
Bukan Hari Buruh !
Mayday

Mayday bukan sekedar hari buruh yang berhak diklaim oleh mereka yang merasa 
dirinya seorang buruh. Mayday adalah hari bagi setiap orang, setiap personal 
yang merasa kebebasannya terebut oleh sebuah sistem ekonomi dan budaya 
yang hanya menyisakan ruang untuk sebuah aktifitas rutin yang penuh 
perhitungan untung-rugi--hari bagi mereka yang berhasrat menjadi manusia, 
bukan hanya sekedar penjual dan atau pembeli. Mereka yang menolak 
memimpikan hidup dengan keragaman nilai, bukan hanya tanpa 
kemandirian, kreatifitas, kekuatan dan penemuan nilai-nilai baru yang 
tidak terdesak oleh satu nilai: nilai ekonomi. Mereka yang menolak 
mendasarkan hidup mereka hanya pada satu kepentingan dan tujuan: 
kepentingan dan orientasi pasar. Mereka yang menginginkan hidup 
dengan petualangan, di mana kontrol penuh atas diri sendiri berada 
p e n u h  d a l a m  g e n g g a m a n  t a n g a n  m e r e k a .

Mayday adalah hari bagi setiap personal yang menolak dunia 
yang hanya menghargai orang dari seberapa banyak properti 
yang ia miliki, seberapa besar kesuksesan yang ia peroleh dan 
seberapa besar kekuasaan yang ia raih. Mayday adalah hari 
bagi setiap orang yang menolak untuk distandarisasi, 
dimassifikasi, dan direduksi eksistensinya sebagai 
k o m o d i t a s  b e l a k a .

Mayday bukan sekedar hari yang selama ini digembar-
gemborkan oleh Par(tai) Komunis dan semua 
underbownya--adalah hari setiap orang yang menolak 
diperbudak hanya karena mereka tak memiliki 
modal sehingga harus melacurkan diri mereka di 
dalam pabrik-pabrik untuk sekedar memenuhi 
kebutuhan hidup harian. Hari bagi seorang 
eksekutif muda yang menolak menjadi tua dan 
meninggalkan profesi mereka. Hari bagi 
seorang agen asuransi yang menjelaskan 
pada setiap klien mereka bahwa tak pernah 
ada jaminan polis yang paling cocok bagi 
hidup mereka. Hari bagi seorang penyair 
yang menghidupi puisinya, pun hari 
bagi seorang rapper yang mengasah 
skillnya hingga ke tahap yang tak bisa 
dinalar dan menolak menjualnya ke 
tangan korporasi rekaman. Hari 
bagi seorang punker yang berhenti 
dimohawk  dan keluar dari 
s tereotipikal  punker dan 
berbagi pengetahuan tentang 
independensi komunitas 
dengan seorang pemuda 
masjid. Hari bagi seorang 
gitaris grindcore yang 
muak untuk menulis 
lagu tentang kematian, 
k a r e n a  k e m a t i a n  
adalah sesuatu yang 
lazim bagi makhluk 

yang hidup. Hari bagi seorang 
seniman yang memberi jari 

tengah bagi rezim kurator. Hari 
bagi seorang relijius yang membenci 

institusi agama dan menolak seruan 
perang agama. Hari bagi para desainer 

pada sebuah korporat periklanan dan 
memvandal sendiri billboard hasil ide 

mereka. Hari bagi seorang ibu rumah 
tangga yang menolak mencuci piringdan 

atau memberikan tubuhnya pada sang 
suami jika hanya lantaran kewajiban moral 

seorang istri. Hari bagi setiap orang yang tak 
ingin mencari identitas di dalam pencitraan 

sabun mandi, cologne, pasta gigi, atau sepatu 
Nike, dan hari bagi seorang tamtama yang tak lagi 

yakin bahwa dunia dapat dibangun dengan 
komando dan sadar bahwa ia memiliki potensi 

kebebasan yang tak bisa dicampuri oleh patriotisme 
dan bacot omong kosong komandan mereka. Hari bagi 

sepasang kekasih yang menjalani cinta bukan atas restu 
dan komentar orang lain dan tak lagi menghakimi cinta 

a t a s  a l a s a n  k e l a m i n .

Mayday adalah hari bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi 
yang sadar bahwa kelas-kelas kuliah tak memberi gairah pada 

hidup, pun janji-janji omong kosong seperti, mahasiswa 
merupakan agent of change--hari bagi mereka yang berikrar akan 

memberi sambutan molotov bagi pertemuan-pertemuan birokrat 
W T O ,  B a n k  D u n i a ,  a t a u p u n  I M F .

Dan yang pasti, Mayday adalah hari bagi kami yang telah muak pada 
segala omong kosong persatuan dan ketotolan intelektual. Di sebuah 

era di mana massa mayoritas melecehkan kebebasan individu dan 
ketika kekuatan individu hanya digunakan untuk meraih massa yang 

hanya akan menguntungkan dirinya dan segelintir orang, kami tak lagi 
tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi merekayasa simpati dan 

empati. Bagi kami, kekuatan massa hanya akan lahir jika setiap orang 
menyadari akan kekuatannya sendiri untuk dapat bebas dan melakukan apa 

yang menjadi hasratnya. Bukan hasrat yang diinjeksikan oleh iklan, TV, 
birokrat, pemilik modal atau kepentingan pasar maupun tradisi. Bagi kami, 

Mayday bukan sekedar peringatan yang hanya akan mengglorifikasi kemiskinan 
dan kerja. Kami tak ingin bebas hanya dalam satu hari saja; kami tak ingin sebuah 

hidup yang seperti layar tancep, jika ada gerimis langsung bubar. Kami ingin 
festival harian yang memfasilitasi lantai dansa bagi setiap yang hidup. Mayday 

adalah hari bagi kita semua saat kita menghajar kebosanan sebuah dunia.

REBUT DAN CURI KEMBALI HIDUP! JADILAH REALISTIS, TUNTUTLAH YANG 
T I D A K  M U N G K I N !  
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