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“Perang sipil yang terus terang dan blak-blakan 
lebih baik ketimbang kedamaian yang busuk.”

- M. Bakunin
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Kami tidak akan menulis tentang Pandemi global, omong kosong overproduksi yang mem-
prediksikan kolapsnya kapitalisme, karena toh, bagi para penguasa, semua itu tidak lebih 
dari BISNIS SEPERTI BIASANYA. Editorial kami telah jenuh dengan segala macam berita 
bencana dan represi sosial. Bukan hanya itu, kami juga telah jenuh dengan segala kata-kata 
puitis mengenai pemberontakan yang hanya terperangkap di atas kertas--sebagaimana yang 
terjadi pada jurnal ini. Sebagian besar dari kita telah sadar, meski hanya tersimpan dalam 
hati, bahwa kita tidak punya waktu banyak. Bahwa untuk hidup sepenuh mungkin di luar 
kerangka ekonomi kapital dan hirarki, merupakan gairah dan impian yang harus terealisasi 
sekarang juga. 

Untuk itu, pada edisi ini, kami sungguh-sungguh bersukacita untuk dapat mewartakan 
perjuangan sosial yang memiliki karakter anti-politik--baik yang lokal maupun internasional. 
Kami juga mengangkat kepalan tangan dan solidaritas bagi para petani PATI yang masih 
mendekam di dalam penjara karena aksi langsung yang mereka lakukan--matahari dan langit 
biru menunggumu kawan. Para insurgen Papua Barat yang meledakkan kantor polisi. Para 
pemberontak, pecundang, pemimpi, mereka yang berada di dalam penjara-penjara--yang fisik 
maupun tidak--serta mereka yang merasa terbuang dari masyarakat ini, inilah saatnya untuk 
merancang suatu pembalasan atas segala keburukan yang mereka timpakan pada kita dan 
sesama kita--agar kemudian, kita dapat menunjukan serta berbagi keindahan kita masing-
masing sembari berdansa di atas puing-puing peradaban eksploitasi dan hirarki. 

          Amor Fati. Cinta dan Anarki. 

“Aku berjanji untuk berpikiran waras dan cerdik, panjang akal dan 

berbahaya. Aku berjanji untuk bertindak sedemikian rupa hingga 

kamu tak bisa menenggelamkanku atau mengepungku dengan 

kebungkaman. Aku berjanji untuk melawanmu dengan cerdas dan 

waspada, dengan seksama dan tenang, agar bisa memukulmu den-

gan halus dan dengan kuat, dimanapun aku bisa, sejauh aku punya 

cukup kekuatan, kalaupun tidak ada masa depan di dalamnya.” 

-Alexander brenner
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Pembaca tersayang,

Segala isi yang terdapat di dalam jurnal ini merupakan hasil dari suatu proses 
kolektif--baik itu bajakan atau tidak, sebagaimana kami sama sekali tidak mengakui 
adanya kepemilikan “intelektual”. Meski demikian, secara dinamika internalnya, ke-
inginan kami untuk membuat jurnal yang partisipatif dan horisontal masih jauh dari 
harapan. Namun kolaborasi serta dukungan yang berdasarkan atas asosiasi bebas 
dan sukarela antarkawan membuat segala proses serta keletihan menjadi cukup 
berarti  bagi kami sendiri. 

Secara ideal Amor Fati ingin terbit dua kali dalam setahun, namun berbagai macam 
halangan--baik finansial dan non-finansial--membuatnya hanya memungkinkan, 
setidaknya untuk saat ini, untuk terbit setahun sekali. Sebagaimana kami adalah 
Anarkis, kami tidak pernah berniat untuk mengemis pada pemerintah maupun kor-
porat. Apa yang kami lakukan tidak dapat diukur oleh nilai-nilai ekonomistik. Kami in-
gin senantiasa konsisten mewacanakan dan mempersembahkan sebuah jurnalisme 
pemberontakan yang penuh gairah dan harapan. Oleh karena itu, wahai pembaca, 
kami mengundangmu untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai cara. 
Baik dalam hal membuat Amor Fati menjadi lebih reguler, partisipatif dan berkualitas, 
atau pun dengan hanya sekadar membajak dan menyebarkannya. Kami mengun-
dangmu untuk mencuri dan berbagi segala sesuatu, dan itu dimulai dari apa yang 
dimuat oleh jurnal ini, agar segala sesuatu yang dimuat di dalam sini dapat menjadi 
suplemen yang berarti bagi pemberontakan menuju pembebasan total hidup harian 
di mana saja. []
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Kepada saudaraku, sedulurku, para petani, pejuang keluarga dan lingkungan,
Sekali kau kehilangan tempat dan lahan, tidak ada harga diri tersisa. Banyak pemodal 
yang mengincar tempat dan lahanmu lantaran tempat itu sangat menguntungkannya. 
Untuk mempertahankannya kau harus tegas, berani, berkepala jernih, dan tak kenal 
kompromi.
Hanya segelintir saja orang yang memiliki martabat. Lihatlah! Berapa banyak orang ter-
gusur dari lahan, rumah dan pekarangan mereka, tapi mereka hanya pasrah dan mer-
atap. 
Jikalau kau ingin berbuat baik, maka berbuatlah. Kau akan kecewa jika waktu telah ber-
lalu dan kau belum sempat berbuat. Jika kau ingin melawan, maka melawanlah. Sebe-
lum satu per satu apa yang kau miliki terampas. Adalah penting untuk menggunakan 
waktu dengan tepat.
Engkau telah memilih tempat tinggal yang tepat, saudaraku. Udara di puncak pegu-
nungan lebih hangat daripada yang diduga oleh orang-orang lembah, khususnya pada 
musim dingin. 
Petani berarti kehormatan dan solidaritas. Untuk mempertahankan itu, jagalah sawah 
dan ladangmu. Pekerjaanmu adalah kekuatanmu, pendidikanmu, pengalaman beserta 
kepribadianmu. Kebodohanmu adalah beprasangka bahwa memenangkan perang di 
desa berarti memenangkan dunia. 
Ingatlah sendiri titik-titik dalam dirimu yang kau pandang lemah. Ingatlah hal itu, karena 
hal itu hanya untuk kau sendiri. Siapkan dirimu untuk mengubah kelemahan-kelemahan 
ini menjadi keutamaan-keutamaan. Secara mandiri berusahalah melenyapkan kelema-
han-kelemahan itu. 
Pelajarilah segala sesuatu tentang musuhmu. Beberapa orang bisa bersikap manis ka-
lau perlu. Hal itu wajar, sebagaimana kucing liar bertingkah seperti kucing rumahan. 
Selagi masih hidup, didiklah dirimu sendiri dan keluargamu dengan jalan mengamati 
dunia nyata. Bukalah matamu lebar-lebar. Pasang telingamu dan rekamlah semua apa 
yang penting. Bentuklah dirimu sendiri dan lengkapi alat-alatmu. Lenyapkan sebanyak 
mungkin sifat yang menghalangi kemajuan pengetahuanmu. 
Dia yang ingin merasakan manisnya kemenangan harus berjuang. Tidak ada kemenan-
gan tanpa perlawanan. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. 
Bersabarlah untuk menang—bertahan hidup, mengatur rencana. Kau harus bisa meng-
oreksi setiap langkah bodoh dan kesalahan-kesalahanmu.
Amatilah musuhmu dari balik semak-semak dan bersiagalah. Bersiaplah mengebiri 
mereka sebagaimana mereka mengebiri kau, dan lakukan itu cepat sebelum mereka 
bergerak. 
Jadilah saudara bagi setiap orang, laki maupun perempuan seperjuanganmu. 
Perusahaan-perusahaan itu tidak mengatakan apa-apa kecuali dusta. Jika mereka men-
gatakan kebenaran kepadamu, itu terjadi secara tidak sengaja. 
Kejatuhan para korporat tinggal menghitung hari, saat di mana kalian semua telah sadar 
dan bertindak nyata. 
Makin banyak sekutu yang kau miliki semakin besar informasi yang kau dapat. Jika kau 
tidak dapat menukar atau membelinya, kau bisa mencurinya—asal jangan tertangkap. 
Ingat! Segala macam hal bisa terjadi. Tetap waspada menghadapi sesuatu.
Sikap busuk para korporat bisa diduga. Mereka tanggap akan sumber daya alam kalian 
yang melimpah. Batu kapur, sumber mata air berikut flora faunanya, dll.. Mereka adalah 
orang-orang mapan dengan keserakahan yang menjijikkan. 
Para pengusaha adalah orang yang tulus dalam memalsukan kejujuran. Itulah sebab 
mengapa mereka kaya dan merasa ketakutan jika kekayaannya tidak berkembang. Mer-
eka menggauli para birokrat di pemerintahan. Itulah perselingkuhan antara modal dan 
kekuasaan. 
Terapkan prinsip-prinsip terluhur: kehormatan, pembalasan dendam dan solidaritas. Kau 
tidak akan mendapatkan keadilan kecuali kau menginginkannya. Karena dia yang men-
cari akan menemukan. Dia yang menginginkan akan mendapatkan.
Jika kau mendapatkan bahan pelajaran, pastikan agar setiap saudara seperjuanganmu 

juga tahu persis apa pelajarannya. Mendapat satu, mendidik 
seribu.
Jangan menganggap remeh hal-hal kecil dan sepele. Orang-
orang tersandung batu, bukan gunung. Maka pasanglah kerikil 
dan batu di mana para korporat akan lewat. 
Berjuanglah lebih cerdik. Usahakan para musuhmu kebingungan 
dan menghabiskan waktu untukmu hingga mereka terjangkiti pe-
nyakit stress dan stroke kambuhan. 
Berkeliling dan kunjungilah saudara-saudaramu. Menyampaikan 
pesan berita, sambil sesekali menyentil telinga musuh yang men-
guping di balik jendela. Suguhkanlah senyum manis pada saudara 
dan musuh pada saat yang tepat. 
Bangunlah waktu. Jika kamu mengerjakan tugas, kerjakanlah 
segera dengan cepat. Jika korporat bangun pagi-pagi, kamu har-
us bangun lebih awal. Dia bisa menggusurmu saat kau terlelap. 
Dalam hal ini, kau musti selalu ingat, tentu saja. 
Orang yang memiliki keberanian besar dan insting untuk gerakan 
yang tepat pada saat yang tepat pasti akan menang dan terhor-
mat. Jika kau takut mengambil langkah besar itu berarti akan 
tersingkir dan mati.
Hal yang terjadi pada setiap pertarungan besar dengan setiap 
korporat adalah kau harus menghancurkan dia atau kau yang 
dihancurkannya. 
Waspadalah! Karena ketidakwaspadaan terhadap musuh akan 
mengundang bencana. 
Kenalilah musuh-musuhmu di tempat yang tidak terduga. Jadi-
kanlah para korporat dan pemodal sebagai musuh bebuyutan, 
kau akan tahu betul siapa dia. 
Jangan sekali-kali meremehkan tiga hal berikut: 1) kemampuan 
musuh-musuhmu; 2) kelicikan musuh-musuhmu; dan 3) keser-
akahan musuh-musuhmu. Tetapi jangan pula memandangnya 
kelewat tinggi. 
Dalam menjaga ritme pertempuran, kipasilah api saudaramu. 
Setiap hari ajarilah mereka mengipasi api; lalu biarlah mereka 
mengipasi api mereka sendiri. 
Bersiaplah menghadapi penghianatan dari siapa saja. Setiap 
penghianatan harus dibalas dengan cepat dan sebaiknya secara 
terbuka, bersama. 
Satu lemparan batu perlawanan adalah lebih baik daripada satu 
truk kebijaksanaan. Ingat: tidak ada moralitas dalam mempertah-
ankan hak kalian yang dirampas. Melawan bukan hanya kewa-
jiban, melainkan tanggung jawab. 
Pelajarilah para pakar dusta: para negarawan, politisi dan polisi. 
Anggaplah mereka semua pendusta. Tes untuk mengetahui 
apakah mereka berdusta atau tidak adalah siapa yang untung. 
Hati-hati dengan tayangan di televisi dan berita koran. Gaya basi 
khas pengadu domba serta pemelintiran fakta demi pangkat dan 
gaji sudah bukan rahasia lagi. 
Jika kamu berkompromi, kamu kalah. Masa depan dibeli dengan 
masa kini. Demi perdamaian, bersiaplah untuk bertempur.
Cukup! 
Pegunungan Kendeng Utara, 21 April 2009  
Dari Saudaramu, 
Sariman Lawantiran (kramanbrandalan@yahoo.com)
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