
1 

 

BUNGA RAMPAI 

KELOMPOK DISKUSI INTERDISIPLINER 

(2009-2010) 

UKSW – SALATIGA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tomi Febrianto 

Yakub Adi Krisanto 

Yodie Hardiyan 

Satria Anandita 

Onesimus Hihika 

Yesaya Sandang 

Voltaire Talo 

Teddy Delano 

James Anthony 

 
 

 

 

 



2 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Daftar Isi…………………………………………………………………………………………………… ..............  2 

Prefix…………………………………………………………………………………………………………………..  3 

Membedah “Keimanan”, “Ritual” dan Pemaknaan dalam Tarekat Al-Fesbuqiyyah 5 

• Sejarah Singkat Facebook…………………………………………………………………........  6 

• Facebook: Sebuah Kajian Teoritis……………………………………………………………  6 

• Facebook Sebagai Sebuah Wujud Social Exhibitionism………………………………  7 

• Social Displacement: Menipisnya Batas Antara yang Maya dan yang Nyata... 7 

• Need of Self Actualization...................................................................................................... 8 

Pilpres 2009: Hajatan Demokrasi ditengah Karut Marut Politik (Pasca) Pileg....... 9 

Multivitamin…………………………………………………………………………………………………….….  14 

Identitas Manusia Satya Wacana……………………………………………………………………...….  18 

Memaknai Indonesia Mini dalam Konteks Satya Wacana…………………………...………  28 

• Abstrak………………………………………………………………………………………………….  28 

• Pendahuluan…………………………………………………………………………………………. . 28 

• Memahami Konflik………………………………………………………………………………….  29 

• Prasangka, Sentimen, Steriotipe………………………………………………………………  30 

• Refleksi Penutup…………………………………………………………………………………....  31 

Identitas Majemuk, Sebuah ulasan pemikiran Amartya Sen dalam Identity and  

Violence: The Illusion of Destiny…………………………………………………………………………  33 

• Pendahuluan………………………………………………………………………………………….  33 

• Menyoal tentang Identitas………………………………………………………………………  33 

• Kritik terhadap Komunitarian…………………………………………………………………   34 

• Kritik terhadap Benturan Peradaban……………………………………………………….  34 

• Memahami Identitas (majemuk)………………………………………………………………   35 

• Penalaran, Pilihan, dan Kebebasan…………………………………………………………..  36 

• Ketidakadilan dan Kemiskinan………………………………………………………………..   37 

• Tanggapan …………………………………………………………………………………………….  37 

• Penutup…………………………………………………………………………………………………  39 

Memahami Masa Lalu Melalui Psikologi……………………………………………………………..  40 

• Pandangan Psikoanalisa………………………………………………………………………….  40 

• Pandangan Behaviorisme………………………………………………………………………..  40 

• Pandangan Humanistik…………………………………………………………………………..  41 

• Terapi kelompok sebagai jawaban terhadap pergumulan masa lalu…………..  41 

Sajak Untuk Nusantara………………………………………………………………………………………..  44 

Boleh Kau Jadi, Tapi Tolong................................................................................................................  46 

Cinta, Senyum dan Daya………………………………………………………………………………………   47 

Kita Indonesia.............................................................................................................................................  48 

Foto………………………………………………………………………………………………………………………  49 

 

 

 

 



3 

 

PREFIX 

 

Tanpa terasa seiring berjalannya waktu, pertemuan suatu kelompok diskusi interdisipliner 

civitas academica UKSW telah berjalan selama setahun. Semenjak dimulai medio April 2009, 

pertemuan yang menjadi rutin setiap sebulan sekali ini ternyata memerlukan publikasi.  

 

Ide dasarnya adalah supaya ide-ide dan tulisan-tulisan yang dibahas dalam diskusi tersebut tidak 

menguap begitu saja, melainkan dikompilasi untuk kalangan yang lebih luas. Lebih jauh, melalui 

media semacam ini diharapkan mampu membuka cakrawala diskursif dan memicu pembahasan 

lebih lanjut.  

 

Hadirnya kelompok diskusi dan media ini juga dapat dimaknai sebagai aksi menyemarakkan 

iklim intelektual akademis di kampus ini. “Discendo discimus, docende discimus”. Demikian sebuah 

pepatah dalam bahasa Latin yang berarti “kita belajar dengan menjadi murid, dengan mengajar 

kita belajar”. Berdasarkan keyakinan semacam inilah kami hadir di hadapan Anda.  

 

Bagi kami belajar bukan hanya kegiatan duduk diam dan mendengarkan (lalu lupa), sebagaimana 

sering ditemui dalam ruang kelas. Proses belajar yang kami maksud melibatkan kesadaran dari 

masing-masing individu untuk turut mengolah gagasan, menuliskan serta menyampaikannya.  

 

Dalam edisi bunga rampai Kelompok Diskusi Interdisipliner kali ini, kami menghimpun seluruh 

tulisan yang pernah disajikan dalam diskusi-diskusi hangat kami. Lebih daripada itu, edisi ini 

juga menyertakan satu puisi dan dua karya fotografi dari mahasiswa Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis. 

 

Sesuai dengan nama dari kelompok diskusi ini, tulisan-tulisan yang termuat dalam bunga rampai 

ini memiliki keragaman tema dan topik. Pada pertemuan perdana kami Tomi Febrianto (staff 

pengajar FISKOM UKSW) berkenan untuk menyajikan analisis sosiologisnya terhadap fenomena 

situs jejaring sosial yang lebih dikenal sebagai Facebook. Kemajuan teknologi tidak bisa tidak, 

turut mengambil bagian baik sebagai pembentuk kesadaran manusia atau sebagai objek 

kesadarannya. Facebook sebagai bagian dari laju perkembangan teknologi informasi 

menghadirkan ragam implikasi. Tema inilah yang dibahas oleh Tomi Febrianto.  

 

Pada pertemuan kedua bertepatan dengan menjelangnya Pilpres 2009, dan pada momentum ini 

saudara Yakub Adi Krisanto (staff pengajar Fakultas Hukum UKSW) berkenan menyajikan dalam 

forum kami analisis kritisnya terhadap pesta demokrasi tersebut.  

 

Memasuki pertemuan ketiga Yodie Hardiyan, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

UKSW (FEB-UKSW) mencoba mengolah gagasannya tentang sistem point card. Sistem ini dalam 

analisanya dianggap mematikan kesadaran dari masing-masing individu untuk terlibat dalam 

proses belajar tersebut. Keaktifan yang disasar dari sistem tersebut justru malah menggiring 

insan belajar hanya menjadi pasif untuk mengikuti setiap kegiatan yang dikonversi ke dalam 

bentuk tabel, aksara, dan angka mati.  

 

Menyambung dari pembahasan sebelumnya, pada pertemuan berikutnya saudara Satria 

Anandita (yang juga seorang mahasiswa FEB-UKSW) secara kritis-reflektif mencoba mengorek-
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ngorek keterangan macam apa yang dapat diperoleh tentang kesadaran. Karena problem 

“kepasifan” mahasiswa ada pada level kesadaran. Dalam usahanya ini ia mencoba menelusuri 

kembali cita-cita luhur Satya Wacana, yang tentunya ada dalam ruang tafsirnya.  

Kemudian pada pertemuan selanjutnya dipenghujung tahun 2009 saudara Onesimus Hihika 

berkenan untuk menyajikan suatu uraian teoritis seputar memaknai keragaman dalam konteks 

Indonesia Mini yang dianggap khas Satya Wacana. Ia mengangkat refleksinya terhadap fenomena 

konflik-konflik yang terjadi antar mahasiswa didalam kampus. 

 

Memasuki tahun 2010, forum diskusi kami dibuka oleh saudara Yesaya Sandang yang membedah 

pemikiran Amartya Sen dalam karyanya Identity and Violance. Secara singkat ia mencoba 

meringkas gagasan inti dari Sen dan mengajukan beberapa point tanggapan kritis.  

 

Seiring berjalannya waktu, jagad perfilman Indonesia dikejutkan dengan hadirnya sebuah film 

dari sineas Australia. Film yang berjudul Balibo Five tersebut bercerita tentang tewasnya lima 

orang wartawan Australia di tengah pertempuran di Timor Leste, pertempuran antara TNI dan 

milisi Timor Leste yang lebih dikenal sebagai pertempuran Balibo. Pada momentum ini forum 

kami berinisiatif untuk mengadakan diskusi atau lebih tepatnya bedah film tersebut. Kesempatan 

ini menghadirkan seorang mahasiswa FEB-UKSW asal Timor Leste, Jose M.X Da Costa sebagai 

komentator. 

 

Setelah bersama-sama mendiskusikan film tersebut, terdapat suatu point penting yang 

mengemuka, yakni tentang pentingnya berdamai dengan masa lalu. Tema inilah yang kemudian 

dibahas oleh saudara Voltaire Talo pada forum diskusi berikutnya. Dengan pengetahuan teori-

teori psikologi yang cukup, Volta banyak bicara mengenai terapi kelompok sebagai salah satu 

cara untuk menyembuhkan aneka persoalan manusia, misalnya, luka-luka masa lalu. 

 

Dua tulisan lain tambahan lainnya yang dimuat pada edisi kali ini kiranya dapat dibaca sebagai 

bentuk ungkapan dari kesadaran estetik manusia. Narasi visual atau menarasikan visualisasi, 

itulah yang coba diungkapkan oleh James Anthony melalui tangkapan kameranya. Sedangkan 

Teddy Delano mengolah beragam tema kehidupan ini melalui kata-kata yang puitis cenderung 

melankolis.  

 

Pada kesempatan perdana ini pula perkenankan kami mengundang seluruh civitas academica, 

khususnya mahasiswa atau mahasiswi dan kelompok-kelompok diskusi lain untuk berpartisipasi 

dalam forum-forum diskusi kami  selanjutnya. Kami pun sadar dengan segala keterbatasan yang 

ada, masih banyak aspek yang perlu dibenahi ke depannya. Segenap saran dan kritik tentunya 

akan sangat berharga. Hiduplah garba ilmiah kita. 

 

 
Pengasuh Kelompok Diskusi Interdisipliner 

 

Freddy Guty 

Satria Anandita 

Yodie Hardiyan 

Yesaya Sandang 
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Membedah “Keimanan”, “Ritual” dan Pemaknaan dalam Tarekat Al-Fesbuqiyyah* 
Tomi Febrianto 

 

HARI INI, siapa yang minimal tak mengenal/tak tahu apa itu Facebook, akan dianggap sebagai 

makhluk primitif tak mengenal peradaban —yang katanya sudah sangat maju ini. Mungkin 

pernyataan ini terlalu berlebihan, tapi ketika internet —sebagai bagian dari perkembangan 

teknologi dan peradaban— sudah nyaris menjadi sesuatu yang tak lagi asing bagi sebagian besar 

masyarakat —khususnya dalam hal ini masyarakat Indonesia.  

 

Facebook sebagai salah satu bagian kecil dari dari dunia internet adalah sebuah hal yang lumrah, 

normal, atau apapun untuk menyebut sesuatu yang kita kenal. Khususnya bagi mereka (anda, 

saya, kita) yang dianggap sebagai bagian dari kaum “melek informasi” —istilah terpelajar atau 

intelektual sengaja dihindari supaya tidak terkesan tendensius. Facebook adalah sebuah 

fenomena yang menarik untuk disimak. Setidaknya dilirik. Meskipun nampaknya belum habis 

orang membahas mengenai fenomena-fenomena di dunia internet lainnya, seperti blogging, e-

trading, dan e-shopping misalnya. Facebook nampaknya terlalu menarik untuk dilewatkan begitu 

saja. 

 

Belakangan ini kita juga mengenal istilah “kecanduan Facebook” yang merujuk pada 

ketergantungan yang tinggi pada diri seseorang terhadap situs ini. Ketergantungan dalam artian 

seseorang sebisa mungkin selalu terhubung dengan situs ini. Facebook bahkan (minimal oleh 

Goenawan Mohamad —yang juga diamini penulis) sampai disebut sebagai sebuah “tarekat”, 

sebuah istilah yang lebih lekat dengan ranah religius, bukan ranah teknologi macam komputer 

dan segala tetek bengek infra struktur yang menyusun dunia maya internet ini.  

 

Dalam pandangan penulis, ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Penyebutan mereka yang 

tergabung dalam Facebook bagaikan tergabung dalam sebuah tarekat adalah sebuah hal yang 

menarik untuk disimak. Dalam konteks ini, mengindikasikan bahwa dalam konstelasi wahana, 

Facebook seolah sebuah “masjid” atau “gereja”. Atau kita sederhanakan saja semacam institusi 

religius yang memiliki —sebut saja salah satunya— ritual yang mewujud laksana sebuah 

kewajiban, sebuah keniscayaan untuk dilakukan dalam sebuah konstelasi “keteraturan” oleh para 

umatnya.  

 

Siapa yang telah memiliki account Facebook dan kemudian mampu bersikap cuek dan tidak 

pernah membiarkan dirinya selalu attached terhadap komputer-internet-Facebook? Alias 

kemudian membiarkan begitu saja account Facebook tadi? Mungkin hanya sedikit dari kita yang 

mampu melepaskan diri dari “ritual” Facebook. Namun sebagaimana yang terjadi, kebanyakan 

orang tak mampu melepaskan diri dari belitan pesona dunia Facebook. 

 

 

 

 

                                                           

* Istilah Tarekat Al-Fesbuqiyyah ini saya adopsi dari tulisan Goenawan Mohamad (entah asli atau tidak GM yang ini, 

tapi saya sangat menyukai istilah yang dibuatnya…lebih “nendang”!) yang beredar dari account satu ke account yang 

lain secara berantai di Facebook. 
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Sejarah Singkat Facebook 

 

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, saat ia belajar di Universitas Harvard, bersama Dustin 

Moskovitz, dan Chris Hughes pada 4 Februari 2004. Facebook merupakan salah satu bentuk 

layanan jaringan sosial yang ada di ruang maya internet. Pada awalnya layanan jaringan sosial ini 

terbatas keanggotaannya pada mahasiswa Universitas Harvard saja, kemudian berkembang 

hingga mencakup beberapa universitas di wilayah Boston. Dan pada akhirnya mencakup 

mahasiswa manapun, siswa sekolah menengah atas manapun dan pada akhirnya, mencakup 

siapapun yang berusia 13 tahun keatas —tentu saja mereka yang mau masuk menjadi bagian 

dari jaringan ini— di seluruh dunia.  

 

Hingga saat ini tercatat pengguna aktif Facebook telah mencapai angka 170 juta di seluruh 

penjuru dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, hingga tulisan ini disusun, saya belum 

bisa mendapatkan informasi yang detail/tepat.  

 

Pengguna Facebook bisa memilih untuk bergabung dengan satu, atau bahkan lebih, jaringan 

sosial secara gratis. Ya, gratis laksana udara yang kita hirup setiap saat. Jaringan-jaringan sosial 

yang didasarkan atas dasar kota, tempat kerja, sekolah, atau wilayah tertentu. Jaringan ini 

memungkinkan penggunanya terhubung dengan anggota-anggota yang lain, sejauh dalam 

lingkup jaringan yang sama, baik secara langsung ataupun tidak.  

 

Bisa dikatakan Facebook merupakan aplikasi dari konsep jaringan sosial dengan segala 

kompleksitasnya. Kendati ia hanya hadir dalam sebuah dunia yang maya. Dibandingkan dengan 

beberapa situs sejenis —situs yang bersifat sebagai sebuah layanan jaringan sosial, Facebook 

memiliki banyak kelebihan dan sekaligus kekurangannya. Kendati begitu, saat ini bisa dinyatakan 

bahwa situs ini masih berada di tempat teratas untuk situs layanan jaringan sosial. 

 

Saat ini bahkan jika dilihat dalam konteks ekonomis finansial misalnya, Facebook dianggap 

sebagai sebuah fenomena yang menggiurkan bagi banyak pelaku ekonomi karena nilai ekonomi 

yang dikandungnya tidak sedikit. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang tertarik untuk 

membeli share saham Facebook. 

 

Facebook: Sebuah Kajian Teoritis 

 

Ada berbagai pendekatan teoritis untuk membahas fenomena ini. Tulisan ini hendak melihat dari 

konsep-konsep dalam Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Besar kemungkinan bahkan semua teori 

dalam disiplin ilmu-ilmu sosial bisa kita gunakan untuk mengkajinya. Hal ini disebabkan, 

sesungguhnya Facebook merupakan —meminjam istilah Baudrillard— sebuah simulakrum 

dunia sosial. Sebuah proyeksi maya berbagai realitas sosial yang ada di dunia nyata. 

 

Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena ini secara mendasar dibangun 

berdasarkan pemahaman subyektif penulis dengan melihat aspek-aspek yang menonjol saja. 

Sedikit diantaranya, kita bisa melihat fenomena Facebook dalam konsep: 
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• Facebook Sebagai Sebuah Wujud Social Exhibitionism 

 

Dalam beberapa bahasan, fenomena Facebook seringkali dipandang sebagai sebuah ruang maya 

dimana penggunanya bisa “nampang” dengan bebas. Konteks ini ditarik lebih jauh menjadi 

sebuah pernyataan bahwa Facebook berfungsi untuk melampiaskan syahwat narsisme. Sebuah 

tulisan di The Jakarta Post misalnya, juga melempar “tuduhan” semacam itu. 

 

Penulis sebenarnya tidak terlalu setuju dalam pandangan tersebut. Hal yang juga diamini oleh 

GM dalam tulisan yang telah disinggung diatas. Lebih tepat kiranya menyatakan bahwa Facebook 

adalah sebuah bentuk ekshibisionisme. Karena umat tarekat ini sesungguhnya tidak bertingkah 

layaknya seorang narsis. Narsis, dalam wujud mitologinya adalah Narcissus yang sibuk 

mengagumi cerminan wajahnya sendiri dalam sebuah kolam.  

 

Umat tarekat Al-Fesbuqiyyah sebaliknya, memperlihatkan dirinya ke segala penjuru dunia. 

Meskipun kadang, atau bahkan seringkali, identitas diri yang dibuka sedemikian gamblangnya 

tersebut adalah sebuah hasil proses konstruksi makna yang dengan sengaja dibentuk. Dalam 

konteks berkomunikasi, apa yang ditampilkan oleh umat tarekat ini adalah sebuah konstruksi 

makna yang kemudian hadir mewujud sebagai pesan yang memiliki agendanya masing-masing. 

Setiap umat berlaku sebagai seorang komunikator dengan otoritas penuh. Kejujuran tidak lagi 

menjadi sebuah keniscayaan.  

 

Intinya disini adalah Facebook memberi ruang dan kebebasan —bahkan keberanian untuk 

menunjukkan siapa “diri”-nya. Terlepas dari “diri” yang ditunjukkan itu telah melalui proses 

rekayasa, baik dalam skala kecil ataupun besar. 

 

Tampilan Facebook, kendati tak bisa dikatakan yang paling menarik jika dibandingkan dengan 

para “kompetitor”-nya, namun setidaknya memberi ruang bagi umatnya untuk “pamer” dalam 

cakupan yang paling luas. Para umat bisa memajang foto, video, juga bermain game baik secara 

kolektif atau individual, memasang tulisan dari yang paling serius sampai yang paling bodor, 

berkomunikasi dengan umat lain yang sedang online pada saat yang sama, dan kedepan 

nampaknya akan lebih banyak wujud ekspresi yang lain. 

 

Jika dalam dunia nyata kita masih bisa mengenali tipe kepribadian introvert dan ekstrovert. 

Facebook atau sebenarnya secara umum isu ini terjadi dalam lingkup internet, memungkinkan 

semua orang menjadi pribadi ultra-ekstrovert, karena ruang maya yang telah “meniadakan” 

kehadiran fisik, memungkinkan semua orang —tanpa kecuali— untuk mengekspresikan dirinya. 

Sepenuh mungkin. 

 

 

• Social Displacement: Menipisnya Batas Antara yang Maya dan yang Nyata 

 

Sesungguhnya, pendekatan kajian ini bisa ditujukan pada siapapun yang secara umum 

mengalami adiksi terhadap internet. Internet sesungguhnya hanyalah sebuah ruang maya. 

Sebuah cara yang menjadi salah satu alternatif manusia dalam upaya mengantisipasi 

keterbatasan ruang dan waktu. Melalui internet, kita bisa terhubung dengan manusia lain, 

bahkan di belahan bumi yang berbeda. Keterpisahan ruang dan waktu bisa diminimalisir. Apalagi 
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jika kita kaitkan ini dengan fenomena dunia yang mulai “menyatu” dalam sebuah konstelasi yang 

disebut sebagai “the global village”. Dunia seolah menjadi sebuah kampung global yang tak lagi 

memiliki batas. 

 

Namun kemudian, yang terjadi seringkali karena sedemikian terikatnya seseorang dengan 

Facebook, interaksi sosial yang dia pilih adalah interaksi yang lebih banyak dilakukan melalui 

wahana Facebook. Secara umum, displacement ini dapat dicontohkan seperti ini, seorang 

mahasiswa paham betul berita-berita global yang beredar di internet karena intensitas 

attachement-nya dengan internet yang besar. Mahasiswa ini paham betul penyebab kematian 

Heath Ledger —misalnya, namun tak tahu bahwa sore tadi kucing induk semangnya terlindas 

mobil di jalan depan kosnya. 

 

• Need of Self Actualization 

 

Secara mendasar dan ini masih berhubungan dengan persoalan ekshibisionisme di atas, 

Facebook menyediakan sebuah ruang ekspresi diri bagi setiap umatnya. Seorang umat bisa 

tampil dalam bungkus citra apapun melalui Facebook. Berbeda dengan dunia nyata yang 

membatasi manusia dengan segala tetek bengek pranata sosial, nilai, norma, aturan, dan lain-

lainnya.  

 

Siapa yang bisa melarang tampilan foto seseorang yang sudah melalui proses mark up program 

Photoshop? Siapa yang bisa melarang munculnya tulisan/artikel yang ditulis seseorang melalui 

status, wall, atau bahkan notes yang ada di account-nya? Sejauh mematuhi “aturan” yang ada di 

Facebook, semua hal akan sah-sah saja. Upaya maksimal yang bisa dilakukan bagi mereka yang 

tidak setuju —jika toh ada—hanyalah melalui ruang comment yang sempit dimana otoritasnya 

tetap saja ada di pemilik account. 

 

Facebook memenuhi kebutuhan seseorang membangun aktualisasi dirinya. Sebuah kebutuhan 

yang menurut Maslow sesungguhnya berada dalam skala prioritas manusia. Kebutuhan akan 

harga diri. Self Esteem. Kebutuhan menunjukkan aktualisasi diri sejatinya dimiliki oleh semua 

orang kendati memiliki intensitas yang berbeda antara seorang dengan seorang yang lain. 

Tarekat Al-Fesbuqiyyah menyediakan kesempatan itu, sama bagi semua umatnya. 

 

Ruang aktualisasi diri ini tersedia dalam setiap sudut Facebook. Contoh paling gamblang dan 

sederhana yang menunjukkan hal ini adalah kolom/ruang status di Facebook. Setiap umat bisa 

mengekspresikan apapun, dari persoalan paling sepele bahwa ia sedang pusing lantaran 

pacarnya ngambeg seharian hingga shout out yang diposisikan sebagai sebuah state of grace nan 

keren dari sang umat. Pencitraan diri sekali lagi menjadi titik perhatian yang patut dibedah 

dalam hubungannya dengan penggunaan status. 

 

 

 

Tomi Febriyanto 

Staf Pengajar FISKOM UKSW 

Penulis dapat dihubungi melalui decibeljunkies@yahoo.com 
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Pilpres 2009: Hajatan Demokrasi ditengah Karut Marut Politik (Pasca) Pileg 
Yakub Adi Krisanto 

 

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengungkap semua kelemahan-kelemahan yang terjadi pada 

waktu Pemilu Legislatif 2009 (pileg) baik terkait dengan persiapan, pelaksanaan maupun 

rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU. Tetapi mencoba memberikan refleksi atas 

pelaksanaan pemilu yang berhakekat ’menjadi sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat’.1 

Refleksi dimaksud untuk memberikan analisis atas peristiwa yang terjadi pada saat Pileg 

maupun pasca Pileg khususnya pada perolehan suara parpol. Analisis akan bertolak pada 

pertanyaan apakah perilaku elit (partai) politik sudah memberikan arti bagi ’kedaulatan rakyat’. 

 

Pada saat menjelang pileg 2009, masyarakat pemilih (konstituen) ’dihidangkan’ wajah-wajah 

politisi yang berwatak narsis dan terkena sindrom overconfindence. Caleg menggambarkan 

dirinya sebagai individu yang ideal nan sempurna layaknya dewa yang mampu menolong 

pemilihnya, sekaligus percaya bahwa merekalah yang akan (pasti) terpilih. Tahapan kampanye 

dijadikan wahana untuk ’menjual diri’ bahkan berani memberikan ’gizi-gizi politik’ sebagai 

bentuk tabur janji dan tebar pesona. Tabur janji dan tebar pesona sebagai bentuk komestifikasi 

politik individu agar aktraktif secara politik dengan harapan konstituen akan mengutamakan 

dirinya pada waktu berada dibilik suara. 

 

Pileg 2009 menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak memberikan edukasi politik untuk 

meningkatkan pemahaman (politik) warga negara terhadap pelaksanaan demokrasi prosedural. 

Pemilu sebagai salah satu  ’prosedur’ demokrasi untuk melaksanakan daulat rakyat hanya 

dimaknai secara dangkal yaitu meraih dukungan untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen. 

Padahal dalam demokrasi terkandung berbagai nilai-nilai yang harus (dapat) diinternalisasi oleh 

masyakarat. Internalisasi nilai-nilai demokrasi yang harus menjadi perhatian utama bagi 

masyarakat Indonesia adalah kebebasan (freedom), kesamaan (equality) dan majority rule.  

Internalisasi nilai demokrasi harus dilakukan dengan pendidikan politik warga negara. Dimana 

secara normatif pendidikan politik warga tersebut menjadi tugas partai politik.2 Tetapi ternyata 

selama 3 (tiga) kali pemilu, masyarakat lebih banyak learning by doing daripada mendapatkan 

pendidikan politik dari partai politik. Learning by doing ini cenderung menggunakan ’ilmu titen’’ 

artinya pengetahuan dan kearifan diperoleh dengan mengamati dan mengingat segala sesuatu 

baik perilaku, informasi, pengetahuan yang muncul selama pelaksanaan demokrasi baik dari 

media massa maupun obrolan warung kopi oleh sesama warga negara. 

 

Selama pileg 2009 masyarakat hanya disodorkan oleh wajah-wajah narsis yang ke-PD-an tanpa 

kemauan untuk memberikan pencerahan politik berupa informasi-informasi yang obyektif 

mengenai dunia politik khususnya peran, tugas dan fungsi lembaga legislatif. Kondisi ini 

mengalami konvergensi dengan watak personal dan kolektif konstituen yang dibentuk 

pengetahuan ’ilmu titen’ yaitu bahwa caleg yang nantinya terpilih menjadi legislatif akan mudah 

melupakan konstituennya dan lebih memikirkan dirinya sendiri daripada berjuang untuk 

membela kepentingan rakyat. Sehingga yang terjadi adalah logika politik yang demikian, 

                                                           

1 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR/D dan DPD (selanjutnya 

disebut dengan UU Pileg). 
2 Lihat Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
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’sebelum kami dibohongi oleh para caleg lebih baik kami mengambil manfaat dengan melakukan 

transaksi politik yaitu seberapa besar para caleg tersebut mampu membeli suara kami untuk 

bertransformasi menjadi dukungan dalam mendudukkan mereka di kursi legislatif’. 

 

Demokrasi transaksional terjadi di Indonesia dan ini sebenarnya melemahkan demokrasi itu 

sendiri. Yaitu dengan basis pemikiran sebagai berikut, bahwa model transaksional antara 

konstituen dengan caleg akan menghasilkan logika politik ’suara sudah dibayar lunas, dan rakyat 

tidak berhak menuntut lebih dari apa yang sudah dibayarkan’. Sehingga polah tingkah legislator 

bukan lagi menjadi urusan rakyat, karena suara rakyat sudah dibeli dan dibayar lunas untuk 

jangka waktu 5 tahun kedepan. Polah tingkah legislator baru akan disadari oleh rakyat ketika 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah merugikan rakyat, seperti penggusuran, 

kenaikan tarif/retribusi, atau berbagai penertiban yang dilakukan negara. 

 

Masih terkait dengan masalah demokrasi prosedural adalah hilangnya kesempatan warga negara 

untuk menggunakan hak pilihnya akibat dari kelalaian penyelenggara pemilu (KPU) dalam 

mendaftar warga negara. Mungkin penulis terlalu arogan ketika menggunakan istilah kelalaian 

KPU, tetapi bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelengggaran 

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Penyelenggaraan Pemilu) menyatakan salah 

satu tugas dan wewenang KPU adalah ’memuktahirkan data pemilih berdasarkan data 

kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih’. Tugas dan wewenang tersebut 

menempatkan KPU sebagai ’tersangka’ utama dalam hilangnya hak pilih warga negara di Pilpres 

2009. Saling lempar tanggung jawab oleh KPU kepada pemerintah harus dikembalikan pada 

Pasal 8 UU Penyelenggaraan Pemilu bahwa [1] pemuktahiran data yang berasal dari pemerintah 

menjadi tugas dan wewenang KPU; [2] penetapan daftar pemilih dari hasil pemuktahiran data 

juga menjad tugas dan kewenangan KPU. 

 

Permasalahan mengenai daftar pemilih yaitu fakta mengenai warga negara yang tidak dapat 

menggunakan hak pilih dapat dikonstruksi sebagai pelanggaran HAM.  

 
Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, ”setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan”. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, ”setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat diskriminatif tersebut”. Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

”setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ”setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara............” 

  

Ketentuan normatif diatas dapat menjadi rujukan yuridis atas keniscayaan pelanggaran HAM 

dalam keberadaan warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak 

terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tetapi ketika permasalahan 

tersebut terungkap ke publik tidak muncul penjelasan yang komprehensif atas fakta tersebut 

kecuali pengelakan dan saling lempar tanggung jawab. Masifnya jumlah warga negara yang tidak 

terdaftar dalam DPT menunjukkan lemahnya manajemen KPU dalam memutakhirkan data 

pemilih. Kelemahan ini melahirkan pelanggaran HAM atas hak pilih warga negara yang perlu 

dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara pemilu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah 

pelanggaran HAM tersebut dapat mendelegitimasi hasil pemilu? Jawaban pertanyaan tersebut 

dalam makalah ini hanya akan dijelaskan sebagai berikut, bahwa terjadi delegitimasi pileg 2009 
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tetapi hanya khusus terkait dengan kelalaian penyelenggaraan pemilu ditingkat pusat dan daerah 

dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan undang-undang.  

 

Delegitimasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU/D, dan tidak mempengaruhi 

legitimasi proses hasil pemilu secara keseluruhan. Kecuali apabila tidak terdaftarnya pemilih 

dalam DPT merupakan gejala dengan kuantitas mayoritas. Tetapi bukan berarti ini menjadi 

penyederhanaan pelanggaran HAM dalam substansinya, karena seperti diungkapkan diatas 

bahwa ini menjadi pelanggaran HAM yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara 

Pemilu. 

Paparan diatas hanya menunjukkan betapa dangkalnya pelaksanaan demokrasi pada pileg 2009. 

Dan kedangkalan ini akan berimbas pada bentukan koalisi parpol menghadapi pilpres dengan 

tema utama ’gejala demokrasi transaksional’ Indonesia.  

 

NAMA JK – WIN SBY berBUDI MEGA-BOWO 

Parpol 

Pendukung 

GOLKAR & 

HANURA 

PD, PKB, PPP, PKS, 

PAN 

PDIP & GERINDRA 

Persentase Suara 18.960.627 

(19,90%) 

46.844.008 

(49,17%) 

19.246.497 

(20,20%) 

Persentase Kursi 125 (22,32%) 314 (56,07%) 121 (21,61%) 

 

Gejala demokrasi transaksional tidak bermaksud menafikan keniscayaan dalam praktek politik 

yang cenderung kompromistis dan mengutamakan akomodasi kepentingan. Tetapi yang ingin 

dilihat dalam demokrasi transaksional dalam praktek koalisi parpol untuk pilpres adalah koalisi 

dibentuk hanya semata-mata mengedepankan rasionalitas kekuasaan. Praktek koalisi 

mengesampingkan kesamaan platform dan ideologi, dan secara ’aklamasi’ menyatakan dirinya 

mempunyai banyak kesamaan dan menjadi modal untuk ’bergandengan tangan’ dalam 

mengusung capres-cawapres. Bahkan mematut diri dalam pertemuan resmi partai sebagai ’cucu 

ideologis’ partai tertentu sehingga membentuk kesamaan ideologi antar parpol yang (akan) 

berkoalisi. 

 

Koalisi yang dibangun banyak menabrak logika politik dan itu menjadi sah terjadi di Indonesia. 

Sehingga ketika SBY menyatakan bahwa cawapres yang dia pilih adalah Boediono yaitu Gubernur 

BI, parpol teman koalisi ’berteriak’ lantang menentang pilihan SBY. Tetapi selanjutnya yang 

terjadi teriakan lantang tersebut tidak mempunyai implikasi politik apapun. Kesahan model 

demokrasi transaksional di Indonesia terjadi karena yang dikejar hanya kekuasaan dan 

kekuasaan dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan pundi-pundi ekonomi pribadi dan 

kelompok. Pengejaran kekuasaan seperti ini memang tidak harus secara langsung demikian 

tetapi dengan bertambahnya jejaring kekuasaan maka imbas ekonomi-finansial akan terjadi 

secara otomatis.  

 

Dalam konteks demikian rakyat berada ’dipinggir arena permainan politik’ dimana kemaslahatan 

rakyat hanya menjadi komoditas politik yang lebih banyak menjadi sarana ’mempercantik’ diri 

daripada sebagai ’wajah dasar’ yang akan dibentuk untuk lebih mempercantik wajah tersebut. 

Artinya rakyat hanya menjadi ’modal pinggiran’ sedangkan ’modal utama’ adalah kerjasama 

(baca: koalisi) antar (elit) parpol dan kemamuan untuk menyamakan kepentingan. Sebagai 
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’modal pinggiran’ maka arti penting rakyat hanya sebatas dimanfaatkan untuk mengantarkan 

(elit) parpol ke kursi kekuasaan. Rakyat menjadi ’kuda tunggangan’ politik yaitu pertama, bahwa 

koalisi terjadi akibat hasil pileg yang diluar ’dugaan’ (elit) parpol. Dimana sebelumnya parpol 

secara overconfidence mengusung nama capresnya, namun kemudian diketahui hasil pileg tidak 

mampu memenuhi persyaratan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut dengan UU Pilpres), 

 
”Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang 

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum 

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” 

 

Kedua, bangunan koalisi dilakukan berdasarkan perolehan suara pileg. Setelah mengetahui 

bahwa hasil pilpres maka pragmatisme politik menjangkiti (elit) parpol ibarat epidemi virus 

H1N1. (Elit) parpol melakukan strategi ’SKSD’ (sok kenal sok dekat) agar bisa memenuhi 

ketentuan parliamentary treshold. Fakta ini menunjukkan bahwa parpol menempatkan rakyat 

bukan sebagai penyangga berdirinya parpol, tetapi hanya sekedar menjadi deret angka untuk 

menentukan keberlangsungan perolehan kekuasaan atau memperoleh daya tarik politik. Dititik 

ini perilaku parpol menjadi ’genit’, ’lenjeh’ dan ’lebay’, karena [1] parpol mencoba merayu partai 

lain agar mau berkoalisi dengan parpolnya; [2] tiba-tiba parpol yang selama ini berjauhan 

bahkan bermusuhan menjadi dekat; dan [3] parpol juga berlebihan dan melupakan sejarah 

kebersamaan politik yang sedang atau pernah dilakukan. 

 

Ketiga, parpol yang memenuhi electoral treshold tetapi tidak memenuhi parliamentary treshold 

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilres tidak berani menyatakan tidak mengusung capres-

cawapres dan tidak melakukan koalisi dengan parpol manapun. Karakter kuat politik parpol 

terindikasi pada hal ini, yaitu bagaimana parpol hanya mengejar kekuasaan meski dipaksakan 

dengan melakukan pelacuran politik karena yang ingin diraih adalah tersalurnya libido politik 

dan tidak mau melakukan ’mansturbasi’ politik. Sehingga yang penting bisa melakukan ’coitus’ 

politik dengan mengesampingkan identitas politik ’lawan jenis’ politiknya. 

 

Demokrasi transaksional dan rasionalitas kekuasaan yang digambarkan diatas sudah menjadi 

patologi politik Indonesia. Dinyatakan sebagai patologi karena terjadi dilapis ’atas’ dan ’bawah’ 

politik Indonesia tanpa kemampuan mengidentifikasi ’siapa meniru siapa’. Namun mobilisasi 

patologi tersebut yaitu demokrasi transaksional dan rasionalitas kekuasaan sudah mendasari 

praktek politik, dimana masyarakat terjebak juga pada pragmatisme politik yang sempit dan 

berorientasi kekinian tanpa mempertimbangkan konsekuensi politik yang harus ditanggung. 

Ketiadaan pertimbangan karena minimnya pencerahan politik dari hasil pendidikan politik yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga politik. 

 

Elite politik (baca: legislatif terpilih) hanya berlogika ’aku membeli hak pilih agar kursi parlemen 

ku raih’, demikian pula masyarakat, ’aku terima harganya urusan diluar harga EGP’. Masyarakat 

dan elit parpol (dan caleg) hanya berpikir dalam logika linear yaitu melakukan transaksi akan 

diperoleh kekuasaan demikian berlaku sebaliknya kekuasaan yang diperoleh berguna untuk 

melakukan transaksi (politik). Demokrasi transaksional dan rasionalitas kekuasaan menjadi 

wajah demokrasi kita yang terbentuk dalam pileg dan pilpres. Sehingga apabila itu digabungkan 
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maka akan terjadi traksaksi kekuasaan dalam masyarakat Indonesia. Dan transaksi kekuasaan ini 

telah membelit dalam kehidupan masyarakat dan setiap aspek kehidupan bernegara. Kasus-

kasus hukum seperti korupsi dan mafia peradilan menjadi bentuk nyata dari transaksi 

kekuasaan, atau illegal logging/fishing, privatisasi BUMN juga menjadi bentuk traksaksi 

kekuasaan yang melihatkan kekuasaan global. 

 

Demokrasi transaksional dan rasionalitas kekuasaan harap menjadi peringatan bagi warga 

bangsa dalam melakukan olah politik. Peringatan dimaksud untuk memberikan kemampuan bagi 

insan intelektual agar berhati-hati dalam olah politik yang bisa mengantarkan kepentingan 

masyarakat diluar ’permainan politik’ dan menempatkannya berada di urutan terakhir skala 

prioritas pembangunan bangsa. Dan pertanyaan terakhir untuk menjadi refleksi kita adalah 

salahkah apabila rakyat juga melakukan traksaksi politik dan mengejar kekuasaan dalam bentuk 

’recehan’? Ataukah ini sebenarnya menjadi hasil pembelajaran politik pasca reformasi 1998 

selama ini? 

 

Bagaimana dengan prediksi pilpres 2009? Siapa yang akan menjadi presiden-wakil presiden 

2009-2014? Dua pertanyaan yang sulit dijawab selain akan menjadi keniscayaan di masa yang 

akan datang. Pemenangan pilpres sangat tergantung dari multi faktor yaitu [1] koalisi yang 

terbentuk, [2] popularitas & elektabilitas pasangan (tidak tergantung figur capres saja), [3] 

kelembagaan yaitu mesin parpol yang membentuk koalisi, [4] strategi kampanye, [5] 

kemampuan finansial dan [6] mood politik konstituen. 

 

Diantara keenam indikator tersebut, penulis lebih tertarik mengamati mood politik konstituen 

sebagai faktor penting (bukan utama) dari terpilihnya capres-cawapres. Mood politik konstituen 

ini akan dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang sekarang ini dialami dan tingkat harapan 

individu terhadap masing-masing pasangan capres. Apakah situasi ekonomi saat ini sudah 

dirasakan oleh masyarakat lebih baik dan layak dipertahankan? Apabila sudah baik apakah 

rakyat menaruh harapan pada presiden incumbent ataukah menaruh harapan kepada capres lain 

dengan tingkat harapan yang lebih tinggi? Mood politik konstituen masih belum bisa ditebak, 

bahkan apabila diamati pemberitaan media maka ada upaya yang menghentikan (sementara) 

polling atau jajak pendapat dalam melihat popularitas atau elektabilitas capres-cawapres.  

 

Mood politik konstituen memegang peranan penting meski bukan utama dan ironinya juga bisa 

terbentuk secara artifisial sebagai konsekuensi dari model demokrasi transaksional dan 

rasionalitas kekuasaan. Analisis yang demikian maka akan mudah jatuh pada asumsi bahwa yang 

mempunyai ’gizi politik’ yang besar akan memenangkan pertarungan pilpres. Dan ini belum 

tentu, karena mood politik konstituen berkelindan dengan strategi kampanye dan ketepatan 

dalam menyerahkan ’gizi politik’. Pernyataan ini mengacu pada pengalaman pilpres dimana 

legislatif incumbent mengandalkan asumsi ini, ’hasil kekuasaan berguna untuk melakukan 

transaksi politik’ dan hasilnya banyak yang jeblok. Sehingga kunci kemenangan dalam pilpres 

adalah pengelolaan mood politik konstituen oleh capres-cawapres, dan sejarahlah yang akan 

membuktikan kebenaran ’kunci’ ini. 

 

Yakub Adi Krisanto 

Staff Pengajar Fakultas Hukum UKSW 

Penulis dapat dihubungi melalui brm_yakub@yahoo.co.id 
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Yodie Hardiyan 

 

BERJUMPA suatu pertanyaan menggelikan. Apakah kegiatan kemahasiswaan di Universitas 

Kristen Satya Wacana, Salatiga harus selalu disertai kebijakan kartu poin (point card) atau Kredit 

Keaktifan Mahasiswa (KKM)? 

 

Kini, pengumuman mengenai kegiatan kampus UKSW seperti seminar, pelatihan, diskusi, sampai 

pengerahan (recruitment) panitia tidak jarang dihiasi informasi iming pemberian poin bagi 

mahasiswa. Semacam penawaran. 

 

Tertafsir: penawaran tersebut agar mahasiswa sudi berpartisipasi. Apabila tiada kartu poin? 

Sepertinya, asumsi dan prediksi yang berlaku: kegiatan bakal sepi peminat, sia-sia, tidak laku. 

Tanpa kartu poin, kegiatan kemahasiswaan terasa ganjil, asing, aneh dan bahkan seperti bukan 

bikinan mahasiswa UKSW. 

 

*** 

 

KATA ORANG yang ikut meracik kartu poin, apatisme mahasiswa-lah sasaran tembaknya. 

Apatisme berniat dibasmi. Mulia, memang. Ini cerita tentang tahun 2000 dan hanya berlaku 

untuk Fakultas Ekonomi. Ketika itu, katanya FE sedang “gemuk” alias punya jumlah mahasiswa 

yang sungguh banyak. Tujuh tahun kemudian, dengan gubahan sana-sini, semua fakultas 

diharuskan menelan kebijakan ini. 

  

Mungkin, tujuan atau ide awal kartu poin baik. Sebagai alat motivasi. Mahasiswa digiatkan. 

Disuntikkan rangsangan. Diiming penghargaan. Tentu atas nama soft skill. Agar (maha)siswa 

tidak melulu memungut seabrek teori dari kelas kuliah (hard skill?) yang terkadang pasif, sepi 

gairah dan kaku. 

 

Landasan pikirannya menarik. Tapi terjemahan harapan bisa lahir tidak kembar, bahkan cacat, 

ketimbang ”yang diinginkan”. Mahasiswa — yang menjalani dan menghadapinya—  perlu 

menyaksikan, menyungging senyum, memeriksa kerusakan. Sedikit atau keseluruhan. Kebetulan 

gerbang sanggahan, protes, kritik tidak digembok. 

 

Kata katalog fakultas pelopor, mahasiswa wajib memenuhi poin sebanyak 250 untuk mengikuti 

ujian akhir. Indeks prestasi tak dikejar sendirian sebagai suatu angka akhir. Kartu poin 

menemani dan sering berwujud hantu yang sering menakut-nakuti. Namun tidak bisa dihindari 

dengan cara menyembunyikan kepala di bawah bantal! 

 

Pada akhirnya, suka tidak suka, mau tidak mau, mahasiswa wajib ikut kegiatan kemahasiswaan 

agar bisa lulus, raih gelar kesarjanaan atau dinobatkan sebagai mahasiswa yang rampung kuliah 

secara formal di kampus.  

 

Cara umumnya, jadi panitia kegiatan. Duduk manis menonton seminar. Berpartisipasi dalam 

pelatihan. Berpolah di lembaga kemahasiswaan atau kegiatan di luar kampus. Masing-masing 
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punya bobot. Pokoknya, kumpulan dari bobot-bobot itu harus minimal mencapai 250. Yang 

termutakhir, minimal 1000 bagi angkatan 2007 dan sesudahnya. 

 

Bila tidak? Katakanlah ”mahasiswa A” di Salatiga tidak mengamalkan. Menurut peraturan, ia tak 

diijinkan ikut ujian. Maka, lunasi dulu bagian dari 250 atau 1000 itu. Yang menjadi pertanyaan: 

apakah ”semua” mahasiswa harus patuh alias ”semua” nya harus mendapat soft skill ala UKSW 

terkini? Sungguh sakralkah soft skill itu?  

 

Oke, katakanlah soft skill itu punya sejuta guna atau ”bermanfaat”. Namun menggemaskan (jika 

bukan menggeramkan) bila memaksakan seolah-olah ”semua” mahasiswa menganggapnya 

”bermanfaat”, menginginkan bahkan membutuhkan. Keraguan ini setidaknya ditimbulkan dari isi 

”kitab” KKM: ”fakta menunjukkan bahwa kompetensi soft skill lebih dibutuhkan ketimbang hard 

skill semata-mata, dengan perimbangan 80% soft skill : 20 % hard skill.”  

 

Dalam amatan saya, jauh lebih banyak mahasiswa yang mencemplungkan diri ber-hard skill 

ketimbang ber-soft skill atau keduanya sekaligus. Kalau fakta yang disajikan memang benar 

adanya begitu, lantas buat apa ”kurikulum 144 SKS” dipertahankan? Mengapa tidak diganti 

kurikulum dengan SKS yang lebih sedikit agar mahasiswa punya alokasi waktu, tenaga, pikiran 

yang lebih untuk ber-soft skill, misalnya.  

 

Kalau benar 144 SKS jauh lebih penting dari segi akademik ataupun ”administratif negara”, 

mengapa fakta (argumentatif?) yang diajukan dalam kitab KKM terbaca ”ganjil” (karena terbalik 

dari amatan) serta begitu ”arogan” karena seolah-olah mahasiswa harus punya persentase soft 

skill lebih tinggi ketimbang hard skill? 

 

Dalam satu-dua perdebatan, saya pernah disajikan suatu pandangan. “Kartu poin itu berguna 

menjadi insentif agar mahasiswa ikut kegiatan.” Kira-kira begitu. Yang menjadi pertanyaan: 

apakah sudah sedemikian tidak menariknya kegiatan kemahasiswaan sehingga harus ada 

insentif segala? 

 

Sepertinya akan menjadi perdebatan seru. Tapi “menarik” atau “tidak menarik” ukurannya 

sungguh sangat pribadi, “subyektif” atau “obyektif” sekalipun perlu alat ukur yang jelas. Namun, 

kebijakan kartu poin seolah hendak melumpuhkan cita-citanya sendiri. Dengan adanya kebijakan 

kartu poin, kegiatan kemahasiswaan seperti diseragamkan. Benar, ada perbedaan antara 

pelatihan dan seminar. Benar, ada perbedaan antara kelompok bakat minat jurnalistik dan 

sinematografi.  

 

Yang disamakan (secara sistematis) adalah apa yang dicari melalui sarana-sarana tersebut. Ikut 

seminar bertema kebangsaan bukan karena tertarik perihal nasion. Ikut kelompok bakat minat 

jurnalistik bukan karena ingin belajar melaporkan peristiwa. Cita-cita “ideal” dalam katalog atau 

KKM seperti “membentuk profil dan karakter mahasiswa” malah direbut oleh kartu poin yang 

(ironisnya?) disiapkan untuk menemui keidealan tadi. 

 

Jangan heran bila seminar, pelatihan atau apapun itu yang berfasilitas kartu poin nyaris selalu 

disesaki atau dipadati. Yang berbayar, apalagi gratisan. Yang ”dibutuhkan” atau ”tidak 

dibutuhkan”. Yang penting poin. Demi tuntutan tak terelakkan saat menanam harapan sebagai 
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lulusan perguruan tinggi. Kartu poin tawaran penting penyelenggara kegiatan. Boleh jadi, 

kegiatan sarat peserta dianggap ”sukses”. Kuantitas menang. Kualitas? Saya belum bisa menuduh 

macam-macam.  

 

Efek samping diproduksi kartu poin. Salah satunya,”citra”. Kesan selintas-pandang yang muncul 

yaitu sivitas akademika (seolah-olah) cukup bergairah memburu ilmu pengetahuan lewat 

kegiatan di kampus. Kampus terasa hidup. Ramai. Dari berita media, tanpa sengaja sekalipun, 

tercipta citra bahwa UKSW dewasa ini (masih) sangat dinamis. Gunanya? Seabrek, terangkai jadi 

satu: sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampaui. Salah satunya kata sakti yang biasa disebut 

”promosi”. 

 

*** 

 

IBARAT suplemen multivitamin, kartu poin UKSW itu berdosis tinggi. Tujuannya sih bagus. 

Menyehatkan. Membangkitkan stamina yang loyo. Mahasiswa peminumnya. Tapi dosis tinggi bila 

tidak sesuai anjuran apalagi keadaan, akibatnya bisa fatal. 

 

Kefatalan itu pelan merambat ke pendangkalan. ”Yang ideal” menjadi seperti antah berantah, 

kabur, tidak jelas. Mari, kita menengok (lagi) cuplikan sejarah dan perkembangannya kini akan 

konsep yang dipermasalahkan di artikel ini.  

 

Begini ceritanya. Kan, UKSW pernah studi banding konsep ini dari salah satu kampus Surabaya. 

Mengapa saya menuduh dosis kartu poin di UKSW ”tinggi”? Nah, seperti apa yang ”rendah”? 

Ukuran, patokan, tingkatan, dalam perumpamaan multivitamin seperti ini mungkin tergesa-gesa, 

terburu-buru. Tapi, setidaknya kita perlu perbandingan. Kita tilik dua alinea berikut.  

 

Kartu poin di kampus Surabaya itu hampir sama pada tataran tujuannya, ”motivasi untuk 

menjadi aktivis-aktivis kampus” atau ”membentuk profil dan karakter mahasiswa”. Tapi ia bukan 

penghalang ikut ujian. Cukup sebagai salah satu syarat wisuda. Artinya, mahasiswa boleh ikut 

ujian meski tak memenuhi capaian minimal kartu poin. 

 

Katakanlah ”mahasiswa B” di kampus Surabaya itu tidak mengamalkannya. Si B boleh ikut ujian 

dan bila lulus ia segera menanggalkan status mahasiswanya. Tanpa perlu melunasi kartu 

poinnya.  

 

Ya, palingan si B tidak bisa ikut pakai toga ramai-ramai barengan para wisudawan atau 

wisudawati yang berkumpul serentak di balairung, gedung pertemuan, auditorium, university 

center atau apalah namanya. 

 

Potret si B berdiri gagah mengenakan toga sambil nyengir kuda tak akan terpampang di ruang 

tamu rumahnya. Sebelum lunas, si A tak bisa ikut ujian. Hemat saya, jika benar kegiatan ini 

adalah ”beban” bagi mahasiswa, maka Si B dibebani lebih ringan daripada Si A di UKSW karena 

kartu poin ”hanya” untuk wisuda, bukan ujian. 

 

Seorang kawan pernah bertanya: lantas, apabila kartu poin dihapus bagaimana kalau mahasiswa 

semakin pasif, acuh tak acuh, LK tidak lagi diminati dan bla bla bla?  
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Kalau begitu, jawabannya sederhana tapi rumit. Masalah pembentukan karakter mahasiswa tidak 

hanya terletak pada jawaban kartu poin. Mungkin terangkum dalam masalah-masalah mendasar 

lainnya yang terkubur dan saling berkaitan di UKSW. Apa yang Anda temukan? 

 

 

 

 

Yodie Hardiyan 

           Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW 

Penulis dapat dihubungi melalui love24buzz@yahoo.co.id 
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Identitas Manusia Satya Wacana 
Satria Anandita 

ALKISAH hiduplah seorang mahasiswa bernama Yodie Hardiyan. Dia kuliah di Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Satya Wacana angkatan 2006, sama dengan saya. Sekitar sebulan yang lalu, 

Yodie membawakan makalah diskusi bulanan Kelompok Diskusi In(ter)disipliner. Dia bicara 

panjang lebar soal Kredit Keaktifan Mahasiswa — di FE itu disebut “point card” — hal yang 

sepertinya sudah jadi keprihatinannya sejak lama. 

Apa yang saya simpulkan dari paparan Yodie waktu itu adalah kehadiran Kredit Keaktifan 

Mahasiswa ternyata semakin memperparah “budaya seolah-olah” di Satya Wacana. Di FE pernah 

ada satu kuliah umum diikuti oleh ratusan mahasiswa, sehingga Museum Rekor Indonesia pun 

merasa perlu memberi penghargaan kuliah itu sebagai “kuliah umum dengan peserta terbanyak”. 

Dan, tentu saja, ini mengundang liputan media massa. FE UKSW ditampilkan sebagai (seolah-

olah) salah satu fakultas terdinamis di UKSW. Mahasiswanya haus kegiatan semua. Begitu haus 

ilmu, sampai-sampai satu kegiatan bisa diikuti ratusan orang, sampai-sampai dapat rekor MURI. 

Itulah citra yang tergambar di media massa. Indah memang. 

Padahal saya tahu, itu semua bohong-bohongan saja. Saya tahu bahwa saat “kuliah umum” itu 

sudah dimulai, ada beberapa panitia masih pontang-panting lari keliling kampus buat menjaring 

peserta. Ternyata jumlah peserta yang sudah masuk masih belum memenuhi kuota pemecahan 

rekor. Bujuk rayu pun dilancarkan: ada konsumsi mewah, ada kredit poin, gratis pula. Akhirnya 

kuota terpenuhi dan rekor terpecahkan. 

Ini sih bukan kuliah, tapi pecah-pecahan rekor, begitu pikir saya waktu itu. 

Saya pikir akan lebih sulit buat panitia waktu itu untuk mencapai kuota jika tak ada kredit poin. 

Sekadar informasi, kredit poin (istilah populer Kredit Keaktifan Mahasiswa) adalah salah satu 

piranti sakti untuk memobilisasi massa di Satya Wacana. Bikin saja kegiatan dan jangan lupa 

cantumkan iming-iming poin pada media publikasi. Pasti banyak mahasiswa bersedia jadi 

peserta, sekalipun harus bayar. Makanya di FE sempat terjadi kasus “jual-beli poin”. Kegiatan 

yang sudah penuh dan ditutup pendaftarannya, masih terbuka untuk mahasiswa yang butuh 

poin, meski mereka harus membayar lebih mahal untuk kontribusi kegiatan. Tapi coba saja bikin 

kegiatan (gratis) tanpa iming-iming poin, pasti jumlah mahasiswa yang berminat jadi peserta 

tidak lebih banyak dari jari tangan. Saya sudah pernah coba. 

Jadi siapa bilang mahasiswa butuh kegiatan? Siapa bilang mahasiswa butuh ilmu? Mahasiswa itu 

butuh poin! 

Mahasiswa butuh kredit poin karena itu menjadi syarat kelulusan. Mahasiswa butuh kredit poin 

karena takut nanti tidak bisa ikut ujian. Kalau tidak bisa ujian, tidak bisa lulus. Kalau tidak bisa 

lulus, nanti tidak bisa cari kerja. Kalau tidak dapat kerja, hidup serasa di neraka. Begitu bukan 

logika mahasiswa Satya (kebanyakan)? 

Hal yang sama dengan kredit poin (namun lebih terlembaga) adalah perkuliahan intrakurikuler 

kita. Mahasiswa harus melalui tahap belajar ini-itu, begini-begitu, dengan berbagai macam 
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ukuran dan peraturan yang sudah diwahyukan oleh fakultasnya masing-masing, untuk bisa lulus 

dan mendapat secarik kertas sakti bernama Ijazah. Ijazah ini nanti akan berguna sekali untuk 

menaklukkan hati calon mertua, untuk mendapatkan Ijab Sah. Sehingga kalau mau mendapat Ijab 

Sah itu tadi, mematuhi wahyu fakultas menjadi salah satu sunnah bagi para mahasiswa. 

Mahasiswa diminta untuk manut wae, pasrah bongkokan, dan tidak neko-neko. Sudah ada rel 

gaftar alir matakuliah yang dipasang oleh fakultas. Dan rel ini adalah kebenaran mutlak karena 

diturunkan sebagai wahyu, sementara fakultas adalah tuhannya. Anda tinggal ikuti rel itu saja 

dan niscaya tidak akan kesasar, tapi masuk jurang. 

Saya tahu kok ada banyak lulusan Satya menganggur. Dan lebih banyak lagi yang stres cari kerja. 

Barusan juga saya baca di milis Ikatan Alumni Satya Wacana bahwa ada staf HRD sebuah 

perusahaan yang berkeluh tentang lulusan Satya ber-IPK nyaris sempurna, tapi minim ide di 

bidang studinya. Oh, mungkin itu karena si lulusan cuma ber-IPK nyaris sempurna, dan belum 

sempurna. Coba kalau sempurna, pasti tidak begitu. Andia, kalau Anda mau kaya ide di bidang 

studi Anda, Anda harus jadi tuhan, setidaknya tuhan dalam kriteria fakultas Anda, tuhan Anda. 

Anda harus ikuti rel itu tadi dengan sepenuh hati, agar bisa masuk jurang dengan sepenuh hati 

pula. Kalau masuk jurangnya sepenuh hati, bisa langsung mati tanpa harus kesakitan dulu. Jadi, 

ya selamat tinggal, tuhanku sayang …. :) 

Kenapa sih seperti ini? Kenapa banyak lulusan Satya nganggur dan stres cari kerja (dan nggak 

dapat-dapat pula)? Kenapa ada lulusan ber-IPK nyaris sempurna, tapi miskin ide di bidangnya? 

Kenapa? Kenapa? Kenapa? 

Saya menduga-duga dalam permenungan saya, jangan-jangan sistem perkuliahan intrakurikuler 

kita yang kelewat sophisticated itulah biang keroknya. 

Sadari saja, mahasiswa Satya kuliah dengan beban ratusan SKS, matakuliah wajib aneh-aneh dari 

A sampai Z, gaftar alir serumit rangkaian PCB, apalagi? Nanti dalam setiap perkuliahan, setiap 

dosen juga punya aturan pribadi, mulai dari aturan berbusana sampai aturan penjatahan nilai. Ini 

belum ditambah kewajiban lain sebagai warganegara Satya Wacana yang baik dan benar, seperti 

ikut-ikut kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan poin kredit keaktifan. 

Kuliah di Satya terlalu banyak aturan. Dan setiap aturan selalu ditegakkan di atas ukuran yang 

ujung-ujungnya cuma goresan nilai di atas kertas thok! 

Makanya banyak mahasiswa Satya jadi manusia “pencari nilai”. Nilai A di transkrip, dan bukan 

nilai-nilai kemanusiaan, keilmuan, maupun kasih yang selalu digembar-gemborkan Kekristenan. 

Mereka pikir kadar kemanusiaan adalah abjad yang termaktub dalam transkrip untuk 

matakuliah Kewarganegaraan. Kadar keilmuan dari abjad matakuliah Filsafat dan Metodologi 

Penelitian, dan kadar kasih dari matakuliah Etika Kristen. 

Karena memang itulah yang dikehendaki oleh tuhan kita, fakultas kita. Anda bisa saja punya 

kemampuan berfilsafat oke, tapi kalau Anda tidak ambil matakuliah Filsafat dan dapat nilai 

bagus, ya jangan harap bisa lulus. Sementara yang diajarkan pada matakuliah itu adalah sejarah 

tentang filsafat, dan bukan cara berfilsafat. Padahal sejarah tentang filsafat cuma hapalan, 
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sementara berfilsafat adalah sebuah laku kehidupan. Ngelmu kuwi tinemune kanthi laku, kata 

orang Jawa. Jadi kalau Anda tidak melakukan kegiatan berfilsafat, Anda sebetulnya sedang tidak 

belajar filsafat. Tapi meski begitu, Anda masih bisa dapat nilai A. Caranya dengan menghapal 

setiap titah dosen (yang dalam hal ini adalah tuhan di kelas), lalu menyalinnya ulang di atas 

kertas ujian. Ikuti perintahnya dan jauhi larangannya, maka nilai A ada di tangan … eh, di 

transkrip — kecuali dosen Anda adalah tuhan yang tidak konsekuen. 

Dan ini berlaku buat semua matakuliah. Makanya lulusan Satya bisa punya IPK nyaris sempurna, 

tapi ilmunya jeblok. Karena semasa kuliah dia memang tidak pernah melakoni ilmunya dengan 

sadar, tapi hanya atas dasar membebek dosen. Dosen Anda suka dibebek karena dia adalah 

bebek. Dan kalau Anda suka membebek pada bebek, ya simpulkan sendiri. Masih untung kalau 

cuma bebek dan bukan bebek angsa, sehingga tidak saya potong dan masak di kuali. 

Haruskah pendidikan tinggi di Satya Wacana diselenggarakan dengan cara demikian? Terlalu 

banyak aturan, padahal profil lulusan yang didamba adalah creative minority. Ini kontradiktif, 

menurut saya. 

Satya Wacana tidak bisa meluluskan seorang kreatif dengan terlalu banyak aturan. Kreativitas 

adalah sifat alamiah manusia yang melekat karena berpikir ketika menghadapi masalah atau 

tantangan. Masalah adanya saat ini dan tantangan adanya di masa depan, sedangkan aturan 

selalu ketinggalan jaman. Jadi buat apa membebani mahasiswa dengan aturan-aturan sebegitu 

banyak kalau yang kita tuju adalah minoritas kreatif, minoritas berdayacipta? 

Aturan dibuat untuk mengatur, menciptakan harmoni dan keselarasan. Tapi kalau kebablasan, 

maka namanya adalah pemaksaan, bahkan penindasan. 

Dalam sistem perkuliahan yang begitu sophisticated, tidak adakah penindasan? Saya rasa banyak. 

Sistem kita adalah sesuatu yang mekanis, padahal manusianya (baca: mahasiswa) adalah 

makhluk organis. Akan selalu ada ketidakcocokan, sehingga dibutuhkan kompromi. Dalam 

kompromi selalu ada pihak yang mengalah. Sing waras ngalah. Dan berhubung yang punya 

kewarasan adalah mahasiswa, maka ya mahasiswanya yang mengalah, menyesuaikan diri 

dengan sistem. Tapi karena terlalu banyak mengalah, akhirnya yang waras bisa jadi tidak waras. 

Mahasiswa jadi gila. Stres karena kuliah. Belajar tidak lagi menyenangkan. 

Karena belajar sudah tidak menyenangkan, maka timbul kemalasan. Kemalasan ini, didukung 

oleh kegilaan tadi, menyebabkan mahasiswa sulit untuk berpikir logis. Mereka ingin jadi orang 

pintar, tapi malas belajar. Karena itu mereka berpura-pura saja jadi orang pintar. Caranya dengan 

mencari nilai, nilai di transkrip dan bukan nilai yang esensial. Dan caranya sudah saya sebutkan 

tadi, yaitu dengan membebek pada dosen. Memang, di luar cara ini, masih ada cara-cara alternatif 

seperti, misalnya, mencontek, plagiasi, dan jurus-jurus sakti mandraguna lainnya. Tapi karena 

agama Kristen bilang bahwa mencontek dan plagiasi itu dosa, maka banyak juga mahasiswa 

kembali ke jalur aman, yaitu jalur bebek, meskipun sekali-sekali mencontek juga. Kan sekali-

sekali, jadi cuma dua kali dong …. Tinggal minta maaf sama Tuhan Yesus, pasti dikasih 

pengampunan dosa. Jadi tetep bisa masuk sorga, kan? :) 
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Satya Wacana memang bangsa yang religius. Dan religiusitas itulah yang menyelamatkan para 

mahasiswanya dari jalur dosa kembali ke jalur bebek yang aman-aman saja. Maka di kelas-kelas 

kuliah kita akan temukan bebek-bebek berwujud manusia. Mereka ini raganya saja manusia, tapi 

mentalnya bebek. Suka membebek. Dosen juga bebek karena suka sekali kalau dibebek, 

mendapat pengikut. Jadi lengkap sudah komplotan bebek ini. Mahasiswanya bebek. Dosennya 

juga bebek. 

Dan bebek sama sekali tak punya kesadaran. 

SEKARANG mari kita berjika-jika. Jika mahasiswa Satya Wacana sama dengan mahasiswa bebek, 

apakah Satya Wacana sama dengan bebek? 

Saya jadi ingat pergumulan saya tiga tahun yang lalu, ketika masih mahasiswa baru di Satya. Saya 

mendebatkan dalam pikiran saya sendiri tentang apa arti Satya Wacana. Saya adalah mahasiswa 

Satya Wacana. Satya Wacana adalah bagian dari identitas saya. Jika saya tak tahu apa itu Satya 

Wacana, maka itu artinya saya tak mengenali diri saya sendiri. 

Jadi apa itu Satya Wacana? 

Orang-orang bilang Satya Wacana adalah “setia kepada Firman Tuhan”. Kalau begitu, apa itu 

Firman Tuhan? Orang-orang Kristen bilang Firman Tuhan adalah apa yang tertulis di Alkitab. 

Alkitab adalah kumpulan Firman Tuhan, dan kita harus setia kepadanya. Begitu kata orang-

orang. Jadi kalau Yesus memerintahkan Anda untuk berjalan sejauh dua mil bersama orang yang 

meminta Anda berjalan satu mil, ya Anda harus lakukan itu. Tidak kurang tidak lebih. 

“Lho? Ya jangan saklek begitu. Firman Tuhan kan perlu kita interpretasikan juga sesuai kondisi 

kita sekarang. Makanya kita kenal hermeneutika,” kata Pak Tua dalam pikiran saya. 

Kalau kata-kata Pak Tua itu benar, maka sebaiknya Satya Wacana ganti nama saja, menjadi Satya 

Tafsiran Wacana. Karena Firman Tuhan jelas sudah beda dari interpretasi tentang Firman Tuhan. 

Kalau perintah Alkitab kita tafsir dulu baru kita jalankan, mana yang sebenarnya kita ikuti? 

Perintah Alkitab atau tafsiran kita tentang perintah Alkitab? 

Ah, mungkin Alkitab bukan kumpulan Firman Tuhan, tapi cuma kumpulan catatan tentang 

Firman Tuhan. Tapi apa bedanya Firman Tuhan dengan catatan tentang Firman Tuhan? 

Para praktisi jurnalisme mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. 

Andaikan saja bahwa saya adalah wartawan yang sedang berhadapan dengan seorang 

narasumber. Saya akan melakukan wawancara lisan untuk topik yang sedang saya liput. Sebagai 

alat bantu, telah saya siapkan satu buah buku, satu buah pena, dan satu buah perekam. 

Alat perekam saya hidupkan. Klik. Saya mulai mengajukan pertanyaan, dan si narasumber 

menjawab. Saya mulai mencatat kata-katanya di buku. Pita kaset perekam saya biarkan jalan 

terus. Wawancara selesai. 
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Mana sebenarnya yang merupakan kata-kata si narasumber? 

Yang dia ucapkan sendiri, yang tercatat di buku, atau yang terekam di pita kaset? Jawabannya 

sudah pasti adalah yang dia ucapkan sendiri pada waktu itu juga. Itulah kata-katanya. Yang 

tercatat di buku hanyalah catatan kata-katanya. Dan yang terekam di pita kaset hanyalah 

rekaman kata-katanya. Jadi ada tiga entitas berbeda di sini, yakni kata-kata, catatan kata-kata, 

dan rekaman kata-kata. Dan karena ketiganya merupakan entitas yang berbeda, maka wajar jika 

nantinya timbul perbedaan isi. Saya mungkin bisa salah tulis. Perekam saya bisa saja menangkap 

suara lain, hingga suara narasumber tidak terekam jelas. Yang jelas, perbedaan terbesar dari 

ketiga entitas tersebut adalah keberadaannya. Kata-kata si narasumber hanya ada ketika dia 

mengucapkannya pada waktu itu juga. Setelah itu lewat, ya sudah, tidak ada lagi, hilang bersama 

waktu. Tapi catatan dan rekaman kata-katanya masih ada dan bisa diakses orang lain, di waktu 

yang lain. 

Apakah Alkitab bisa kita pandang seperti itu? Sebagai catatan Firman Tuhan saja? Dan bukan 

Firman Tuhan itu sendiri? Karena di Alkitab tertulis bahwa Yesus berkata begini dan begitu. 

Firman adalah kata-kata. Apakah Alkitab sekadar kumpulan catatan kata-kata Yesus? 

Saya kira tidak juga. 

Pandangan seperti itu bahkan terlalu “tinggi” buat Alkitab. Karena ternyata Alkitab tidak hanya 

terdiri dari Injil, dan Injil tidak melulu Yesus berkata ini dan itu. Bagian yang menceritakan 

bahwa Yesus berkata ini dan itu mungkin bisa dianggap sebagai catatan kata-kata Yesus, Tuhan 

orang Kristen. Tapi yang bukan? 

Baca saja kata-kata Paulus di 1 Korintus 7:12. “Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, 

katakan ….” 

Bahkan Paulus sendiri mengakui bahwa kata-katanya bukan kata-kata dari Tuhan. Tapi kenapa 

orang Kristen selalu menyebut surat-surat Paulus sebagai Firman Tuhan? Mari, bapak ibu 

sekalian, kita baca Firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal sekian dari ayatnya yang 

kesekian sampai selesai. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bla bla bla bla bla. Itulah yang 

sering saya dengar di gereja. 

Apakah Paulus adalah Tuhan? 

Kalau Paulus bukan Tuhan, maka saya tentu tidak berani mengklaim bahwa Alkitab adalah 

kumpulan catatan Firman Tuhan. Lalu apa dong? 

Bagi saya, Alkitab tak lebih dari sekadar buku sejarah. Dan yang namanya buku sejarah sudah 

pasti tidak dapat dibuktikan kebenaran maupun kesalahannya. Orang hanya bisa percaya. Karena 

fakta-fakta yang tertulis sudah lewat dan tak bisa diulang. Bisanya hanya direka ulang dan 

berdasarkan pada katanya. Katanya Alkitab begini, katanya orang begitu. Meski saat ini ada saksi 

mata yang memberatkan kesaksian Alkitab soal penyaliban Yesus, misalnya, kita pun hanya bisa 

memilih untuk percaya. Percaya si saksi mata, atau tetap percaya Alkitab? Semua sekadar 



23 

 

kepercayaan. Karena kita tidak mengalami sendiri peristiwa penyaliban itu. Dan keberadaan 

peristiwa itu tak dapat dibuktikan secara ilmiah. 

Semua memang tidak perlu dan tidak harus dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, apologis 

Josh McDowell menggunakan metode historis-legal untuk “membuktikan” kesaksian Alkitab. 

Membuktikan dalam tanda kutip, karena sebenarnya yang dilakukan McDowell hanyalah 

menunjukkan seberapa wibawakah kesaksian Alkitab sehingga layak untuk dipercaya. Sekali lagi, 

percaya. 

Dan kepercayaan adalah melulu sebuah pilihan. Kita bisa bebas memilih untuk mempercayai 

sesuatu atau tidak. Tidak ada yang salah dalam hal mempercayai. Tapi juga tidak ada yang benar. 

Yang ada hanyalah ketidaktahuan. 

Kalau benar dan salah sesuatu itu dinilai dari fakta, maka kita perlu mengalami fakta itu sendiri, 

sebelum akhirnya menjatuhkan penilaian. Dalam ketidaktahuan, penilaian benar dan salah 

mengandung risiko besar untuk menyimpang dari yang sebenarnya. Berani ambil risiko? 

Saya berani. Karena itulah saya memilih untuk mempercayai kesaksian Alkitab soal Yesus, bahwa 

dua ribu tahun yang lalu ada seorang yang bernama Yesus Kristus, yang mati disalib, dikuburkan, 

bangkit lagi, lalu naik ke sorga di hadapan publik. 

Tapi pertanyaan saya soal Firman Tuhan belum juga terjawab. 

Kalau Alkitab cuma buku sejarah, lalu Firman Tuhan itu yang mana? Kalau Tuhan adalah Yesus 

dan Firman adalah kata-kata Yesus, apakah itu berarti Firman Tuhan hanya ada saat Yesus 

berada di bumi? Jika demikian, berarti Firman Tuhan itu telah lewat dan tak ada lagi. Yang ada 

hanyalah beberapa penggal catatannya yang termaktub dalam buku sejarah bernama Alkitab. 

Lalu apa yang hendak disetiai oleh Satya Wacana? Setia pada catatan Firman Tuhan? 

Saya tak dapat menjawab pertanyaan ini. Saya menyerah untuk membongkar makna Satya 

Wacana. Dan saya tetap tinggal pada ketidaktahuan. Ketidaktahuan akan identitas diri saya 

sendiri. 

Inilah yang saya anggap sebagai krisis identitas. Dan orang yang punya krisis identitas adalah 

orang yang bingung sekaligus linglung. Dia tak tahu darimana dia berasal dan kemana dia akan 

pergi. Dia tak punya dan tak tahu arah. Akhirnya ya membebek, seperti bebek-bebek itu tadi. 

Mudah dimobilisasi oleh piranti sakti semacam kredit poin. Takut berbeda pendapat dengan 

dosen karena nanti nilainya jelek di transkrip. Dan setia pada rel gaftar alir matakuliah yang 

menuju ke jurang. 

Barangsiapa tidak ingin jadi bebek, perlu sadar tentang identitasnya sendiri. Berhubung saya 

tidak mampu mengetahui identitas saya sebagai mahasiswa Satya Wacana, saya lepaskan saja 

identitas itu dan memutuskan untuk jadi manusia saja. Tanpa embel-embel Satya Wacana lagi. 
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Lalu apa itu manusia? 

Oleh kesepakatan bahasa nenek moyang kita, mahkluk-mahkluk ganteng dan cantik seperti kita 

disebut manusia. Para biolog menggolongkan spesies kita ke dalam taksonomi mereka dengan 

tatanama binomial Homo sapiens, yang oleh kaum Darwinis dianggap sebagai keturunan kera. 

Kowe iku anake kethek. Itu pelajaran bahasa Jawa. Apakah Darwin bersekongkol dengan orang 

Jawa? Saya tidak tahu. 

Dan saya juga tidak tahu apakah Darwin mengalami sendiri peristiwa evolusi kera-manusia itu 

sehingga bisa berkata bahwa kita adalah keturunan kera. Saya tidak tahu, dan saya hanya bisa 

percaya. Tapi saya memilih untuk tidak percaya. 

Saya berpaling pada buku. Ada buku agama yang berpendapat bahwa manusia adalah ciptaan 

yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Lha Tuhan itu apa? Kalau saya tahu Tuhan itu apa, 

mungkin saya bisa tahu bagaimana mendapat Firman Tuhan di sini dan sekarang. Tapi saya tetap 

tidak tahu Tuhan itu apa, maka saya lanjut membaca. 

Kelanjutannya, saya bertemu Sigmund Freud yang bicara soal id, ego, dan superego. Lalu juga 

Carl Jung yang bilang bahwa manusia punya kesadaran dan ketaksadaran, Eric Berne yang 

mencetuskan analisis transaksional, sampai Buddhisme yang punya konsep tentang pencerahan 

yang sukar saya cerna. 

Jauh lebih gampang mengalami pencerahan, ketimbang mencerna konsep tentang pencerahan. 

Bersama Petrus Wijayanto, seorang dosen FE UKSW, saya berkenalan dengan Kawruh Jiwa. 

Kawruh artinya “pengetahuan”. 

Pengetahuan timbul dari tahu. Tahu terjadinya di sini, sekarang, dan begini. Kalau tahu tapi nanti, 

berarti masih rancangan. Tahu tapi tadi, artinya sudah menjadi ingatan. Orang memang suka 

merancang masa depan, dan mengingat-ingat masa lalu. Biar saja. Suka-suka orangnya. 

Tahu berarti ada yang mengetahui dan ada yang diketahui. Juga ada proses mengetahui. Saya 

tahu ada laptop di hadapan saya dengan melihat. Saya adalah yang mengetahui. Laptop adalah 

yang diketahui. Melihat adalah proses mengetahui. Dan saya dan laptop adalah dua entitas 

berbeda. Saya bukan laptop dan laptop bukan saya. Yang mengetahui tidak sama dengan yang 

diketahui. 

Sebagai manusia, saya tahu bahwa saya punya pikiran, ingatan, perasaan, dan sensor indrawi. 

Bisa terasa jelas perbedaannya. Ketika saya sedang berpikir, rasanya beda dari mengingat, beda 

juga ketika saya sedang kecewa. Rasanya melihat sudah pasti beda dari menyentuh, atau 

mendengar. Tapi semua rasa itu satu adanya dalam diri manusia. Mereka tidak pisah, tapi pilah. 

Kebenarannya silakan Anda cek sendiri sekarang. Apakah betul Anda punya pikiran, ingatan, 

perasaan, dan sensor indrawi? 

Kalau dilanjutkan, Anda akan merasakan juga bahwa ada keinginan. Anda ingin makan. Anda 

ingin tidur. Anda ingin lulus kuliah. Anda ingin membolos. Anda sedang naksir dosen Anda dan 
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ingin tidur bareng dengan dia. Anda tahu bahwa Anda punya keinginan. Dan kadang keinginan 

itu saling bertentangan. Anda ingin lulus kuliah, tapi tidak ingin masuk kelas. Inginnya main saja 

setiap hari. Tidak usah belajar, tapi bisa jadi sarjana. Itu contoh. Apakah Anda tahu bahwa Anda 

punya keinginan? 

Kalau iya, kembalilah ke rumus pengetahuan tadi, bahwa yang mengetahui tidak sama dengan 

yang diketahui. Ketika Anda tahu bahwa Anda punya keinginan, apakah Anda yang tahu sama 

dengan Anda yang punya keinginan? Tentu saja tidak. Ada dua Anda di sana. 

Aku tahu aku sedang marah, misalnya. 

Aku yang tahu bahwa aku sedang marah bukanlah aku yang sedang marah. Ada dua aku di sana. 

Aku yang tahu dan aku yang sedang marah. Dalam konsep Kawruh Jiwa, aku yang tahu itu 

disebut Aku Tukang Nyawang (nyawang artinya “melihat”), sedangkan aku yang sedang marah 

disebut Aku Kramadangsa. Si Kramadangsa ini bisa marah, senang, sedih, pusing, lapar, lelah, dan 

sebagainya. Sedangkan si Tukang Nyawang hanya “melihat”, mengetahui tindak tanduk si 

Kramadangsa. 

Kramadangsa adalah zat, raga badaniah. Pikiran, ingatan, perasaan, dan sensor indrawi tercakup 

di dalamnya, sehingga entitas-entitas itu pada dasarnya bisa diteliti secara biologis seperti kata 

para psikolog biologis. Pikiran bukanlah sesuatu yang independen dari tubuh kita. 

Kramadangsa selalu digerakkan keinginan (dalam bahasa Jawa disebut “karep”). Karep ini 

disebut oleh pelajar Kawruh Jiwa sebagai energi, dan sifatnya melekat (inheren) dalam zat 

Kramadangsa. Hal ini sesuai dengan pernyataan fisikawan Fritjof Capra dalam buku The Tao of 

Physics, bahwa gerak adalah unsur intrinsik materi. Manusia hidup, kramadangsanya selalu 

bergerak, karena hidup memang adalah gerak. Jika ada manusia tidak bergerak, maka 

sebutannya bukan manusia lagi, tapi mayat alias sudah mati. Orang mati sudah tidak punya 

keinginan apa-apa lagi. Mau dikubur silakan, dikremasi juga tidak bakal protes. 

Jadi, yang namanya manusia itu pasti makhluk hidup. Tersusun dari zat (Kramadangsa). Memiliki 

pikiran, ingatan, perasaan, dan sensor indrawi. Digerakkan keinginan, dan memiliki Aku Tukang 

Nyawang. Inilah identitas manusia menurut konsep Kawruh Jiwa. 

Para pelajar Kawruh Jiwa sangat menekankan pentingnya menyadari keberadaan si Tukang 

Nyawang untuk mengetahui segenap tindak-tanduk Kramadangsa. Ketika Anda sedang marah, 

ketahuilah bahwa Anda sedang marah. Dan setelah tahu bahwa Anda sedang marah, tanyalah 

pada diri sendiri kenapa Anda marah. Gunakan pikiran. Apakah marah itu perlu? Apakah marah 

menyelesaikan masalah? Atau malah akan menambah masalah? Jika hubungan sebab-akibat 

antara kemarahan dan penyebab marah telah jelas, maka yang muncul hanyalah pilihan, mau 

terus marah atau berhenti marah? Di sinilah pikiran kembali mengambil peran. Kalau mau 

berhenti marah, ya penyebab marah itu ditinggalkan. Dan Anda tidak lagi marah. Itu contoh 

dalam rangka pengendalian diri. 

Kasus-kasus lain bisa jadi lebih rumit, sehingga kadang kita bisa temui situasi dimana kita tak 

tahu lagi apa keinginan kita sendiri. Saya tidak tahu apa mau saya. Begitu misalnya. Hal ini bukan 
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berarti si Tukang Nyawang tidak sedang aktif atau “merem” terhadap keinginan itu, melainkan 

hanya karena keterbatasan pikiran dalam menangkap “informasi” dari si Tukang Nyawang. Dan 

keterbatasan ini semata-mata perkara kebiasaan saja. Orang yang pikirannya makin sering 

tertuju pada si Tukang Nyawang, akan semakin mudah mengetahui. Caranya ya dengan sadar. 

Saya sadar saya sedang marah. Dan kenapa saya marah? Jawabannya didapat ketika kita 

menyadari keberadaan Tukang Nyawang dan memperhatikan “informasi-informasi” darinya. 

Jadi siapa sebenarnya tokoh bernama Tukang Nyawang ini? 

Ki Wagiman Danu Rusanto, seorang tokoh pelajar Kawruh Jiwa, menyebut Tukang Nyawang 

sebagai “Yang Ada”. Pengertian ini mirip dengan konsep Tuhan menurut orang Israel, yakni 

Yahweh. Yahweh berarti “Dia Yang Ada”. Nama ini bermula dari pertanyaan Musa ketika 

bertanya pada Tuhan tentang siapa jati diri-Nya, dan Tuhan menjawab, “Ehyeh asyer ehyeh.” Aku 

ada yang aku ada. Namun dalam Alkitab versi Terjemahan Baru yang diterbitkan Lembaga 

Alkitab Indonesia, frasa tersebut diganti dengan “aku adalah aku”. Dan nama Yahweh diganti 

dengan “TUHAN” (huruf besar semua). 

Sekarang mari kita berspekulasi, bermain othak-athik gathuk. Perhatikan salah satu amsal yang 

dikutip Satya Wacana sebagai motto: “Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan.” 

Karena “TUHAN” sama dengan “Yahweh”, dan “Yahweh” sama dengan “Dia Yang Ada”, maka kita 

bisa mengganti bunyi Amsal itu menjadi: “Takut akan Dia Yang Ada adalah permulaan 

pengetahuan.” 

Saya juga pernah membaca bahwa kata “takut” pada amsal bukanlah scared, melainkan reverence. 

Penyeganan. Jadi mari ubah lagi amsal itu hingga menjadi: “Penyeganan akan Dia Yang Ada 

adalah permulaan pengetahuan.” 

Apakah ini cocok dengan pengertian pelajar Kawruh Jiwa? 

Para pelajar Kawruh Jiwa akan mengatakan bahwa menyadari keberadaan si Tukang Nyawang 

itu, Yang Ada itu, adalah permulaan pengetahuan. Karena memang si Tukang Nyawang adalah si 

Maha Tahu. Dia tahu Anda sedang marah. Dia tahu Anda sedang lapar. Namun si Tukang 

Nyawang tidak marah dan tidak lapar. Dia hanya tahu saja. 

Tapi itu baru permulaan. Dan permulaan pengetahuan bukan pengetahuan. Sehingga jika kita 

ingin mendapat pengetahuan, maka kita perlu mengarahkan pikiran pada si Tukang Nyawang 

dan menyadap “informasi-informasi” darinya, serta melakukannya. Maka menyadari keberadaan 

Yahweh dalam diri kita pun tidak cukup untuk menghasilkan pengetahuan. Jika ingin 

berpengetahuan, ikutlah Yahweh, sadap firman-Nya dan laksanakan dengan setia. Satya Wacana. 

Caranya ya dengan menjaga diri tetap sadar. Tidak terbutakan keinginan. Berpikir rasional dalam 

menghadapi fenomena. Memahami hubungan sebab-akibat. Dan tidak menghakimi dengan dasar 

ayat-ayat Alkitab. Kasih kok menghakimi? Bukankah ada perintah bahwa setiap hal harus kita uji 

dengan roh, dan bukan dengan uji literatur? Alkitab kan cuma literatur, sedangkan Yahweh 

adalah roh, sebagaimana Tukang Nyawang juga dimengerti sebagai roh. 
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Tapi lantas dimana posisi Yesus jika kita menyembah Yahweh? 

Saya tidak tahu. Dan saya hanya bisa percaya pada dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa 

nama Ibrani Yesus adalah Yeshua yang berasal dari frasa Yahweh Shua (artinya “Yahweh adalah 

keselamatan”). Atas dasar inilah kemudian saya menafsir bahwa Yesus sebenarnya adalah 

Yahweh sendiri yang menjelma ke dalam rupa manusia. Yesus adalah Bapa dan Tuhan yang 

dikenal Israel pada masa Perjanjian Lama, namun ditolak pada Perjanjian Baru. 

Kalau tafsiran saya benar, maka jelas sudah bahwa Yesus ada dalam diri setiap orang. Tuhan 

selalu ada beserta kita dan firman-Nya selalu tersedia bagi orang-orang yang mau menyadari 

keberadaannya. Lebih bagus lagi kalau dilaksanakan dengan setia. Satya Wacana. 

 

 

 

 

Satria Anandita 

Mahasiswa FEB UKSW 

Penulis dapat dihubungi melalui str@nedw.org 
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Memaknai Indonesia Mini dalam Konteks Satya Wacana 
Onesismus Hihika 

 

Abstrak 

Tulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan: (1) Apakah Konflik  antar mahasiswa antar etnik  yang terjadi 

merupakan ketidaktahuan indvidu (kelompok) bahwa ia (mereka) memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah; atau (2) Individu (kelompok) mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya 

tapi tidak mau melakukannya. Pertanyaannya adalah mengapa ia (mereka) tidak mau melakukannya? (3) Apakah 

individu (kelompok) cenderung menghindari sesuatu karena ia tidak mau tahu akan sesuatu tersebut; atau (4) 

Individu (kelompok) merasa kesulitan memahami akan sesuatu tersebut JJika perbedaan adalah sesuatu yang alami, 

mengapa harus terjadi konflik (fisik), jika dikatakan bahwa manusia yang diberi kemampuan akal-budi untuk 

mengatasi persoalan? Dalam konteks bermahasiswa di UKSW, Apakah ini merupakan indikasi bahwa mahasiswa 

UKSW belum memahami dengan tepat apa perbedaan itu sendiri? Jika pemahaman adalah sebab persoalan, maka 

pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan demi membawa pemahaman ke arah yang benar tentang perbedaan 

itu sendiri? Apakah ini juga mengindikasikan bahwa mahasiswa UKSW belum menggunakan kemampuan akal-

budinya pada fungsi yang sebenarnya? Karena itu apa tugas universitas untuk membawa mahasiswanya 

menggunakan kapasitas akal-budinya pada fungsi yang sebenarnya? Diantara semua pertanyaan yang harus kita 

jawab diatas, satu pertanyaan yang mungkin menjadi perenungan kita bersama adalah untuk apa kita ‘berteman’? 

Pendahuluan 

Pluralitas adalah kenyataan yang tak terelakan. Pluralitas memiliki dua wajah sekaligus. Jika 

dikelola dengan baik pluralitas akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa bagi pencapaian 

tujuan-tujuan bersama. Dalam bahasanya Suwarto Adi, keragaman (pluralitas) yang dikelola atas 

dasar kesetaraan akan mampu mendorong terciptanya kreativitas, persaingan sehat dan terbuka, 

dan pada akhirnya akan memacu saling pengertian (Suwarto. A:2009) Tetapi, pluralitas dapat 

terjadi sebaliknya, jika pluralitas itu salah dikelola. 

 

Satya Wacana dikenal dengan semboyan “Indonesia Mini” karena keragaman ini. keragaman 

Satya Wacana ini telah menjadi nilai “jual” sendiri bagi kampus ini ketika mempromosikan 

dirinya keluar. Tetapi, keragaman ini juga yang dapat menjadi ancaman bagi Satya Wacana 

sebagai institusi. 

 

Kenyataan bahwa setiap tahun diselenggarakan pameran budaya (ekspo budaya) masing-masing 

etnik yang ada di UKSW. Seharusnya, makna dari ekspo budaya adalah upaya dari budaya-

budaya yang ada di UKSW untuk memperkenalkan dirinya agar tidak saja dikenal, tetapi 

dipahami oleh kelompok budaya yang lain. Dalam pengalaman pengamatan saya, pameran 

budaya sering justru menjadi ajang gagah-gagahan kelompok etnik tertentu, sehingga kesan yang 

muncul dari pameran budaya adalah upaya untuk menunjukkan diri (etnik) lebih tinggi dari yang 

lain. Kadang terbesit tanya, jika budaya adalah bentuk respons setiap yang hidup atas tuntutan 

lingkungannya dan jika kita memahami bahwa lingkungan setiap manusia hidup pada dasarnya 

berbeda-beda, dalam konteks apa kemudian ada yang begitu berani mengklaim bahwa 

budayanya bisa “lebih tinggi” dari yang lain?  

 

Sebagai sebuah lembaga, “kelihatannya” UKSW baru dapat mengelola keragaman itu sebatas 

pada promosi lembaga. Jika UKSW benar-benar serius pada pengelolaan keragaman etnik yang 

ada di UKSW mengapa sering terjadi konflik (fisik) antar mahasiswa yang skalanya bahkan 
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melibatkan massa dan harus berurusan dengan pihak-pihak hukum. Berikut adalah contoh-

contoh konflik yang berskala massa dan harus berhadapan dengan hukum: (1) konflik antara 

mahasiswa asal Ambon dengan mahasiswa asal Papua (2) konflik antara mahasiswa asal Ambon 

dengan mahasiswa asal Kalimantan (3) konflik antara mahasiswa asal Ambon dengan mahasiswa 

asal NTT (Kupang dan Sumba).  

  

Memahami Konflik 

Interaksi, sosialisasi dan komunikasi antar manusia pada semua level, baik pada level 

komunikasi antar pribadi, antarkomunitas, bahkan antar bangsa tidak selalu berjalan mulus. 

Selalu ada dinamika dalam komunikasi tersebut. Dinamika ini oleh masyarakat dikatakan sebagai 

dinamika yang destruktif maupun yang konstruktif. Sudut pandang dinamika komunikasi, 

interaksi dan sosialiasi pada semua level ini sangat tergantung pada sudut pandang masyarakat 

memahami apa yang disebut dengan konflik. Liliweri menyebutkan ada beberapa mitos tentang 

konflik itu sendiri (Liliweri: 246-247, 2005): 

 

Pertama, ada mitos yang mengatakan bahwa suasana harmoni itu normal; kalau ada konflik, 

maka keadaa itu tidak normal. Ada yang beranggapan bahwa mitos itu “salah”. Yang benar, 

konflik merupakan sesuatu yang alamiah. Konflik itu normal, tidak dapat dielakkan sepanjang 

ada interaksi dan kerjasama antarmanusia 

 

Kedua, ada mitos yang mengatakan bahwa konflik dihasilkan dari perbedaan kepribadian. Mitos 

ini juga dianggap “salah” oleh beberapa masyarakat. Yang benar, kepribadian tidak menimbulkan 

konflik. Konflik terjadi karena ada perbedaan sikap dan persepsi dalam relasi antar manusia 

 

Ketiga, ada mitos yang mengatakan dengan mudah bahwa konflik dan pertentangan itu sama, 

dan inipun dianggap “salah”. Yang benar, pertentangan hanya berupa perbedaan opini, sedang 

konflik lebih menunjukkan ancaman. Pertentangan dibatasi oleh kewajaran, sedang konflik 

disertai ancaman, kemarahan, bahkan acap kali dilakukan secara irasional. 

 

Keempat, ada mitos yang menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa luar biasa yang dapat 

merusak, namun dapat dipecahkan. Namun, ada mitos lain yang mengemukakan hal sebaliknya 

 

Kelima, konflik merupakan suatu proses karena dilihat sebagai sesuatu yagn terjadi, bersifat non 

zero sum game, produktif dan dapat dikelola. 

 

Keenam, konflik memang bersifat alamiah sehingga tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, 

konflik dapat diselesaikan atau dapat selesai dengan sendirinya. 

 

Untuk memahami beragam mitos tentang konflik diatas, ada baiknya dipaparkan tentang definisi 

konflik itu sendiri. Disini akan dibahas tentang pengertian konflik dalam konteks konflik antar 

etnik. Liliweri (249, 2005) memberi beberapa definisi dalam konteks ini, antara lain: 
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1. Suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang 

berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama, golongan, dan lain-lain) karena memiliki 

perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan kebutuhan. 

2. Hubungan pertentangan antara dua etnik atau lebih (individu atau kelompok) yang 

memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, 

perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan 

3. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik 

intraetnik maupun antaretnik, yang memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-

nilai, atau kebutuhan. 

4. Pertentangan atau pertikaian antaretnik karena perbedaan kebutuhan, nilai, motivasi 

pelaku atau yang terlibat di dalamnya. 

5. Proses yang terjadi ketika satu etnik secara negatif mempengaruhi etnik lain dengan 

melakukan kekerasan fisik yang membuat perasaan dan fisik orang lain terganggu 

6. Bentuk pertentangan antaretnik yang bersifat fungsional, karena kehadiran 

pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok etnik dan membarui 

tampilan, dan disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok etnik. 

7. Proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan dengan menyingkirkan 

atau melemahkan para pesaing dalam interaksi antaretnik 

8. Suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua etnik atau lebih secara antagonis 

9. Kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu yang merupakan anggota dari 

sekelompok etnik tertentu. 

 

Prasangka, Sentimen, Steriotipe 

 

Dalam upaya untuk memahami konflik antar mahasiswa antarentik, telah disebutkan diatas 

bahwa konflik pada dasarnya terjadi karena ada relasi (baik interaksi, komunikasi, maupun 

sosialisasi) yang tidak berjalan mulus diantara para pelaku relasi tersebut. Ketidakmulusan itu 

bisa dapat disebabkan oleh prasangka, sentiment dan stereotipe yang dibangun oleh para pelaku 

relasi itu.  

 

Parsons (dalam Craib) menyebutkan bahwa dalam relasi, setiap tindakan individu ataupun 

kelompok pada dasarnya dipengaruhi oleh seperangkat kepercayaan yang dianut. Kepercayaan 

bisa merupakan prasangka (pandangan) sang pelaku ketika berhadapan dengan pelaku lain 

dalam konteks relasi. Prasangka, sentiment dan stereotipe jika dibahasakan dalam bahasanya 

Bourdieu dibentuk karena kebiasaan (habitus). Kebiasaan dalam konsep Bourdieu adalah 

sebagai berikut (Sutrisno M& Putranto H (ed): 180, 2005): 

• Sebagai kecenderungan-kecenderungan empiris untuk bertindak dalam cara-cara 

yang khusus (gaya hidup); 

• Sebagai motivasi, preferensi, cita rasa dan perasaan (emosi); 

• Sebagai perilaku yang mendarah daging 

• Sebagai suatu pandangan tentang dunia 

• Sebagai ketrampilan dan kemampuan sosial praktis 

• Sebagai aspirasi dan harapan berkaitan dengan perubahan hidup dan jenjang karier 
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Tetapi apa sebenarnya yang disebut sebagai prasangka, sentiment ataupun stereotip itu? Baron 

dan Byrne (1991) mengkonsepkan prasangka sebagai sikap (biasanya negative) kepada anggota 

kelompok tertentu yang semata-mata didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok. 

Daft (1999) mendefinisikan prasangka sebagai kecenderungan untuk menilai secara negative 

orang yang memiliki perbedaan dari umumnya orang dalam hal seksualitas, ras, etnik, atau yang 

memiliki kekurangan kemampuan fisik. (http://smartpsikologi.blogspot.com/2007/08/mendefinisikan-

prasangka.html 26 Oktober 2009).  

Dalam literature psikologi sosial, prasangka memiliki atribusi penting terhadap intoleransi, 

kebencian, permusuhan dan kekerasan antar kelompok dalam masyarakat multikultur 
(http://maulanusantara.wordpress.com/2008/04/30/menepis-prasangka-memupuk-toleransi-untuk 

multikulturalisme/. 26 Oktober 2009). 

Liliweri meminjam beberapa definisi dari para ahli untuk menjelaskan apa itu prasangka, 

diantaranya adalah: 

Allport mengatakan bahwa prasangka adalah antipasti berdasarkan generalisasi yang salah atau 

generalisasi yang tidak luwes. Antipati dapat dirasakan atau dapat dinyatakan. Kata kunci yang 

digunakan Allport adalah antipati. Dengan menggunakan kamus Webster’s Dictionary disebut 

sebagai “perasaan negative”. 

Johnson (1986) mengatakan, prasangka adalah sikap positif dan negative berdasarkan keyakinan 

stereotipe kita tentang anggota kelompok tertentu. Seperti halnya sikap, prasangka meliputi 

keyakinan untuk menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain sesuai dengan tingkat 

peringkat nilai yang kita berikan. Prasangka yang berbasis ras kita sebut rasisme, sedangkan 

berdasarkan etnik kita sebut etnisisme 

Jones (1986) prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi 

yang salah dan tidak fleksibel. Kesalahan mungkin saja diungkapkan secara langsung kepada 

orang yang menjadi anggota kelompok tertentu. 

Effendy (1984) mengemukakan bahwa prasangka merupakan salah satu rintangan atau 

hambatan berat bagi kegiatan komunikasi, karena orang yang berprasangka belum apa-apa 

sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. 

Stereotip adalah pendapat atau prasangka mengenai orang-orang dari kelompok tertentu, 

dimana pendapat tersebut hanya didasarkan bahwa orang-orang tersebut termasuk dalam 

kelompok tertentu tersebut (http://id.wikipedia.org/wiki/Stereotipe 26 Oktober 2009). 

stereotipe dapat berupa prasangka negative ataupun positif dan seringkali digunakan sebagai 

alat untuk melakukan diskriminasi terhadap yang lain 

Refleksi Penutup 

Sejak kita lahir, kita diberikan sejumlah kapasitas minimal untuk dapat bertumbuh, berkembang, 

terlebih lagi menyelesaikan masalah. Kapasitas minimal ini kemudian diadaptasikan dengan 

nilai-nilai keluarga, juga nilai masyarakat dimana kita hidup. Inilah pewarisan. Karena keluarga, 

juga lingkungan (masyarakat) yang terlebih dahulu ada, terlebih dahulu mengenal lingkungan 
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(fisik maupun non fisik) mereka menanamkan sejumlah keyakinan  (nilai adat: dalam konteks 

etnik) kepada kita dalam rangka melanjutkan kehidupan kita.  

Sebagai pewarisan dari generasi sebelumnya, dan interpretasi bebas sang individu, nilai yang 

tumbuh dan berkembang pada individu, kelompok itu pasti berbeda-beda. Karena itu dalam 

konteks relasi dengan sesuatu yang lain (others) konflik pasti tak terhindarkan. 

Konflik adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Konflik terjadi karena perbedaan persepsi setiap 

individu (kelompok) dalam upaya untuk menafsirkan dirinya (nilai yang di anggap benar)  ketika 

berada dalam relasi dengan yang lain. Begitu juga dengan perbedaan. Perbedaan (keragaman) 

adalah sesuatu yang wajar karena setiap yang hidup berupaya memberi respons pada lingkungan 

dimana dia hidup. Menghindar dari perbedaan sama saja dengan menyangkal bahwa pada 

hakekatnya semesta dan isinya ini juga beragam.  

Dalam konteks Satya Wacana, kumpulan berbagai perbedaan etnik seharusnya memperkaya 

masing-masing “penghuni”nya. Jika kita menyadari bahwa perbedaan (keragaman) lahir dari 

tanggapan (respons) pada lingkungan. Itu juga berarti bahwa setiap keragaman (etnik) yang ada 

di UKSW dapat saling menyumbang “ilmu”nya, tentang bagaimana seharusnya menghadapi 

hidup. Kesadaran ini bisa terjadi jika ada pemahaman bahwa pada dasarnya keragaman 

diciptakan agar setiap yang hidup dapat saling bergantung pada yang lain.  

 

 

 

Onesimus Hihika 

Mahasiswa FISKOM UKSW 

Penulis dapat dihubungi melalui nezzcko@yahoo.com 
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Identitas Majemuk 

Sebuah ulasan pemikiran Amartya Sen dalam 

Identity and Violence: The Illusion of Destiny 
Yesaya Sandang 

 

Pengantar 

 

Nama Amartya Kumar Sen mungkin sudah tidak lagi asing terdengar bagi sebagian kita. Sen 

adalah pemenang Nobel pada tahun 1998 untuk kategori ekonomi. Ia merupakan seorang 

ekonom cum filosof yang menaruh perhatian besar pada tema-tema seputar kelaparan, teori 

pengembangan sumberdaya manusia, ekonomi kesejahteraan, struktur dasar kemelaratan, 

ketimpangan gender dan juga mengenai liberalisme politik. Dalam rilis resminya, nobelprize.org 

menyebutkan bahwa hadiah nobel yang diberikan bagi Sen merupakan penghargaan atas 

kontribusinya dalam bidang ekonomi kesejahteraan (welfare economics). 

 

Sampai sejauh ini Sen merupakan penulis yang produktif menghasilkan ragam publikasi, baik 

sebelum dan sesudah dianugrahi  penghargaan Nobel.  Beberapa karya-karya pentingnya antara 

lain; On Economic Inequality (1973), Inequality Reexamined (1992), The Quality of Life (1993),   

Development as Freedom (1999),  Rationality and Freedom (2004). The Argumentative Indian 

(2005), Identity and Violence: The Illusion of Destiny (2006), The Idea of Justice (2009).  

 

Tulisan ini akan mencoba untuk membahas dan menguraikan beberapa pokok-pokok pikiran Sen 

dalam Identity and Violence: The Illusion of Destiny, sebagai bahan diskusi in(ter)disipliner. Pada 

bagian akhir akan sedikit disertakan tanggapan dari hasil paparan yang sudah ada. 

 

Menyoal tentang Identitas 

 
One of the central issues must be how human beings are seen. Should they be categorized in terms of inherited 

traditions, particularly the inherited religion, of the community in which they happen to be born, taking that unchosen 

identity to have automatic priority over other affiliations involving politics, profession, class, gender, language, 

literature, social involvements, and many other connections? Sen (2006: 150) 

 

Identity and Violence merupakan karya Sen yang secara tajam dan humanis membahas tentang 

persoalan identitas. Melalui karyanya ini Sen mencoba untuk menyakinkan pembacanya bahwa 

Identitas manusia sesungguhnya  bukanlah sesuatu yang mutlak dan tunggal.  

 

Pasalnya, bagi Sen berbagai masalah sosial-politik saat ini turut dipicu akibat penegasan identitas 

yang berlainan di antara kelompok-kelompok yang berbeda pula. Sebab konsepsi tentang 

identitas dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia melalui berbagai cara. Bahkan, 

secara tegas ia berpendapat bahwa sumber utama potensi konflik di dunia kontemporer ini 

adalah praanggapan bahwa identitas manusia bisa secara mutlak dikategorikan berdasarkan 

agama atau budayanya saja (Sen, 2007, xxvi). Ada dua pandangan yang dalam amatan Sen 

mendukung gagasan tentang identitas yang tunggal dan serba mutlak, yakni komunitarian dan 

benturan peradaban. Kedua pandangan ini secara kritis ditolak oleh Sen. 
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Kritik terhadap Komunitarian 

 

Beberapa dasawarsa terakhir ini pemikiran komunitarian berpengaruh cukup kuat dalam teori 

sosial, politik dan moral kontemporer. Peran dominan dan kuat dari identitas sosial dalam 

menentukan perilaku dan pengetahuan diteliti secara luas dan dikedepankan.  Bagi 

komunitarianisme, diri (self) adalah tertanam (embedded) atau berada pada praktek praktek 

sosial yang ada, yang tidak selalu dapat mengambil jarak  atau melepaskan diri dari berbagai 

praktek sosial itu. Sebagaimana diungkapkan oleh MacIntyre salah satu pembela gagasan 

komunitarian, “kita semua mendekati keadaan sekitar kita sendiri sebagai pembawa identitas 

sosial khusus tertentu. Maka apa yang baik bagi saya harus menjadi baik bagi orang yang 

menduduki peranan-peranan ini” (Kymlicka, 1990). 

 

Dengan kata lain, secara gamblang maupun tersirat, beberapa versi pemikiran komunitarian 

mengandaikan bahwa identitas seseorang dengan komunitasnya merupakan identitas utama 

atau dominan. Paling tidak ada dua unsur penting dari gagasan semacam ini. Yang pertama, 

bahwa seseorang tidak memiliki akses ke konsepsi identitas lain yang terlepas dari 

komunitasnya, serta ke cara berpikir lain tentang identitas. Latar belakang sosial seseorang, yang 

terpatok kukuh pada komunitas dan budayanya menentukan pola penalaran dan yang etika yang 

tersedia baginya. Kedua, kondisi ketertanaman merupakan penemuan dari diri sang individu, 

dan identitas komunitarian yang ditemukannya tak pelak lagi akan diakui sebagai yang 

terpenting bila diharuskan membuat perbandingan-perbandingan. 

 

Disini Sen mengajukan kritik terhadap pandangan tersebut. Baginya pemikiran komunitarian 

hanya mengutamakan pentingnya keterikatan terhadap satu kelompok komunitas tertentu 

dibanding kelompok lainnya. Sen mendapati  bahwa tetap sulit baginya untuk menerima bahwa 

seseorang sama sekali tidak punya pilihan dalam menentukan derajat kepentingan yang 

dikenakannya pada berbagai kelompok tempatnya bernaung. Padahal kita senantiasa sepanjang 

waktu mau tidak mau (sebenarnya) terus menentukan pilihan-pilhan, meski hanya tersirat, 

mengenai prioritas yang mesti diambil berkenaan dengan afiliasi dan asosiasi kita yang berbeda-

beda (Sen,2007, 9).  

 

Kritik terhadap Benturan Peradaban 

 

Pada tahun 1998, Samuel Huttington melansir sebuah buku yang cukup fenomenal. The Clash of 

Civilizations and the Remaking of the World Order. Dalam bukunya tersebut ia mengajukan suatu 

gagasan penting mengenai pemetaan konflik yang sementara menyeruak di berbagai belahan 

dunia pada abad ke 21. Huttington menyebutnya sebagai benturan antar peradaban. Khususnya 

benturan peradaban “barat” dengan “islam” yang kemudian menjadi semakin hangat 

diperdebatkan. Tesis benturan antar peradaban berpangkal pada kategorisasi tunggal seturut 

apa yang disebut garis-garis peradaban. Huttington membuat kontras tajam antara peradaban 

Islam, peradaban Hindu, peradaban Budha, dst.3 

 

Lantas apa sesungguhnya kelemahan dari penjelasan berbasis peradaban dalam melihat berbagai 

peristwia dunia kontemporer? Disini Sen menjelaskan bahwa terdapat dua kelemahan mendasar. 

                                                           

3 Lihat, Huntington, Samuel P. 1996  The Clash of Civilizations.  Simon & Schuster: New York, New York.  Page 26 



35 

 

Pertama, penggunaan satu bentuk yang sangat ambisius dari ilusi tentang ketunggalan. Kedua, 

terlalu serampangan karakterisasi yang diberikan pada peradaban-peradaban dunia. Peradaban-

peradaban tersebut dianggap homogen dan jumud, padahal analisa empiris terhadap masa lalu 

dan masa kini tidak menunjukan kecenderungan demikian (Sen, 2007, 60).4 

 

Bagi Sen pandangan Huttington terlalu menggeneralisasi secara tergesa-gesa dan mereduksi 

kekayaan identitas dalam diri seseorang. Agama misalnya menurut Sen tidak harus menjadi 

identitas eksklusif yang melingkupi seluruh diri orang tersebut. Ia mengkuatirkan bahwa 

pandangan reduksionistik macam ini mengabaikan tingkatan keberagaman internal dalam 

kategori peradaban itu sendiri dan jangkauan serta pengaruh interaksi, baik secara intelek 

maupun material yang melintasi batas-batas regional dari apa yang disebut sebagai peradaban 

itu. Dengan kata lain jika kita berpengang pada kategori semacam ini maka steriotipe menjadi 

tidak terelakan. Bahkan pemilahan penduduk dunia berdasarkan peradaban dan agama 

melahirkan suatu pendekatan soliteris terhadap identitas manusia, yaitu pendekatan yang 

memandang manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok semata. Dimana pendekatan 

macam ini membuka peluang terjadinya kesalapahaman di antara hampir setiap orang di dunia. 

 

Memahami Identitas (Majemuk) 

 

Lantas bagaimana Sen memahami tentang identitas? Identitas secara sederhana dapat diartikan 

sebagai siapa diri kita, atau jati diri kita sebagai seorang manusia. Rasa memiliki suatu identitas 

disatu sisi bisa menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, dan menumbuhkan 

kekuatan serta kepercayaan diri. Karena rasa ini memberikan sumbangan bagi kehangatan 

hubungan kita dengan pihak lain. Namun, identitas juga bisa memicu kekerasan dan membuat 

orang mati sia-sia. Rasa keterikatan yang kuat (dan eksklusif) pada suatu kelompok bisa 

mengadung didalamnya presepsi tentang jarak dan keterpisahan dari kelompok lain. 

Kesetiakawanan kelompok dapat memicu pertikaian antar kelompok. 

 
“prospek perdamaian dalam dunia masa kini bisa jadi terletak dalam pengakuan akan kemajemukan afiliasi kita dan 

pemahaman diri kita sebagai penghuni bersama dunia yang luas ini, ketimbang membuat kita sebagai tahanan yang 

dikurung secara kaku dalam wadah kecil-kecil.Yang paling kita butuhkan adalah pemahaman yang jernih tentang 

pentingnya kekebebasan yang bisa kita miliki dalam memutuskan prioritas.” (Sen 2007, xxvii) 

 

Dalam alur gagasan yang coba diusung oleh Sen, watak identitas yang berwajah ganda tersebut 

tidak dapat dikategorikan kedalam satu kerangka acuan mutlak. Baginya, sejarah dan latar 

belakang bukanlah satunya-satunya cara untuk memahami diri kita dan kelompok-kelompok 

pertalian kita. Inilah pondasi gagasan Sen sebagai basis pemahaman awal yang dapat membantu 

setiap manusia hidup bersama-sama dalam dunia yang kian terhubung. Sen secara gamblang 

memberikan contoh dari kekayaan ragam afiliasi yang sebenarnya bisa saja membentuk identitas 

tiap-tiap individu. Ia mengajukan contoh dirinya sendiri untuk menguatkan argumentasinya.  

 
“Pada saat yang bersamaan saya bisa disebut sebagai seorang Asia, seorang warga India, seorang Bengali dengan 

leluhur Bangladesh, seorang yang tinggal di Amerika atau Inggris, seorang ekonom, seorang yang mendalami filsafat, 

seorang penulis, seorang pakar Sansekerta, seorang penganut teguh sekularisme dan demokrasi, seorang lelaki, 

                                                           

4 Dibeberapa bagian Identity and Violence, Sen secara mendalam membahas tentang kekayaan dari suatu peradaban 

yang tidak dapat diklaim sepihak sebagai steriotipe sesat tentang identitas. Terutamanya bab 3 dan bab 4. 



36 

 

seorang feminis, seorang heteroseksual, seorang pembela hak-hak gay dan lesbian, seorang yang gaya hidupnya non-

religus, dari latar belakang Hindu yang tidak berasal dari kasta Brahmana, dan yang tidak mempercayai kehidupan 

sesudah mati (serta-kalau saja ada yang bertanya-seseorang yang juga tidak mempercayai adanya kehidupan sebelum 

dunia)”. (Sen 2007, 26) 

 

Namun, apa artinya kekayaan afiliasi individu tersebut? Sen disini sebenarnya hendak 

menjelaskan bahwa  pada dasarnya menjadi bagian dari masing-masing kelompok pertalian 

tersebut bisa menjadi sama pentingnya tergantung konteks. Lantas individu yang bersangkutan 

harus memutuskan derajat kepentingan relatif yang harus diberikannya pada masing-masing 

identitas yang sekali lagi akan bergantung pada konteksnya. Dari sini kita menemukan dua inti 

gagasan Sen tentang identitas. Pertama, memahami identitas itu secara mutlak bersifat majemuk 

dan taraf kepentingan suatu identitas tidak harus meniadakan kepentingan identitas lainnya. 

Kedua, seseorang harus mengambil pilihan-secara tegas ataupun tidak-mengenai kepentingan 

relatif manakah yang harus diberikan, sesuai konteksnya, diantara berbagai kesetiaan dan 

prioritas yang mungkin saling berebut untuk diutamakan. 

 

Penalaran, Pilihan, dan Kebebasan 

 

Pertanyaannya kemudian bagaimana gagasan Sen mengenai Identitas tersebut dimungkinkan? 

Jawabannya ada pada peran penalaran dan pilihan rasional. Penalaran dalam memilih identitas 

yang relevan, yang didasari pada pertimbangan akal budi dan juga pertimbangan signifikansi 

sosial. Artinya, penggunaan nalar tersebut dipakai untuk mempertimbangkan konteks sosial dan 

relevansinya dalam satu kategori atau lainnya. Dalam setiap konteks sosial tulis Sen: 

 
 “Terdapat sejumlah identitas yang relevan dan potensial yang bisa dipertimbangkan oleh seseorang terkait dengan 

kesesuaian dan derajat kepentingannya. […] Kenyataannya kita semua terus menerus membuat pilihan, meski hanya 

secara implisit, mengenai prioritas yang mesti kita lekatkan pada pelbagai afiliasi dan asosiasi kita.” (Sen, 2007, 40-41) 

 

Secara umum entah kita menimbang identitas kita sesuai dengan pandangan kita pada diri 

sendiri atau sesuai dengan pandangan orang lain, toh pilihan tetap kita ambil dalam batas-batas 

tertentu. Pilihan dalam berbagai bentuknya selalu diambil dalam keterbatasan dan barangkali 

inilah aspek yang paling mendasar dari suatu pilihan. Diperlukan penalaran dalam memutuskan 

tuntutan dan implikasi dari pemikiran berbasis identitas. Cukup jelas bahwa cara kita 

memandang diri sendiri bisa sangat mempengaruhi nalar praktis kita. Dengan demikian, 

sesungguhnya penalaran merupakan kebutuhan yang bersifat menyeluruh pada setiap tahap 

pemikiran dan keputusan berbasis identitas. 

 

Walau kemampuan kita untuk berpikir jernih tentu saja bisa berbeda-beda bergantung pada 

latihan (pembiasaan) dan bakat. Namun, sebagai orang dewasa dan kompeten, kita bisa 

mempertanyakan dan mulai menentang apa yang telah diajarkan kepada kita apabila kita 

mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Meskipun pada lingkungan dan latar belakang 

tertentu upaya semacam ini tidak dianjurkan, tetap tidak mengeliminasi bahwa kemampun 

tersebut menjadi diluar jangkuan kita. Pilihan-pilihan tetap ada bahkan dalam kondisi terpatok 

sekalipun. Memilih bukanlah melompat dari ketiadaan menuju suatu identitas melainkan 

mengarahkan langkah dari satu tempat ke tempat lainnya (Sen,2006, 49). Sebagaimana 

ditegaskan oleh Sen; 
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Pilihan-pilihan penting harus diambil bahkan pada saat kita mendapati sesuatu yang krusial dalam hidup kita. Hidup 

bukan semata-mata suratan takdir. (Sen, 2007, 53) 

 

Dalam pemikiran para pembela liberalisme klasik -mulai dari John Locke, Adam Smith, John 

Stuart Mill sampai ke Isaiah Berlin- kebebasan individu memiliki nilai yang sakral. Sen dalam 

amatan saya sedikit banyak mewarisi tradisi yang sama. Dalam mendukung argumentasinya ia 

menempuh berfokus pada kebebasan dalam menalar dan mengambil keputusan terkait dengan 

soal identitas. Jika kebebasan manusia dalam mengambil keputusan itu penting, maka hasil dari 

pengejawantahan kebebasan tersebut secara bernalar mestilah dihargai, bukannya ditampik 

dengan memaksakan tradisi tetap dilestarikan tanpa pernah digugat. Kaitan kritis ini 

membutuhkan kemampuan kita untuk menimbang berbagai opsi alternatif, memahami pilihan-

pilihan yang tersedia, dan kemudian memutuskan secara bernalar apa yang kita kehendaki (Sen, 

2007, 148).  

 

Penjelasan Sen disini memiliki nafas yang mirip dengan penjelasan Rawls mengenai dua daya 

moral yang diandaikan dimiliki setiap individu. Dimana dalam diri individu secara adequat 

terdapat daya untuk memahami, menerapkan dan bertindaknya serta kedua, daya untuk 

memiliki, dan melakukan revisi terhadap pemahamannya serta tindakannya (lihat, Rawls, 1993, 

19).  

 

Ketidakadilan dan Kemiskinan 

 

Namun problemnya sekarang identitas bukan satu-satunya persoalan yang mampu memicu 

kekerasan. Masih ada persoalan lainnya -yang sebenarnya juga menjadi bidang kajian Sen- yakni 

kemiskinan dan ketidakadilan. Bahkan pemahaman identitas yang majemuk menurut pembacaan 

saya, menuntut prasyarat tatanan masyarakat yang lebih adil. Namun, dalam identity and 

violence Sen tidak banyak membahas persoalan ini. mungkin saja menurutnya bahasan ini 

telah/akan dikerjakannya di karyanya yang lain.  

 

Bagi Sen, di dunia yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda dan identitas yang 

berlainan, masalah keadilan memerlukan pemahaman yang lebih menyeluruh. Kita mesti 

memahami secara jernih bagaimana kemiskinan, keterampasan hak, pengabaian, serta 

penghinaan sebagai imbas dari asimetri kekuasaan. Dalam jangka panjang hal tersebut dapat 

bermuara pada kecenderungan akan kekerasan, berkelindan dengan konfrontasi yang didasari 

oleh kekecewaan terhadap orang-orang kalangan atas dalam suatu dunia yang penuh dengan 

pemilahan identitas. Pengabaian bisa menjadi alasan yang cukup untuk mengobarkan kebencian, 

namun perasaan bahwa diri telah diinjak, direndahkan, dan dinistakan bisa lebih mudah lagi 

mendorong orang mengobarkan perlawanan dan pemberontakan (Sen, 2007, 186). 

 

Tanggapan 

 

Gagasan yang coba dikembangkan oleh Sen dalam Identity and Violence bagi saya jelas 

menunjukan nuansa kemanusiaan yang tinggi. Disisi yang lain, karyanya ini juga memuat 

wawasan teoritikal yang luas sekaligus ikatan praktis. Upaya yang dilakukan Sen kiranya dapat 
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dikategorikan dalam ranah kosmopolitanian5 dalam berbagai aspeknya. Ini nampak ketika ia 

bersinggungan dengan latar belakang sejarah dari berbagai belahan dunia, dan dalam usahanya 

mencapai semacam identitas global tanpa harus menggusur kesetian kita pada berbagai identitas 

lainnya. Dalam rangka itu ia berhasil  memperluas cakrawala pandang kita.  

 

Namun kiranya upaya mulia macam ini masih akan menghadapi berbagai macam kendala baik 

pada tingkatan teoritik dan praktis. Bangunan argumentasi Sen yang hendak mengemukakan 

pentingnya identitas majemuk menurut hemat saya, jatuh justru pada penguatan pilihan dan 

penalaran akal. Problemnya disini ada pada bagaimana kita memahami kondisi psikologis 

manusia. Beberapa bahasan dalam ranah psikologi experimental misalnya menjelaskan bahwa 

ketika seseorang dipertanyakan alasan dari tindakannya, maka yang muncul adalah rasionalisasi. 

Dengan kata lain, ketika seseorang dalam kerangka identitasnya itu melakukan kekerasan, ia 

akan merasionalisasinya alih-laih merefleksikannya berdasarkan kemajemukan identitasnya.  

 

Disini nampaknya Sen, perlu menimbang kembali gagasan pendahulunya-dalam hal ini Rawls- 

mengenai distingsi antara yang rasional dan yang reasonable. Bagi Rawls reasonable diartikan 

secara terbatas, yaitu : 1. Kesediaan mengusulkan dan menghormati kerjasama dengan syarat. 2. 

Kesediaan mengakui beban putusannya dan menerima konsekuensi-konsekuensinya.6 

Reasonable dan rasional normalnya merupakan unit tanggung jawab dalam kehidupan sosial dan 

politik. Rasional bagi Rawls merupakan pengertian yang diterapkan pada agen tunggal atau 

kesatuan, individu atau kelompok, mengenai bagaimana membela atau menerima tujuan dan 

kepentingan dan menetapkan prioritasnya. 

 

Artinya, orang rasional belum tentu jelek, tak berperasaan, atau mengabaikan komunitasnya. 

Yang kurang pada agen-agen rasional menurut Rawls adalah bentuk khusus kepekaan moral 

yang menggarisbawahi kehendak mengikat diri dalam kerja sama yang fair. Sebaliknya, seorang 

yang reasonable, dalam satu aspek dasar, adalah apabila di antara sama sederajat ia mengusulkan 

prinsip-prinsip kerjasama, dan sukarela mengikatkan diri pada usulnya itu sehingga meyakinkan 

yang lain melakukan yang sama. Reasonable bersifat publik, rasional tidak. Artinya pada yang 

reasonable ada kesediaan untuk membangun kerangka bagi dunia sosial publik. Reasonable 

mengadung implikasi adanya tindakan timbal balik. Dengan itu, Rawls menegaskan bahwa 

reasonable merupakan suatu unsur gagasan mengenai masyarakat sebagai suatu sistem 

kerjasama.  

 

Problem lainnya, adalah Sen mengabaikan faktor heterofobia (takut akan yang lain) yang 

senantisa membayangi  pengalaman hidup manusia. Penjelasan Sen mengenai pilihan dan 

kebebasan tidak lagi memadai ketika hadap-berhadap dengan fenomena negativitas manusia. 

Semajemuk-majemuknya identitas dalam diri seseorang tetap akan menyisakan dimensi yang 

lain diluar kategori kemajemukan dalam dirinya. Bahkan yang tidak membentuk dirinya bisa saja 

sesuatu yang menakutkan bagi diri tersebut.  

 

                                                           

5 Mengenai kosmopolitanisme lihat misalnya Cosmopolitanism: Kwame Anthony Appiah, Ethics in a World of 

Strangers, W.W. Norton & Company, 2006 
6 John Rawls, Political Liberalism, Colombia University Press, 1993, hal 49 
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Kondisi heterofobia macam ini tidak dapat diatasi hanya melalui piihan dan penalaran, melainkan 

pertama-tama dengan mengatasi otofobianya, karena didalam ketakutan akan perbedaannya 

sendiri dari orang-orang lain inilah sumber kegagapan terhadap keberlainan di luarnya, 

kegugupan menghadapi pluralisme (Hardiman,2005). Walau identitas sebagaimana dipaparkan 

oleh Sen sebagai majemuk, tetap kiranya identitas juga tidak dapat dilepaskan dari ikatannya 

dengan situasi hidup manusia, bukan melalui norma-norma, nilai, dan aplikasi rasionalnya saja. 

Melainkan juga perlu dipertimbangkan wilayah proses psikologis yang tidak melulu rasional. 

 

Penutup 

 

Dalam dunia yang kian menglobal dewasa ini, identitas manusia yang mendiaminya memang 

tidak dapat lagi dikategorikan kedalam satu acuan tunggal. Sen ada benarnya ketika ia 

mengajukan ini sebagai inti gagasannya. Yang penting bagi kita untuk pikirkan lebih lanjut tanpa 

terlepas dari implikasi teoritis dan praktisnya, adalah serangkaian kondisi prasyarat demi 

terwujudnya kebaikan-kebaikan universal dalam gagasan ini.  

 

Menurut hemat saya, paling tidak ada dua prasyarat utama yang mendesak diajukan. Pertama, 

mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil. Disini keadilan menjadi tanda solidaritas dan 

hormat anggota masyarakat satu dengan yang lain. Solidaritas diciptakan dengan meningkatkan 

kepekaan kita terhadap liyan (the others). Kepekaan yang lebih tinggi berarti menjadi lebih sulit 

bagi kita untuk mendiskriminasi dan memarginalkan orang-orang yang berpikir berbeda dari 

kita. Dan kedua, pendidikan kewargaan yang berwawasan global dan multikultur. Tak dapat 

dipungkiri bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan diri 

seseorang, baik itu nalarnya dan juga identitasnya. Mungkin dengan demikian satu hari kelak 

sebuah dunia yang nir-kekerasan, nir-kebencian dapat terwujud. Mungkin….. 

 

 

Yesaya Sandang 

Alumni Fakultas Hukum UKSW 

Penulis dapat dihubungi melalui yesayasandang@gmail.com 
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Memahami Masa Lalu Melalui Psikologi 
Voltaire Talo 

 

Pandangan Psikoanalisa 

Setiap manusia memiliki masa lalu. Apa yang dimaksud dengan masa lalu? Saya mencoba 

mendefinisikan masa lalu sebagai suatu situasi atau keadaan yang telah terjadi dalam hidup kita. 

Situasi atau keadaan ini dapat berupa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan sehingga 

menimbulkan keadaan traumatik namun bisa berupa pengalaman-pengalaman bahagia.  

Berbicara mengenai masa lalu tentu akan membuat saraf-saraf kognitif kita bekerja untuk 

kemudian mengingat hal-hal atau pengalaman apa saja yang pernah terjadi pada kita di masa 

lalu. Ketika diperhadapkan dengan masa lalu yang menyakitkan mungkin tanpa disadari kita 

kemudian membangun suatu mekanisme pertahan diri yang disebut represi, kita akan 

mengatakan bahwa itu cuma masa lalu yang tidak perlu diingat lagi dan kemudian mengubur 

dalam-dalam di alam bawah sadar. Sebaliknya, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang 

menyenangkan akan selalu kita ingat dan pertahankan sehingga akan menimbulkan ‘utopia’ yang 

jika tidak segera disadari akan membuat kita lepas dari realitas. 

Adalah seorang Sigmund Freud yang mengatakan bahwa  pentingnya masa lalu terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang. Freud mengatakan gejala psikis 

manusia secara keseluruhan dipengaruhi oleh masa lalu. Masa lalu akan menentukan bagaimana 

kita hidup sekarang. Bagi Freud dan pengikutnya setiap peristiwa psikologis dalam hidup kita 

ditentukan oleh masa lalu. Masa kanak-kanak tidak hanya membentuk, tetapi juga menentukan 

kepribadian masa dewasa.  

Pendapat Freud ini berkembang dan dipelajari serta diterima sebagai ‘dogma’ dalam ilmu 

psikologi, sehingga banyak sekali terapis pada jaman itu menggunakan terapi percakapan (talk 

therapy) untuk memahami masa lalu klien mereka. Sigmund Freud dengan psikoanalisanya lebih 

memandang potensi manusia secara pesimis, sehingga dapat membuat seseorang untuk kembali 

mengingat masa lalu atau luka batin yang pernah dialaminya. Tidak memperhatikan  potensi-

potensi individu. Lebih memusatkan individu pada masa lalu. 

Pandangan Behaviorisme 

Manusia harus bisa diukur. Itulah prinsip dalam mazhab ke-2 di psikologi. Manusia tidak bisa 

dilihat dari proses mental namun dilihat dari perilaku-perilaku yang kelihatan, perilaku manusia 

ditentukan melalui S-R (stimulus – respon). Masa lalu buat para penganut mazhab ini dilihat 

sebagai suatu proses belajar, masa lalu itu akan berpengaruh pada seorang individu ketika 

menentukan pilihan dan kemudian pilihan yang individu pilih itu akan menunjukan perilakunya. 

Tidak seperti psikoanalisa yang menganggap masa lalu itu penting, behaviorisme hanya melihat 

perilaku apa yang ditunjukan oleh individu tanpa mengutak-atik pengalaman masa lalu individu 

tersebut, mereka lebih melihat proses belajar yang sedang dijalani individu. 
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Pandangan Humanistik 

Saya berpendapat bahwa mazhab ke-3 dari psikologi ini mencoba untuk menggabung pemikiran 

dari mazhab ke-1 (psikoanalisa) dan mazhab ke-2 (behaviorisme). Tahun 1963, presiden asosiasi 

psikologi humanistik, James Bugental mengemukakan lima postulat mengenai manusia: 

1. Manusia, sebagai manusia, lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya ( manusia tidak 

hanya dilihat dari apa yang terjadi atau merupakan pengalaman masa lalu tapi juga harus 

dilihat dalam konteks masa kini dan masa depan) 

2. Manusia mengada (being) di dalam suatu konteks yang human (manusia tidak dapat 

dimengerti secara bagian/ fungsi yang mengabaikan pengalaman interpersonal – disini 

ditekankan hubungan manusia dengan manusia yang lain) 

3. Manusia memiliki kesadaran 

4. Manusia memiliki pilihan (manusia bukan penonton pasif terhadap eksistensinya; ia 

menciptakan pengalaman) 

5. Manusia memiliki intesionalitas (bergerak ke masa depan, memiliki maksud dan tujuan, 

nilai-nilai dan makna). 

Dari lima postulat diatas kemudian disimpulkan bahwa menjadi manusia yang authentic adalah 

inti dasar dari seorang manusia. Dari kesimpulan ini kita akan menuju pemahaman aktualisasi 

diri dengan mengembangkan segala macam potensi yang ada dalam diri indvidu (manusia) 

tersebut. Menjadi manusia  yang authentic berarti menjadi semakin terbuka kepada pengalaman 

(masa lalu), menerima kebebasan yang dimiliki untuk membentuk hidupnya, mengambil 

tanggung jawab bagi pengembangan dan perombakan identitas, komitmen dan kehidupannya. 

Kemampuan manusia untuk mengaktulisasikan diri merupakan kemampuan manusia untuk bisa 

menerima dan memaknakan pengalaman yang telah terjadi di masa lalu, mengatasi keterikatan 

di masa kini dan menciptakan visi  atau pandangan mengenai keadaan atau kemungkinan di 

masa mendatang. Kemampuan ini memberikan kesempatan pada individu untuk memaknai 

eksisitensinya, khususnya untuk merumuskan kehendak dan arah dalam perjalanan hidupnya. 

Manusia memiliki kapasitas untuk memaknai hidupnya dengan melampaui batas-batas masa kini 

dengan membawa masa lalu yang jauh dan masa yang akan datang ke dalam eksisitensi masa 

kini. Kapasitas atau kemampuan semacam ini juga berbicara mengenai hubungan sosial, relasi 

manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan Yang Maha Esa, dan manusia dengan 

lingkungan. Hal tersebut akan dimengerti sebagai self- consciousness. 

Terapi kelompok sebagai jawaban terhadap pergumulan masa lalu 

Kenapa harus kelompok bukan individu? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena tidak 

ada masalah/ kesulitan manusia yang terlepas dari relasi dengan manusia lain baik di masa lalu, 

masa kini dan mungkin nanti di masa depan. 
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Asumsi –asumsi yang mendasari pendekatan kelompok: 

1. Kebanyakan masalah yang dialami sifatnya interpersonal/ sosial. Masalah tersebut 

mencakup: menciptakan dan mempertahankan relasi, nilai, martabat, harga diri. 

2. Pengalaman-pengalaman di masa lalu bersama keluarga (sebagai kelompok yang 

pertama) merupakan sumber utama bagi proses interpersonal. 

Faktor-faktor terepeutik dalam kelompok: 

1. Penumbuhan dan pengembangan harapan yang muncul dari kelompok. 

2. Sifat universal  dari kelompok. Orang yang mempunyai masalah seringkali 

mempersoalkan seolah-olah segala sesuatunya hanya menyangkut tentang dirinya (‘aku 

yang paling menderita’, ‘aku yang harus menanggung semuanya itu’, ‘aku mengalami 

konflik yang besar dan kau tidak’). Pertemuan dalam kelompok menyadarkan individu 

bahwa dia bukan satu-satunya, bahwa orang lain juga memiliki pergumulan. Sehingga 

muncul keterhubungan emosional (konektivitas) satu dengan yang lain. 

3. Tumbuhnya sikap altruisme  

Self centered →→→→ other oriented 

               ↨ 

           Memperluas medan kehidupan 

4. Menghadirkan/ mengalami kembali pengalaman dalam keluarga/hubungan dengan orang 

lain di masa lalu ke masa kini dengan mempelajari bersama kekurangannya dalam 

kelompok. 

Keuntungan terapi kelompok: 

1. Kelompok sebagai miniatur  masyarakat (yang dibentuk oleh manusia-manusia yang 

memiliki berbagai latar belakang) perbedaan antara satu anggota kelompok dengan 

anggota yang lain akan memunculkan sense of belonging. 

2. Adanya peluang untuk berbagi (sharing) masalah dari masing-masing anggota kelompok. 

3. Di dalam kelompok kita bisa mengamati/mengobservasi perilaku yang lain dan 

mempelajari konsekuensi dari perilaku tersebut. 

4. Kelompok memberikan support/ motivasi selama seseorang melakukan eksplorasi diri 

dan perubahan. 

Voltaire Talo 

Mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW 

Penulis dapat dihubungi melalui ama_talo@yahoo.com 
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Sajak Untuk Nusantara 

 

I 

 

Nusantara, dulu kau recap gagah 

dari bencah-bencah cahaya sumpah 

yang menoreh kisah-kisah sejarah 

para pahlawan semerah darah 

 

Tapi Nusantara, mengapa kini kau takut 

dan rapuh dalam kesepianmu yang akut 

Saat cinta dan kebenaran telah hanyut, 

nyalimu beringsut ciut mengerut  

bertaut denyut maut 

 

II 

 

Nusantara, dulu darah juang kau galang 

untuk menalukan genderang-genderang perang  

dan meraungkan kidung-kidung tarung 

demi meraih kemerdekaan kami yang dipasung 

 

Tapi Nusantara, mengapa kini kau hanya bisa mimpi, 

seolah reformasi membangun bui-bui di negeri ilusi 

Nyanyi ideologi pun tak kunjung pagi, 

terpuruk dalam malam kemiskinan kami  

yang enggan melesat pergi 

 

III 

 

Oh Nusantara, pernah kami menyapamu lewat sajak cinta, 

tapi detak bom tak membiarkannya menjadi gema 

Dan kau malah asyik dibuai warisan upacara bendera, 
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padahal kau kuyup oleh korupsi dan dusta yang merajalela 

 

Oh Nusantara, pekik jaya reformasi tak lagi semarak 

Tapi kami bersumpah: tetap berjuang bersamamu menuju puncak 

demi apa yang akan kami wariskan kepada anak kami kelak! 

Walaupun nantinya kami harus merangkak-rangkak 

untuk memanggulmu naik sampai ke puncak 

 

Salatiga, 2009 

 

 

 

Teddy Delano 

Mahasiswa FEB UKSW 
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Boleh Kau Jadi, Tapi Tolong 

Teddy Delano 

 

Boleh kau jadi presidennya, tapi tolong belikan kami masa depan, karena kami ingin kepastian 

bukan milyaran angan-angan yang tak kesampaian. Boleh kau jadi wakil presidennya, tapi tolong 

jinakkan buasnya globalisasi dan gilanya otomatisasi yang telah membuat kami pucat pasi 

mencari sesuap nasi. Boleh kau jadi menterinya, tapi tolong jangan hanya karena materi lantas 

kau tega menggerus milyaran mimpi anak-anak negeri. Boleh kau jadi anggota dewannya, tapi 

tolong jangan buat undang-undang kusut serta keputusan-keputusan kentut yang nantinya akan 

membikin kami semaput. 

Boleh kau jadi gubernurnya, tapi tolong jangan asal gusur-menggusur, kami butuh sepetak lahan 

serta selembar kasur untuk merajut cita-cita kami tanpa kendur. Boleh kau jadi pejabatnya, tapi 

tolong jangan berjabat erat dengan korupsi, apalagi bersenyawa dengan tirani yang membuat 

negeri kami nanti jadi mati suri. Boleh kau jadi aparatnya, tapi tolong jangan sampai bedil 

hukummu berkarat dengan jadi preman berseragam keparat yang beraninya cuma melawan dan 

memalak kaum lemah sekarat. Boleh kau jadi pemuka agamanya, tapi tolong jangan memaksakan 

warna, kami juga punya aneka macam warna, walau warna kami tanpa warna. 

Boleh kau jadi anunya, tapi tolong jangan anu-anu kami, karena kami adalah rakyat pemilik anu 

negeri yang juga punya anu besar sekali tentunya. Boleh kau jadi apa saja, tapi tolong jangan 

sampai melindas siapa aja dan menggilas yang bukan siapa-siapa tanpa bisa berbuat apa-apa. 

Kelak, boleh kau jadi penyairnya, tapi tolong jangan hanya berpuisi cinta picisan, buatlah juga 

puisi-puisi kebangsaan sebagai pertanda kau masih peduli nasib bangsa dan sejarah 

keperwiraan. 

 

 

Salatiga, 2009 

 

Teddy Delano 

Mahasiswa FEB UKSW 
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Cinta, Senyum dan Daya 

 

Di tengah carut marut 

dan bilah bayang-bayang semrawut, 

masih kutasbihkan cintaku 

 

Di derit derita kemiskinan 

dan sengkarut kebodohan 

masih kuberikan senyumku 

 

Di bentangan damba dan hampa 

serta rajutan repih jiwa, 

masih kutautkan dayaku 

 

Untukmu negeriku: 

kutasbihkan seluruh cintaku, 

kuberikan sebentang senyumku, 

dan kutautkan segenap dayaku 

 

Salatiga, 2009 

 

 

 

Teddy Delano 

Mahasiswa FEB UKSW 
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Kita Indonesia 

 

Negara punya kisah sejarah 

dalam melawan penjajah 

Buruh punya keluh kesah 

dalam mencari upah 

 

Pejabat punya gaji ketiga belas 

serta berbagai macam kartu bebas 

Rakyat miskin punya celaka tiga belas 

serta banyak utang yang belum lunas 

 

Tapi siapa pun engkau 

dan siapa pun aku, 

kita sama: 

Indonesia! 

 

Salatiga, 2009 

 

 

 

Teddy Delano 

Mahasiswa FEB UKSW 

Penulis dapat dihubungi melalui teddydelano@yahoo.com 
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FOTO 
James Anthony 

 

“The truth is the best picture, the best propaganda.”(Robert Capa) 

 

Kemajuan teknologi fotografi ikut serta merubah arah dan perkembangan konsep fotografi. 

Fotografi bukan lagi dipandang hanya sebagai seni dokumentasi, tapi menjadi semakin atraktif. 

Seni grafis adalah salah satu produk kreativitas. Seni grafis mengawinkan fotografi  dengan 

keterampilan artistik sekaligus pengetahuan ilmiah. Baik jika sekedar menyempurnakan, tapi 

bagaimana jika sampai mengubah ekspresi dari foto? Kini, dengan photoshop, segalanya 

mungkin. Alhasil, foto akan kelihatan lebih indah, tapi di sisi lain, akan meninggalkan kejujuran 

atas suatu momen. Apa yang terekam dalam film akan berbeda dengan hasil cetakan. Parallax.  

 

 
 

Biarkan apa adanya. Foto itu sebuah media alternatif yang bisa merekam keadaan masa kini 

secara visual.  Keadaan masa kini akan menjadi masa lalu (baca: sejarah) di masa akan datang, 

dan kebenaran di masa kini pada masa yang akan datang akan sangat tergantung dengan 

dokumen di masa yang kini. Tidak peduli seberapa buruk komposisinya, seberapa blur 

gambarnya. Sekedar menggunakan kamera secara realistis. 
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Terus, dimana letak keindahannya? Seperti seniman lukis yang lebih mementingkan ekspresi dan 

intuisi. Hasilnya memang akan terkesan subjektif karena karyanya merupakan hasil dari olah 

pikir sang seniman. Keindahan pun menjadi subjektif. Akhirnya seni menjadi abstrak. Tapi 

kenyataannya, beberapa lukisan dihargai dengan sangat mahal. Keindahan menjadi relatif.  

 

 

 

James Anthony LF 
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