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=============================================

KOMPAS Sabtu, 03-06-2006. Halaman: 42
 

                SALAH PAHAM DAN TAKUT PADA KEBEBASAN?
                       Oleh Enin Supriyanto

   Dalam perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang Antipornografi 
dan Pornoaksi, belakangan ini muncul empat kelompok dengan cara 
pandang dan argumennya masing-masing.
   Keempat kelompok itu adalah kelompok moralis-konservatif, 
kelompok pekerja kreatif, kelompok perempuan penentang, dan kelompok 
etnisitas tertentu.
   * Kelompok moralis-konservatif berpandangan tegas bahwa segala 
hal yang bersangkutan dengan ketelanjangan tubuh dan seksualitas 
adalah perkara berbahaya kalau dibiarkan hadir di ruang publik, dan 
karenanya harus dilarang. Pukul rata semua itu masuk kategori 
pornografi.
   ** Kelompok pekerja kreatif-kalangan pekerja seni, juga pers-
menganggap bahwa RUU ini berisi pasal-pasal karet, lahir dari batasan 
dan pengertian serba kabur, atau salah, yang bisa dipakai secara 
sewenang-wenang untuk memberangus karya seni atau pemberitaan pers.
   *** Kelompok perempuan menentang RUU ini karena seluruh isinya 
bias jender, menuduh perempuan dan tubuh perempuan sebagai sumber 
segala kesalahan maksiat; tubuh yang harus diawasi, diatur, dan 
bahkan dihukum. RUU ini berisi pasal-pasal yang jauh dari semangat 
perlindungan terhadap perempuan.
   **** Kelompok etnisitas tertentu di Indonesia-dengan masyarakat 
Hindu-Bali yang bersuara paling lantang-menganggap RUU ini penuh 
prasangka dari etnisitas/agama tertentu yang mendesakkan tata nilai 
dan aturannya sendiri untuk jadi aturan Negara sambil mengabaikan 
bahwa pada etnisitas tertentu, konsep dan nilai ketelanjangan tubuh 
dan seksualitas bisa sangat berbeda. Dari sudut pandang serupa, saat 
ini berkembang sikap penolakan terhadap RUU APP karena potensinya 
merusak persatuan Bangsa.
   1.
   Saya akan soroti pandangan argumen kelompok pertama, sambil 
kemudian menyinggung juga argumen yang berkembang dari kelompok 
seniman. Kelompok pertama terdiri dari Pansus RUU APP dan 
pendukungnya. Argumen kelompok ini kalau tidak paling ngawur, ya, 
paling lemah dasar argumentasinya. Pertama, mereka jelas tidak bisa 
membedakan antara hak (kebebasan berekspresi, kebebasan beropini) 
dengan soal distribusi materi-materi yang dianggap pornografis dan 
berpotensi langsung merusak moral masyarakat.
   Mereka sebenarnya terganggu dengan soal yang terakhir ini. Namun, 
alih-alih membuat regulasi yang mengatur distribusi materi 
pornografis di ruang publik, mereka malah secara sembarangan 
memangkas kebebasan semua warga negara. Ini perkara mendasar. 
Petinggi negeri ini belum juga belajar memahami bahwa hak dan 
kebebasan warga negara itu harus dijamin, dilindungi, dan ditegakkan. 
Semua itu jelas tidak bisa dimulai dari titik pandang "praduga 
bersalah" terhadap semua warga negara: bahwa semua warga negara 
dianggap berpotensi merusak moral masyarakat dan dirinya sendiri; 
sementara sebaliknya, Negara pasti selalu beres moralnya dan selalu 
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benar perilakunya dalam praktik kehidupan bersama.
   Bagian lain dari argumen kelompok ini menyangkut materi atau 
perilaku pornografis yang berpotensi merusak moral masyarakat juga 
bermasalah. Meski tak begitu jelas definisi moral yang sering 
disuarakan, tampaknya mereka sedang bicara tentang perilaku bermotif 
seksual yang dilarang oleh agama tertentu atau jelas salah menurut 
hukum pidana-pemerkosaan, misalnya.
   Asumsi yang telanjur dianggap benar ini sungguh banyak 
kelemahannya. Sejauh yang saya ketahui, Pansus RUU APP, atau lembaga 
penelitian sosial mana pun di Indonesia, belum pernah melakukan 
kajian intensif dan ekstensif tentang akibat langsung dari melihat 
atau menikmati pornografi terhadap perilaku seks orang Indonesia di 
berbagai lapis sosial, di berbagai konteks sosio-kultural. Padahal, 
kajian-kajian seperti ini-lazim dikenal sebagai media effect studies 
di negeri-negeri yang sampai saat ini masih tidak bisa menyensor 
materi pornografi dari ruang publik, apalagi memberangusnya dengan 
tuduhan kriminal-sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum 
buru-buru meyakini asumsi potensi media pornografis sebagai "perusak 
moral".
   Kebiasaan asal berasumsi tanpa mengkaji ini makin menunjukkan 
tingkah sembrono, atau lebih parah lagi, sikap antirasionalitas yang 
merupakan ciri pokok kaum moralis-konservatif. Lihatlah, betapa 
berbagai tayangan berbau mistik, misteri, dan takhayul justru 
dibiarkan dan dinikmati. Boleh jadi, karena semua itu memang cocok 
dengan nilai konservatif dan sikap antirasionalitas kelompok ini. 
Namun, mereka begitu keder, waswas, paranoid, berang, dan jadi 
schizoprenic saat berhadapan dengan yang nyata, yang melekat dalam 
diri dan hidup mereka sendiri: kelamin, tubuh, dan seksualitas 
manusia. Sikap konservatif dan antirasionalitas semacam ini jauh 
lebih mengerikan dari "ancaman bahaya" materi/media pornografi.
   Boleh jadi, mereka akan terkejut jika hasil kajian efek media 
ternyata bertolak belakang dengan segala asumsi yang telanjur mereka 
anggap kebenaran mutlak. Kalaupun hasilnya mendukung asumsi kaum 
moralis-konservatif, maka dukungan itu hanya memberi dasar bagi 
kemungkinan pemberlakuan regulasi terhadap kegiatan presentasi, 
distribusi, dan sirkulasi materi-materi pornografis. Itu sama sekali 
tak bisa dipakai untuk memangkas kebebasan orang beropini, 
berekspresi. Apakah opini dan ekspresi itu masuk kategori artistik, 
indah, bagus, atau tak sopan, cabul, atau menjijikkan sekalipun, itu 
soal lain.
   Ya, saya menganjurkan kebebasan. Saya prokebebasan, bahkan jika 
kebebasan itu berarti pengakuan dan pemberian tempat bagi yang memang 
porno dan jorok sekalipun-selama semua itu dilakukan dalam batas 
kebebasan: tujuan, cara, dan hasilnya tidak mengurangi dan memangkas 
kebebasan orang lain. Singkatnya, jika banyak teman dari kalangan 
seni selama ini sibuk mempertanyakan sekaligus mencoba menjelaskan 
perbedaan antara yang seni dan yang porno, maka saya menganggap bahwa 
upaya itu seringkali gagal dan jadi berbahaya karena didasari oleh 
pengakuan setengah hati terhadap prinsip dasar hak dan kebebasan 
asasi manusia sambil mencari-cari tempat sembunyi di balik nama seni.
   Sampai di sini, saya seringkali diserang kaum moralis: "Anda itu 
sudah teracuni paham liberal dan kebablasan! Mana ada kebebasan 
absolut pada manusia? Anda itu gila kebebasan!" Justru sebaliknya. 
Saya sama sekali tidak percaya pada kebebasan absolut manusia. Mari 
kita periksa gagasan utama tentang kebebasan manusia dari Pernyataan 
Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (PBB, 10 Desember 1948) untuk 
memperjelas soal ini:
   Pasal 1
   Semua orang dilahirkan merdeka dan memunyai martabat dan hak-hak 
yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya 
bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.



7/27/12 4:47 PMTark - Print/Save

Page 3 of 5http://pik.kompas.co.id/tark/printsave.cfm?destination=screen&startrow=1&session=1343382351379

   Perhatikan rumusan yang ringkas dan jelas tadi. Cukup dua kata 
pertama, kalau Anda malas membaca satu pasal penuh (apalagi 30 pasal 
lengkap dengan naskah mukadimahnya). "Semua orang", begitu rumusan 
pasal itu dimulai. Artinya, setiap orang punya hak yang sama dan 
sebangun. Kebebasan setiap orang tidak bisa dan tidak mungkin 
bersifat absolut karena ia langsung punya batas yang sangat jelas: 
hak dan kebebasan orang lain-yang sama dan sebangun. Perjalanan 
sejarah umat manusia beradab di zaman modern ini penuh dengan 
pemikiran dan kerja keras untuk melahirkan, membuat, menguji, dan 
memelihara sistem tata negara, politik, hukum, dan berbagai perangkat 
peraturan agar semua itu bisa menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-
hak setiap orang/warga negara dari ancaman terjadinya pengurangan 
atau pemberangusan hak-hak itu, baik oleh negara, 
pemerintah/penguasa, kelompok masyarakat, maupun orang lain 
(individu).
   Para penyusun dan pendukung RUU APP itu jelas tak paham soal 
sederhana semacam ini. Sebuah aturan perundangan negara seharusnya 
diadakan dengan kesadaran dan sikap politik yang jelas, seperti dalam 
rancangan Pasal 1 Deklarasi PBB tadi: menjamin, melindungi, memenuhi 
hak setiap orang/warga negara. Hak untuk berekspresi serta 
berpendapat dan menjalankan hak-hak ini dalam suasana bebas dari 
segala ancaman dan ketakutan jelas termasuk di dalamnya.
   2.
   Berbekal kesadaran dan kejelasan sikap politik itu, Pasal 19 
Deklarasi PBB menyatakan:
   Setiap orang berhak atas kebebasan memunyai dan mengeluarkan 
pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa 
gangguan, untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah 
pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas 
(wilayah).
   Inilah semangat yang mendasari pengakuan atas kebebasan pers di 
bidang media komunikasi publik, kebebasan akademis di lingkungan 
lembaga pendidikan, kebebasan berekspresi di lingkungan kerja 
kreatif, dan lain-lain. Dari sini pula muncul berbagai konvensi-yang 
bisa berbeda-beda dalam rinciannya menurut perjalanan sejarah masing-
masing masyarakat atau negara-yang memberikan ruang operasi otonom 
bagi bidang-bidang kerja itu.
   Otonomi ini sudah tentu tidak berlaku absolut. Ia bukan 
legitimasi untuk melakukan segala hal dengan "kebebasan absolut". 
Sudah jelas bahwa kebebasan absolut adalah hal yang tidak logis dan 
tidak mungkin berlaku dalam praktik sosial. Batasannya justru hadir 
sebagai konsekuensi logis dari prinsip dasarnya sendiri yang 
mengakui "hak dan kebebasan setiap orang". Maka ada banyak pihak 
yang menyebut otonomi pada bidang-bidang tertentu itu 
sebagai "otonomi relatif".
   Khusus menyangkut kesenian-tanpa harus menjabarkan berbagai 
perkembangan pemikiran dan perdebatan tentang otonomi estetika-bisa 
dinyatakan bahwa seni pada dasarnya adalah hasil kehendak dan kerja 
manusia yang mengolah berbagai properti dan potensi estetik dari 
bermacam benda dan media. Cara kerja estetik ini adalah cara kerja 
yang berbeda dengan apa yang berlaku dalam ilmu-ilmu alam, misalnya. 
Dari perbedaan ini muncullah disiplin filsafat dan keilmuan khusus 
seperti Estetika, Sejarah Seni, dan Kritik Seni untuk bidang 
kesenian-termasuk seni rupa.
   Yang pasti adalah pengakuan terhadap otonomi ini lahir dari 
pengakuan akan hak dan kebebasan asasi manusia. Kita tidak mungkin 
membicarakan otonomi estetika atau otonomi ilmiah tanpa menerima 
otonomi manusia; tanpa menempatkan semua itu dalam tataran pengalaman 
dan peradaban manusia. Semua ini memang bukan privilege atau berkah 
dari langit. Ini adalah hasil perkembangan peradaban yang mau memberi 
tempat dan pengakuan tinggi pada kehendak dan kebebasan manusia.
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   3.
   Karena itulah saya sungguh kaget dan khawatir ketika membaca 
ulasan Jim Supangkat, seorang kritikus dan kurator senior bidang seni 
rupa, yang diniatkan sebagai penjelasan tentang dasar perlawanan seni 
rupa Indonesia terhadap ancaman RUU APP. Dalam esai Seni, Erotisme 
dan Undang-undang (Majalah Seni Rupa Visual Arts, No 12, April-Mei 
2006, hlm 100- 103) yang disusun dalam bentuk tanya-jawab itu, ia 
menjelaskan (cetak tebal dari saya, pen):
   Persoalan utama pemahaman kesenian pada penyusunan sanksi-sanksi 
itu (dalam RUU APP, pen) bukan masalah hak-hak, kebebasan dan 
privilege seniman, tapi kelangsungan kesenian dalam kehidupan modern 
di tanah air.
   Dan ia lanjutkan di bagian lain dengan sangat meyakinkan bahwa:
   Kematian kesenian pada bangsa modern mana pun merupakan indikator 
terjadinya kemunduran di kehidupan modern. Ini ancaman yang 
palingkita takutkan terjadi di tanah air, matinya kelangsungan 
mayoritas masyarakat di tanah air dalam memburu kemajuan melalui 
proses modernisasi. Ini lebih penting dari kelangsungan kesenian. 
Republik lahir dari pemikiran-pemikiran modern sejumlah kecil 
masyarakat yang melihat distribusi kemajuan pada masa kolonial 
ternyata terbendung hanya di kalangan mereka sendiri. Pada masa 
kemerdekaan, pemikiran-pemikiran modern ini mengalami pendangkalan, 
kemunduran, dan pengkhianatan akan tujuannya. Kalangan kecil 
masyarakat elite, yang tenggelam dalam pemikiran-pemikiran yang 
menjadi dangkal ini, berlari sendiri, meninggalkan semakin jauh 
mayoritas masyarakat yang tertinggal sejak masa kolonial. Kenyataan 
ini hadir sebagai refleksi di dunia kesenian dan mendasari ekspresi-
ekspresi yang mengandung kritik sosial.
   Dunia kesenian akan melawan tanpa kompromi semua tanda-tanda 
kematiannya karena beban moral itu, bukan karena kecengengan seniman 
minta kebebasan ekspresi dan macam-macam privilege.
   Bagian yang yang saya tandai dengan cetak tebal itu jelas 
menunjukkan sejumlah ketidakjelasan argumentasi si kritikus, lepas 
dari niat baiknya membela seni rupa Indonesia. Ia membayangkan 
bahwa "kelangsungan mayoritas masyarakat di Tanah Air dalam memburu 
kemajuan melalui modernisasi", yang kemudian melahirkan "ekspresi-
ekspresi yang mengandung kritik sosial", bisa dilakukan tanpa adanya 
kesadaran dan pengakuan atas kebebasan hak-hak individu dalam 
berekspresi; tanpa pengakuan dan perlindungan atas hak dan kebebasan 
warga. Dalam imajinasi romantik-heroik ini, seniman Indonesia 
kontemporer adalah manusia-manusia yang punya "beban moral" dan 
dengan itu cukuplah dasar bahwa dunia kesenian akan melawan segala 
bentuk tirani dan ketidakadilan yang dialami masyarakatnya. Tak 
dijelaskan dari mana datangnya sikap moral dan keberanian yang agung 
ini, kalau memang ada. Juga, mengapa dan bagaimana kesenian dan 
seniman bisa jadi kelompok khusus dalam masyarakat yang dapat 
privilege untuk jadi pahlawan moral masyarakat.
   Astaga! Menuntut agar hak itu diakui, dipenuhi, dan dijamin (oleh 
negara) ia anggap "kecengengan" dan sekadar minta "privilege"!
   Moga-moga saja para petinggi negeri ini tidak ikut mengadopsi 
cara pandang ini. Bisa-bisa para buruh yang berjuang menuntut 
kenaikan upah minimum, atau masyarakat Papua yang menuntut hak 
politik-ekonomi-kultural di tanah Papua dianggap cuma cengeng dan 
sekadar minta privilege.
   Kita tunggu saja pembelaan Jim Supangkat terhadap Agus Suwage, 
Davy Linggar, Izabel Yahya, dan Anjasmara yang terancam hukuman denda 
atau juga penjara terkait dengan karya instalasi "Pinkswing Park" 
yang sempat tampil dalam acara seni rupa CP Biennale Urban/Culture 
(Jakarta, 2005). Karya itu sekarang dituduh Kepolisian RI sebagai 
ekspresi/tindakan asusila di depan publik. Jim Supangkat adalah 
Kurator Kepala dalam acara itu. Dan, publik-atau bahkan teman-
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Kurator Kepala dalam acara itu. Dan, publik-atau bahkan teman-
temannya di lingkungan seni rupa-sampai saat ini belum paham akan 
pendirian, argumentasi, dan pembelaannya atas karya/kasus "Pinkswing 
Park" itu.
   4.
   Sebagai penutup, saya kutipkan pasal terakhir dari Deklarasi PBB:
   Pasal 30
   Tidak satu pun hal di dalam Pernyataan ini yang boleh ditafsirkan 
sebagai pemberian hak kepada Negara, kelompok ataupun seseorang, 
untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan 
yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang 
termaktub di dalam Pernyataan ini.
   Pasal penutup ini dengan jelas menetapkan bahwa siapa pun-
termasuk Negara dan para petinggi di DPR-RI itu-tidak boleh terlibat 
dalam tindakan yang jelas-jelas merusak hak dan kebebasan setiap 
orang/warga negara. Ini berarti bahwa apa pun niat dan argumentasi 
yang diajukan negara atau kelompok tertentu tidak bisa jadi 
pembenaran jika tindakan yang mereka jalankan jelas mengancam atau 
merusak hak dan kebebasan orang lain.
   Dalam kasus RUU APP, jelas bahwa latar belakang pemikiran dan 
rumusan pasal-pasalnya adalah ancaman yang merusak hak dan kebebasan 
warga. Dengan cara lain bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh 
para penganjur dan pendukung RUU APP ini adalah tindakan yang 
membokong demokrasi. Mereka memanfaatkan ruang dan kesempatan yang 
disediakan demokrasi (kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, 
membuat parpol, terpilih langsung oleh rakyat melalui proses one man-
one vote), tetapi pendapat, pikiran, dan tindakan mereka justru jelas-
jelas dengan sengaja memenggal urat nadi kebebasan itu sendiri. 
Inilah keculasan dan kejahatan kaum moralis-konservatif pembenci 
kebebasan.
   5.
   Sungguh menggelikan bahwa kaum moralis ini, yang umumnya mencari 
sandaran pembenaran dalam kisah-kisah ajaran monoteis-semitik yang 
mereka yakini, mengabaikan kenyataan bahwa manusia telah lama memilih 
jadi makhluk berkehendak, bebas, meski harus terusir dari firdaus.
   
Enin Supriyanto
Kurator Seni Rupa

Manusia telah lama memilih jadi makhluk berkehendak, bebas,
meski harus terusir dari firdaus.
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Lukisan karya Zhou Chunya, Judul: Green Dog no 18, Ukuran: 40 x 50 
cm, Tahun: 2004, Media: Cat minyak di atas kanvas


