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Daya Cipta dari Daratan yang Membentang: 
Mengapa Kami Menetap di Dusun?

Martin Heidegger

Di ketinggian sekitar �.�50 meter di atas permukaan laut, di wilayah selatan pegunungan 
Black Forest (Schwarzwald), di tengah lembah pegunungan yang luas membentang, di sana di 
salah satu lereng curam itu berdirilah sebuah pondok kecil. Luas lantainya berukuran sekitar 
enam kali tujuh meter persegi. Atapnya yang menggantung rendah meliputi tiga ruang: dapur 
yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, sebuah kamar tidur, dan sebuah ruang studi. Di 
sisi lereng yang berlawanan menyebarlah rumah para petani dan penggembala dengan atap-
atapnya yang menggantung tinggi, memencar berjauhan di sepanjang lereng hingga ke dasar 
lembah. Di atas lereng tersebut, lebih tinggi dari padang rumput tempat menggembala, di situ 
terdapatlah hutan pinus dengan batangnya yang menghitam, menua, dan menjulang tinggi. Di 
atas semuanya itu membentanglah langit biru yang cerah dan dalam naungan cakrawalanya 
dua elang liar terbang melayang berputar-putar.

Inilah dunia tempatku bekerja, sebuah dunia yang dilihat dari sudut mata pengamat, yaitu para 
tamu pelancong yang datang berlibur di musim panas. Saya sendiri tidak pernah mengamati 
bentangan daratan alam ini. Saya mengalami setiap jam perubahannya secara langsung, setiap 
siang dan setiap malam, dalam musim-musim yang datang dan pergi silih berganti. Daya tarik 
dari bentangan pegunungan ini, kerasnya bebatuan yang ditempa waktu, tumbuhnya pohon-
pohon pinus secara pelan dan berkesinambungan, pesona rerumputan yang mekar bersemi di 
padang, derasnya aliran sungai di malam musim gugur, tegasnya daratan pegunungan yang 
tertutup salju apa adanya, semua ini mengalir dan meresapi keberadaan hidup sehari-harinya 
di dusun ini tanpa harus dipaksakan ke dalam ‘estetika’ atau empati yang dibuat-buat. Semua 
ini meresap ke dalam eksistensi seseorang saat segala kekhasan itu tidak lagi terpisah dengan 
cara beradanya, menyatu dengan pekerjaannya. Pekerjaan itu sendiri membuka ruang bagi 
hadirnya realitas, hadirnya pegunungan tersebut melalui caranya yang khas. Setiap kerja yang 
berlangsung dan dihasilkan akan selalu melekat tertanam di dalam setiap peristiwa yang terjadi 
di pegunungan ini.

Di malam musim dingin yang pekat di saat badai salju yang ganas menerpa menghantam 
pondok dan menutupi segala sesuatu dengan saljunya, itulah saat yang sempurna untuk filsafat. 
Demikianlah maka setiap pertanyaan yang muncul dari filsafat adalah persoalan yang sederhana 
dan mendasar. Upaya untuk melewati setiap pemikiran adalah upaya yang sulit dan keras. 
Pergulatan untuk mengungkapkan sesuatu ke dalam bahasa bagaikan pohon-pohon pinus yang 
bergulat bertahan melawan badai. 

Seluruh pergulatan filosofis ini tidaklah berlangsung bagaikan kerja seorang eksentrik yang 
berjarak jauh terpisah dari sekelilingnya. Seluruh pergulatan filosofis ini mengakar tepat di 
tengah kehidupan dan pekerjaan para petani. Di saat seorang petani muda bergulat menarik 
gerobaknya yang berat penuh dengan gelondongan kayu ke punggungan bukit dan berjuang 
menuruni lereng yang curam menuju rumahnya, di saat penggembala yang melangkah pelan 
dan tenggelam dalam renungan memandu ternak dombanya di lereng, pekerjaanku bekerja 
dalam cara yang kurang lebih sama. Pergulatan filosofis ini mengakar dalam, dan terhubung 
langsung dengan, kehidupan para petani. 

Orang-orang yang tinggal di perkotaan berpikir bahwa mereka telah membaur dengan penduduk 
pedesaan sesaat setelah mereka ramai berbincang-bincang dengan petani. Tetapi untuk kami di 
sini, di malam hari saat rehat bekerja, saat kami duduk bersama di depan perapian, kami justru 
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tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bersama, kami menghisap pipa tembakau dalam hening. 
Sesekali seseorang berkata bahwa pencarian kayu di hutan hampir selesai, bahwa malam 
sebelumnya seekor musang baru saja menerobos masuk ke dalam peternakan ayam, bahwa 
esok hari sapi milik seorang kawan akan beranak, bahwa paman seorang tetangga baru saja 
terserang sakit jantung, bahwa cuaca akan segera berubah, dan berbagai perbincangan sehari-
hari lainnya. Terdapatlah keterkaitan yang dalam antara pekerjaan dan cara berada orang-orang 
di sini, suatu cara berada yang bersumber dari ikatan batin berabad-abad dengan tradisi, suatu 
keberakaran yang tidak tergantikan.

Kebanyakan orang kota akan merasa “segar” dengan menetap beberapa saat di pedesaan. 
Padahal, seluruh kegiatan dan pekerjaan kami di sini ditopang dan dirawat oleh pegunungan 
beserta orang-orangnya. Dari waktu ke waktu ikatan mendasar ini seringkali harus terpotong 
demi rangkaian konferensi, perkuliahan, pertemuan, dan pengajaran yang harus saya lakukan 
di Freiburg. Namun demikian, segera setelah saya kembali ke pegunungan ini, segera setelah 
saya mulai menetap kembali di pondok ini, seluruh ‘dunia’ pedesaan berisi perenungan dan 
pertanyaan kembali meresapi diriku sebagaimana sebelumnya. Dengan begitu saja saya dibawa 
ke dalam ritme cara berada di sini, dan dalam pengertian yang mendasar, saya ditarik ke 
dalam gerak cara kerja pedesaan-pegunungan ini. Orang-orang di kota seringkali menganggap 
bahwa hidup lama di tempat terpencil pegunungan bersama para petani ini akan menyebabkan 
seseorang merasa kesepian. Tetapi sesungguhnya bukanlah kesepian yang dapat dirasakan di 
sini, melainkan keheningan. Di kota-kota besar seseorang dapat segera merasa kesepian, tetapi 
ia tidak akan dapat merasakan hening. Keheningan memiliki dayanya yang khas, daya yang 
justru tidak membuat kita terkungkung terisolasi, tetapi daya yang justru membuka seluruh 
cara berada kita terbuka terhadap segala sesuatu, dan menjadi dekat dengan segala yang ada. 

Dalam dunia publik seseorang dapat saja dinobatkan sebagai selebriti dalam semalam melalui 
media-media publik seperti majalah dan surat kabar. Inilah cara paling meyakinkan untuk 
membuat diri seseorang terkenal sekaligus juga disalahpahami, dan semuanya itu dengan cepat 
juga akan segera terlupakan. Sebaliknya, ingatan mereka yang menetap di dusun pegunungan 
ini memiliki kekhasan yang sederhana, yaitu ingatan yang setia dan tidak mudah melupakan.

Beberapa waktu lalu, seorang petani perempuan yang sudah tua baru saja mendekati ajalnya. 
Ibu itu sering bercakap-cakap denganku dan menceritakan padaku kisah-kisah di pegunungan 
ini dari masa yang lalu. Dalam tuturnya yang kuat dan kaya, Ibu itu masih banyak menggunakan 
kata-kata tua beserta perumpamaan kuno yang telah hilang dari bahasa sehari-hari dan tidak 
lagi dapat dipahami oleh anak-anak muda masa kini. Di tahun-tahun lampau, saat saya sedang 
bekerja sendiri di pondok ini selama berminggu-minggu, Ibu berusia 83 tahun itu kadang 
menyempatkan diri berkunjung dengan bersusah payah naik mendaki lereng gunung ini. 
Seperti dikatakannya sendiri, Ibu itu sekadar ingin menengok diriku untuk melihat apakah 
saya masih ‘ada di sana’, atau ‘seseorang’ secara tidak kusadari telah mengambilku. Di saat-
saat menjelang kematiannya, ia menghabiskan waktu bercakap-cakap bersama keluarganya. 
Sekitar satu setengah jam sebelum ajalnya, ia menyempatkan waktu mengirim surat perpisahan 
bagi “Si Profesor”. Kenangan seperti ini sangatlah berarti, bahkan lebih berarti dari segala 
pemberitaan serta pelaporan media nasional ataupun internasional mengenai filsafatku.

Dunia perkotaan selalu memiliki risikonya untuk jatuh ke dalam berbagai kecenderungannya 
yang destruktif. Berbagai bentuk ‘perhatian’ dan kepedulian yang sangat besar seringkali 
diberikan masyarakat modern perkotaan kepada dunia dan cara berada petani-petani gunung di 
sini. Tetapi semuanya ini seringkali justru berlawanan dengan apa yang memang dibutuhkan 
bagi mereka orang-orang pegunungan, yaitu kebutuhan mereka untuk dibiarkan hidup tenang 
dalam ritmenya sendiri, untuk menghidupi cara beradanya selama ini tanpa harus repot-repot 
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mengikuti ‘label’ tentang ‘karakter rakyat’ atau ‘keberakaran’ yang diberikan masyarakat kota 
modern pada mereka. Para petani gunung tidak mau dan tidak memerlukan pencitraan ‘resmi’ 
peradaban kota modern seperti itu. Apa yang dibutuhkan dan dimauinya tidak lain hanyalah 
kemerdekaan serta ketenangan untuk menghidupi cara berada dan kemandiriannya. Tetapi 
akhir-akhir ini para wisatawan dari kota-kota besar, mereka yang ‘modern dan berpengetahuan’, 
termasuk para pemain ski, mereka justru seringkali memperlakukan daerah pedesaan tempat 
mereka berkunjung tanpa kepedulian, dan semata-mata datang berkunjung untuk have fun 
layaknya mereka bersenang-senang di pusat-pusat hiburan perkotaan. Perilaku seperti ini 
sesungguhnya dapat menghancurkan dalam semalam apa yang telah dibangun selama berabad-
abad dan apa yang selama ini dibanggakan serta dinamakan sebagai ‘karakter rakyat’.

Tetapi mari kita berhenti membicarakan berbagai pembahasan mengenai ‘karakter rakyat 
pedusunan’ yang seringkali justru meremehkan itu, dan mencoba sejenak menghidupi cara 
berada mereka yang sederhana dan apa adanya. Hanya dengan cara inilah kita dapat membiarkan 
mereka berbicara lagi dalam bahasa mereka sendiri.

Beberapa waktu lalu baru saja kudapatkan undangan untuk mengajar di Universitas Berlin. 
Untuk keperluan persiapan acara tersebut maka saya meninggalkan Freiburg dan menarik 
diri ke Pondok kaki gunungku. Kudengarkan apa yang hendak dikatakan oleh pegunungan, 
hutan, dan daratan ini. Begitulah maka saya menyempatkan diri berkunjung menemui kawan 
lama, seorang petani berusia 75 tahun. Ia telah membaca di salah satu surat kabar mengenai 
rencana seminar dan perkuliahan saya di Berlin. Apakah yang hendak dikatakannya? Perlahan-
lahan, dengan matanya yang menatap mataku lewat pandangannya yang jernih dan mantap, 
dan dengan tanpa mengucapkan sepatah katapun, ia letakkan tangannya di bahuku. Bersamaan 
dengan itu ia gelengkan kepalanya perlahan. Ini berarti: tidak sama sekali! 

[Naskah ini ditulis oleh Martin Heidegger, dan terbit pertama kali dengan judul Schöpferische 
Landschaft. Warum bleiben wir in der Provinz?, dalam Jurnal Der Alemanne no. �, Maret, 
�934.]

Naskah disadur dari: Martin Heidegger, “Creative Landscape: Why Do We Stay in the Provinces,” 
dalam The Weimar Republic Sourcebook, diterjemahkan oleh Thomas Sheehan, diedit oleh 
Martin Jay, Anton Kaes, dan Edward Dimendberg (California: University of California Press, 
�994), hlm. 4�6-4�8. Naskah Heidegger di atas disadur oleh Ito Prajna.

 


