anak masa ini, tidak ada satu pun hari tanpa 

membaea buku. Karena mereka sulit dilepaskan dari buku, setiap pagi 

menjelang berangkat ke sekolah, kami harus melakukan tawar-menawar 

seeara seru, agar mereka tidak terlambat ke sekolah. Untuk setiap suap 

makan pag i, mereka men u ntut menyelesa i ka n d u lu satu ha la rna n korn ik 

yang mereka baea. Sebaliknya,kami menuntut. mereka rnemasukkan 

satu lengan ke baju sehabis mandi untuk setiap halaman berikut dalam 
buku komik yang mereka baea. 

Pada saat membesarkan anak-anak, saya dan istri menempati rumah 

dirias dengan jumlah kamar tidur dan luas ruangan yang lebih besar 

ketimbang rumah orangtua di kampung halaman saya_ Tetapi berbeda 

dari orangtua saya yang memiliki sendiri rumah keeil di kampung sana, 

kami belum mampu membeli sebuah rumah sendiri dari gaji s\bagai 

dosen ketika anak-anak kami mulai memiliki sebuah rak berisi buku. 

Masing-masing di satu kamar pribadi sendiri. Serubahnya prioritas 

anggaran belanja rumah antargenerasi menjadi salah satu petunjuk lain 

tentang apa yang terjad i dalam masyarakat. 

Apakah sekeping sejarah pribadi di atas menjelaskan sebuah kisah 

"kemajuan" masyarakat Indonesia yang patut disyukuri? Mungkin, tetapi 

ada tetapinya. Barangkali kisah di atas lebih indah daripada warna 

aslinya. Yang jelas, semua itu yang berlangsung sebagai riak dalam 

sebuah gelombang besar proses sosial yang di luar kendali orang per 

orang, dalam sebuah rnasa yang biasa disebut Perang Dingin, dan di 

Indonesia dikendalikan oleh sebuah rezim otoriter bernama Orde Saru. 

Paling sedikit ada dua tantangan yang menghadang generasi muda 

Indonesia di masa ini. Pertama, bersamaan dengan terjadinya alih generasi 

kaum melek huruf di Indonesia, telah terjadi semaeam alih generasi 

dalam teknologi komunikasi elektronik dengan watak dan dampak yang 

sangat berbeda dari yang pernah kita kenai sebelumnya_ Kedua, sementara 

revolusi teknologi informasi itu mulai menguneang-guneang tata sosial 

yang lama dan seluruh perangkat moral serta pranata sosial yang kita 

sebut modern itas--termasu k sekolah, ba ng u n an ad m in istrasi keba n gsaan, 
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dan perpustakaan-masyarakat Indonesia masih berutang menyelesaikan 

masa lampau. Seperti akan saya jelaskan dalam bagian terakhir catatan 

ini, sejarah tersebut punya dampak dalam soal perbukuan. Moga-moga 

saja generasi muda Indonesia berhasil mengolah beban sejarah ini 

dengan lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. 

Revolusi teknologi dan beban sejarah 

Salah satu kejutan mutakhir yang secara langsung berdampak pada 

perbukuan adalah merebaknya komputer dan internet bersama rekan

rekan sebangsanya seperti telepon seluler dan mesin reproduksi digital. 

Sudah banyak orang yang membahas berbagai ke~utan sosial yang 

bersumber dari evolusi dan inovasi di bidang teknologi komunikasi 

elektronik. Pada saat ini, dan mungkin sekali hingga akhir dekade ini, 

kita masih belum bisa menyaksikan atau membayangkan sosok lengkap 

kej uta n teknolog i in i. Mung kin sa m pa i 9 enerasi kita berpa mit da ri mu ka 

bu mi, proses perubahan in i masih pada tahap awal. Mengumpulkan dan 

mengolah data dalam jumlah besar-besaran dari seluruh jagad tidak lagi 

membutuhkan tenaga listrik atau luas ruangan yang jauh lebih besar 

ketimbang yang tersedia di ru mah kecil milik orangtua saya di kampung. 

Sementara sebagian besar masalah itu masih serba kabur, paling 

sedikit ada serangkaian pertanyaan yang telah sering menggoda orang: 

bagaimana nasib perbukuan di masa depan? Apa artinya pengarang di 

masa semua orang secara teknis bisa menjadi pengarang atau penerbit? 

Dan hak cipta? Apakah ini akan menjadi lelueon antik? Apakah semua 

pertanyaan itu merupakan kecemasan berlebih milik masyarakat yang 

"maju" dalam teknoiogi dan bukan Indonesia yang masih "berkembang" 

(kempis)? Akan masih berlakukah kategori pembedaan masyarakat yang 

be rasa I da ri perten ga han a bad ke- 20 sepe rtl itu? 

Merekayang pernah memperflmbangkan pertanyaaan itu pada 

umumnya bersepakat bahwa buku tidak akan punahatau kadaluwarsa 

hanya karena meledaknya kecanggihan teknologi komunikasi elektronik 

yang interaktif. Tetapi sulit disangkal akan terjadi perombakan besar

besaran pada bentuk, sosok, watak, dan fungsi buku, juga makna "melek~ 

huruf' dan "membaca" di masa depan, di samping pengarang, kritikus, 
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penerbit dan puhlik. Persisnya bagaimana, kita belum tahu. Yang jelas, 

sehebat -hebatnya tekn 0 log i kom u n i kasi elektron i k, da mpa knya tida k 

akan seragam di berbagai masyarakat yang majemuk di dunia yang 

masih terus timpang secara politik, ekonomi, dan informasi ini. Oi 

I nd onesia, proses perubaha n sem ua in i a kan d icerna oleh ling ku n ga n 

dan dinamika kejiwaan masyarakat dengan irama dan tempo yang 

tertentu dan tidak bisa diu bah oleh sebuah Keppres atau demonstrasi 

massa. 

Patut juga dicatat, sehebat-hebatnya revolusi teknologiinformasi di 

abad ke-21 ini, masih belum sehebat apa yang terjadi ribuan tahun 

sebelumnya dan sampai sekarang terbukti belum mampu dieerna dengan 

cukup baik oleh masyarakat Indonesia. Revolusi peradaban pertama dan 

yang terbesar dalam sejarah manusia adalah terbentuknya "bahasa': Kita 

tidak cu ku p tah u, da n tidak aka n pernah cu ku p ta h u, bagai mana 

terjadinya mukjizat yang telah membedakan kita dari makhluk-makhluk 

lain, Revolusi kedua terbesar~an masih jauh lebih dahsyat ketimbang 

teknolog i informasi pa lin 9 ca n gg ih a had in i-ada la h d iei pta ka n nya 

akasara, Terciptanya mesin eetak pada ahad ke-15 merupakan revolusi 

susu I an. Sebaga i orang ya n 9 d i la h i rka n da n d i hesa rka n d i In d on esia 

dalam paruh terakhir abad ke-20, kita layak bersyukur bisa ikut mengeeap 

peradaban setinggi itu, hu ruf demi huruf, dari hari ke hari. Rasa syukur 

ini terasa lebih penting, bila diingat paruh kedua abad ke-20 juga 

sekaligus merupakan sebuah masa dalam sejarah Indonesia yang ditandai 

oleh peristiwa antiperadaban dalam bentuk penindasan terhadap aksara 

dan bahasa, 

Men u rut Sta n ley (1996) Ord e Ba ru bertangg ung jawab atas pe la ranga n 

2.000 judul buku dan berhagai terbitan lain, Kita tidak tahu berapa juta 

persisnya jumlah eksemplar buku, berapa miliar kata, berapa biliar huruf 

tereetak yang telah dimusnahkan oleh rezim militer ini. Yang telah 

d'iketahu'l banyak orang, korban utama rezim ini adalah berbagai tulisan 

dan penulis yang dituduh berkiblat pada ideologi kiri, komun is, atau 

Ma rxis,6 Berbaga i pu hlikasi lain yang dituduh bersema ngat mem-

"Sedikit kiJah pe!11bongkaran pakra alaI perpuItakaan karya Iatah JaIU dari 
ratllJan ribu korban kekeraIan waklll illl, saslrawan Pramoedya Ananta Toer, 
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bangkitkan negara Islam di Indonesia menjadi sasaran besar lainnya 

(11 hat TAPOL, 1987). 01 sini tidak mungkin dan tidak perlu diuraikan 

berpanjang-Iebar daftar panjang penindasan atas karya tulis di zaman 

itu. Hanya saja dapat dicatat dua ilustrasi terpenting tentang tingkat 

kebiadaban rezim Orde Baru yang sulit dicari duanya di dunia. 

Pertama, Orde Baru merupakan rezim yang langka, mung kin satu

satunya di dunia, karena secara resmi dan puluhan tahun memberlakukan 

larangan terhadap penggunaan salah satu aksara dan bahasa tertua di 

dunia, dan hingga kini merupakan bahasa yang paling banyak dipakai 

manusia di muka bumi ini dan sudah menyebar di Indonesia sebelum 

terbentuknya Republik Indonesia itu sendiri, yakni bahasa China. Hal 

kedua yang luar biasa dari sikap antiperadaban Orde Baru ditunjukkan 

dalam bentuk pembakaran buku yang dianggap berbahaya secara politik. 

Bandingkan sikap ini dengan keputusan pemerintah penjajah Hindia 

Belanda keti ka berusaha men i ndas bu ku-buku nasionalistik dan 

antipenjajahan-dan disebut "bacaan [iar". Yang dilakukan bukan 

melarang buku-buku, koran, atau bahasa mereka-apalagi membakarnya 

-tetapi mendirikan sebuah lembaga bernama Commissie voor de 

Volkslecture (1908), cikal bakal Balai Pustaka (1917), yang bertugas 

m enye ba rka n baca a n ta nd i ng a n. 

Kita tidak pernah tahu berapa juta buku telah dibakar Orde Baru. 

Tetapi, pada tanggal 13 Oktober 1981 Kantor Kejaksaan Agung RI 

mengaku "hanya" membakar 972 eksemplar novel Bumi Manusia dan 

Anak Semud'[3angsa (keduanya karya Pramoedya Ananta Toer), sambil 

menyangkal tuduhan bahwa jumlah yang dibakar sudah sekitar 10.000 

(Tempo, 14 November 1981: 14). Inl baru satu contoh di satu tempat di 

satu hari dalam 32 tahun kekuasaan Orde Baru. 

Sedemikian hebat racun antiperadaban Orde-Saru menyebar dalam 

napas dan darah kehidupan bangsa ini, sehingga praktik pembakaran 

terhadap buku dengan alasan politik/ideologis masih diinginkan atau 

tmkam dalam Jural yang ditulimya tahun 1985 dan tersedia di internet (http:// 
radix,net!-bardJley!JUrat.html). Lihat juga Bab 5 "Book Censorship" dar; Laporan 
Human RighlJ Watch (1998) dan tulhan Sen dan Hit! (2000: 37-9) tentang berbagai 
bentuk sensor di m,IJa OrJe Bam. 

Huruf demi Huruf 39 GrlmidIB'MI: 
'IUPIIE.!~"""""-

dipraktikkan sesudah pemerintahan Orde Baru secara resmi dijatuhkan 

dengan tidilk hormat Para pelakunyatidak lagi pegawai negara yang 

menjalankan sebuah perintah resmi atasan, tetapi warganegara sipil. 

Sebag ian mengg una ka n ide ntitas kea ga m aa n da la m mena ma ka n kelom

poknya. Tetapi tampaknya ini merupakan siasat murahan. Warisan politik 

Orde Baru lebih dapat menjelaskan tindakan antiperadaban demikian 

ketimbang ajaran agama, karena gejala serupa tidak tampak di berbagai 

masyarakat lain dengan agama sama. 

Kalau boleh dikatakan antiperadaban, pembakaran buku sama sekali 

tidak menunjukkan pelecehan pada aksara dan buku. Ini lebih tepat 

dipahami sebagai frustrasi, ketakutan, dan protes orang yang kekurangan 

tradisi baca tulis. Mereka lebih layak dikasihani sebagai korban kurangnya 

pemerataan melek huruf, ketimbang dimusuhi sebagai penjahat. Oi 

masa Orde Baru, pendidikan melek huruf digenjot sebagai "proyek" 

men i n 9 katka n kete ram pi I a n tekn is (bu ka n pembe rdaya and a n pe

merkayaan budayal, sebagai pelengkap statistik dalam laporan untuk 

lembaga pemberi hutang luar negeri. 

Andaikan melek huruf telah memberdayakan dan membudayakan 

lebih banyak rakyat Indonesia, sulit membayangkan masih akan berkobar 

nafsu membakar buku orang lain. Jika merasa "terbakar" oleh isi tulisan 

orang lain, mereka yang melek-huruf tentunya lebih suka mengangkat 

pena dan berpolemik. Semangat membakar tulisan orang lain-karena 

diri sendiri tak cukup berdaya dalam baca-tulis-masih akan terus 

menghantu i generasi muda Indonesia di saat kemah iran dalam soal 

"burn" . ("membakar") CO dan OVO menjadi remeh-temeh dalam 

kapitalisme global. 
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