Minke "Monyet" dalam "Bumi Manusia"
Hari-hari ini kita sedang menyaksikan film tentang sosok Minke, tentang praktik
rasialis. Tapi hari-hari ini, di luar gedung bioskop, kita juga sedang menonton
praktik-praktik rasialis itu muncul kembali.
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Buku kenangan pemberian Pramoedya Ananta Toer (Foto: Dok. pribadi)

Tokoh Minke kembali 'ngetop' lagi, lewat film BUMI MANUSIA-nya sutradara Hanung
Bramantyo.
Film yang diangkat dari roman tetralogi mahakarya Pramoedya Ananta Toer ini memang
berkisah tentang Minke (bersama kekasihnya Annelies, dan Nyai Ontosoroh).
Tapi saya tidak sedang menilai, apakah film ini sebagus dan sedahsyat novelnya; atau
sebaliknya. Saya hanya bicara soal sederhana, tentang nama Minke.
Kita semua tahu, Minke adalah jelmaan fiksi dari tokoh historis, R.M. Tirto Adhi Soerjo,
perintis nasionalisme Indonesia modern. Tentang tokoh ini, lihat buku sejarah yang
menantang karya Pramoedya, "SANG PEMULA" (Hasta Mitra, 1985).
Mengapa namanya 'Minke'?
Dalam roman 'BUMI MANUSIA' dikisahkan, suatu saat tuan guru Belanda di ELS,
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membentak: "Diam kau, monk.......M i n k e !"
Jelas, Minke itu plesetan dari 'monkey' alias monyet!
Tentu bukan tanpa alasan, nama Minke sebagai plesetan monyet itu dipilih Pram. Itulah
cara Pramoedya mengejek rasialisme, suatu sikap dan cara pandang kolonialisme Belanda
yang menganggap rendah pribumi Jawa.
Seperti ditulis Frances Gouda dalam bukunya, DUTCH CULTURE OVERSEAS: Colonial
Practice in the Netherlands Indies, 1900-1942 (terbit 2008):
"Pramoedya Ananta Toer mengemukakan persepsi penghinaan orang Eropa mengenai
orang Jawa sebagai monyet-monyet pada tingkat retorika lebih tinggi. Pada roman
sejarah 'BUMI MANUSIA' , satu tokoh asal Jawa, yakni anak muda baik hati serta
kharismatik bernama Minke, memperoleh nama itu dari guru sekolah Belanda yang
memelesetkan kata 'monkey' (monyet) menjadi Minke" (halaman 138).

<<Rasialisme, yang merendahkan manusia dan budaya lain, memang berakar dalam
praktik kolonialisme.
Seperti kata Frantz Fanon, kaum kolonial melihat ada beda derajat antara manusia
dan budaya Eropa, dengan manusia dan budaya warga jajahannya.>>
Seolah-olah ada "hirarki budaya", kata Fanon.
Seolah kaum kulit putih berbudaya "tinggi", sedangkan bangsa jajahannya berbudaya
"sedang" dan "rendah", atau bahkan "tidak berbudaya" alias uncivilized. Maka yang
"tinggi" akan menganggap remeh mereka yang "rendah", boleh menghina dan
memperlakukan mereka sebagai binatang, seperti #monyet.
Itulah akar rasialisme, dengan segala turunannya...!!
Ironisnya, setelah penjajahan berakhir, ada kelompok-kelompok etnis tertentu di
negara-negara baru merdeka itu yang justru mengulang kembali sikap dan perilaku bekas
penjajahnya. Mengulang praktik rasialis dengan menganggap rendah kelompok etnis
lainnya dalam bangsa dan negaranya sendiri!
Baca Juga: Setelah Menyaksikan "Bumi Manusia"

Menganggap dirinya dan kebudayaannya lebih tinggi, kebudayaan yang "adhi luhung".
Padahal, kata seorang sejarawan Barat, budaya tinggi yang "adhi luhung" itu adalah
ekspresi atau wujud "budaya kalah". Itu setelah kerajaan-kerajaan besar di masa lalu
takluk tidak berdaya kepada penjajah sejak abad 16.
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Dalam ketakberdayaan itu, terjadi perubahan orientasi dari ekstrovert ke introvert
dalam segala sendi.
Dalam kebudayaan misalnya, terjadi proses 'penghalusan', proses perumitan 'bentuk'
daripada 'isi'. Maka terciptalah bahasa "alus", tari-tarian "alus", dan segala tatakrama
"alus".
Itulah yang kemudian diagung-agungkan sebagai budaya "adhi luhung", padahal itu adalah
ekspresi "budaya kalah".
Hari-hari ini kita sedang menyaksikan film tentang sosok Minke, tentang praktik
rasialis. Tapi hari-hari ini, di luar gedung bioskop, kita juga sedang menonton
praktik-praktik rasialis itu muncul kembali.
Ironisnya, itu terjadi pada saat peringatan 74 tahun proklamasi kemerdekaan!
***
https://www.pepnews.com/humaniora/p-2156b61828454a3/minke-monyet-dalam-bumi-manusia
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