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Tulisan ini merupakan fragmen 
terpenggal dari sajian diskusi 
sesudah berlangsungnya per-

tunjukan Bedoyo Silikon Daging 
Dari Dataran Tinggi (BSD3T), hasil 
koreografer modern Indonesia Fitri 
Setyaningsih yang dipentaskan di 
dalam kolam renang di salah-satu 
areal perumahan Pogung Baru, 
Jogjakarta hari Rabu 22 Maret lalu. 
Capai-capaian eksploratif pada re-
portoar BSD3T seperti pengakuan 
koreografernya merupakan hasil 
dari usaha-usaha bertahap yang di-
lakukan berbulan-bulan lamanya.  
Pertunjukan BSD3T sebelumnya 
sudah  dilawatkan ke berbagai kota 
di Indonesia atas kerjasama dengan 
Yayasan Kelola Fundation.

Yang menarik dari peristiwa 
ini adalah dibukanya forum dis-
kusi setelah pertunjukan usai. Perlu 
diketahui bahwa tulisan ini tidak 
dimaksudkan sebagai apreseasi 
tersendiri perihal pertunjukan itu, 
melainkan diarahkan ke persoalan-
persoalan apa saja yang timbul dari 
kegiatan pembacaan selama acara 
diskusi yang berlangsung. Karena 
sesi diskusi itu juga di sengaja se-
bagai satu paket ruang apresiasi 
dengan menghadirkan beberapa 
pengamat. Antara lain wartawan 
dan peneliti dari disiplinnya mas-
ing-masing yang selama ini tidak 
asing proses kuratorial kesenian 
Indonesia. Seperti St. Sunardi (pa-
kar budaya dan filsafat dari USD) 
dan Martinus Miroto (penari), dan 
Alia Swastika (peneliti studi antar 
budaya dari Kunci Cultural Stud-
ies) dan Zamzam Fauzanani (an-
tropolog visual).

Sepanjang diskusi berlang-
sung hingga keplok tangan men-
gakhiri peristiwa itu masih tersisa 
dikepala saya adalah hal usang 
yang sedari dulu mengganggu cara 
pandang kita dalam memberikan 
makna pada suatu karya seni (baik 
seni rupa, musik ataupun pertun-
jukan teater dan tari). Diskusi se-
lalu berpuncak pada ketegangan 
yang sama, penonton memaksakan 
diri untuk masuk dan mengerti ke 
dalam wilayah penciptaan dengan 
membawa sejumlah preferensi es-

tetik dan paradigm yang berbeda. 
Kegiatan pembacaan kemudian ter-
ganggu, karena dalam wilayah ini 
bangunan referensial itu saling me-
munggungi satu sama lain. Penon-
ton yang hadir di situ, tak ubahnya 
menerima kesenian sebagai mimpi 
buruk. Mereka tak lagi bisa memi-
liki preferensi estetik yang lain dan 
menganggap kesenian umumnya 
seperti halnya agama. Hanya ber-
korespondensi dengan pemeluk-
teguhnya melalui simbol-simbol. 
Katakana saja misalnya dalam tari 
yang hanya dapat ditangkap mela-
lui simbol tubuh, lukis melalui garis 
dan warna, musik melalui notase 
bunyi dan seterusnya. 

Tapi pengertian ini bukankah 
definisi terdangkal karena perha-
tian kita semata-mata terseduksi 
dan berhenti gara-gara simbol. 
Risiko yang terabaikan, pikiran-
pikiran dibelakang simbol-simbol 
itu. Para pengamat seringkali alpa 
bahwa kegiatan membaca medan 
simbolik adalah kegiatan meng-
up-date pikiran yang ada dib-
elakangnya. Mungkin Heidegger 
benar, bahwa kesenian memang 
mengandung tegangan antara me-
nyembunyikan dan menyingkap 
kebenaran, mencipta sekaligus 
menyimpan. Kasus dalam reper-
toar ini misalnya, penonton tidak 
cukup jeli membaca simbol-sim-
bol kekerasan didalamnya. Idiom 
kotak-kotak kayu bersegi empat 
dengan motif-motif brokat warna-
warni yang membungkus kepala 
enam penari, daging-usus yang 
dimain-mainkan di akhir pertun-
jukan. Bahkan bentuk peman-
ggungan dengan menari di dalam 
kolam renang awalnya lebih di 
mengerti sebagai pabrikasi yang 
under-compulsion. Pilihan idiom 
dan simbol-simbol ini tidak terlin-
tas sejauh itu di kepala kita, sejauh 
titik-terang vulgaritas mengenai 
kekerasan layaknya kita menyak-
sikan acara kriminalitas di depan 
TV.

Ada dua kemungkinan pra-
sangka yang timbul dari kegiatan 
pembacaan macam di atas. Perta-
ma, idiom-idiom itu memang tidak 

sampai atau tidak terbaca sebagai 
satu representasi kekerasan. Kedua, 
jujur harus diakui kalau zaman kita 
sekarang ini kekerasan diproduksi 
dan menampilkan dirinya dengan 
cara yang paling vulgar, bahkan 
ironik. Kepala-kepala penonton 
yang terbiasa terjejali dengan sim-
bol kekerasan dalam wujudnya 
yang paling asli, atau dalam bahasa 
Pak Nardi tontonan serupa itu dis-
ebutnya dapat mengingatkan pada 
basic-instinct manusia. Suatu keny-
ataan narsistik animal simbolicum; 
tari itu identik dengan zonder meer, 
erotisme dan semacamnya. Asumsi-
asumsi simbolik semacam ini, saya 
pikir yang paling telak menggugur-
kan simbol-simbol yang sejatinya 
diniatkan sebagai tandingan ter-
hadap ikon-ikon pasaran dan diolah 
oleh para kreator atau seniman.

Sementara keterangan yang 
diberikan Afrisal Malna yang juga 
bertindak sebagai kreator artistik 
dalam repertoar (BSD3T) ini, peri-
hal kekerasan sebelumnya memang 
tidak dimengerti. Kalau idiom se-
buah kolam renang adalah tanah 
yang ditarik ke atas sehingga me-
nyebabkan dislokasi antara penon-
ton dan penari. 

Pengertian ini membeberkan 
keterangan bahwa dislokasi ada-
lah kekerasan karena didalamn-
ya mengandung unsur-unsur 
pemaksaan. Akan tetapi keteran-
gan ini berubah menjadi pahit, 
manakala kehendak konstruktif 
mengenai berbagai persilangan 
tanda dikepala penonton tetap 
dimengerti berdasarkan tafsir 
kreatornya. Dalam arti pendek, 
penonton telah gagal menonton 
repertoar itu kalau membiarkan 
penafsiran tetap tunggal ditangan 
si koreogarafer. Apalagi, kebutu-
han akan pentingnya ruang apre-
siasi berupa diskusi mempete-
mukan gagasan si kreator dengan 
penonton. 

Sekali lagi tawaran Afrisal men-
genai terjadinya kegagalan komu-
nikasi antara pelaku kesenian dan 
penonton umumnya di Indone-
sia disebutnya sebagai hal arbiter. 
Tawarannya yang sangat bijak, 

mengingatkan saya pada tulisan-
tulisannya dibeberapa media massa 
tentang perlunya kegiatan pem-
bacaan bahwa kesenian haruslah 
ditonton atau dinikmati melalui 
teks kedua. Yakni penonton dengan 
sekian referen yang dimilikinya 
masing-masing. Yang diandaikan 
adalah terjadinya simpul-konstruk-
tif dalam diri penonton atau penik-
mat dengan bantuan teks pertama, 
berupa objek pendulum itu. Akan 
tetapi kegagalan yang paling parah 
di Indonesia, bukanlah semata-ma-
ta persoalan terjadinya konstruksi 
bahasa visual itu. Menurut saya, hal 
ini adalah persoalan kedua sete-
lah yang pertama terpenuhi yaitu 
proses bernalar melalui mekanisme 
visual. Suatu aktivitas pembacaan 
yang menghendaki terbentuknya 
hubungan-hubungan visual di mana 
idiom dan simbol-simbol didalamn-
ya di mengerti sebagai sesuatu yang 
termafhumi. 

Kalau pra-syarat mengkonsruksi 
telah terpenuhi, maka tak perlu 
lagi ada kekhawatiran terjadinya 
benturan tanda-tanda. Inflasi sim-
bolik atau kecurigaan sebagai yang 
egois satu sama lain antara penon-
ton dan seniman. Tak perlu kita 
dibayangi ketakutan mengenai RUU 
pornografi, atau MUI dan FPI akan 
bersikap sewenang-wenang men-
gadili karya-karya kita. Sebab ikh-
tiar tentang satu kecelakaan telah 
diterima sebagai satu pemafhuman 
dari mekanisme penafsiran. Ke-
celakaan dalam lalu-lintas ini pasti 
tetap terjadi, tapi dalam kerangka 
ini tidak dibutuhkan ambulans atau 
Pol PP untuk mengamankan kecela-
kan simbol-simbol itu. Watak kes-
enian diterima sebagaimana aslinya 
karena memang berurusan dengan 
kecelekaan itu. 

Karena itu, jauh hari Van Gogh 
sudah meramalkan kalau Tuhan 
membuat dunia ini tidak per-
nah selesai. Tugas manusia yang 
membuatnya meriah. Tolong hati-
hati menafsiri yang dikatakan Van 
Gogh, sebab pernyataan itu juga 
berarti mengandaikan hubungan 
mitra-sejajar, antara manusia dan 
diri-Nya!!.  =

Sebagaian orang ada yang dika-
takan hebat dan ada pula dari 
mereka yang mengatakan he-

bat terhadap dirinya sendiri mau-
pun kepada orang lain. Sejatinya, 
orang hebat tidaklah perlu men-
gakui kehebatannya dan dijadikan 
bahan omongan di khalayak ramai. 
Akan tetapi, orang hebat adalah 
mereka mampu menanamkan ke-
percayaan kepada orang lain de-
ngan kehebatan yang dimilikinya 
kemudian orang lain secara tidak 
langsung mengakui kehebatan-
nya tanpa harus dipaksa dan dipen-
garuhi dengan berbagai tingkah 
yang congkak dan pamer.

Di dunia ini tidak ada orang 
yang hebat. Hanya tuhanlah yang 
maha mulia yang memiliki kehe-
batan yang hakiki. Jika ada orang 
yang mengaku dirinya termasuk 
orang yang hebat dia itu sombong 
dan congkak, dan mesti sifat yang 
demikian perlu dihindari. Karena 
apabila tidak, maka kerusakan akan 
segera dating di dunia ini.

Ingatlah pada sejarah pra-pen-
ciptaan bapak manusia yaitu nabi 
Adam as. Perdebatan antara Malai-
kat dan Tuhan Yang Maha Pencipta 
terjadi. Malaikat menuntut karena 
tuhan akan menciptakan manusia 
yang hanya akan berbuat kerusakan 
di muka bumi. Pada saat itu pula 
Malaikat meresa dirinya paling he-
bat. Dia mengaku telah beribadah 
kepada Tuhan bertahun-tahun. Dia 
pula mengaku bahwa dirinya lebih 
mulia dari Adam yang hanya dicip-
takan dari tanah sedangkan Malai-
kat sendiri diciptakan dari api.

“Ingatlah ketika Tuhanmu 

berfirman kepada para Malaikat, 
‘Sesungguhnya Aku hendak men-
jadikan seorang khalifah di muka 
bumi’. Mereka berkata, ‘Mengapa 
engkau hendak menjadikan di bumi 
itu orang yang akan membuat keru-
sakan padanya dan menumpahkan 
darah, padahal kami senantiasa ber-
tasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?’. Tuhan berfir-
man, ‘Sesungguhnya Aku mengeta-
hui apa yang tidak kamu ketahui.” 
(Q.S. Albaqarah: 30).

Analoginya dari ayat tersebut 
bahwa Malaikat yang tergolong Ib-
lis mengaku dirinya hebat diband-
ingkan dengan manusia yang bahan 
penciptaannya hanya dari api. De-
ngan sedikit rasa sombong dirinya 
yang lebih baik mereka menghina 
dasar penciptaan manusia yaitu 
tanah, padahal sesama mahluk tu-
han tidak boleh menghina. Sehing-
ga dengan kecongkakan Iblis itu, 
mereka dikeluarkan dari surga dan 
kelak akan menghuni neraka sela-
ma-lamanya. Maka, sekecil apapun 
rasa sombong jangan sampai keluar 
dari diri kita, agar kita selalu berada 
dalam kebaikan.

Kuat vs Lemah
Mengapa ada istilah kuat dan 

lemah? Memang tuhan mencipta-
kan segala sesuatunya selalu berpa-
sang-pasangan. Hal tersebut sudah 
menjadi hukum alam yang tidak 
bisa kita mungkiri. Yang kuat bisan-
ya selalu memeras yang lemah. 
Tidak ada istilah yang lemah mem-
eras yang kuat karena itu mustahil 
terjadi. Namun perlu kita tahu pula 
bahwa orang kuat itu dikatakan 

kuat apabila berlawanan dengan 
yang lemah.

Dalam suatu hal yang baru dise-
butkan bahwa orang yang kuat ada-
lah orang yang mampu menahan 
amarah atau nafsunya. Memang su-
lit jika kita ingin menjadi orang kuat 
yang versi ini. Namun memang se-
jatinya kuat yang benar-benar kuat 
adalah mereka yang mampu mana-
han amarah dan nafsunya. Karena 
musuh utama manusia di dunia ini 
adalah nafsu dan amarahnya sendi-
ri. Terkadang manusia kalah ketika 
menghadapi kehidupan ini ketika 
tidak mampu mengendalikan ama-
rah dan nafsunya. Sehingga hidupn-
ya tidak karuan dan selalu berada 
dalam hal yang tidak berguna dan 
merugikan orang lain.

Dalam suatu teori disebutkan 
bahwa orang hebat di kalangan ma-
nusia jika mereka mampu menahan 
amarah dan nafsunya serta mampu 
berhadapan dengan orang yang 
keilmuannya melebihi dari dirinya. 
Dengan demikian, orang yang hebat 
bisa dilihat dengan siapa mereka 
bergaul, dengan siapa mereka be-
radu pendapat, dan dengan siapa 
mereka selalu menyelesaikan ber-
bagai persoalan.

Jika mereka selalu bergaul, be-
radu pendapat, dan menyelasai-
kan berbagai persoalan dengan 
yang lemah, maka secara mendasar 
mereka bukanlah orang yang hebat. 
Akan tetapi mereka adalah orang-
orang yang membodohi orang lain 
dan dirinya sendiri. Orang yang he-
bat bisa pula dilihat dari lawannya. 
Jika lawan kita lemah, maka kita bu-
kanlah orang yang hebat. Maka dari 

itulah jadilah orang yang benar-
benar hebat dalam segala hal. Jan-
gan hanya beradu pendapat dengan 
orang yang kamu anggap lemah dan 
pengetahuan serta analisisnya lebih 
rendah dari dirimu.

Seorang guru tidak bisa dika-
takan hebat jika hanya memiliki 
kuasa dalam kelas terhadap anak 
didiknya. Dan jangan sampai men-
gaku hebat jika hanya bisa menga-
jar dan memberikan pemahaman di 
dalam kelas. Menganggap dirinya 
lebih dari segalanya. Melihatlah ke 
alam sana, ada siapa dan siapa yang 
akan dihadapi? Di sanalah sejatinya 
orang hebat. Orang hebat jangan 
sampai seperti katak yang berada 
dalam tempurung kelapa yang han-
ya merasa dirinya yang paling besar 
di ruangan sempit itu.

Seorang beriman kuat jangan 
besar hati jika tidak pernah keliling 
dunia. Jangan pernah menganggap 
dirinya orang yang benar-benar beri-
man dan imannya paling kuat jika 
hidupnya hanya keluar dan ke dalam 
rumahnya saja. Orang yang kuat 
imannya adalah mereka yang mam-
pu menahan nafsunya di dunia yang 
luas ini. Mereka mampu mengen-
dalikan nafsunya di dunia yang pe-
nuh dengan maksiat. Mereka merasa 
kuat imannya karena di daerahnya 
sendiri tidak ada banyak cobaan dan 
pernak-pernik kehidupan yang be-
gitu menggiurkan. Maka dari itu, li-
hatlah segala isi alam dan sadari serta 
berfikir tentang diri kita mengenai 
kelemahan yang kita miliki dengan 
menganalogikan tempat, pendapat, 
dan karakteristik lainnya yang tidak 
pernah kita sentuh. =
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Fragmen Terpenggal

Memahami Eksistensi Orang Hebat

Menjaga Wibawa 

Komisi VI DPR RI Daniel Lumban Tobing menegur Menteri 
BUMN Dahlan Iskan karena dianggap telah menjatuhkan 
wibawa Dewan Perwakilan Rakyat di mata rakyat Indone-

sia, bahkan dunia. Sebab Dahlan telah menuding ada orang Sen-
ayan menjadi pemalak BUMN. Tidak hanya itu, Dahlan juga tidak 
menegur Direktur Utama RNI yang melaporkan oknum DPR yang 
melakukan pemalakan. Bahkan Dahlan juga tidak pernah meng-
hadiri undangan rapat bersama Komisi VI di DPR. 

Alasan-alasan tersebut menjadi modal utama Komisi VI DPR 
untuk menyerang Menteri BUMN itu. Tentu saja, Dahlan sebagai 
menteri yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak 
terima apabila dianggap menjadi penyebab jatuhnya wibawa para 
legislatif di Senayan. Sebab, Dahlan punya alasan sendiri dengan 
semua prilakunya tersebut.

Terlepas dari kepentingan masing-masing, sesungguhnya 
peristiwa perseteruan antara Menteri dan DPR mengilustrasikan 
kepada publik betapa kewibawaan itu menjadi sesuatu yang ur-
gen dalam kehidupan ini. Manusia mana pun selama masih me-
miliki akal yang sehat sudah dapat dipastikan sangat membutuh-
kan pengakuan positif dari orang lain. Pengakuan positif tersebut 
sejatinya berupa suatu kewibawaan individual maupun kelemba-
gaan dalam pandangan struktur sosial kemasyarakatan.

Sikap saling menjatuhkan sebagaimana disajikan menteri dan 
wakil rakyat selama ini diakui atau tidak merupakan fenomena 
faktual kehidupan berkebangsaan. Sungguh pun sejatinya bagian 
dari demokrasi, perseteruan tersebut menjadi tontonan memalu-
kan yang mencerminkan sikap arogansi, sangat tak layak ditaul-
adankan ke hadapan rakyat Indonesia.

Memang, kultur di Indonesia menghendaki kehormatan dan 
kewibawaan pribadi maupun lembaga tak ubahnya harga diri 
yang harus dilindungi. Ada rasa di hati untuk memberikan per-
lawanan ketika ada pihak lain meremehkan apalagi mencoreng-
kan aib pada pribadi maupun menyerang secara kelembagaan. Itu 
juga yang melandasi kultur kekerasan di tanah air. Karena itulah, 
sikap saling menjaga harga diri, saling menjaga wibawa antara 
kelembagaan, baik lembaga legislatif maupun kementerian, men-
jadi keharusan warga negara.

Sebagai wakil rakyat yang dipilih rakyat atau menjadi menteri 
yang diangkat langsung seorang presiden secara esensial tak jauh 
berbeda. Keduanya sama-sama mengemban amanat rakyat Indo-
nesia. DPR mengemban amanat rakyat melalui institusi kelem-
bagaan legislatif, begitu pun menteri mengemban amanat rakyat 
melalui tugas-tugas yang dilimpahkan kepala negara. Masing-
masing memiliki semangat satu: mensejahterakan rakyat Indo-
nesia melalui program kerja di institusi kelembagaannya.

Hanya saja, kadang-kadang semangat melaksanakan program 
kerja tersebut kerapkali terlumuri oleh kepentingan politis. Ar-
gumentasi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat acapkali 
mewarnai retorika tugas kenegaraan. Padahal kecenderungan 
yang terlihat dari kinerja masing-masing tidak mencerminkan 
perjuangan untuk rakyat. Bahkan cenderung memperjuang-
kan kepentingan pribadi dan lembaga institusi masing-masing. 
Maraknya politisi  dan pejabat tinggi  di negara ini yang terlibat 
kasus korupsi, suap, pemerasan, dan sejenisnya, cukup menjadi 
bukti empirik perjuangan mereka yang sebenarnya. Itu juga sebe-
narnya dapat menumbangkan wibawa. 

Sikap tidak menghormati undangan wakil rakyat hakikatnya 
telah menistakan rakyat Indonesia. Itu pun bukan prilaku yang 
terhormat. Bila masing-masing sudah tidak bisa lagi saling men-
jaga wibawa, maka yang akan datang adalah ketidakpercayaan 
rakyat. =

Banjir Sampang

Sampang kembali dilanda musibah. Setelah konflik jamaah 
Sunni dan Syiah sempat membuat miris, kini banjir datang 
merendam sebagian besar daerah Sampang. Banjir terjadi 

hari Senin lalu namun hingga hari ini genangan air masih terlihat 
tinggi. Genangan air tampak di 10 desa dan 6 kelurahan. Keting-
gian air mencapai 2 hingga 3 meter.

Duka Sampang mengental karena korban terus ditemukan. 
Hingga saat ini, dalam catatan Polres Sampang korban menin-
ggal dunia akibat banjir tersebut mencapai 5 orang. Akan teta-
pi dalam data posko bencana banjir menelan 4 orang warga. 

Itu belum rumah yang terendam banjir, jumlahnya men-
capai 6.758 rumah. Terdata 1 rumah roboh. Selain itu sawah 
yang terendam banjir mencapai  250,5 hektar. Semua akitvitas 
perkantoran lumpuh. Bahkan warga pun tak bisa beraktivitas 
normal karena ketinggian air banjir.

Banjir hampir setiap tahun merendam Sampang. Namun 
begitu besar seperti saat ini, diyakini warga merupakan siklus 
sepuluh tahunan. Karena selama ini, di Sampang senantiasa 
terjadi banjir besar setiap sepuluh tahun. 

Bila dirunut sejarahnya, sejak tahun 1991 terjadi banjir be-
sar. Musibah serupa juga terulang pada tahun 2001. Dan, pada 
tahun 2013 ini kembali Sampang disiram banjir besar.  Me-
mang, peristiwa tersebut merupakan fenomena musiman yang 
bisa terjadi di mana saja, termasuk di Sampang. Akan tetapi, 
bisa jadi di balik peristiwa tersebut sesungguhnya terdapat se-
buah ayat (peringatan/tanda) dari Tuhan. Bukankah ayat tu-
han tidak sebatas pada apa yang dalam al-Qur’an, namun bisa 
berupa saja di muka bumi ini.

Karena itulah, ada baiknya, peristiwa banjir yang terjadi di 
Sampang, menjadi bahan renungan bersama, setidak-tidakn-
ya oleh warga setempat. Ada banyak hikmah dan pembelaja-
ran alamiah dibalik peristiwa besar tersebut untuk kehidupan 
masyarakat Sampang dan sekitarnya. 

Dalam pandangan ilmu alam dan logika, barangkali ter-
jadinya banjir akibat kali Kemuning tak lagi mampu menam-
pung air kiraman dari hulu setelah tersiram hujan deras. Na-
mun apapun itu, harus menjadi bahan introspeksi. Apa yang 
salah, mengapa musibah banjir istiqamah melanda. Bisa jadi 
ikhtiar yang belum sempurna dan bisa pula sesuatu yang lain 
yang bersifat transenden. Wallahua’alam. =

OPINI

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isu-
isu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 
karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tu-
lisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email 
Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com 


