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EMHA AINUN NADJIB I

Emha Ainun Nadjib lahir di Jombang, 27 Mei 1953, anak ke-4 dari 15 bersaudara,

pendidikan formalnya hanya berakhir di semester 1 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah

Mada (UGM) Yogyakarta. Sebelum itu ‘diusir’ dari Pondok Modern Gontor Ponorogo karena

‘demo’ melawan Dept. Keamanan pada pertengahan tahun ketiga studinya, kemudian pindak

ke Yogya dan lumayan bisa tamat SMA Muhammadiyah I.

Lima tahun hidup menggelandang di Malioboro Yogya antara 1970-1975 ketika belajar sastra

kepada guru yang dikaguminya, Umbu Landu Paranggi, seorang sufi yang hidupnya misterius

dan sangat mempengaruhi perjalanan Emha.

Memacu kehidupan multi-kesenian Yogya bersama Halimd HD, networker kesenian melalui

Sanggarbambu, aktif di Teater Dinasti dan mengasilkan reportoar serta pementasan drama:

• Geger Wong Ngoyak Macan (1989, tentang pemerintahan Raja Soeharto),

• Patung Kekasih (1989, tentang pengkultusan),

• Keajaiban Lik Par (1980, tentang eksploitasi rakyat oleh berbagai institusi modern),

• Mas Dukun (1982, tentang gagalnya lembaga kepemimpinan modern).

• Kemudian bersama Teater Salahudin mementaskan Santri-Santri Khidhir (1990, di

lapangan Gontor dengan seluruh santri menjadi pemain, serta bersama 35.000

penonton di alun-alun madiun),

• Lautan Jilbab ( 1990, dipentaskan secara massal di Yogya, Surabaya dan Makassar),

• Kiai Sableng dan Baginda Faruq (1993).

• Juga mementaskan Perahu Retak (1992, tentang Indonesia Orba yang digambarkan

melalui situasi konflik pra-kerajaan Mataram, sebagai buku diterbitkan oleh Garda

Pustaka), di samping Sidang Para Setan, Pak Kanjeng, Duta Dari Masa Depan, dll.

Menerbitkan 16 buku puisi :

• “M” Frustasi (1976),

• Sajak-Sajak Sepanjang Jalan (1978),

• Sajak-Sajak Cinta (1978),

• Nyanyian Gelandangan (1982),

• 99 Untuk Tuhanku (1983),

• Suluk Pesisiran (1989),



• Lautan Jilbab (1989),

• Seribu Masjid Satu Jumlahnya ( 1990),

• Cahaya Maha Cahaya (1991),

• Sesobek Buku Harian Indonesia (1993),

• Abacadabra (1994),

• Syair Amaul Husna (1994), dll.

Buku-buku eseinya tak kurang dari 30 antara lain :

• Dari Pojok Sejarah (1985),

• Sastra Yang Membebaskan (1985)

• Secangkir Kopi Jon Pakir (1990),

• Markesot Bertutur (1993),

• Markesot Bertutur Lagi (1994),

• Opini Plesetan (1996),

• Gerakan Punakawan (1994),

• Surat Kepada Kanjeng Nabi (1996),

• Indonesia Bagian Penting dari Desa Saya (1994),

• Slilit Sang Kiai (1991),

• Sudrun Gugat (1994),

• Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai (1995),

• Bola- Bola Kultural (1996),

• Budaya Tanding (1995),

• Titik Nadir Demokrasi (1995),

• Tuhanpun Berpuasa (1996),

• Demokrasi Tolol Versi Saridin (1997)

• Kita Pilih Barokah atau Azab Allah (1997)

• Iblis Nusantara Dajjal Dunia (1997),

• 2,5 Jam Bersama Soeharto (1998),

• Mati Ketawa Cara Refotnasi (1998)

• Kiai Kocar Kacir (1998)

• Ziarah Pemilu, Ziarah Politik, Ziarah Kebangsaan (1998)

• Keranjang Sampah (1998) Ikrar Husnul Khatimah (1999)

• Jogja Indonesia Pulang Pergi (2000),

• Ibu Tamparlah Mulut Anakmu (2000),

• Menelusuri Titik Keimanan (2001),



• Hikmah Puasa 1 & 2 (2001),

• Segitiga Cinta (2001),

• “Kitab Ketentraman” (2001),

• “Trilogi Kumpulan Puisi” (2001),

• “Tahajjud Cinta” (2003),

• “Ensiklopedia Pemikiran Cak Nun” (2003), dll.

Ia juga pernah mengikuti lokakarya teater di Filipina (1980), International Writing Program di

Universitas Iowa, Iowa City AS (1984), Festival Penyair Internasional di Rotterdam (1984)

dan Festival Horizonte III di Berlin Barat, Jerman (1985).

Emha terjun langsung di masyarakat dan melakukan multi-aktivitas yang merangkum dan

memadukan dinamika kesenian, agama, pendidikan politik, sinergi ekonomi, yang berintikan

upaya penumbuhan potensialitas rakyat. Di samping aktivitas rutin bulanan dengan komunita

Masyarakat Padang Bulan di sejumlah kota, ia juga diminta berkeliling ke berbagai wilayah

seluruh nusantara, rata-rata 10-15 kali perbulan bersama Musik Kiai Kanjeng, dan ia sendiri

rata-rata 40-50 acara yang massa yang umumnya outdoor, dengan berbagai strata dan segmen

masyarakat. Mengumpulkan semua golongan, aliran, kelompok, agama, berdasar

kegembiraan menikmati kebersamaan kemanusiaan.

Dalam pertemuan-pertemuan sosial itu ia melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas

nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metoda perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir,

serta pengupayaan solusi-solusi problem masyarakat.



EMHA AINUN NADJIB II

Otentisitas dan ‘Ideologi’ Batas

SAAT ini, kita tahu, mungkin cukup banyak orang yang mengenal nama Emha Ainun Nadjib,

yang biasa dipanggil Cak Nun ini. Tapi, mungkin tidak semua orang mengenal persis apa dan

bagaimana saja sepak terjangnya sehingga ia menjadi dikenal. Atau paling tidak ‘daya tarik’

apa yang membuatnya mampu mencuri perhatian, baik dalam wilayah kesusastraan, sosial,

politik, atau katakanlah secara kesuluruhan dalam ranah kebudayaan. Keharusan-keharusan

apa yang menyebabkan Emha perlu dibicarakan secara tersendiri? Pencapaian-pencapaian dan

kontribusi apa yang telah diberikannya selama tiga dasa warsa terakhir ini?

Emha dikenal sebagai sosok, bahkan fenomena multikreatif. Setidaknya bila hal ini dilihat

dari banyaknya predikat yang disandangkan masyarakat pada sosok Emha. Emha tidak saja

dikenal sebagai sastrawan, budayawan, cendekiawan, pekerja sosial, kolomnis, seminaris, tapi

juga ‘kiai’ (spiritual leader), artis, humoris, serta sederet sebutan lainnya.

Emha seolah menerobos definisi-definisi baku tentang berbagai predikat itu, menerobos

segenap segmen masyarakat dan berbagi dengan mereka mengenai ‘apa saja’. Barangkali

karena, kita terbiasa hidup berdasar sekat-sekat ‘pekerjaan’, maka sosok multikreatif macam

Emha sulit ‘dirumuskan” dan dianggap aneh – sungguh ironis. Penampilannya yang egaliter,

komunikatif, dan pandai menggugah perhatian publik, menyebabkan sosok Emha diterima di

seluruh level masyarakat, dari tukang becak dan gelandangan, hingga ‘orang-orang level

atas’.

Semua kualitas dan predikat tersebut tentu tidak diraihnya begitu saja. Emha telah berjuang

mengatasi dirinya melalui proses yang panjang, dan berliku-liku. Emha bukan sosok yang

dibesarkan oleh kemanjaan-kemanjaan. Emha, betul-betul bergulat dengan keadaan dan

keterbatasan.

“Saya sangat gandrung dengan kata keterbatasan”, katanya, “dan tidak begitu berani omong

tentang kemerdekaan. Saya sadar saya sangat memiliki keterbatasan, kekurangan dan

kelemahan. Juga lingkungan sejarah yang saya jalani ini juga muatan utamanya adalah

keserba-terbatasan. Sehingga yang saya lakukan adalah bagaimana bekerja keras untuk

mengolah batas-batas. Bagaimana dalam hidup yang serba terbatas ini saya tetap menciptakan

kemungkinan untuk bermanfaat”.

Stamina ketekunan dan keuletannya yang menggebu-gebu untuk memanaj energi kebaikan

dan keberkahan, menyebabkan Emha tidak saja mampu bertahan di tengah realitas kehidupan

yang terus berubah, tapi juga menyikapinya dengan arif dan kreatif. Emha adalah sosok yang



alamiah, ia belajar langsung proses kehidupan itu sendiri. Pendidikannya lebih banyak

ditempuh di jalur non-formal. Melihat "jalan hidup" Emha dalam berproses kreatif, kita bisa

menyatakan bahwa sosok ini, begitu otentik.

Air Mengalir ke Segala Arah

Satu hal yang selalu melekat pada diri Emha adalah, bahwa ia tidak saja berkutat di lapangan

ide atau wacana, tapi ia pun selalu “terjun langsung” secara wajar di lapangan nyata dalam

masyarakat, di mana ia adalah bagiannya. Berbagai ide dan aktivitas hidupnya tak lepas dari

dimensi sosial dan spiritual. Secara sosiai, bisa dipahami, karena sosok Emha terbiasa hidup

di tengah tengah masyarakat, berdialektika, serta melakukan hal-hal yang bermanfaat secara

sosial.

Emha agaknya menyadari betul akan fungsi-fungsi sosial yang diembannya. Secara spiritual,

Emha tak, bisa dipisahkan dari corak religiusitasnya. Sebagaimana diungkapkan

Kuntowijoyo, “Di dalam diri Emha terwakili suatu sensibilitas pemuda. Yaitu pemuda yang

kritis, suka protes, tapi sekaligas religius. Karya-karya sastra Emha menujukkan hal itu. Di

dalamnya kita dapat menemukan diri Emha sebagai seorang anak muda aktivis sosial yang

sekaligus punya kecenderungan mistik. Sebuah kecenderungan yang saat ita ada pada lapisan

generasi muda yang sadar. Kiprah Emha yang ia tunjukkan selama ini lebih mewakili tipologi

generasi semacam itu” (‘Emha di Mata Kuntowijoyo’, Jawa Pos, 10/9/1991).

Sebagai fenomena multikreatif, secara menarik digambarkan Halim HD, mencatat,

“Fenomena Emha adalah fenomena kebudayaan. Kita bisa melihat dari catatan kita di media

massa, ketika pada tahun 80-an partai politik Islam mengalami buldoserisasi oleh kekuatan

politik birokrasi penguasa, dan partai diarahkan kepada watak teknokratis, dan dicoba

dipisahkan dari akar di lingkungan pendidikan Islam yang namanya pesantren dan Kiai, sosok

Emha muncul bukan cuma sebagai penyair, bukan juga sekedar penulis lakon dan prajurit

idea bersama kelompok Teater Dinasti.

Tapi, lebih dari itu, segala macam masalah kebudayaan digarapnya sampai dengan lingkungan

NGO (non governmental organization) di pedesaan. Tulisan atau esai-esa.inya di berbagai

media massa membanjiri pembaca. Image tentang dirinya semakin melebar dan mencair

memasuki segala arah. Bukan cuma lingkungan kampus, pesantren, tapi juga dari lingkungan

non-muslim mengundangnya, memintanya berbicara sebagai saksi dari peristiwa di nusantara

ini. Ibu-ibu pengajian, kalangan Dharma Wanita, anak-anak sekolah menengah memintanya

untuk memberi kesaksian. Sementara itu di level yang lebih tinggi, sosoknya semakin kukuh

oleh kehadirannya di berbagai kegiatan seminar dan kajian…Pada tahun-tahun itu,



berkibarnya Emha seiring sejalan dengan kemunculan Nurcholish Madjid dan Gus Dur,

dengan caranya masing-masing memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat” (Halim

HD, “Fenomena Emha” dalam Tabloid Ojo Dumeh, Panduan pementasan Musik Emha dan

“Kiai Kanjeng”: 1994).

Siapa sesungguhnya Emha? Dari mana dan bagaimana ia memberangkatkan dirinya berproses

kreatif, dan membuahkan banyak ha1? Bagaimana sosok Emha dipahami secara wajar dan

manusiawi? Tulisan ini mencoba memotret Emha berikut perjalanan proses kreatifnya yang

fenomenal itu.

Orang Biasa, Rakyat Biasa

Emha adalah orang biasa, rakyat biasa.

Lahir 27 Mei 1953, Emha adalah anak keempat dari lima belas bersaudara dari pasangan

Muhammad Abdul Lathif dan Chalimah. Mengenai sosok orangtuanya, Emha menuturkan,

“Ayah saya seorang petani dan kiai yang punya sebuah surau. Tapi ayah saya adalah

bapaknya orang banyak, yang mengatasi banyak masalah di desa. Ibu saya seorang ibu rumah

tangga biasa, tapi juga ibunya orang banyak. Semua keluhan dan masalah orang-orang

disampaikan kepadanya. Sejak masih digendong-gendong dan baru bisa berjalan, saya sudah

ikut ibu berjalan keliling melihat para tetangga, menanyakan mereka masak apa, anaknya

sekolah nggak, problem-problemnya. Itu kemudian secara tidak sengaja membentuk sikap

sosial saya. Kebetulan nilai-nilai yang rnendasari semuanya adalah agama, karena agama

Islam kuncinya satu yakni menolong orang yang tidak mampu di segala bidang agar dibuat

mampu menjadi manusia”.

Emha menjalani masa kecilnya di Menturo, sebuah desa di Jombang Timur, wilayah yang

berbeda dengan Jombangnya Presiden Abdurrahman Wahid atau cendekiawan Nurcholish

Madjid. Dari situlah, pengembaraan panjang sosok Emha, baik secara sosial, intelektual,

kultural, dan spiritual dimulai. Emha justru bersyukur sebagai anak desa. Sebab, dari sana ia

mendapatkan pengalaman dan pelajaran tentang kesederhanaan, kebersahajaan, kewajaran,

dan kearifan hidup. Tutur Emha, “Saya belajar banyak dari orang desa yang berhati petani.

Mereka hanya makan yang ditanam. Mereka menuai hasil berdaasarkan kewajaran kerja.

Mereka menjadikan kerja sebagai orientasi hidup. Mereka tak pernah menguasai,

mengeksploitasi alam dan sesama. manusia. Mereka tabah rneskipun ditindih penderitaan.

Saya benar benar cemburu pada kualitas hidup mereka”.3 Emha menganggap peran sosial,

merupakan sebuah kewajaran hidup, sebagai kewajiban kerja, fungsional dan mampu

memberikan makna pada masyarakat, bukan sebagai karier. Makna itu, menurut Emha, bisa

berwujud sikap pemihakan terhadap yang lemah dan dilemahkan (mustadh'afin).



Santrinya Umbu

Setamat SD, Emha kecil melanjutkan ke Pondok Pesantren Gontor, sebuah lembaga

pendidikan Islam yang dikenal progresif. Namun, Emha hanya bertahan di sana selama dua

setengah tahun. Emha, yang sejak kecil dikenal suka protes, melancarkan aksi protesnya di

sana akibat ketidakadilan petugas keamanan pondok, sehingga ‘diusir’. Pengalaman dua

setengah tahun di sana, tampaknya begitu berkesan baginya. Kultur Emha memang kultur

santri. Sedikit-banyak disiplin santri berikut khazanah yang melingkupinya, dipunyai Emha.

Kelak, dalam berbagai karyanya, “warna santri” kerap menonjol, tatkala Emha lihai

mengemas berbagai tema sosial dalam bingkai tasawuf yang sastrawi.

Emha lantas pindah ke Yogyakarta, sebuah kota yang banyak memberi peluang baginya untuk

mengembangkan kreativitasnya. Setamat SMA, ia melanjutkan ke Fakultas Ekonomi

Universitas Gajah Mada (UGM), yang hanya dijalaninya empat Bulan, persisnya sampai hari

kedua Ujian Smester-I. Emha lebih memilih “kuliah” di “Universitas Malioboro” bergabung

dengan kelompok penulis muda yang bergelut di bidang sastra Persada Studi Klub (PSK) di

bawah “maha guru” Umbu Landu Paranggi, manusia sufi yang sangat mempengaruhi

perjalanan Emha. Bersama rekan-rekannya Emha memasuki kehidupan dunia sastra.

Selain melakukan diskusi, sesekali kegiatan mereka melebar dan menjelajah kampung dan

kampus. Beberapa nama berkibar bersama Emha, antara lain Linus Suryadi AG, sahabat

karibnya, Yudhistira Adhi Noegraha, Iman Budhi Santosa, Suwarno Pragolapati, Bambang

Indra Basuki, Bambang Darto, dan Saiff Bakham. Dari sinilah pengembaraan sosial,

intelektual, kultural, maupun spiritual berlanjut. Nama Emha makin melesat, tatkala ia begitu

produktif dalam berkarya (tulisannya, terutama esai, puisi, dan cerpen, bertebaran di berbagai

media massa), dan mementaskan pembacaan-pembacaan puisinya bersama Teater Dinasti

pada tahun 1980-an.

Pada masanya Emha kerap mengikuti kegiatan kesenian internasional: kegiatan teater di

Filipina (1980), juga sebagai social worker di berbagai daerah Luzon, International Writing

Program di Universitas Iowa, Iowa City, AS (1981), Festival Penyair Internasional di

Rotterdam (1984), dan Festival Horizonte II, di Berlin Barat, Jerman Barat (1985), sambil

aktif di berbagai kegiatan kebudayaan dan keagamaan, terutama melalui kampus Institue of

Social Studies di Den Haag, Negeri Belanda.

Dari PSK hingga Padang Bulan

Hubungan Emha dan sastra, agaknya sulit dipisahkan. Emha mengakui bahwa ia menjalani

tugas-tugas sosial, budaya, politik, dan keagamaan selama ini, sebenarnya, dengan “disiplin

sastra”. Bagi Emha, “Tanpa bantuan sastra, langkah komunikasi saya akan sangat terbatas.



Dengan sastra, di samping saya dapat menemukan berbagai format komunikasi, saya juga

tetap bisa memelihara pandangan terhadap dimensi-dimensi kedalaman manusia dan

masyarakat, yang biasa diperdangkal oleh mata pandang parsial: ekonomi, politik, dan

terutama kekuasaan praktis.”

Liar, Aneh dan Masuk Akal

Sebagai Penyair, Emha pertama kali mempublikasikan puisinya pada akhir 1968 atau tepatnya

awal 1969 di surat kabar Pelopor Yogya. Jika menilik kelahirannya yang tahun 1953, artinya

ia telah menjadi “penyair” pada usia 16 tahun. Sebagaimana penyair “pemula” pada

umumnya, ia mulai menulis tentang puisi-puisi cinta, puisi-puisi tentang eksistensi diri, serta

puisi-puisi protes.

Tampaknya, waktu itu Emha berpuisi demi berpuisi itu sendiri. Pertaruhannya lebih pada

upaya-upaya pencapaian estetis dan pencarian bentuk ucap yang sesuai dengan karakternya

sebagai manusia. Memang sudah muncul juga kesan jika puisi-puisi awalnya sudah berbau

sosial-religius, tapi “bau” tersebut belum mengental. Ini tentu berkaitan dengan usianya yang

masih remaja sehingga pemahamannya tentang berbagai hal belum mengkristal.

Dalam konteks bersastra, Emha menyebut inilah tahapan tatkala ia berorientasi pada sastra

murni atau sastra steril, yang menekankan “murni” aspek estetika.

Sayang puisi-puisi awal Emha tidak terdokumentasi dengan baik dan belum terantologikan.

Padahal hal tersebut penting untuk melihat proses kreatif dan kesejarahan seseorang bukan

saja dalam pengertian individual, tetapi juga dalam konteks kesastraan dan kemasyarakatan.

Setelah berpetualang siang-malam, bertarung dengan persoalan kehidupan, berdiskusi dengan

berbagai kalangan, khususnya dengan komunitas Malioboro di Persada Studi Klub (PSK)

tibalah saatnya pada tahun 1975 Emha menerbitkan antologi puisi pertamanya dalam bentuk

stensilan yaitu “M” Frustasi. Pada tahun itu pula bersama beberapa teman ia mendirikan

komunitas Teater Dinasti. Dalam masa-masa tersebut Emha semakin “memastikan” dan

“mengukuhkan” dirinya sebagai salah satu penyair/seniman garda depan Yogya.

Tulisannya baik berupa puisi, esai, cerpen, mewarnai bukan saja media massa Yogya, tetapi

hampir seluruh media massa yang membuka rubrik sastra-budaya (nasional maupun lokal).

Secara teknis tulisannya mencuri perhatian, ide-ide yang dikemukakan liar dan aneh tapi

sangat masuk akal, sehingga tidak jarang banyak orang yang mengatakan ia telah memper-

lihatkan sebagai salah seorang penulis terbaik negeri ini. Pada masa-masa ini wacana yang

dikembangkan Emha lebih bernuasa sosial dalam pengertiannya yang luas.

Dalam dunia pemikiran kesastraan (dan kebudayaan) Emha juga sempat melontarkan



berbagai gagasan yang kontroversial dan menimbulkan polemik. Pada tahun 1980 ia sempat

melontarkan gagasan sastra kontekstual. Sastra kontekstual dapat dipahami sebagai bentuk

penolakan terhadap standardisasi (universalisasi), dikotomi, dan elitisasi kesenian.

Emha menolak sikap para sastrawan penganut nilai universal yang bersikap tidak demokratis

dalam menilai karya sastra yang tidak sejenis dan berbeda konteks kelahirannya. Dalam

kesempatan ini Emha menawarkan suatu konsep sastra yang memiliki komitmen pada

perjuangan keadilan sosial dan peduli terhadap nasib rakyat yang tidak diuntungkan oleh laju

pembangunan. Polemik ini kemudian diambil alih oleh para ‘akademisi’ dan sempat

menimbulkan perdebatan panjang hingga 1984.

Berdasarkan refleksinya kemudian, walaupun perdebatan sastra kontekstual belum selesai,

kembali Emha memunculkan pemikiran yang juga menimbulkan kontroversi pada tahun 1984

yaitu dengan konsepnya Sastra yang Membebaskan. Tulisan-tulisan tentang Sastra yang

Membebaskan dibukukan pada tahun 1984, tapi perdebatan dan pergulatan terhadap wacana

tersebut mewarnai hingga 1989.

Sastra dan Pembebasan Manusia

Dalam hal sastra, Emha menyebut ada dua format: sastra sebagai karya sastra itu sendiri, baik

yang dipublikasikan di media massa atau yang dibukukan; dan sastra sebagai metode. Yang

kedua ini, menurut Emha merupakan hal yang terpenting. Sebagai metode, sastra, menurut

Emha harus bersifat membebaskan. Sebagaimana diungkapkan Emha, “Sastra kita adalah

sastra yang membebaskan. Sastra kita bukan bentuk tirani baru atas alam hidup masyarakat,

karena berbagai tirani lain sedang mengepung mereka, di mana sastra kita layak untuk ikut

berusaha membebaskan diri sendiri untuk menjadi otentik dan menguasai sepenuhnya gerak

memilih dan menentukan sikap: yang bagi kita berarti menolak untuk disempitkan dan

dimiskinkan oleh berbagai kecenderungan nilai di dalam maupun di luar kesusastraan;

kemudian secara sadar meletakkan diri di dalam komitmen dan solidaritas terhadap seluruh

permasalahan masyarakat. Ini langsung berarti juga merupakan pembebasan atas kesastraan

itu sendiri dari arus penyempitan dan pemiskinan lingkaran nilainya, serta pembebasan alam

pandangan para sastrawan maupun masyarakat luas dari kecenderungan itu.”

Selanjutnya, menurut Emha, kesusastraan bisa mulai ditumbuhkan menjadi tenaga pembantu

bagi proses pembebasan manusia dan masyarakatnya dari segala yang mencengkeramnya.

Dalam konteks ini Emha, mengingatkan bahwa berbagai bentuk dan ungkapan kebebasan

yang selama ini kita kenal dari banyak pembicaraan kesusastraan, berulangkali menjebak kita,

karena ia sering hanya semu. Disebut semu karena tak merasa perlu untuk bersangkut-paut



dengan persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Masyarakat hanya disebut apabila ia

menimbulkan hambatan-hambatan atas kesusastraan. Demikian, sekilas pandangannya

tentang apa yang dimaksud dengan sastra yang membebaskan.

Melacak jejak-jejak pemikiran Emha, dapat dimaklumi jika cara berpikir dekonstruktif

merupakan bagian yang inheren dalam wacana intelektual dan spritualnya, suatu

kecenderungan yang akhir-akhir ini, —suatu masa yang disebut pasca-modernisme—,

merebut perhatian yang besar. Hal ini diandaikan seperti kemenangan sebuah partai yang

selama ini dianggap tidak penting

Karier Pribadi, Penuhanan Diri

Dari segi kepenyairan, periode akhir 1970-an hingga akhir 1980-an dapat dianggap sebagai

periode pertama paling kreatif dan produktif. Dalam rentang waktu tersebut Emha melahirkan

beberapa antologi puisi diantaranya adalah Sajak-sajak Sepanjang Jalan (1977), Tak Mati-

Mati (1978), Tuhan Aku Berguru Pada-Mu (1980), Kanvas (1980), Tidur Yang Panjang (t.t),

Nyanyian Gelandangan (1982), 99 Untuk Tuhanku (1984), Iman Perubahan (1985-1986),

Isra’ Mi’raj Yang Asyik (1986), Cahaya Maha Cahaya (1988), Syair Lautan Jilbab (1989),

Syair-Syair Asmaul Husna (1984-1990), Syair Lembu (t.t), Minuman Keras Nasibku (1987-

1989), Seribu Masjid Satu Jumlahnya (1990), Suluk Pesisiran (1990), dan sebagainya.

Kini, dalam kurun 30 tahun terakhir ini, Emha Ainun Nadjib telah melahirkan lebih kurang 25

antologi puisi, yang merangkum lebih dari 800 puisi. Dari masa kreatif tersebut Emha telah

melahirkan berbagai jenis puisi. Ada yang berkecenderungan puisi sosial (protes), sosio-

relijius, dan yang bernafaskan mistii Islam (tasawuf).

Dari sejumlah penelitian yang pernah dilakukan para sarjana sastra, baik dalam rangka

pembuatan skripsi atau tesis, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan puisi berdimensi

sosial-relijius dan sosial-mistis terlihat mendominasi puisi-puisi penyair bersangkutan. Jika

boleh disimpulkan dari berbagai catatan penelitian tentang puisi-puisi Emha, pencapaian-

pencapainya yang pernah disumbangkannya pada aspek-aspek tersebut adalah sebagai

berikut.

Pertama, pada dimensi ketuhanan atau ketauhidan yang menjadi landasan bagi

pemahamannya terletak dalam memaknakan konsep ahad dan wahid. Kesadaran-ahad,

meskipun tidak selalu dan tidak harus negatif, sebenarnya berintikan egosentrisme. Sebuah

makhluk atau seorang manusia tiba-tiba merasa ada dan memiliki dirinya sendiri. Dalam

kosmologi dia acuh tak acuh terhadap sangkan parannya, dalam realitas sosial ia menempuh

karier pribadi, meraih status, membina nama baik, menghiasi dengan harta benda dan

keindahan. Itu semua adalah bangunan pribadi, bangunan ego diri kecil, mengambil



kewenangan ahad yang hanya menjadi hak Tuhan. Karena itu secara teologis, pilihan kultural

semacam itu disebut ‘penuhanan diri pribadi’.

Kesadaran-wahid adalah proses perjalanan menuju Tuhan atau menempuh metode (tarekat) di

dunia untuk tiba kembali pada-Nya. Manusia menempuh karier, meraih status, nama baik dan

hiasan harta benda yang seluruhnya itu diorientasikan kepada penemuan Tuhan, adalah

tarekat ke Tuhan, bukan tuhan itu sendiri.

Tuhan, salah satu makna filosofisnya adalah ‘yang dinomorsatukan’ Setiap makhluk, setiap

manusia adalah ahad-ahad, yang menempuh perjalanan menuju Wahid dengan metode tauhid,

yaitu menomorsatukan Tuhan di setiap langkah hidupnya.

Hujatan dan Konsekuensi Tauhid

Namun, perjalanan menuju Tuhan Yang Wahid bukanlah suatu pengembaraan yang begitu

saja bisa disederhanakan dalam laku kehidupan. Pilihan hidup tersebut mengandung

konsekuensi-konsekuensi tersendiri, ‘aturan main’ ketat, serta cara-cara ekspresi dan simbolis

yang hanya bisa dipahami berdasarkan konvensi esoteris yang dimilikinya. Itulah sebabnya

tidak jarang kesalahpengertian dalam memahami dunia mistis seorang penyair bila perspektif

tinjauan yang dipakai secara eksoteris. Berbagai tuduhan yang sifatnya ‘menghujat’ bukan

perbincangan baru dalam konteks ini.

Di samping itu, dari puisi Emha terlihat bahwa perjalanan menuju Tuhan bersifat pasang-

surut. Maksudnya perjalanan itu demikian tergantung oleh kondisi kesadaran penyair yang

tidak selamanya dalam keadaan ‘ekstase’ (transenden). Tetapi pada saat-saat tertentu dia

menempatkan dirinya sebagai manusia khalifah Tuhan dengan segala nilai dan konsekuensi

yang menyertainya. Dimensi inilah yang sedikit banyak memberi warna baru pada konsep

maqam, yaitu bahwa kondisi kedekatan Tuhan-manusia tidak ditentukan oleh level-level

pencapaian rohaniah seperti dipahami dalam pengertian tradisional. Menurut Emha kondisi

kedekatan itu lebih berdasarkan kesuntukan per-keradaan kondisional.

Pokok pikiran kedua adalah konsep tentang hukum atau realitas alam. Pada dasarnya konsep

syariat-hakikat-tarikat-makrifat bukanlah stratifikasi kualitatif proses perjalanan hidup

manusia sebagaimana pemahaman ‘klasik’ yang sering terdengar. Keempat hal tersebut

bukanlah tataran hirarkis. Karena pada prinsipnya hakikat adalah kenyataan alam (hukum

alam, sunnatullah), yang telah diatur sedemikian rupa oleh Sang Pencipta. Sementara itu

syariat lebih berkedudukan sebagai ‘prinsip aturan main’, dan proses serta metode

perekayasaan adalah tarekat. Makrifat diartikan sebagai keberadaan kondisional. Sebagai

contoh seperti ditentukan dalam sebuah puisinya, Satu Yang Tak Berubah (IP, 1985-1986),

bahwa seorang bayi ketika dilahirkan maka bayi tersebut dalam kondisi makrifat.



Pokok pikiran (pencapaian) dari puisi-puisi Emha yang ketiga adalah konsepsinya tentang

fana-baka. Prinsip fana-baka pada dasarnya merupakan manifestasi lebih lanjut dari dimensi

kesadaran-Ahad dan kesadaranWahid, atau kesadaran Tauhid. Kebertahanan pada maqam

ahad adalah pengadaan diri kecil yang lazim dikenal indikasinya dalam eksistensialisme

manusia modern. Kerelaan berhijrah ke arah Wahid adalah peniadaan diri kecil untuk

bergabung dalam Diri Besar. Konsep ini disebut esensialisasi atau deeksistensialisasi.

Dimensi mistis puisi-puisi Emha Ainun Nadjib menawarkan hal tersebut.

Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa dalam memaknakana persoalan relevansi Tuhan-

manusia-alam semesta, Emha melihatnya dari segala jurusan berdasarkan kondisi kesadaran

yang mendominasi saat penciptaan puisi, dengan catatan semua berujung pada nilai tauhid.

Ada dua implikasi teoretis dari cara tersebut. Pertama, cara tersebut menetralkan Emha dari

salah satu aliran mistikisme Islam. Kedua, karena itu pula ada beberapa puisi seperti Ia

Bermain Cinta (MKN, 1987-1989), Aku Ruh Tunggal, Badan Hanya Alat (SLJ, 1989),

Menderas (CMC, 1988), dan beberapa puisi lain akan melahirkan kesimpulan yang timpang

bila tidak dipahami berdasarkan perspektif esoteris yang dimilikinya. Namun sebagaimana

telah diuraikan secara langsung ataupun tidak, penelitian ini telah memperlihatkan bahwa

dimensi mistik Emha Ainun Nadjib bukan sesuatu yang berkonotasi Tuhan sama dengan dzat

dan sifat-Nya terhadap makhluk ciptaan-Nya (alam semesta). Dalam puisinya hanya

memperlihatkan kesamaan dalam pengertian nilai atau kualitasnya saja.

‘Bukan Jilbab Itu Benar Menusuk Kalbu…’

Dalam hal menulis naskah drama, Emha memulainya pada akhir 1970-an akhir. Akan tetapi,

Komunitas Teater Dinasti-lah yang secara progresif mementaskan karya-karyanya terutama

pada awal 1980-an. Karya-karya dramanya yang pernah dipentaskan oleh teater Dinasti antara

lain Geger Wong Ngoyak Macan (1982), Patung Kekasih (1983), Keajaiban Lik Par (1984),

Mas Dhukun (1986), dan Calon Drs. Mul (1987). Hampir semua karya drama Emha pada

waktu itu menjadi pembicaraan tersendiri di kalangan teaterawan Yogya maupun nasional,

khususnya berkaitan dengan konsep pementasannya. Barangkali karena Dinasti tidak lagi

mampu mewadahi proses kreatif dan persoalan-persoalan ke depan, pada tahun 1987 teater

Dinasti ‘bubar’.

Namun, pada tahun 1988, Emha telah memberi kejutan baru. Bersama teman-teman UGM

(Jamaah Shalahuddin) ia mementaskan Lautan Jilbab, di samping Sunan Sableng dan Baginda

Faruk. Menurut catatan, pementasan Lautan Jilbab merupakan pementasan yang dari segi

penonton terbesar hingga kini. Menurut perhitungan pementasan ini ditonton tidak kurang

dari 3000 penonton pada malam pertama dan sekitar 2000 penonton pada malam kedua.



Belum ada pementasan teater di Yogya yang ditonton dengan jumlah sebesar itu, kecualiu

ketika naskahnya Santri-santri Khidlir dipentaskan di alun-alun Madiun, di mana tak kurang

dari 30.000 pentonton menghadirinya.

Yakinlah, bukan jumlah penonton yang penting. Lebih dari itu adalah kemampuannya dalam

“merumuskan semangat zaman”, kepiawaiannya dalam membaca “tanda-tanda zaman”,

karena seperti diketahui pada tahun akhir 1980-an itu masalah jilbab bukan saja masalah

masyarakat Indonesia, tetapi telah menjadi masalah masyarakat dunia. Di Perancis dan

Inggris, sejumlah siswi dilarang masuh sekolah karena mengenakan jilbab. Di Indonesia

terjadi perdebatan yang hangat apakah pelajar Indonesia boleh mengenakan jilbab di sekolah.

Bagi Emha pelarangan tersebut aneh dan melanggar hak asasi manusia, oleh karena itu harus

dilawan. Lautan Jilbab adalah bentuk perlawanan Emha terhadap berbagai keanehan dan

ketidakadilan tersebut. “Pakai jilbab atau tak berjilbab” kata Emha, “adalah otoritas pribadi

setiap wanita. Pilihan atas otoritas itu silahkan diambil dari manapun: dari studi kebudayaan,

atau langsung dari kepatuhan teologis. Yang saya perjuangkan bukan memakai jilbab atau

membuang jilbab, melainkan hak setiap manusia untuk memilih. Atau kalau meniru Chairil:

bukan jilbab itu benar menusuk kalbu……tapi ketidak-ridhaanmu membiarkan hak manusia

untuk memilih”.

Yang pasti, pada tahun-tahun itu Lautan Jilbab dipentaskan di beberapa kota di Indonesia.

Dalam masa-masa itu pula beberapa naskah drama Emha juga dipentaskan oleh Sanggar

Shalahuddin.

Perahu Ambrol dan kata ‘Tidak’

Sambil tetap melakukan berbagai aktivitas, pada 1992 Emha mempersiapkan pementasan

besar di Ponorogo, tepatnya di Pondok Gontor. Pementasan itu adalah Perahu Retak.

Pementasan ini secara jitu merepresentasikan keadaan Indonesia yang bak kapal karam.

(Dengan judul yang sama, Perahu Retak, dijadikan lagu dan dinyanyikan oleh Franky

Sahilatua kelak).

‘Perahu Retak’ itu sedang berlangsung hingga tahun 2001 ini di Indonesia, sedang hangat-

hangatnya dan sedang lucu-lucunya. Semoga tidak usah ada puisi Emha berjudul ‘Perahu

Ambrol’ atau ‘Kapal Tenggelam’.

Berkaitan dengan fenomena Perahu Retak, ada beberapa hal menarik berkenaan dengan

muatan ideologisnya. Beberapa belas tahun lampau, dalam sebuah puisinya, Emha pernah

mengingatkan kita untuk berani berkata tidak. “Saudara-saudaraku setidaknya puisi bisa

mengajari kita berkata TIDAK” (dalam antologi Nyanyian Gelandangan sajak “Luka

Mengaga”, 1982). Yakni suatu konteks penegasian untuk tidak bersedia menerima begitu saja



segala bentuk penindasan, pembodohan, pemiskinan, pembonsaian, dalam segala bentuknya,

dari mana saja asalnya. Tentu saja kata tidak itu utamanya ditujukan kepada pihak penguasa

atau katakanlah yang diberi kepercayaan untuk berkuasa, yang memiliki peluang lebih besar

“mengatur” kehidupan kita bersama, berbangsa, dan bernegara.

Memang, tidak dapat diketahui secara pasti sampai sejauh mana kata tersebut mengajarkan

kita memiliki keberanian perlawanan, sehingga berdampak bagi perubahan-perubahan ke arah

“kebaikan” maksimal sesuai dengan konsensus yang paling disepakati. Tetapi yang jelas, kata

tidak tampaknya menjadi ideologi tersembunyi bagi sebagian besar para aktivis dan LSM

dalam segala jenis dan wacananya. Walau bukan berarti ingin mengatakan bahwa ideologi

tidak mereka, didapatkan dari peringatan Emha. Karena jauh sebelumnya, bisa jadi teologi

pembebasan seperti terjadi di Amerika Latin, yang disinyalir kembali menghangat akibat

berbagai tekanan politik yang mengungkung, justru menjadi guru berbagai gerakan dan

aktivisme dengan ideologi tidak sebagai salah satu prinsip yang diperjuangkan dan

ditegakkan.

Dalam konteks tersebutlah munculnya “ideologi heran” menjadi pertanyaan tersendiri yang

menarik dipersoalkan. Karena, seperti kita tahu, kata heran walau pada dasarnya tidak

mengandung penegasian dalam arti sesungguhnya, minimal keprihatinan, atau katakanlah

ketidakpercayaan. Namun tampaknya bobot perlawanannya mengalami penurunan. Dalam

arti, jika tidak lebih tegas dan frontal, maka heran, walau bukan berarti menerima begitu saja,

tetapi lebih kompromis. Dalam arti terakumulasinya kesadaran akan ketidakberdayaan

sehingga hanya keherananlah yang dapat dilakukan.

Berangkat dari ilustrasi itu, barangkali ada tiga hal yang terjadi. Pertama, memang ada

kondisi-kondisi yang memaksa kita untuk tidak lagi berani melakukan perlawanan-

perlawanan dengan tegas, frontal, dan terbuka. Barangkali ini berkaitan dengan gagalnya

ideologi tidak menyelamatkan “memori kolektif” kita dari proses historis tertentu yang

membuat kita menjadi serba takut, canggung, dan kurang percaya diri. Di samping pelajaran

bahwa ideologi tidak ternyata tidak mampu merubah apapun, bahkan telah gagal justru pada

awal gerakannya karena ketidakmampuannya membaca peta-peta kekuatan politik yang

menjadi lahan pertarungannya. Implikasi ini memperlihatkan bahwa ternyata negara

(pemerintah) justru semakin kuat. Karena negara juga butuh menduduki posisi dominan

bahkan hegemonik, demi mempertahankan status quo-nya. Jika ini yang terjadi, maka jangan

harap “demokratisasi” menjadi prioritas bagi konsep-konsep penyelenggaraan bermasyarakat.

Kedua, berkaitan dengan sebab pertama, di samping munculnya kesadaran akan

ketidakberdayaan, ideologi heran sekaligus membuka peluang untuk berdialog. Pelajaran ini

sesungguhnya dimungkinkan karena terjadinya perubahan “karakter” politik yang dibawakan



oleh negara. Artinya, terlepas dari kemungkinan sikap no compromise pemerintah sudah tidak

jamannya lagi, tetapi lebih dari itu partisipasi dan kesadaran politik masyarakat juga semakin

baik dan ‘terpelajar’.

Ketiga, tentu pula perlu diperhitungkan kondisi lain yakni yang berkaitan dengan semakin

banyaknya realitas yang tidak mudah dimengerti. Hal ini dimungkinkan sebagai paradoks dari

terjadinya ‘pencanggihan-pencangihan’ berpolitik, sehingga kenyataanlah bahwa bukan saja

orang awam, bahkan pakar politik pun mengakui alangkah rumitnya memahami situasi politik

di tanah air kita ini.

Ideologi Heran’ dan Definisi Yang Mengutuhkan

Kembali kepada muatan ideologis tersebut muncul persoalan lain. Pertama, mungkin Emha

ingin memberi isyarat bahwa bentuk perjuangan dengan ideologi tidak bukan lagi sesuatu

yang relevan. Bukan saja hal tersebut menutup kemungkinan terjadinya dialog yang justru

menjadi sendi “demokrasi”, tetapi lebih dari itu pen-tidak-an, seolah memperlihatkan bukan

saja sikap yang suka ngambek, tetapi sekaligus menyembunyikan sikap “anarkis”.

Maksudnya, jika itu terjadi masyarakat dianggap tidak memiliki iktikat yang cukup santun

untuk sekadar memberi pelajaran yang baik kepada para penguasa bagaimana seharusnya

kehidupan berpolitik dan berbangsa diperlakukan secara terhormat. Artinya, jika ideologi

tidak tetap dipertahankan, lantas apa bedanya anarkisme antara yang menguasai dan yang

dikuasai.

Kedua, sesungguhnya apa yang Emha isyaratkan dengan Perahu Retak-nya itu. Yang secara

langsung atau tidak berpengaruh pada munculnya ideologi heran. Bahwa jangan-jangan

keheranan adalah keretakan itu sendiri.

Implikasi lebih jauh, paling tidak ada hal lain yang perlu diperhitungkan. Bahwa telah terjadi

keretakan realitas (politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain) sehingga berakibat pada keretakan

defisini-definisi yang dibutuhkan sebagai upaya pemahaman terhadap realitas itu sendiri.

Sebagai akibatnya, definisi yang retak juga mengakibatkan keretakan integritas pribadi-

pribadi yang secara langsung atau tidak terkooptasi pada definisi-definisi termaksud. Untuk

contoh sederhana, sekarang kita dibuat tak paham dan mengalami “keretakan” hanya untuk

memahami kasus terbunuhnya wartawan Udin, misalnya.

Dari beberapa uraian di atas, paling tidak sekarang kita punya pekerjaan bagaimana

“memformat” ulang agar tidak terjadi keretakan pada pribadi-pribadi manusia Indonesia.

Biarlah realitas dan definisi kita tentang realitas, khususnya dalam dunia politik retak, tapi

jangan sampai hal tersebut berakibat pada keretakan integritas pribadi kita.



Bagaimanapun juga manusia harus mampu mengatasi realitas yang dihadapinya. Kalau perlu

dengan menelusur-ulang secara dekonstruktif definisi-definisi yang memporak-

porandakannya, untuk kembali mencari definisi-definisi yang “mengutuhkan”. Itu pun jika

dirasakan bahwa “persepsi-persepsi positif kemanusiaan” lebih utama diselamatkan

dibandingkan dengan realitas itu sendiri.

Reportoar Teater: Pemikiran Terselubung

Berikut ini mencoba memotret secara ringkas beberapa kecenderungan dan pencapaian Emha

dalam menulis naskah drama, khususnya dari segi substansi pemikiran yang terselubung

dalam teks drama tersebut.

Pertama, pada umumnya teks drama Emha mengandung gagasan tentang cara hidup dan kerja

sama antar-manusia dalam berbagai level dan dimensinya (masyarakat lokal, negara, dunia)

yakni cara hidup dan kerja sama yang sepenuhnya berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan,

spiritualitas, atau penghambaan (pengabdian) terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kedua, Emha dalam melahirkan naskahnya berangkat dari satu “kasus” tertentu yang terjadi

dalam masyarakatnya. Misalnya ketika masyarakat Indonesia mengalami krisis spritualitas

sebagai dampak dari proses transformasi sosial yang tengah berlangsung. Pada Perahu Retak,

misalnya, tampak Emha melakukan perlawanan terhadap proses modernisasi berserta

implikasi teoretik yang berkaitan dengan wacana modernisme. Dalam hal ini, manusia

dihadapkan pada persoalan-persoalan material (materialisme), tuntutan kebendaan dan

keduniawian sebagai ukuran nilai, norma, dan harga manusia sehingga disebut modern.

Ketika dampak modernisasi sudah demikian kompleks, seperti munculnya gejala keterasingan

(alienasi), kesenjangan kaya-miskin semakin dalam, penyimpangan-penyimpangan sosial dan

kriminalitas menjadi gaya hidup tersendiri, maka ada kecenderungan orang kembali ingin

mengurai persoalannya untuk kemudian berusaha mencari jalan ke luar.

Ketiga, Emha juga mempersoalan berbagai ketimpangan dan ketidakadilan politik, persoalan

kepemimpinan, dalam konteks yang lebih ‘mikro’ dan aktual sebagai siasat dari cara dia

mengkomunikasinya gagasan dan pemikirannya agar terasa lebih kontekstual dengan

persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Namun, konteks ‘mikro’ tersebut selalu

mendapat keseimbangan dalam konteks ‘makro’, dan dikemas dalam suatu jalinan cerita dan

teknik penceritaan dialektis dan terbuka.



Kreativitas, Keausan, dan ‘Tak Pernah Berpikir’

Seperti telah disinggung, Emha memang pemikir dan penulis serba bisa. Ia menulis puisi,

cerpen, naskah drama, makalah, dan esei (kolom). Itu artinya, ia menulis hampir seluruh jenis

tulisan. Tentu saja kita tidak perlu mencatat satu persatu apa-apa saja yang pernah ditulisnya.

Di antara sekian banyak tulisan yang pernah dibuatnya, esei-eseinya merupakan salah satu

yang menonjol dan banyak dibukukan.

Perlu dicatat, Emha sudah menulis esei di Kompas pada tahun 1977-1978, atinya ketika

umurnya baru seputar 24 atau 25. Ia telah menulis kolom, secara berlangganan, untuk majalah

Tempo pada tahun 1981, saat ketika Emha masih berumur 28 tahun. Diperkirakan waktu itu ia

termasuk penulis paling muda yang menembus Kompas atau Tempo yang dikenal sangat

selektif tersebut.

Alhasil, sejumlah tulisan Emha di berbagai media massa telah dikumpulkan berupa buku.

Antara lain Indonesia Bagian Dari Desa Saya (1983), Sastra yang Membebaskan (1984), Dari

Pojok Sejarah: Renungan Perjalanan (1985, 1991, dan 1997), Slilit Sang Kiai (1991, saat itu

telah mengalami cetak ulang yang ke delapan), Secangkir Kopi Jon Pakir (1993), Markesot

Bertutur (1993), Bola-Bola Kultural (1993), Markesot Bertutur Lagi (1994), Anggukan Ritmis

Kaki Pak Kiai (1994), Gerakan Punakawan (1994), Opini Plesetan (Oples) (1995), Budaya

Tanding (1995), Surat Kepada Kanjeng Nabi (1996), Titik Nadir Demokrasi (1996),

Tuhanpun Berpuasa (1996), Demokrasi Tolol Cara Saridin (1997), Kita Pilih Barokah atau

Azab Allah (1997) Iblis Nusantara Dajjal Dunia (1997), 2,5 Jam Bersama Soeharto (1998),

Mati Ketawa Cara Refotnasi (1998), Kiai Kocar Kacir (1998), Ziarah Pemilu, Ziarah Politik,

Ziarah Kebangsaan (1998), Keranjang Sampah (1998), Ikrar Husnul Khatimah (1999), Jogja

Indonesia Pulang Pergi (2000), Ibu Tamparlah Mulut Anakmu (2000), Menelusuri Titik

Keimanan (2001), Hikmah Puasa 1 & 2 (2001), Segitiga Cinta (2001).

Banyak teman-teman Emha menggelisahkannya, jangan-jangan Emha akan mengalami masa

aus. Seperti mesin, secanggih apa pun lambat laun ia akan menghadapi suatu masa tak bisa

dipakai. Tapi Emha bilang, “Untunglah manusia sama sekali bukan mesin”. Emha percaya

pada suatu kesamaan kualitas bahwa pada dasarnya manusia mengandung potensi Tuhan yang

tak berbatas, potensi keabadian.

Di saat lain Emha mengemukakan bahwa ia ‘tidak pernah berpikir’, jadi tidak mengalami

kelelahan atau keausan seperti yang dicemaskan oleh teman-temannya itu. Tulisan ini dibuat

awal tahun 2001, di saat Emha sedang senang-senangnya melakukan apa yang ia kutip dari al-

Qur’an: ‘tahadduts bin-ni’mah’, memperkatakan (untuk mensyukuri) kenikmatan dari Allah.

Ia tampak sangat sehat, fisiknya lebih fit dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan secara batin

terekspressikan melalui berbagai bentuk bahwa ia berada dalam suasana batin yang umum



menyebutnya ‘ketenteraman’.

“Saya merasa baru akan mulai menulis dan berbuat sesuatu yang lainnya yang merupakan

hutang kehidupan saya”, katanya.

Tapi apa maksudnya bahwa ia ‘tidak pernah berpikir’? “Pikiran saya bukanlah saya”,

jawabnya, “sebagaimana peci saya bukan saya, tangan saya bukan saya. Yang berpikir itu

otak saya, artinya tidak seluruh peralatan diri saya yang lain perlu terlibat berpikir. Jadi enerji

yang diperlukan oleh otak saya tidak terlalu banyak. Apalagi kerja otak saya untuk berpikir

dibimbing dan di-supply oleh akal. Akal (‘aql’ ) itu sejumput rahasia Allah yang menyentuh

saraf-saraf otak tertentu. Melalui sentuhan ini saya mendapatkan ide, gagasan, visi atau

apapun yang disebut kreativitas. Jadi saya tidak kreatif, kreativitas hanya supply kepada saya.

Kalau gagasan harus diolah, tinggal kita cemplungkan ke sistem kerja otak, dan nanti ia

bekerja sendiri, kita tinggal menunggu hasilnya, sambil main kartu, mengaji atau bercanda

dengan anak. Jadi, Sang Supplier tidak pernah aus. Tuhan tidak pernah berakhir, tinggal saya

siap nempel Dia terus atau tidak…”

Padat, Lugas, Rileks, Nakal, Imajinatif, dan Cerdas

Kemudian, kita kembali ke dunia kesenian: bagaimanapun juga bentuk-bentuk ekspresi

seperti cerpen, puisi, esei, makalah, naskah drama, dan lain-lain, adalah sarana aktualisasi

“pribadi” yang antara satu dengan yang lainnya terikat oleh konvensi-konvensi formal yang

terlanjur dimilikinya. Cerpen itu begini, puisi itu begitu, kolom itu seperti ini, dan seterusnya.

Tapi yang jelas di antara berbagai bentuk “wacana” tersebut, biasanya seorang penulis

memiliki gaya atau kekhasan tertentu yang menjadi energi dan warna corak kepenulisannya.

Atau dalam bahasa lain biasa disebut visi. Bisa saja seseorang menulis tentang satu tema yang

sama, kemudian diracik dalam bentuk ekspresi yang berbeda. Seperti ketela (ilustrasi yang

pernah dipakai Emha), disajikan dalam aneka bentuk, tetapi tetap memiliki dasar rasa yang

lebih kurang sama. Barangkali nilai dasar rasa itulah yang tidak bisa dihindarkan antara satu

bentuk tulisan dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal ini tak terkecuali Emha.

Namun, itu sama sekali tidak menjawab persoalan. Sesungguhnya apa yang menjadi

kekuatan, daya tarik tulisan Emha Ainun Nadjib? Kenapa Emha, kenyataannya, bisa diterima

oleh segala lapisan masyarakat pembaca, mulai dari orang-orang pinggir jalan sampai

menteri? Cara (bentuk) ungkapnya atau visinya? Atau pribadinya, atau karena terlanjur

populer, sehingga tanpa melihat apa dan bagaimana yang dikatakannya, melainkan yang

namanya Emha pasti jaminan?

Bisa jadi menyangkut cara dia mengekspresikan “dirinya” ke dalam jagat kata. Tak bisa

disangkal, bila kita membaca esei atau puissi, atau dramanya, kita sering merasa mangkel,



geli, tertawa, berduka, ikut marah, terbakar, atau beberapa perasaan lain yang muncul. Dalam

hal ini Emha pernah bilang bahwa jika anda ingin menghadirkan sesuatu, katakanlah karya

kesenian, anda harus meyakinkan diri bahwa salah satu penikmatnya adalah diri anda sendiri.

Dan jadilah orang banyak. Artinya, pada saat yang bersamaan, agar karya bisa dinikmati oleh

orang banyak, anda harus rela untuk menjadi siapa saja. Atau berdasarkan dialektika tesis-

antitesis, tak menjadi siapa-siapa selain siapa.

Itu artinya, pada saat bersamaan, kita harus merasa menjadi wanita, laki-laki, mahasiswa,

pengangguran, buruh, seniman, pejabat, konglomerat, kiyai, anak-anak, orang tua, bakul,

sopan, nakal, dan lain-lain. Segala kemungkinan cara reseptif tadi, kemudian diramu dalam

suatu sajian yang bisa diterima oleh segala golongan, kepentingan, toleransi, persepsi,

pandangan dunia, selera, rasa. Dan itu tentu saja bukan pekerjaan sederhana. Tidak setiap

penulis bisa mengerjakannya. Puisi Sutardji bagus, tapi ketika dibacakan di depan orang

banyak, tidak semua orang mengatakan memikat.

Tentu saja ilustrasi tersebut tidak mengatakan bahwa Emha cukup sukses mengatasi persoalan

tersebut. Tetapi paling tidak untuk perspektif linguistis dan semantis, Emha memang memiliki

“kelebihan” tertentu; dengan bahasanya yang padat, lugas, rileks, nakal, imajinatif, dan

cerdas.

“Wilayah” ini juga sering menjadi pertanyaan para peneliti, kenapa, misalnya, dengan materi

bahasa yang sama, seseorang bisa menghadirkan sesuatu dengan nuansa yang berbeda,

dengan wajah dan sosok yang lain. Atau sebagai contoh lain, dengan alat gitar yang sama,

genjrengan seseorang terasa lebih enak didengar daripada yang lain.

Obor Rabiah dan Kredit Motor

Sebagai contoh, Emha pernah menulis Aku Sakit, Kau Tak Menjengukku. Tema tersebut

dengan cara yang berbeda pernah diungkap oleh Rabiah Al Adawiyah, dan Al Ghazali.

Rabiah dalam puisi, Ghazali dalam esei panjang, dan Emha dalam esei pendek. Tetapi kita

akan mengalami kesulitan bila bobot yang dikemukakan dilihat hanya berdasarkan perspektif

linguistis, atau dalam bahasa metodelogisnya tinjauan struktural objektif. Akan banyak yang

luput. Memang pemahaman pendekatan tersebut juga penting, tapi itu adalah langkah awal,

langkah paling wadag, terhadap sebuah dunia yang lebih besar dan tak terkirakan.

Tinjauan struktural objektif juga mengalami kesulitan dalam menangkap semangat atau visi

spritual dan intelektual bagi karya bersangkutan. Rabiah menulis puisi di atas dalam semangat

cinta total kepada Allah. Al Gahazali tampaknya dalam situasi pertobatan. Bagaimana dengan

Emha?



Mungkin kita bisa melacaknya antara lain melalui setting sejarah pribadinya: bahwa ia

dibesarkan oleh situasi-situasi pelayanan sosial yang dipraktikkan oleh kedua orang tuanya.

Ayah Emha adalah seorang pemimpin lokal yang menghabiskan waktu dan harta bendanya

untuk ‘pesta sosial’. Dengan uang pribadi membiayai berbagai macam kegiatan masyarakat,

dari sarana-sarana pendidikan formal hingga keperluan pengembangan dan pemberdayaan,

sampai olahraga dan telekomunikasi. Sampai akhirnya, karena overdosis, ia jatuh miskin –

dan, ini asyiknya: dijauhi oleh masyarakat yang selama ini ditolongnya.

Ibunya Emha adalah Ibunya semua penduduk. Dari kanak-kanak sampai nenek kakek

memanggilnya Ibu. Dan itu berlangsung hingga hari ini. Ia memandu berbagai kegiatan Ibu-

Ibu dari berbagai desa, yang lingkupnya adalah pemberdayaan ekonomi, yang berangkat dari

kebersamaan religious dan spiritual dan berujung pada keamanan kesejahteraan bersama.

Ketika disebut Rabiah Al-Adawiyah, Emha pernah nyeletuk: “Saya mungkin agak sombong.

Rabiah memohon agar badannya membengkak supaya memenuhi seluruh neraka sehingga tak

ada orang bisa dimasukkan ke dalamnya. Kalau malam ia suka keluar rumah membawa obor,

dan berkata ingin membakar sorga supaya orang mengabdi kepada Tuhan tidak karena

mempamrihkan sorga. Atau ia membawa air di ember untuk menyiram neraka, supaya orang

beribadah tidak karena takut kepada neraka”.

“Sedangkan Ibu saya”, lanjut Emha, “tidak menulis puisi atau bawa ember dan obor. Ibu saya

mengkreditkan orang-orang itu macam-macam barang, teve, mebel, motor dlsb. atas

namanya, karena tidak tega. Padahal kehidupan pribadinya sangat jauh dari sekedar

sederhana. Baju, sewek, dan kerudungnya itu-itu saja. Maka hutangnya menumpuk. Lepas

dari soal kenaifan manajemen, itu adalah kemuliaan yang tinggi bagi kami anak-anaknya.”

*****
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