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P U S A T    I N F O R M A S I    K O M P A S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=============================================

KOMPAS Minggu, 27-08-2006. Halaman: 29
 

                        MEMANG TIDAK (SE)PAHAM
                        Oleh Enin Supriyanto

   Esai Jim Supangkat, Lagi-lagi Tidak Paham (Kompas, Minggu, 30 
Juli 2006), menekankan satu soal dalam perdebatan kami di Harian ini: 
ideologi seni. Untuk sampai ke sana ia merujuk pada perjalanan 
sejarah pemikiran masyarakat Barat, khususnya soal hak asasi manusia 
(HAM) dan kebebasan seni. Tidaklah sulit untuk paham "pelajaran 
sejarah" a la Jim Supangkat ini.
   Yang jadi masalah adalah tata argumen dan kesimpulan yang 
disusunnya di atas paparan sejarah tadi. Ia, misalnya, menghilangkan 
saja kenyataan bahwa setelah dua Perang Dunia wacana tentang HAM 
mengalami perkembangan yang jauh berbeda dengan yang ia catat dan 
pahami. Deklarasi HAM PBB adalah hasil rumusan yang lahir dari 
refleksi atas perkembangan itu. Harap dipahami, saya tidak mengagung- 
agungkan seluruh isi Deklarasi itu sebagai teks sakral yang tak boleh 
diganggu-gugat. Ada banyak perdebatan tentang HAM yang terus 
berlangsung sampai saat ini, mengenai filsafat antropologis yang 
mendasarinya, aspek legal-formal dalam implementasinya, dan lain-
lain. Banyak juga konvensi dan kovenan tambahan yang lahir sebagai 
upaya untuk menjawab berbagai kritik dan kekurangan Deklarasi itu.
   Maksud Jim dengan paparan sejarah itu adalah agar saya bisa 
belajar dan paham bahwa "kebebasan berekspresi" dan "kebebasan 
ekspresi seni" adalah hal yang berbeda. Bagaimana bisa paham? 
Pertama, dalam banyak naskah konvensi HAM yang menyangkut kebebasan 
berekspresi, bisa jelas terbaca bahwa tidak ada pemisahan semacam itu 
di dalamnya. Latar belakang sejarah memang berharga untuk mengetahui 
latar persoalan, tetapi tidak serta-merta jadi penjelasan bahwa 
demikianlah kenyataan sosial yang berlaku hari ini.
   Selanjutnya, berupaya menunjukkan perbedaan itu, dengan cara 
akrobatik Jim sampai pada rumusan yang justru serupa. Ia menelusuri 
konsep hak alamiah/kodrati dari John Locke, dan sampai pada 
kesimpulan: Karena implisit adalah hukum Tuhan, hukum moral ini 
dijunjung tinggi masyarakat Barat, bahkan sampai kini. Di bagian 
berikut, dijelaskannya bahwa seni menempuh jalan berbeda, tidak lagi 
terkait dengan konsep hak kodrati, tetapi justru melampauinya: Seni 
merupakan abstraksi persoalan-persoalan ini dan karena itu menjadi 
lebih dekat dengan hukum Tuhan. Coba kita jajarkan: Kebebasan 
berekspresi lahir dari konsep hukum kodrati yang "implisit adalah 
hukum Tuhan". Sementara kebebasan ekspresi seni, "menjadi lebih 
dekat dengan hukum Tuhan". Jadi, seberapa berbeda dua hal yang mau 
dibedakan Jim daripenjelasan macam ini?
   Saya menjelaskan berkali-kali bahwa dasar pembelaan itu adalah 
hak dan kebebasan warga, civil liberties, tak soal apakah karya seni 
rupa yang dihasilkannya- atau puisi, novel, film, foto, teater, tari-
itu mengandung "telanjang selebriti" atau "telanjang seni".
   Singkatnya, dalam pandangan Jim, dua dosa besar saya-dan 
sejumlah rekan lain, yang selalu dibawa-bawa Jim-karena tak paham 
sejarah seni rupa modern adalah: menganut ideologi seni modernisme, 
keblinger mengadopsi cara pandang Barat, yang tidak berlaku di sini 
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dan tidak dipahami masyarakat Indonesia (kecuali Jim, tentu saja!)
   Mari kita periksa bagaimana Jim membangun argumennya. Ia mengecam 
modernisme (Barat) dengan mengutip sekian banyak deretan nama-nama 
pemikir Barat (nah!): Arthur Danto, George Dickie, Stephen Davies, 
Kim Levin. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa yang dilakukan para 
intelektual itu bukanlah makian anak haram terhadap orangtua tirinya. 
Mereka sepenuhnya adalah anak kandung, titisan langsung dari 
modernisme. Dengan sikap skeptisisme keilmuan, watak kritis dalam 
tradisi filsafat ilmu Barat (lagi!), mereka sedang memeriksa dan 
mencari jalan agar masyarakatnya-dengan modernisme-nya itu-bisa 
memperbaiki diri.
   Jim memang tidak terang-terangan bilang bahwa ia menganut cara 
pandang post-modernis. Tapi sikap muaknya pada modernisme sungguh 
terasa. Dengan sikap itu, ia masuk pada cara pikir relativisme 
epistemik kaum post- modernis yang membuat mereka sering lupa bahwa 
mereka adalah anak kandung modernisme; bahwa sampai batas tertentu, 
otonomi ilmu itu masih berlaku. Baginya, otonomi seni 
menganggap "seni adalah ilmu modern yang otonom yang tidak perlu 
memedulikan kebudayaan dan cita rasa masyarakat". Penggalan akhir 
kalimatnya itu sungguh bermasalah.
   Pertama, kalaupun ada praktik ilmu modern dan seni yang tidak 
peduli pada kebudayaan dan cita rasa masyarakat, maka itu tidak 
langsung bersangkut-paut dengan wataknya yang otonom. Otonomi di sini 
adalah otonomi relatif yang menegaskan bahwa bidang ilmu atau seni 
punya prasyarat, metode, tata cara, prosedur, untuk sampai pada 
status keabsahan ilmiah atau kesenian- lepas dari ideologi yang 
dianut pelakunya. Apakah kita mau menyatakan bahwa setiap orang dapat 
menyebut diri dokter, masuk ruang operasi dan membedah pasien? Atau, 
tanpa bukti empiris, tanpa metode yang jelas dan ketat, sembarang 
orang boleh bilang bahwa Teori Relativitas Khusus dan Umum adalah 
omong kosong. Atau, karena teori ini membantu orang bikin bom yang 
menghabiskan Hiroshima-Nagasaki, maka ia batal dengan sendirinya? 
Bukankah tidak sembarang benda yang punya bentuk dan rupa, dibuat 
siapa pun, dengan cara apa pun, diterima jadi bagian acara seni rupa 
sehebat CP Biennale itu? Dan, tidak sembarang kalimat, berisi apa 
pun, pantas diterima sebagai teks kuratorial di katalog Biennale itu?
   Kedua, tidak perlu jadi fundamentalis Popperian untuk memahami 
bahwa dalam filsafat ilmu modern, watak skeptis-menyangkut sikap 
terbuka untuk disanggah dan dibuktikan salah- inheren, perlu selalu 
ada. Kalau karena sikap semacam itu saya dapat label "modernis", 
dengan senang hati saya menyandangnya.
   Tanpa sikap terbuka dan kesediaan untuk dibuktikan salah, ilmu, 
sains, dan teknologi modern-atau peradaban manusia-tidak akan sampai 
pada perkembangannya saat ini.
   Sebagai "modernis", saya jauh dari kekhawatiran Jim: tak ada 
bekal dalam prinsip keilmuan yang saya pahami untuk merasa diri 
absolut paling benar. Tidak ada juga bekal dalam sikap liberal saya 
untuk menuntut kebebasan sambil mengabaikan kebebasan orang lain, 
atau meledakkan bom di tengah kerumunan orang yang sedang menikmati 
liburan.
   Keblinger dan menelan wacana Barat? Saya jadi teringat perdebatan 
antara kelompok pro-demokrasi yang ingin HAM ditegakkan, sementara 
penguasa di Indonesia tidak mau. Tuntutan kelompok pro-demokrasi 
ditolak dengan alasan umum: "teracuni Barat", "HAM tidak punya akar 
di negeri ini", "kita punya konsep HAM yang beda, the other kind of 
HAM", dan yang sejenis.
   Pertama, dalam banyak kasus, penolakan dengan argumen relativisme 
budaya semacam ini tidak memperkaya pemahaman kita akan persoalan 
HAM, tapi cuma jadi argumen apologetik untuk menolak HAM sambil 
membiarkan pelanggaran HAM. Kedua, asal-usul pemikiran atau hasil 
budaya dari ranah kebudayaan lain tidak bisa dijadikan alasan untuk 
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menolaknya begitu saja. Kepentingan, keperluan, dan kejelian si 
pengambil atau penerima lebih menentukan bagaimana hasil kebudayaan 
itu hendak diserap dan diterapkan. Terakhir,para pembenci modernisme 
dan pemuja post-modernisme perlu membaca telaah Alan Sokal & Jean 
Bricmont (Fashionable Nonsense, Postmodern Intellectuals Abuse of 
Science, 1998) agar paham bagaimana post-modernisme, dengan 
kecenderungan relativisme epistemik-nya, bisa demikian sembrono 
mengabaikan otonomi ilmu yang berbeda.
   Dengan relativisme epistemik itu mereka sering kali mengecam 
sains dan rasionalitas (Sains? Rasionalitas? Ah, itu kan cuma narasi 
besar, meta-narasi); menolak ujian fakta empiris (Fakta? Metode? Ah, 
itu cuma fiksi, teks, wacana.); mengabaikan koherensi argumen 
(Koherensi? Argumen? Itu kan cuma permainan tanda dan bahasa).
   Sokal dan Bricmont membongkar kengawuran sejumlah intelektual 
penting pujaan kaum post-modernis-Jacques Lacan, Julia Kristeva, 
Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Deleuze dan Guattari, 
dan lain-lain-yang memakai berbagai istilah dan konsep sains, dari 
matematika dan fisika secara salah dan sembrono. Relativisme 
epistemik kaum post-modernis pada akhirnya meruntuhkan integritas 
mereka sebagai ilmuwan. Atau lebih jauh lagi, menggoyahkan keabsahan 
teori yang mereka siarkan selama ini.
   
                                 ***

   Mari kita kembali ke pokok soal perdebatan ini: Ada kasus 
Pinkswing Park di CP Biennale II. Ada ormas, dengan alasan ajaran 
agama, mengecam dan mengancam merusak karya itu jika tidak 
disingkirkan. Akhirnya, seniman dan model yang gambarnya tampil dalam 
karya itu diadukan ke kepolisian, diperiksa dan berstatus tersangka. 
Bersamaan dengan itu, muncul rencana parlemen- didukung berbagai 
kelompok konservatif-untuk memberlakukan RUU APP.
   Terhadap dua hal ini, beberapa rekan dan saya, membuat pernyataan 
menolak segala bentuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi-
termasuk seni rupa-dari tindakan sensor dan kriminalisasi. Apakah 
Jim Supangkat, sebagai kurator dan penyelenggara CP Biennale, tempat 
karya Pinkswing Park itu dipilih dan dipajang, melakukan pembelaan 
terhadap seniman atau karya seni itu, atau penolakan terhadap ancaman 
sensor dan kriminalisasi itu?
   Jika Jim memang tak ingin terlibat dalam pembelaan atas kebebasan 
berekspresi yang diancam oleh ormas tertentu dan semacamnya, karena 
cemas pada akibat yang mungkin menimpa, sebaiknya ia bersikap jujur 
menyatakan kecemasan itu. Kecemasan, seperti halnya aspirasi 
kebebasan, juga kebebasan mencari dan mendekati kebenaran, adalah hal 
yang manusiawi, bisa muncul di Barat atau di Timur.
   Setidaknya Jim dapat melihat bahwa kasus Pinkswing Park ini 
adalah ancaman yang menimpa sejumlah warga yang kebetulan saja 
pekerja seni. Sekali ancaman ini dibiarkan jadi penindasan, kemudian 
dilegalkan dengan undang-undang-bisa jadi atas nama "kebudayaan dan 
cita rasa masyarakat"-maka kebebasan warga, siapa pun, setiap saat 
bisa juga ditindas.
   
Enin Supriyanto
Kurator, penulis masalah seni rupa


