Anti-Copyright

Untuk Menyelamatkan Dunia, Kita
Harus Berhenti Berkerja
David Graeber

David Graeber
Untuk Menyelamatkan Dunia, Kita Harus Berhenti Berkerja
2020

https://killingfascist.noblogs.org/untuk-menyelamatkan-dunia-kita-harus-berhenti-berkerja/
Tulisan ini terjemahan dari To Save The World, We’re Going To Have To Stop
Working oleh David Graeber, 8 September 2020.
sea.theanarchistlibrary.org

2020

Masyarakat kita kecanduan kerja. Jika ada hal yang membuat orang kiri dan
kanan setuju, bahwa pekerjaan adalah hal yang bagus. Semua orang harus memiliki kerja. Pekerjaan menjadi sebuah lencana moral yang harus dimiliki setiap
warga negara. Kita tampaknya telah meyakinkan diri kita sendiri dan sebagai
masyarakat bahwa siapa pun yang tidak bekerja lebih keras daripada yang mereka inginkan, pada sesuatu pekerjaan yang tidak mereka sukai, adalah orang yang
buruk dan tidak berharga. Akibatnya, pekerjaan datang untuk menyerap sebagian
besar tenaga dan waktu kita.
Banyak dari pekerjaan ini sama sekali tidak berguna. Seluruh industri (telemarketer, pengacara perusahaan, ekuitas swasta) seluruh lini pekerjaan (manajemen
menengah, ahli strategi merek, administrator rumah sakit atau sekolah tingkat
tinggi, editor majalah perusahaan internal) ada hanya untuk meyakinkan kita bahwa ada beberapa alasan keberadaan mereka di dalam bentuk kerja. Pekerjaan
yang tidak terlalu berguna ini justru yang paling sering mendapatkan kompensasi jauh lebih baik. Sedangkan seperti yang sudah kita lihat dan lalui selama
lockdown dan juga dalam kondisi pandemi saat ini, semakin jelas pekerjaan itu
bermanfaat bagi orang lain, semakin sedikit mereka diupah. Selain petugas medis,
para pekerja di mini market yang harus melayani ratusan mungkin ribuan orang
selama lockdown, yang paling rentan terpapar covid-19 karena harus berkontak
dengan banyak orang tetap diupah seminimum mungkin.
Sebuah sistem yang tidak masuk akal. Dan juga menghancurkan planet ini. Jika
kita tidak segera menghentikan diri dari kecanduan ini, kita akan meninggalkan
anak cucu kita menghadapi bencana dalam skala yang akan membuat pandemi
saat ini tampak hanyalah masalah kecil.
Jika ini masih kurang jelas, alasan utamanya adalah kita terus didorong untuk
melihat masalah sosial seolah-olah itu adalah pertanyaan tentang moralitas pribadi. Semua pekerjaan ini, semua karbon yang kita tuangkan ke atmosfer, adalah
kesalahan konsumerisme kita; maka dari itu kita harus berhenti makan daging
dan tidak berliburan ke pantai. Tapi kalimat sebelum ini adalah hal yang salah.
Bukan kesenangan kita yang menghancurkan dunia, tapi puritanisme kita akan sebuah cara berpikir bahwa kita harus terlebih dahulu menderita untuk merasakan
kesenangan, kebahagian. Jika kita ingin menyelamatkan dunia, kita harus berhenti bekerja.
Tujuh puluh persen emisi gas rumah kaca di seluruh dunia berasal dari infrastruktur: energi, transportasi, konstruksi. Sebagian besar sisanya diproduksi oleh
industri, Sementara itu tiga puluh tujuh persen pekerja Inggris merasa jika pekerjaan mereka sama sekali tidak diperlukan; jika besok pekerjaan mereka hilang
begitu saja, dunia tidak akan menjadi lebih buruk. Jika para pekerja itu benar, ki-

ta dapat secara besar-besaran mengurangi perubahan iklim hanya dengan menghilangkan Bullshit Jobs.
Jadi, itu adalah proposal pertama.
Proposal kedua; konstruksi gila-gilaan. Sejumlah besar bangunan saat ini
murni spekulatif: di seluruh dunia, pemerintah berkolusi dengan sektor keuangan
untuk membuat menara gemerlap yang tidak pernah ditempati, gedung perkantoran kosong, bandara yang tidak pernah digunakan. Berhenti melakukan ini.
Tidak ada yang akan merindukan mereka.
Proposal tiga: keusangan terencana. Salah satu alasan utama kita memiliki
tingkat produksi industri yang tinggi adalah karena kita merancang segala sesuatu
untuk rusak/hancur, atau menjadi ketinggalan zaman dan tidak berguna dalam
waktu beberapa tahun. Jika Anda membuat iPhone untuk dipecahkan dalam tiga
tahun, Anda dapat menjual lima kali lebih banyak daripada jika Anda membuatnya bertahan 15 tahun, tetapi Anda juga menggunakan sumber daya lima kali
lipat, dan menciptakan polusi lima kali lipat. Produsen sangat mampu membuat
ponsel (atau stoking, atau bola lampu) yang tidak akan rusak; pada kenyataannya,
mereka benar-benar melakukannya – mereka disebut ‘kelas militer’. Paksa mereka membuat produk kelas militer untuk semua orang. Kita dapat mengurangi
produksi gas rumah kaca secara besar-besaran dan meningkatkan kualitas hidup
kita.
Ketiganya hanya sebagai permulaan. Jika Anda memikirkannya, itu adalah
hal yang masuk akal. Mengapa menghancurkan dunia jika Anda tidak perlu
melakukannya? Jika mengatasinya tampak tidak realistis, sebaiknya kita berpikir
keras tentang realitas apa yang tampaknya memaksa kita, sebagai masyarakat, untuk berperilaku dengan cara yang benar-benar gila.

2

3

