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D.inal11ika Budaya dalam 
Kapitalisrne Indonesia 
I WAN Fals dan grup Swami syarakat kapltali. kite. 

belakangan ini menjadi sa- Oleh Ariel Heryanto Agar dapat menghargai 
ngat tenar di kota-kota Indo- keunggulan pandangan makro 

nesia. Minimal begitulah sebe- yang bersifat sosiologis dan 
lum ketenaran mereka disaingi pleks. Tapi pengelompokan ar· materialistis seperti ini, perlu 
Piala Dunia dalam beberapa tifisial menjelaskan dua ke-kita simak garis besar se,Jarah 
minggu. Apa "rahasia" keber- mungkinan ekstrem dalam perkembangan kebudayaan pa· 
hasilan Iwan-Swami? Adakah praktek pengkajian kebudaya. da umumnya dan kesenian pa. 
dan, kalau ada, apakah arti ke- an. Perlu diingat, pembedaan da khususnya. Dengan meng· 
tenaran mereka itu bagi dina· pendekatan mental.materiel ini gunakan peta 'besar demikian, 
mika sosial di Indonesia pada tidak identik dengan perten- lEitak dan sosok ketenaran 
umumnya? tangan pendekatan "budaya~' Iwan.Swami menjadi jelas. 

Pertanyaan di atas bisa dija- versus "struktural", yang pada 
wab dangan berbagai cara yang dekade 80-an populer di ka- Kesenian produk sosial 
menghasilkan aneka jawaban. langan ilmuwan sosial kita. Ilmu ekonomi mengenal isti. 
Tapi, secara garis besar dan Pendekatan yang pertama 
kasar ada dua kelompok pen de- paling populer dan dominan di lah "subsistens". Artinya, kehi· 
katan yang paling penting un- Indonesia beberapa dekade be- dupan masyarakat bertani atau 
tuk dicatat. lakangan. Orang cenderung berburu Yan, hasilnya dikon· 

Kelompok yang pertama memahami kehebatan karya- sumsi sendirl atau dipertukar· 
mencarijawaban dengan mene- karya musik Iwan.Swami, de. kan secara keeil-keeilan de· 
liti secermat mungkin hal-hal ngan meneliti dan menghu- ngan konsumsi lain. Mereka 
mental atau nonmateriel, misal- bungkannya dengan "keberani- membangun rumah untuk di
nya nilai keindahan atau nila! an" kritik sosial dalam lirik- ~ tinggali sendiri. Pokoknya, be
sosial (kritik sosia1) dalam mu- lirik lagu mereka, komposisi. kerja untuk menghasilkan se
sik lwan-Swami, atau meneliti nya yang bersahaja dan akrab, suatu bukan sebagai komoditas 
kehidupan pribadi para muslsi atau jlwa bemyanyi yang spon- yang dijual di pasar, disetorkan 
inL Kelompok kedua meneari tan dan tak mengada-ada. kepada majikan, atau diper
jawaban dengan melacak ke- Karena pendekatan pertama sembahkan kepada penjajah 
kuatan materiel yang melanda su~h po puler dan dominan di, atau pemeras, kegiatan ekono
masyarakat, jauh di luar musik antara kita, tulisan ini meng. mi subsistens bersifat mandiri 
lwan-Swami dan kehidupan ikuti pendekatan kedua. Yang tapi statis. Orang hanya berkar
pribadi para musisi itu. akan dibahas bukan analisis ya sebatas kebutuhan sendiri 

Pengelompokan cara meng- musik Iwan-Swami. Bahkan yang bersifat sesaat. 
kaji masalah kebudayaan men- keberhasilan Iwan-Swami itu Kegia.tan Beni-bu~a¥a pads. 
jad} dua tersebut bersifat artifi- diajukan sekadar sebagai suatu a:val ,~eJar~h ma~usia .Juga ber
sial. Pengelompokan itu tidak kasus atau ilustrasi dinamika" Bliat sub~tens . Sehap orang 
secara tepat menggambarkan kebudayaan. Suatu kasus yang bemyan~TI. merdu atau sum
kenyataan secara r:inei. Ke· sarna sekali tidak aneh atau, bang, bI~s~nya ~ersa."~a~sama,_ 
nyataannya jauh lebih kom- unik dalam pertumbuhan ma- . untuk dmI~mati ~endlfl ole?' ________ -,-___________________ kelompok ItU. Hmgga akhir 

abad ke~20 ini kegiatan demi· 
kian masih dapat dijumpai di 
banyak tempat, walau sudah 
sangat terdesak. Ini dapat dibe
dakan dari tingkah orang kota. 
masa kini, yang terbiasa menja
di konsumen: memasang kaset 
musik atau mengundang pe
nyanyi untuk ditonton, bila 
mengadakan pesta bersama te

. man-temannya. 
Tahap sejarah berikut ditan

dai muneulnya pranata politik 
kerajaan besar. Kegiatan seni
budaya dapat Idibedakan men
jadi dua kelompok besar. Di 
luar istana masih berlangsung 
kegiatan seni-budaya subsis
tens. Dalam istana berlangsung 
produksi seni-budaya, yang da
lam bahasa mutakhir kita dibi
lang profesional, dinamis, dan 
adiluhung. Hasil seni-budaya 
yang berpusat di istana itulah 
yang beberapa abad kemudian 
dijadikan simbol kebanggaan 
bangsa·bangsa mutakhir dan 
dijual sebagai komoditi utama 
pariwisata. 

Pada dasarnya, yang mem be
dakan seni-budaya subsistens 
milik rakyat jelata dan seni
budaya istana bukanlah tingkat 
kecerdasan, atau bakat seni 
pembuatnya. Pada dasarnya, 
yang membedakan ialah kondi. 
.1 material dan pola produksl 
seni·budaya mereka. Rakyat je· 
lata mungkin tak mampu mem
bangun Borobudur atau menu· 
lis Mahabharata. Tetapi yang 
lebih penting lagi, mereka tidak 
membutuhkan benda-benda 
secanggih itu. Bagi kehidupan 
subsistens, benda-benda begitu 
hanya menjadi beban yang 
mengganggu. 

Para pekerja seni-budaya ke
raton bekerja dengan kondisi 
material dan 'pola kerja yang 
sangat berbeda. Kebutuhan 
subsistens mereka terpenuhi 
oleh istana. Mereka tak usah 
repot memikirkan kelangsung
an hidup dan kesejahteraan 
anak-eucu. Sebagian terbesar 
waktu dan energi mereka dieu
rahkan untuk berkarya seni
budaya. Tapi kegiatan ini bu-

kanlah ungkapan kreativit'as 
dan jati diri mereka sendiri. 
Semuanya dikerjakan ha~y,a 
dan terutama untuk kemuliaan 
sang penguasa istana. DililW
dingkan kerja seni.budayawan 
subsistens, seniman kerlrton 
bekerja denian fasilitas berl1'Q\· 
pah dan jaminan hidup, tapi 
tanpa kemerdekaan. -, "" 

Dalam dua abad terilkhir;'iiita 
masyarakat kerajaan mularme· 
mudsr, walau belum lepeti\ih. 
nya punah. Ini akibat terjadi· 
nya revolusi .kapitalisme ~,Iti 
mendunia. Kedudukan bangsa· 
wan dikudeta oleh kaum petta· 
gan, dengan senjata tekn01Q'gi 
dan uang. Legitimasi istana 
yang beraemboyan kawula'QUS
ti kinl dilnjak.lnjak oleh sema· 
ngat individuaUsme, hak asasi, 
dan kemanUSiaan borjuis.Mi. 
tos dan agama digeser sekula
risme dan rasionalltas. Tat!' '0· 
aial kerajaan digantikan naalb· 
n~lisme. Akibat I'\.\ntuhnyll~. 
r8,)aan yang mengayoml{e'\\1. 
man·eendekiawan istana," be·· 
rantakanlah kondisi kerja 'tilih 
pola produksi seni-budaya ista-
na. -"" 

Baru pada periode historis 
inilah muneul berbagai ··sa· 
gasan modem yang kini popu.
leI', juga di Indonesia, yang se
eara kaprah dian~gap seaka!l
akan sebagai E'eJala "uniyer
sal". Antara lam muneul"~. 
gasan tentang seni(man) Ii' g 
terasing. Seni(man) telah Ze i· 
langan istana sebaga! induk 
pengayom. Ia terlunta-lun~ 
sendiri. sebagai individu dalam 
masyara1t'atyang- S'udah' menje,l
rna menjadi sebuah pasar b,
sar, di rpal}a ,J>eg~,a h,al dijuaJ
belikan aengan uang, termasuk 
tenaga kerja, harga diri, kerja· 
aalTla, kesetiaart, keadilan, k4· 
benaran, etika'dan seni. Seol
man yang berkiblat istana mt
ratapi nasibnya dengan berdeq
dang tentang "zaman edan"., 

Sebagai reaksi atas keada$ 
itu muneullah berbagai pahalP 
tandingan. Antara lain, romaJl
tis me yang mengecam indtii
t~ialisas~ (pembangunan), sam
bil mermdukan masa lampw 
yang diidealkan lebih indah da
ripada aslinya. Muncul jugau
gas an tentang seniman seb&gai 
mahluk yang individualistik, 
jenius dan nyentrik. Mereklid!. 
propagandakan sebagai M&l\
Iuk yang sulit dipahami maSyi
rakat, karena mereka "meA.da
hului zamannya". Ini reaksi 
nonmateriel. ' .,.;;; 

Pada basis materiel, reakoBi 
yang muncul ialah pertum\l.'lJIl
an kritik seni, dewan kese~ 
galeri, festival, juga sekolah"Se: 
ni. Semua pranata sosial:::1l'ii 
dimaksudkan sebll:gai tempat 
penampungan senanan, ~ 
nasibnya seperti manusia pera
hu dari Vietnam di samudem 
pasar kapitalis. Lembaga-lero
baga itu menjembatani perg\!
latan ~stetika senim.an de. 
dmamlka pasar kapltalisnw-, -Tak hanya seJ]1 

Sejarah puluhan abad ;Y'lltt 
diringkas di atas tidak khuSU6 
dialami oleh kesenian. Tak ada 
perkembangan gQiaaan:aalt· 
karya budaya yang mandirHian ' 
terlepas dari dinamika sej/U1lf! 
materiei-. Sejarah materieL,iill 
tidak selalu be.rarti sejarah 
"ekonomi". Materiel juga~ 
selalu identik dengan uang,.-

, Perkembangan olahraga jel~ 
dltentukan faktor materieL, Ja
tuh .bangunnya karier para ,t,ua
ra tmju dunia dan bintang:,,~
pak bola sangat ditentukan 
oleh ~ersai.ngan pemilik ~ 
dan dmamlka bursa di d~a. 
Bukan kebetulan jika sejarah 
bulutangkis Indonesia bsnY.iilt 
berkaitan dengan pertumbub
an perusahaan rokok di' J~. 

CBersambung ke hal. V koL~i) 
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Dinamika 
Pcrusahaan rokok juga banyak 
berperan dalam pemasyarakat· 
an musik lew at pentas tour dan 
gejolak tangga lagu-lagu. Ini 
bukan berarti, para olah
ragawan dan musisi itu tak pu; 
nya keistimewaan apa-apa dan 
hanya jadi barang dagangan. 
Bukan begitu. 

Dunia ilmu pengetahuan, 
lembaga pendidikan, rumah sa
kit atau media massa makin 
lama makin sulit dibedakan da· 
ri dunia perdagangan dan kapi. 
talisme industrial. Beda nasib 
dan status ilmu-ilmu sosiallbu· 
daya (kecuali, ekonomVmanaj~. 
men) dibandingkan dengan II· 
mu pasti.alam tak bisa dibe· 
nahi dengan pergantian kuriku· 
lum macam apa pun. Penemu
an ilmiah dan produksi tekno
logi mutakhir bergantunl" pada 
mudal bcsar dan berorlentasi 
pad~l kepentingan pemilik mo
dal. Kekuatan politik negara 
dalam masyarakat bersangkut
an juga sering ikut menentu
kan, 

Gejolak politik negara itu 
sendiri tak pernah terlepas dari 
gejulak materiel. Jatuh dan 
bangkitnya suatu regim banyak 
ditentukan oleh stabilitas kehi· 
dupan materiel masyarakat dan 
kekuatan m'ateriel oposisi yang 
ingin menjatuhkannya. Tak ada 
perang yang berhasil. tanpa ke
kuatan materiel. Itu sebabnya 
senjata perang menjadi salah 
satu barang dagangan paling 
laris di dunia. Demonstrasi rna. 

~,' ~.; '. ...., ,,~\ .... ~ ,~., I .. 
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(Sambun&an darl halaman IV) 
tenar, karya aeni mereka yanfl 
diberi label mode in luar neg en, 
atau dipentaakan di fe.tlval 
yan, dilponaori oleh keclutaan hasiswa t8k bisa hanya meng· 

andalkan kekuatan mental, se
perti keberapian. moralitas dan 
solidaritas bagi kaum tertindas. 

Bahkan "cinta" tak terlepas 
dari sejarah materiel. Peluang 
ekonomi, pertambahan pendu. 
duk. teknologi kesehatan. pro
gram KB. keperawanan yang 
kedaluwarsa. legitimasi ber· 
kumpul kebo. semuanya saling 
berkait dan menentukan mak· 
na "cinta" yang beru\>ah·ubah. 

Dukungan materiel iak selalu 
datang dari pengusaha. Dia bi· 
sa datang dari Is ana atau lem· 
baga keagamaan, yayasan 10· 
sial. atau partai p<?litik. Du· 
kungan dari. pengusaha sendiri 
bisa berbeda·beda sosoknya. 
Sponsor perusahaan rokok pa· 
da konser musik berbeda dari 
dukungan Setiawan Djodl ba,l 
Iwan-Swami. Yang pertama 
bersifat ad-hoc atau "eceran". 
blak-blakan berkiblat pada pro· 
mosi barang dagangan peng
usaha. Kerja sama Djodi dan 
Iwan-Swami lebih bersifat boo 
rongan dan (minimal sementa· 
ra ini) tidak langsung diarah. 
kan pada laba tinansial. Inl bu· 
kan berarti, tak ada keuntung
an materiel pad a mereka. apa
lagi da1am jangka panjang. 

Di Indonesia kini 
Tak semua penyanyi bisa me· 

nyanyi sebagus dan seberarn 
Iwan-Swami. Tapi juga jelas. 
tak hanya belasan kawula mu. 
da di seantero Indonesia ini 

I 

yang sehehat Iwan dan Swami, 
baik\dalam bemyanyi maupun 
keberanlan menalijukan IU'ltlk 
sodial. Tapi. tidak banyak yang 
lenulb, setenar, dan lekaya 
Iwan·Swami. ' 

Sumbangan materiel Djodi 
jelu aangat menentukan. lni 
terbukti dar! statUI ,Iwan dan 
anggota Swami aendlri yang 
bertaraf asongan lebelum be
kerja sama dengan Djodi. Tapl, 
begitu juga Djodi. Tak banyak 
yang mengenalnya aebelum ia 
mendekatt Iwan·Swami dan 
Rendra. Kinl Djodi menjadi to
pik berita dan lumber wawan· 
cara. Pendapatnya yan, biala·' 
biasa kin! diperlakukan .ehe
bat uangnya, 

Kerja sama Djodi dengan 
Iwan·Swami atau Rendra tak 
lia·sia. Kerja sarna it" mernadu· 
kim bahan mental dan materiel 
yang pal dan menghalilkan 
suatu kekuaian seni·budaya 
dan 8ekallgus polltik dan flnan· 
sial. Ker,ja sama mereka ini keli
hatan he bat. terleblh·lebih ka· 
rena hal ini sedang Iangka di 
Indonesia. 

, uln,. 
Dalam peta permaaalahan se

perti lni, clapatlah' kit. pahami 
perloalan pacla beberapa tahun 
lalu mengapa tak muncul kar· 
ya·karya lutra beaar? Para pe· 
millk kekuatan materiel di In· 
donesia tak berminat menaayo
m! sastrawan. lni bukan tanpa 
lebab. Para laltrawan kita .en· 
d!ri tak membangkitkan rninat 
orang lain untuk meng",ak me· 
reka bekerja lama. Mereka si· 
buk menauellkan d1rl dalam 
kelompok keeU lelama IUtra· 
wan. Terbuai oleh romantlka 
borjui., mereka' main menjadi 
orang yan~ palin, fndividuaUI· 
tis dan paling nyentrik. Mereka 
tak luka berdekatan dengan 
organiaui, karena organilasi 
dianiiap ancaman bagi kebe· 
balan iildivldual. Mereka anti 
raalonalital dan ilmu sosial. ka· 
.rena semua itu tldak nyentrlk. 

Celakanya, para ilmuwan so· 
sial kita juga hampir semuanya 
berparadi,rna pendekatan 
mental dan individual borjuis. 
Pertanyaan tentan, tidak ada· 
nya kary. saltra besar, dijawab 
dengan cara yang .ama. keUka 
merenungkan mengapa Iwan· 
Swami menjadi tenar. mengapa • 
koperasi macet, menga,!>a kepe
rawanan dan nlkah jadl kedalu· 
warsa. 

Malah negara uinglah yang 
memanfaatkan kreativitas sern
budaya mutakhir Indonesia. 
Berbagai badan seni-budaya 
millk kedutaan besar asing, se· 
bagai bagian dari program pro
paganda dan mungkin inteli-

,jen. merangkul leniman Indo- . • A riel Heruanto, Itaf pengo 
nesia. Dukungan mereka inl . ajar Program Pasca Sa7jana 
ikut berjasa men,katrol gengll Universitas Kristen Satlla Wa· 
dan pasaran &ejurnlah seniman cana. Salatiga. 
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