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Pe-m-bangun-an, Ke-budaya-an, 
Ke .. rakyat-an 

Oleh AlueR.. HeJtljan.to. 

PENVAHULUAN 

Kebudayaan 
dapat di
pahami,di-

yakini, dan 
didefinisikan 

dengan 
dalam 

atau 
ber-

bagai versi 
dan rumusan. 

pengertian kebudayaan yang 
paling dekat untuk pemikir
an saya ialah pengertian 
kebudayaan sebagai sistem 
pe-makna-an yang bersifat 
sosial: pembentukan makna
makna, penyebarannya, per
ubahannya,pengeniliang-biak
annya dalam berbagai bentuk 
daq. isi. 

Dengan pengertian 
demikian, kebudayaan tidak 
dipahami sebagai suatu 
rubrik, atau wilayah, atau 
sistem yang berdiri secara 
mandiri atau otonom dalam 
kehidupan sosial. Makna
makna yang diperbincangkan 
di sini meliputi berbagai 
makna-makna dalam bidang
bidang yang biasanya di
pisah pisahkan dalam 
istilah - istilah seperti 
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"e.fwYl.omi" (misalnya, makna 
"kaya" ataLL "poRa tu.dup 
.6e.deAhana " (, "poRw.k" 
(misalnya "pVtWalUf.an 

Jz.ak.yat " . atau " pe.mJ.1-<.han. 
umum" ), mau pun apa yang 
lebih dekat dengan bidang 
yang dijuluki "ke.budayaan." 
itu !:!endiri ( misalnya, 
"e..6.te...t-tk" dalam kesenian, 
atau "ke.be.n.a!Lan." dalam 
filsafat dan ~gama ), dan 
sebagainya. Dengan kata 
lain, berbagai pengertian 
" ke.budayaan. " yang pernah 
dibahas orang (termasuk pe
ngertian yang khusus saya 
akrabi dan gunakan dalam 
uraian ini) merupakan 
contoh dari karya "budaya" 
itu sendiri. 

Karena sifatnya yang 
sosial, pengertian - pe
ngertian itu tidak jatuh 
dari langit. Juga tidak 
pernah sepenuhnya merupakan 
ciptaan individu-individu 
belaka. pengertian ke 
budayaan yang saya gunakan 
di sini mula pertama saya 
kenaI dari uraian-uraian 
Raymond Williams (misalnya, 

J 'J!3 I ). Di d]ltara kaum 
cendekiawan Indonesia,Nico 
L.Kana yang menjadi salah 
seorang kolega-senior saya 
dalam lingkungan akademik 
saya kira merupakan contoh 
orang yang juga sering 
menggunakan pengertian ke
budayaan serupa. 

Sebagai p e min a t 
masalah kebudayaan,sering
kali saya tertarik meng
amati pengertian dan 
istilah-istilah kunci yang 
muncul dalam ulasan para 
cendekiawan.Saya juga ter
tarik dalam hal serupa 
ketika mendapatkan tawaran 
kehormatan dari Bina Darma 
untuk menyatakan pandangan 
tentang "VJme.n6A.. KVl.ak.yat
an dalam Pe.mbanguna.n Ke.
budayaan". Karena i tu saya 
tergelitik untuk mengkaji 
pengertian-pengertian dan 
istilah-istilah kunci yang 
sudah sangat populer itu : 
" keAakya.tan II dan "pem
bangunan ke.budayaan" 0 Saya 
akan mencoba mengamati pe
ngertian dan istilah
istilah itu sebagai suatu 
bagian dari sistem per
makna - an yang bersifat 
sosial. 

KERAKYATAN , KE9ENJANGAN 

Perhatian dan ke
prihatinan para cendekia
wan Indonesia terhadap ke
senjangan sosial di antara 

mereka yang relatif hidup 
enak dan yang relatif 
hidup tak enak sudah men
jadi sesuatu yang sangat 
umum dan menyebar. Sarna 
sekal! tidak istimewa. Ada 
sebagian , biasanya ber
jumlah relatif kecil,warga 
masyarakat yang menempati 
lapisan tengah/atas ber< .. 
kesempatan menikmati hasil-
hasil pernbangunan. Bahkan 
mereka i k u t menguasai 
proses pembangunan i ttl. 
dalam skala yang berbeda.
beda. Sebagian anggota 
masyarakat yang lain,dalam 
jumlah relatif besa.r , me •. 
nempati lapisan bawah.Yang 
tersebut belakangan ini 
bukan hanya kurang ber
kesempatan menikmati hasil
hasil pembangunan dan pe
ngendalian proses pem
bangunan. Tetapi juga ter
desak untuk senantiasa me
nyumbangkan pengorbanan 
besar bagi proses pem _ 
bangunan itu o 

Kaum cendekiawan pada umum
nya dikenal menernpati 

atas/tengah yang 
menjadi kaum ber-

lapisan 
relatif 
untung. 

Dalam uraian - uraian 
yang sudah umum itu, kita 
jumpai sesuatu yang me _ 
narik,dan jarang mendapat
kan perhatian secara me
madai. Kaum kurang/tidak 
beruntung di lapisan sosial 
bawah lazim disebut sebagai 
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II 
"nal<.yctt" • peng-istilah-an 
dan pe-makna-an yang sudah 
lazim itu pada kenyataan
nya didominasi oleh kaum 
yang 1ebih beruntung pada 
lapisan sosial yang 1ebih 
atas. Pihak yang be1akang
an ini biasanya tidak meng
identifikasikan diri atau 
sesamanya sebagai "ltakyctt" 

b . d '''.. L. .~ +11 atau ag2an ar2 ,~a~y~ 0 

Karena uraian-uraian yang 
dominan itu muneul dari 
dan tertuju kepada rekan
rekari sesamanya di lapisan 
sosial yang sarna , mereka 
mengaeu lingkungannya se
bagai "Wa" , dan memper
bineangkan apa yang disebut 
"ltakylLt" sebagai "meAe.ka" 0 

Agaknya memang tidak 
dikenal suatu istilah yang 
khusus dan popu1er untuk 
kaum /I klta." tadi, setidak
tidaknya yang mampu me -
nandingi populernya istilah 
"ltailYctt" (sebagai "meAe.ka") 
yang diperbineangkan. 
Memang istilah istilah 
seperti "kelM me.ne.ngahj 
Mao" atau kaum" h () : 4-11 , ~ , 
atau kaum "c.endefUawan/.teA-
~ () . " yJlU-ajM sudah digullakan 

untuk lebih memperjelas 
atau memerinci identifikasi 
kaum "Wa" tadi. Namun, 
tuntutan at au mitos like -
ne:tJLaia.n 'I dalam ulasan 
kaum cendekiawan eenderung 
menghambat pengeksplisitan 
perine ian identifikasi dan 
bias mereka. 

78 

Tentu saja kelaziman 
peng-istilah-an dan pe
makna-an yang memisahkan 
"Wa" dan "ltakylLt" tidak 
dengan sendirinya berarti 
suatu penolakan sengaja 
dan penuh-sadar bahwa para 
"Wa" pun juga dapat atau 
bahkan seharusnya dipahami 
sebagai bagian dar i 
"IJ-akyat". Justru di sini-
1ah daya tarik persoa1an 
di atas.Hanya dengan suatu 
desakan dan kesadaran 
ekstra berulah kaum "Wa" 
itu me-makna-i dan mem -
bahasa-kan diri sebagai 
bagian dari "Jtakyat". Apa 
makna kesenjangan di antara 
pe-makna-an yang 1ebih 
1azim dan spontan itu di 
satu pihak dan yang mem
butuhkan desakan atau ke
sadaran ekstra tadi di 
pihak lain ? 

Gejala di atas , per
tarna-tama, dapat ditafsir
kan sebagai suatu pertanda 
tentang tidak saja adanya 
kesenjangan sosial di 
antara d u a atau 1ebih 
lapisan-lapisan kehidupan 
rakyaty tetapi juga adanya 
kesadaran dan pe-makna-an 
sistemik mengenai ke
senjangan lapisan sosia1 
itu sebagai suatu realita 
sosial. Kesadaran dan pe
makna-an demikian di antara 
kaum cendekiawan aeap kali 
disert.ai dengan simpati 
dan rasa haru. 

Kedua, gejala yang 
sama juga dapat diamati se
bagai suatu pertanda bahwa 
kesadaran berprihatin di 
atas merupakan sesuatu yang 
relatif muda usianya di 
Indonesia.Tentu, ini tidak 
berarti bahwa kesenjangan 
sosia1 berlapis-Iapis yang 
dijadikan objek kesadaran 
di atas merupakan sesuatu 
yang juga berusia relatif 
muda. Kita dapat membeda
kan kesadaran dan realita 
(atau apa yang dianggap se
bagai "lteaLLta") yang di -
jadikan objek kesadaran 
i t u walau kesadaran 
demikian juga merupakan 
suatu realita. Ka~na itu 
ki ta j umpai adanya kesadar
an tentang kesadaran. Se
bagaimana kita mempunyai 
makna untuk pengertian 
" makna "0 

Ketiga, sebagaimana 
tersinggung di atas , ke
sadaran berprihatin yang 
berusia muda itu tadi agak
nya masih menjadi keasyik
an eksklusif warga masya
rakat di lapisan tengah/ 
atas. Di antara mereka 
sendiri, ke-eksklusif-an 
dan ke-muda-usia-an ke
sadaran berprihatin itu 
tampaknya kurang mendapat
kan perhatian. Dengan kata 
lain, kurang adanya ke
sadaran atas kesadaran se
bagaimana disinggung di 
atas. Sebagaimana ingin 

saya coba ulas di bawah 
ini , kesadaran atas ke
sadaran demikian menjadi 
salah satu bagian yang 
penting untuk memahami 
" pembangunan kebudayaan " 
apabila yang diberi embel
embel keterangan "beA
dJ.merL6i keJulkyatan" 0 

Pengertian bahwa se
tiap dan seluruh anggota 
masyarakat dalam suatu 
wi layah "ne.gaJta" memiliki 
kedudukan sederajat dan 
kedaulatan tinggi -- sama~ 
sarna sebagai "ltakyat"-
perlu dipaharoi dalam kait
an dengan kesadaran ber -
isti1ah lain, yang juga 
relatif berusia muda 
"na6ionaf.Mme."(Lihat Ander
son, 1983). Walau tidak 
unik , perlu dieatat bahwa 
pertumbuhan paham" na6.io
naLL6me" di Indonesia ber
pusat di lingkungan kaum 
bersekolah. Tidak terla1u 
berlebihan jika paham itu 
dapat 'dibilang masih se -
bagai sesuatu yang cukup 
Asing atau baru bagi sa
bagian besar warga nasion 
Indonesia.penyampitan per
isti1ahan dan pemaknaan 
"JtakylLt" hanya untuk mereka 
yang di lapisan bawah 
meman9 ber1atar belakang 
sejarah yang panjang dan 
kuat,walau memudar sedikit 
demi sedikit. 

Pada abad - abad yang 
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lampau rakyat adalah kaum 
jelata, sehingga pernah 
populer istilah "ftakyctt 
j dctta "0 Yakni kaum yang 
di-makna-i sebagai kaum 
yang ditakdirkan hidup 
tidak sederajat dengan kaum 
bangsawan dan hartawan. 
Memudarnya ernbel - ernbel 
" jdctta" dari istilah 
"ftakyctt" tampaknya berkait 
dengan kesadaran baru be
rupa penghorrnatan akan 
nilai kesederajatan ter -
sebut di atas. Jadi ini 
bukan sekedar gejala peng
hematan berbahasa , walau 
nilai "bVthemctt" juga me
rupakan gejala mutakhir 
yang tak kalah pentingnya 
dalam totalitas, gerak ke
budayaan Indonesia moderen~ 

Kesadaran nasionalis
me yang menggugurkan ernbel
ernbel "jda:ta" untuk 
"Jtakyctt" , dan rnengangkat 
derajat "ftakyctt" sebagai 
pemilik kedaulatan ter
tinggi dalam kehidupan ber
negara merupakan pre stasi 
dan surnbangan besar dalarn 
sejarah. Narnun kesenjangan 
tetap bisa terjadi di 
antara kesadaran itu di 
satu pihak dan perwujudan 
perilaku yang konkret di 
pihak lain , karena beban 
sejarah masa sebelumnya 
~ang telah disinggung di 
atas. 

Dalarn kaitan i n i 
dapatle,h dirnaklumi dan di-
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hargai muncu1nya semboyan 
"dcvu. , o.ieh , dan u.n.tuk 
ftakyctt".Tetapi tetap perlu 
diamati dari mana dan oleh 
rakyat pada lapisan mana
kah sebenarnya sernboyan 
itu berturnbuh. Jawabnya 
cukup jelas : pada lapisan 
tengah dan atas. Dengan 
demikian kesabaran dan ke
gigihan tarnpak menjadi 
bagian dari sejumlah daftar 
persyaratan penting untuk 
mewujudkan cita eita 
semboyan demikian seeara 
lebih konkret dalam peri
laku sosial ber - nasion 
Indonesia. 
Tentu saja ini bukannya 
berarti bah w a suatu 
sernboyan atau pun slogan 
tida.k punya peran atau jasa 
panting dalam sejarah pe
rubahan sosial, juga dalarn 
paket pernbangunan yang 
" daIU , o.ieh , dan un-tuk 
Mkyctt" secara rneluas. 
Walau mungkin tidak ter -
besar atau terpenting, jasa 
dan peran itu ada.8ernboyan
semboyan rnerupakan bagian 
dari suatu pernbangunan ke
budayaan ; suatu pernbentuk
an dan sosialisasi pe
makna-an,kesadaran dan pe
nafsiran realita menuju 
perubahan yang diharapkan 
mengarah pada keadaan yang 
lebih baik. Tidak ada ke
hidupan sosia1 atau pun 
perubahan keadaan so sial 
yang tidak dlserta! dengan 
kesadaran dan pe-makna-an 

demikian. Dan sebaliknya 
pula , tidak ada kesadaran 
atau pe-makna-an yang tidak 
dikondisi oleh keadaan 
sosia1 yang konkret. 

PEMBANGUNAN KEBUVAYAAN 
Apa yang tersaji di 

atas rnerupakan suatu upaya 
penafsiran dan pemaknaan 
(dengan segala kekuatan 
dan cacatnya) seorang 
anggota masyarakat Indone
sia tentang lingkungan 
tafsir dan makna yang hadir 
pada roasa ini disekitarnya. 
Upaya semaeam ini mungkin 
tidak terlalu " mVtak.tjctt " 
dalam pengertian luas atau 
sernpit. pengertian - pe
ngertian yang diajukan di 
S2nl tidak mempunyai akar 
sejarah yang panjang dan 
meluas di antara sebagian 
besar warga masyarakat 
Indonesia. Karena itu ada 
baiknya jika berikut ~n~ 

disimak , walau se1intas , 
pernahaman yang lebih ber
akar sejarah kuat dan rne
luas dalam sebagian tidak 
keeil rakyat Indonesia. 
Dengan demikian bias pe -
nulis tulisan ini diper -
je1as dan dimaklurni, bukan 
disembunyikan sebagai suatu 
eaeat. 

Sebagaimana halnya 
dengan apa yang disebut 
"1l.akyctt" mau pun /I YllL6-tO na1-
~me" , baik "pembangunan" 
mau pun "kebudayaan" yang 

kini hidup dalam bahasa 
Indonesia mutakhir merupa
kan pe-makna-an yang ber
usia relatif muda,dan ber
surnber dari pemikiran-pe
mikiran yang pernah ber
turnbuh di antara masya -
rakat - masyarakat rnoderen 
di luar Indonesia. Masya -
rakat-ma syarakat penyumbang 
gaga san itu biasa dikenal 
dengan istilah "BMctt". 
Kontak dan jalur penyurnbang
an gaga san tersebut ter
serap ke Indonesia ter
utama melalui lapisan 
tengah / atas masyarakat 
Indonesia yang bersekolah. 
Karena itu dapatlah di
rnaklurni mengapa penyebaran 
gagasan - gaga san itu mau 
pun usaha perwujudannya 
dalarn perilaku sosial me~ 
punyai daya jangkau yang 
sangat terbatas kemayoritas 
lapisan sosial bawah. 

Bagi warga masyarakat 
Indonesia dari lapisan 
sosia1 tengah / atas yang 
rnengecap pendidikan formal 
di sekolah cukup lama I 

tidaklah suI it mengenali 
adanya kaitan penting di 
antara terbentuk dan 
populernya istilah "pem -
ban.gun.an" dalam bahasa 
Indonesia mutakhir dan 
development dalarn bahasa 
Inggris mutakhir , khusus
nya dalarn ilmu-ilmu sosial. 
Menarik untuk diamati 
bagaimana 
velopment 

pengertian de -
telah berubah 
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III: 

I 
"I 

dalam tal1ap·- tallap be1ahang-· 
an ioi (lihat Arndt,19B1). 
Juga menarik untuk diper
hat i.kan bet.gal mane: penqerti
an yang belakangan J.m. 
dominan. untuk dE~VELloI?~!l,t 
t.elah lazht diterjemahkan 
sebagai "pe.m()angul1.a..n", 
\ I. " , b"" OUr,annya pengem (tV/gar. se-
ba<}d,imana }azimnya padc-. 
kUJ.:un "laK:t:u ya.ng lalu. Hal 
ini t.elah dan sedang ter
jacli, walau develo,eing 
countries , misalnya, kini 
1a~i~dT ter j emahkan se
hagai "ne.goJLa.-l1egCV1.a bVt -
k.em bcmg " , bukannya "ne.galta
negMct membaJ1gun" • Bersama
an dan berkaitan dengan 
tumbuhnya pe·-nama-an baru 
"pembangLLnaVL" a.tau "ne.galLa 
beltkembang" itu bertumbuh 
pula, serangkaianpe-makna
an dan kElsadaran baru atas 
berbagai kenyataan sosia1 
eli Indonesia, khususnya di 
ant,ara \\1 a r 9 a lapisan 
tengah/atas. 

Sebagairnana te lah ter
singgung dalaro uraian ter
dahulu,kebaharuan pemakna
an dan kesadaran itu ti'dak 
terlepas dari kebaharuan 
serangkaian real ita sosial 
yang penting: Indonesia 
sebagai suatu masyarakat 
yang baru , yang merdeka , 
yang baru rnerdeka. Apa yang 
kini dikenal sebagai "pem
oangI.!.J1.an" merupakc:m upa.ya 
untuk :meng".-Lo.£11 kemerdeka
an ,agar tercapa.ilah masya
ral'~at yang "a..d-<.,i, maral1utt 
dan .6ejaht.eJLa". 
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rakat IndonE~si",. yang baru, 
yang " nat. {.onaf" da,n se-. 
ra.'1gkaian pe - ma.kna - an 
ten tangnya dipimpin dim 
dikeloLa oleh seju:nlah kaurn 
tersekolah. Bukanlah su,atu 
kebetulan jika peran ka1.u.n 
t.arsekolah ini Ctent.unya 
dengan pihak - pihak lain 
y~ng tak kalah pentingnya) 
masih pent.ing dalam apa 
YCl,ng dinamakan pembangunan 
sebaga i pang" -L6--i" ke
merdekaa,n nasion. .::.rurl1S
jurus (untuk meminjam per-
bendaharaan kata dar i 
G€!rit.a silat yan9 popular 
di kota - kota Indonesia J 
keilmuan dari Barat yang 
mareka pelajari di sekolah 
bertumbuh dengan aneka 
adaptasi atau penyesuaian 
di sana sini: perencanaan, 
kontrol ,partisipasi ,efisi
ensi,rasionalitas,industri, 
profesiona,lisme ,demokrasi, 
birokrasi moderen , tekno-' 
logi canggih dan sebagai
nya.semua,nya serba "baJtu". 
Dan ke" bMU" an memang men
jadi istilah dan pengerti
an yang penting di sini. 

pembangunan kebudaya
an dihadirkan sebagai 
saudara kandung untuk pem
bangunan di bidang-bidang 
lain: "e.lwnom.,i", "poLihk", 
"tekrzoiogi" , dan sebagai
nya. Bagi sebagian besar 
anggota nasion baru ini , 
hal--hal itu masih menjadi 
ses\.latu yang cukup asing. 

Kini apa yang c11sebut "f,!.(~
budatllla • .,r' Heakan-akan per Iu 
a tau bahkan harus di
"bal1gun" dulu dalam rancang
an dan kepemimpinan para 
pemilik keahlian ( ala 
sek01ahan) yang khusus 
(profesional spesia1is)dan 

pengabsahan re smi dar i para 
pemegang kekuasaan sosia1 
sebe 1 urn dianggap dapa t ber
tumbuh secara "ba.tk dan 
benM " bagi "ltakyat". Se
akan - akan ini merupakan 
suatu keniscayaan. Tanpa 
itu seakan-akan kebudayaan 
akan macet. Sehingga , di
anggap mutlak perlunya 
suatu prosedur dan biro
krasi yang di.rancang , ~i
kendalikan , dan disahkan 
dari pusat ( atau pusat -
pusat) tat a kehidupan 
sosial.Dengan demikian ke
budayaan i tu " teAbangun " 
secara terpadu , rapi, dan 
merata,atau bahkan seragam 
sebagai sesuatu yang khas 
"na6io nai" • 

Itu sebabnya,terpilih 
dan tersosialisasikannya 
istilah "pe.mbangunan"untuk 
developme?t menjadi sangat 
menarik. Istilah "pem 
banguna.n" pada kurun yang 
lalu terutama digunakan 
untuk membicarakan seluk
beluk berdirinya rurnah atau 
gedung. Rumah dan gedung 
secara generik disebut se
bagai "bangunan".penafsir
an dan pemaknaan develop -
ment sebagai "pembangunan" 

dan bukannya "pellhemL>ang
al1" menunjukkan beberapa 
hal yang sangat penting 
dan menarik. Sementara 
"peJLk.e.mbangan" menunjukkan 
suatu proses berkesinambunq
an, suatu kesejarahan yang 
dinamis , maka "pe.mbangun
an" lebih menunjuk pada 
pengertian mengadakan se -
suatu yang sebelumnya tak 
ada. sesuatu yang hampir
hampir sepenuhnya baru. 
perkembangan menunjuk pada 
suatu proses perubahan, 
seperti proses dari kanak
kanak menjadi dewasa dan 
orang tua. Atau seperti 
be nih , menjadi tumbuhan , 
dan kemudian kembang se
belum menjadi buah yang 
berbenih lagi. perkembang
an 1ebih bersifat "ne.:tltai."; 
bisa positif,bisa negatif, 
bisa baik, bisa buruk.Kita 
dapat membicarakan "pell. -
k.e.mbangan" suatu per
sengketaan dalam pengerti
an "ianjutaH dai.am peltLLbah
an", entah itu berupa per
damaian atau kalah/menang 
bagi pihak-pihak yang ber
sengketa.Tetapi kita tidak 
berbicara tentang "pem
bartgunan" suatu sengketa. 
Selain 1 e b i h bersif~t 
" netJtai." (atau mungkin 
justru karena kedengaran
nya lebih bersifat "netJz.a1." l , 
istilah "peJLkembanga.n" 
lebih menunjuk pada suatu 
proses yang bersifat alami
ah , sesuatu yang di luar 
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kendali manusia. Karena 
itu kita berbicara tentang 
" pVLkemban.gan." biologi 
(juga psikologi) manusia 
(dad. kanak-kanak menjadi 
dewasa) mau pun tumbuh
tumbuhan pemilik kembang .. 
Sedang "pemban.gu.n.a.n" rumah/ 
gedung merupakan sesuatu 
yang disengaja , dirancang 
dengan sadar , dan di
kendalikan. Suatu kerja 
pengelolaan a1am dan tekno
logi yang hanya terjadi 
pada makh1uk manusia. 

Perbedaan antara "peJt
Ize_mbangan" dan 1/ pe.mbMgu.n
an" yang terpapar di atas 
mungkin dapat diperje1as 
dengan membandingkan padan
an katanya pada bahasa 
Inggris. Walau'keduanya, 
pada masa ini, dapat di
padankan dengan develop -
ment , istilah "pe.mbMgun
anrr-yang dulu pernah lazim 
dalarn bahasa Indonesia mem
punyai padanan constructi
on dalam bahasa Inggris. 

Sebagai suatu proses 
kerja mengadakan sesuatu 
yang sebelumnya tak ada , 
" pembangu.nan " memang me
nunjukkan kurangnya per -
hatian pada sejarah atau 
kesinarnbungan dalam per
ubahan. Karena itu pula 
sejarah "pembangu.nM" yang 
terjadi hingga kini di 
'Indonesia tak jarang rne
nunjukkan sikap yang meng
ingkari, menolak, atau me-
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rendahkan apa-apa yang se
benarnya sudah ada , yang 
menjad! dasar kesinambung
an sejarah sosia1. Yang 
ditampik itu seringkali di
sebut sebagai II :tJr:.a.d-w-i 
(ona1.) " • Pokok perhatian 
"pe.mbangu.nan" tertuju pada 
apa yang diangankan sebagai 
sesuatu yang sepenuhnya 
baru. Karena yang baru itu 
hampir sepenuhnya dianggap 
bersifat positif atau baik, 
maka istilah "pe.mbMgunM" 
memang lebih disukai dari
pada sekedar "peJtlzembang
Mil.. Karena "pembMgu.nM" 
lebih menunjuk pada suatu 
kerja pengolahan alam dan 
teknologi, mungkin juga 
bukan suatu kebetul~l 

be laka rnengapa dalam "pem
bMgu.nan" i n i terjadi 
banyak eksploitasi sumber 
daya alam secara habis
habisan(yang disertai pe~ 
balasan-dendarn oleh alarn) 
dan pengandalan teknologi 
canggih y a n 9 dibangga
banggakan. Mungkin juga 
bukan suatu kebetulan 
belaka (kalau pun ini suatu 
kebetulan , ini merupakan 
kebetulan yang sangat me
narik)bahwa penyelenggara
an "pe.mbangunM" yang ter
jadi lebih banyak berupa 
pembangunan fisik ( tidak 
hanya rurnah / gedung ,tapi 
juga jalan-raya , senjata, 
alat - alat transportasi, 
komunikasi dan lain-lain). 
Akhirnya I diistilahi dan 

dimaknai sebagai suatu 
kerja dengan penuh kesadar
an dan keahlian , "pem -
bMgu.nan" mernberikan cukup 
pembenaran kepada h a k 
istimewa k a u m lapisan 
tengah I atas pengecap 
sekolahan tinggi untuk me
rancang dan mengendalikan 
jalannya pembangunan (ber
sarna para pemegang kekuasa
an politik) • 

pengkajian saya se -
jauh ini menunjukkan bahwa 
dalam kehidupan masyarakat
masyarakat " btacU.6-ional. " 
di kepulauan Nusantara ini 
tidaklah dikenal istilah 
mau pun pengertian ~ang 

kini populer sebagai "p'em
bangu.nM" , "Izebu.dayaan" , 
apalagi "pembMgu.na.n ke: -
budayaan" • Memang sebagai 
sesuatu yang lebih me
nunjuk pada kebaharuan atau 
rnodernitas , "pembangu.na.n" 
tidak dapat banyak diharap
kan untuk hadir pada masa 
larnpau i t u. Bagairnana 
dengan " kebu.da.yaan " yang 
dipaharni sebagai sesuatu 
yang universal ( lihat 
Koentjaraningrat , 1974) ? 
Setidak - tidaknya dalam 
bahasa-bahasa Melayu Lama 
mau pun Jawa lama ( dua 
bahasa yang paling ber 
pengaruh dalam sejarah ber
bagai masyaray~t di Nusan
tara i n i) kelihatannya 
juga tidak dikenal istilahl 
pengertian "kebu.dayaan" 
sebagaimana kini tersebar 

meluas. Tentu saja i n i 
tidak dengan sendirinya 
berarti tidak ada suatu 
sistem pe-makna-an dalarn 
masyarakat-masyarakat lamal 
tradisional itu. 

Dengan demikian,untuk 
semen tara ini dapat di -
siropulkan ada.nya suatu 
paradoks. Di satu pihak , 
dengan kerja, semangat dan 
niat " muLia " , kaum ter
sekolah telah mengusahakan 
suatu pernbangunan ( ter -
masuk "pe.mbangunan .Ize -
bu.dayaan") yang bercirikan 
dari I oleh, dan untuk 
rakyat Indonesia secara 
meluas.Baik bentuk mau pun 
isi usaha ini rnerupakan 
sua t u pre stasi budaya 
" modeJte.n "0 Sulit untuk 
mengusahakan hal serupa 
den 9 a n mengandalkan 
pre stasi budaya "tJr..a..cii6-io
nal." 0 Tetapi di pihak lain, 
justru den 9 a n upaya 
"modeJten" ini pernbangunan 
kebudayaan menjad! sangat 
sulit mencapai cita - eita 
yang diinginkan. Setidak
tidaknya hal ini disebab
kan , antara lain I karena 
asing dan tidak "meJtakyat" 
nya rancangan dan pemakna
an" pembangu.nan k.e rudayaa.n" 
itu sendiri. 

persoalannya , apakah 
paradoks sernacarn ini mernang 
merupakan suatu tuntutan 
tak terhindarkan dalarn 
sejarah perubahan s05ial 
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( "pe.mbangunan" I yang hanya 
bersLfat transisional dan 
semen tara ? Apakah transisi 
yang kini berlangsung di 
Indonesia merupakan suatu 
pilihan transisi terbaik 
hingga kesementaraan itu 
benar - benar bersifat ke
sementaraan yang relatif 
terpendek ? Keterbatasan 
pengetahuan saya dan ruang 
yang tersedia di sini tak 
memungkinkan suatu upaya 
pemahaman persoalan - per
soalan tersebut secara me
madai. 

PENUTUP 

secara keseluruhan 
isi ulasan di atas barang
kali tidak seperti yang 
diharapkan beberapa pem
baea yang telah terbiasa 
r~ngikuti berbagai ulasan 
tentang "pe.mbangwtan." dan 
"kebudayaan". Mungkin ada 
yang akan mengeluh bahwa 
tulisan ini tidak membahas 
"VimeYl1>-<- KeJtakyatan. dalam 
Pembangunan. Kebudayaan" , 
melainkan berupa ulasan 
tentang pe-makna-an atau 
pe-maham-an sosial mengenai 
topik "Vime.Yl1>-<- KeJl..ak.yatan. 
dalam Pe.mbangunan. Kebudaya
an" itu. 

sampai pada batas
batas tertentu, jika benar 
ada , keluhan semacam itu 
dapatdipahamidan dibenar
kane Tetapi justru batas
batas pemahaman yang lazim 
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itulah yang memang sengaja 
saya persoalkan dalam ulas
an ini. Dengan uraian di 
atas saya berupaya me
nunjukkan betapa penting
nya dan betapa terpadunya 
sistem pemaknaan (atau "ke.
budayaan") dalmn dinamika 
kehidupan sosial, termasuk 
yang dijuluki sebagai "pe.m
bangunan." dengan atau pun 
tanpa embe 1 - embe 1 ber
"d..[me~t6-<- kVtakyatan". 
Dengan uraian di atas saya 
berusaha menunjukkan tidak 
saja adanya kesenjangan 
keseIl\Patan nengambil bagi
an dalam proses kerja 
praktis "pembangunan", te
tapi juga pemaknaan akan 
"pembangu.n.an" itu sendiri, 
di antara berbagai lapisan 
sosial masyarakat Indone
sia. Menurut pan dan gan 
saya,kedua jenis kesenjang
an itu tidak berjalan atau 
terjadi sendiri - sendiri 
tetapi saling terkait se
eara erato 

Walau dapat disarati 
dengan eita - eita mulia , 
upaya pembangunan yang ber
dimensi kerakyatan itu 
pada hakikatnya bersifat 
elitis (daripada "me
Jtakyat")dan abstrak (dari
pada konkret). Mungkin itu 
p u I a sebabnya mengapa 
sampai muneul dan populer 
serangkaian istilah / pe -
ngertian kunei yang abstrak 
dan dengan abstraksi ber
tingkat - tingkat seperti 

ko - r:akyat - an (abstraksi 
leLih lanjut dari "Jwkycd" 
yang sudah eukup abstrak) 
ataupun ke-budaya-an , dan 
pe - m - bangun - an.Jelas 
abstraks~abstraksisemaeam 

ini bukan eiri khas karya 
budaya "dalU/oleh" rakyat 
lapisan bawah yang menjadi 
mayoritas na.sion Indonesia, 
walau mungkin dengan tulus 
dimaksudkan " untuk/dem-i " 
mereka. 

Karena itu tidak ada 
alasan untuk berpretensi 
bahwa tulisan semacam ini 
pun merupakan suatu eontoh 
dari upaya pervlUjudan "pem
bangun.an kebudayaan" oengan 
embel - embel "datU , oleh 
dan un;tu.k Jtakyat". Namun t 
tulisan ini tidak diajukan 
sekedar untuk mengulang -
ulang atau menambah jumlah 
ulasan pe-makna-an "pe.m
bangunan" yang sudah banyak, 
dan yang sebenarnya tidak 
atau kurang merakyat pada 
lapisan bawah. Walau ter
jerat dalam bentuk serupa, 

isi tulisan ini justru 
ingin menunjukkan be tapa 
tidak atau kurang mampunya 
ulasan - u1 asan semacam 
tulisan iui sendiri me -
wujudkan atau mendekati 
eita-eita yang diangankan 
banyak orang. Kesenjangan 
di antara bentuk dan isi 
pe - makna - an kaum ter
sekolah mengenai "pem
bangunan. kebudayaan beJc.
cLL'7Ien6-<- keILakyatan." itulah 

yang menurut saya sangat 
kurang diungkapkan dalam 
banyak ulasan yang selama 
~n~ ada. Dengan demikian 
saya telah memilih persoal
an kesenjangan itu sebagai 
pokok ulasan di atas.Pokok 
~n~ saya anggap penting 
sekali,dengan alasan-alas
an yang sudah saya singgung 
di depan dan mungkin perlu 
diringkas sekali lagi di 
bawah ini sebagai penutup 
tulisan. 

Kesenjangan kehidupan 
sosial y a n 9 bersifat 
material samapenting untuk 
diperhatikan para peminat 
" pembangunan. " dengan ke
senjangan pe - makna - an 
sosial yang bersifat non
materi-al.Di kalangan kaum 
cendekiawan sendiri dapat 
diamati kesenjangan bentuk 
dan isi pe-makna-an "pe.m
bangunan. kebudayaan". 
Upaya pembangunan" daJl.i , 
ole.h, dan untu.k. Jtakyat" di
harapkan lebih banyak me
ningkatkan partisipasi 
rakyat pada lapisan bawah, 
sebab upaya itu selama ini 
lebih banyak diborong oleh 
rakyat pada lapisan tengah 
dan atas. Tetapi ini tidak 
dengan sendirinya berarti 
bahwa tidak mungkin ada di 
ant ar a mereka di lapisan 
tengah atau atas yang dapat 
diharapkan ikut berperan 
positif ke eita-eita texo
sebut di atas.peran mereka 
terbatas , dan dapat di -
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III, 

maksimalkan dalam batas
batas itu. Moga'-moga pe -
ningkatan kesadaran akan 
keterbatasan dan kesenjang
an-kesenjangan terbatas di 
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KAJIAN TEMA 

Peranan LSM / LPSM Di Dalam 
Pembangunan Yang Bersifat Kerakyatan 

Oleh J~ Satudung o 

PENGANTAR 

Judul i n i 
bermaksud 
menyoroti 

partisipasi 
rakyat dalam 

pembangunan 
nasional o 

Partisipasi 
dalam pe 

ngertian tindakan nyata 
warga masyarakat mengambil 
bag ian dalam pembangunan 
bangs a dan negaranya. 

Pembahasan akan di
fokuskan pad a jalur 
partisipasi lewat Lembaga 
Swadaya Masyarakat ( LSM ) 
dan Lembaga pengembangan 
Swadaya Masyarakat (LPSM) 
yang tumbuh dan berkembang 
pesat , baik dalam jumlah 
maupun bidang kegiatannya 
dalam duapuluh tahun ter
akhir. Perkembangan LSM/ 
LPSM ini sudah lama dikenal 
masyarakat Indonesia sejak 
zaman Hindia Belanda,namun 
peningkatannya khususnya 
limabelas tahun terakhir, 
merupakan fenomena dalam 

kaitannya dengan per
kembangan makro di lndone
sia dan mungkin ada hubung
annya dengan perkembangan 
internasional. 

perkembangan cepat 
yang melanda hampir semua 
bidang kehidupan telah ter
jadi di era Orde Baru ini, 
khusus di bidang kenegaraan 
dan kemasyarakatan kita 
catat beberapa perubahan 
yang agak mendasar, antara 
lain : a) penyusunan suatu 
struktur kekuasaan baru 
(resim Orde Baru) i b) re
organisasi dari badan-badan 
serta lembaga-lembaga,baik 
negara maupun swasta 
c) peneguhan satu dasar ke
rokryanian bar u, yaitu 
Pancasila sebagai satu
satunya asas bernegara dan 
bermasyarakat i d) pem
bentukan norma-norma hukum 
baru guna m~layani bekerja
nya kekuasaan baru ter
sebut. 

Stabilitas dan Pem
bangunan , itulah dua kata 
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