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Pemilu Era Big data



Dua Ibu Negara Tak Disangka

DISWAY - Begitu sering saya ke Amerika. Tulisan saya pun lebih banyak tentang negeri
itu. Mirip sekarang yang lebih banyak tentang Tiongkok. Bahkan hal kecil pun saya tulis.
Misalnya soal keheranan orang Amerika atas sepak bola. Waktu piala dunia dilaksanakan
di sana. Mengapa di lapangan begitu luas wasitnya hanya satu. Padahal di basket yang
lapangannya lebih kecil dan pemainnya hanya lima wasitnya dua. Belum lagi mengapa skor
akhirnya begitu miskin.
Hanya 1-2 atau bahkan 0-0. Mengapa ketika terjadi gol teriakannya begitu panjang dan
seru dan ternyata hanya untuk satu gol. Bukan sebuah three point. Mengapa satu babak,
katanya 45 menit tapi sampai menit ke 48 belum dinyatakan selesai.
Tentu lebih banyak lagi yang serius. Tentang kehebatan Amerika. Maksud saya: agar kita
bisa meniru. Setidaknya terinspirasi. Agar Indonesia juga maju.
Ternyata respons kita tidak begitu. Reaksi kita pada umumnya justru negatif: Amerika
kan sudah 200 tahun merdeka. Kita kan (waktu itu) belum 50 tahun. Mana bisa
dibanding-bandingkan.
Pemerintah cenderung selalu punya dalih untuk tidak bisa membuat negara maju. Waktu
itu.
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Ternyata itu benar-benar hanya dalih. Terbukti saat saya sering menulis tentang
kemajuan Singapura, respons kita juga dalih. Padahal Singapura lebih belakangan
merdeka. Juga miskin sekali. Tapi dalih selalu tersedia: Singapura kan negara kecil.
Hanya satu pulau mini. Penduduknya hanya 2 juta (saat itu). Pantas saja kalau lebih maju.
Membangunnya gampang. Kita tidak usah iri. Apalagi menirunya. Kalau Singapura rewel
terhadap kita gampang saja. Tidak perlu perang. Cukup kita semua ramai-ramai kencing
bersama di sana. Singapura sudah tenggelam.
Tahun 1990-an saya diajak teman-teman pengusaha Surabaya ke Nanjing. Ibukota
Tiongkok di zaman lama. Untuk ikut kongres pengusaha Tionghoa sedunia.
Sayalah satu-satunya yang berkulit cokelat di lautan orang kaya sedunia itu. Belum bisa
bahasa Mandarin pula. Saya tidak mengerti apa pun yang dibicarakan.
Saya kaget. Tiongkok sudah sangat berbeda dengan yang pernah saya lihat. Hanya
berselang empat tahun. Kemiskinan masih terlihat di mana-mana. Tapi pembangunan juga
mewabah di segala area.
Gedung pencakar langit, jalan yang diperluas, kampung yang digusur terlihat tidak
habisnya. Mobil sudah begitu banyak. Toko sudah penuh dengan pajangan.
Memang masih banyak wanita muda cuci rambut dengan air baskom di pinggir-pinggir
jalan. Yang air samponya dibuang begitu saja di parit. Itulah salon kecantikan kelas kaki
lima. Di mana-mana. Tapi salon yang beneran juga sudah mulai ada.
Kesadaran untuk tampil cantik muncul seperti tiba-tiba. Seperti juga kesadaran untuk
mulai membuka usaha. Benar-benar seperti kuda yang sudah lama dikekang.
Dulu wanita hanya boleh bercelana panjang dan berbaju Mao. Kainnya satu warna:
abu-abu. Rambutnya hanya boleh dikepang. Dulu, semua usaha milik negara.
Toko kelontong pun milik negara. Warung jualan bakpao pun milik negara.
Maka begitu Deng Xiaoping menggantikan Mao Zedong semua berubah. Rakyat boleh
berusaha. Boleh jualan. Wanita boleh bersolek. Boleh pakai baju apa pun.
Deng Xiaping dikenal dengan dua fatwanya: 1) Menjadi kaya itu satu kemuliaan. 2) Tidak
peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.
Tahun-tahun berikutnya adalah tahun sejarah: mengalahkan Indonesia, mengalahkan
Italia, mengalahkan Inggris, mengalahkan Jerman, dan akhirnya mengalahkan Jepang.
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Tinggal Amerika yang belum. Mungkin tak lama lagi. Dulu ekonomi Tiongkok hanya
sebesar satu negara bagian Amerika.
Kini ekonomi satu kota Shenzhen saja sudah lebih besar dari negara Filipina.
Selamat tinggal kemiskinan. Selamat tinggal riuhnya ting-tong bel sepeda. Selamat
tinggal baskom di tepi jalan.
Sejak itu saya jatuh hati pada Tiongkok. Terutama pada semangatnya untuk maju. Pada
caranya untuk maju. Dan pada perencanaan target kemajuan itu.
Inilah negeri yang miskinnya melebihi Indonesia. Yang besarnya melebihi Indonesia. Yang
tahun merdekanya kurang lebih sama dengan Indonesia. Kok bisa maju.
Adakah kita masih punya dalih? Untuk ketidakmajuan kita? Akankah kita mau kencing
bersama di sana?
Itulah jawaban atas pertanyaan mahasiswa S3 Universitas Padjadjaran Bandung itu.
Saya harus banyak menulis tentang Tiongkok. Saya bisa 12 kali setahun ke sana. Paling
tidak tiga kali setahun. Ke kota besarnya. Ke kota kecilnya. Ke pelosok-pelosok desanya.
Ke pojok seperti Xixuangbanna. Di perbatasan Myanmar. Ke Dandong di perbatasan
Korea Utara. Ke Heihe di perbatasan Rusia. Ke Xinjiang yang mayoritas muslim. Ke
Ningxia dan Qinghai yang bergurun dan penuh masjid.
Untuk melihat negeri itu secara keseluruhan. Untuk berbelanja semangat. Agar
setidaknya diri saya sendiri tidak malas. Dan tidak mudah berdalih. Semua itu atas biaya
sendiri. Bukan dari pemerintah Amerika…eh Tiongkok.
Mungkin kita masih akan menemukan dalih lain. Misalnya: Tiongkok kan komunis.
Yaaa… sudahlah. Kalau begitu.(dis)
(bj/*/bet/JPR)
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