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FORUM 

INTELEKTUAL 
S eandainya benar di masa depan 

berlaku hukum "Informasi 
adalah Panglima", kaum inte

lektual mungkin menjadi prima
donanya. Rahasia kejayaan kaum 
intelektual bukan sekadar monopoli 
proses produksi informatika. T api 
juga karen a mereka meraih legiti
masi politik-ekonomi tertinggi yang 
mengeeohkan masyarakat luas de
ngan siasat yang oleh Pierre Bourdi
eu disebut "penyangkalan pamrih 
ekonomi" dari praktik kegiatan me
reka. 

Intelektual bukan kaum yang paling berharta atau 
berkuasa. Tapi di hadapan kritik tajam mereka para 
penguasa politik atau ekonomi bisa dibikin mulia , bisa 
juga tampak serba eaeat dan tidak berkutik. Mereka 
mengaku dan telanjur diakui sebagai lam bang hati nurani 
khalayak, peradaban adiluhung, pembela kebenaran dan 
kejujuran. Dunia mereka dieitrakan berjauhan atau 
bertentangan dengan dunia politik-ekonomi yang serb a 
kotor dan korup. Seakan-akan mereka itu makhluk dari 
luar angkasa atau luar sejarah yang bebas dari sifat kotor 
dan korupnya dunia ini . 
Kesenjangan Sosial 

Dalam seluruh sejarah umat manusia ada satu persoalan 
yang selalu menjadi pokok pembiearaan, sumber sengketa 
dan perang, sumber ilham dan perjuangan peradaban 
kemanusiaan. Singkatnya, sumber penggerak sejarah. 
Persoalan itu ialah k esenjangan atau ketimpangan dalam 
memiliki atau menikmati kekuasaan (politik) , harta 
(ekonomi ), dan kehormatan atau kemuliaan (kebu
davaan) . 

Ini bukannya berarti sejarah tidak pernah bergerak 
maju. Tidak berarti keseragaman sejarah bagi semua 
masyarakat. Yang membedakan satu sejarah sosial dan 
lainnya bukan hanya 'tingkat' kesenjangan sosial itu, tapi 
juga 'bentuk' atau wujud dan mekanisme dari proses 
berlangsungnya kesenjangan itu. 

Ada sejarah ketika kuasa , harta, dan kehormatan 
bersumber dari kekuatan fisik dan senjata perang. Mirip 
kehidupan binatang dengan hukum rimbanya. Pada 
sejarah yang lain , sumber kuasa, harta, atau kehormatan 
adalah jenis kelamin, suku, atau garis keturunan tertentu. 
Pada sejarah yang lain lagi, sumbernya adalah harta, 
tingkat dan jenis sekolah at au gelar kesarjanaan . 

Ya, tentu sejarah umat manusia jauh lebih rumit 
daripada gambaran di atas. Misalnya, pemtlik kekuasaan 
politik tertinggi bisa berbeda dari pemilik harta terba
nyak, yang masih berbeda pula dari kaum pemilik 
kehormatan paling berwibawa. 

Misalnya dalam kerajaan ada kaum bangsawan, para 
prajurit ksatria dan kaum pujangga serta brahmana. Ada 
"pembagian " jenis dan wilayah kekuatan sosial di antara 
sesama mereka, tanpa menyertakan kaum rakyat jelata. 

Atau di negara industri ada kaum 
politikus, kaum pengusaha, senim
an dan eendekiawan, yang semua
nya terpisah dari kaum pengamen, 
asongan dan maling keroco. 

Sejarah juga dirumitkan .oleh ber
eampuraduknya berbagai wujud, 
bentuk, serta mekanisme kesen
jangan sosial. Dalam kebanyakan 
masyarakat masa kini, kekuatan 
fisik-militer masih diandalkan ber
samaan dengan faktor jenis kela
min, ras dan kesukuan, serta ke
mampuan profesional dan gelar 

kesarjanaan. Setiap bentuk kesenjangan sosial pada satu 
tahap sejarah tidak menggantikan seeara total bentuk 
kesenjangan dan rahap sejarah sebelumnya atau ber
ikurnya. 
Perubahan Sosial 

Dalam proses perubahan sosial tampak ada suatu atau 
beberapa kelompok sosial yang (sengaja atau tidak) 
menjadi ujung tombak perubahan. Biasanya bukan karena 
mereka makhluk super. Tetapi karena pergolakan sejarah 
untuk sementara sedang menguntungkan mereka, meng
uatkan mereka dan memaksa mereka ber'ada di garis 
terdepan perubahan itu . Keberhasilan mereka juga 
didukung oleh berbagai pihak, termasuk massa, yang 
terdorong gerak sejarah. 

Contoh klasik ya~g sering kita dengar ialah dongeng 
revolusi kaum pedagang atau borjuis dalam mengguling
kan tata kerajaan di Eropa. Ini dapat terjadi bukan saja 
karena tat a sosial kerajaan sedang mengalami proses 
pembusukan dan keambrukan , seeara fisik maupun 
moral. Bukan saja karena kaum pedagang menjadi kuat 
karen a diuntungkan oleh revolusi i1mu dan teknologi. 
Tetapi juga karena rakyat tertindas kerajaan mendukung 
kaum pedagang. 

Rakyat mau mendukung kaum borjuis karena perjuang
an kaum borjuis itu dikira ikut membela kepentingan 
semua rakyat jelata. Ketika kaum borjuis protes, "Masa 
martabat seseorang kok ditentukan oleh garis keturunan
nya!" Kaum jelata merasa ikut terbela dan terwakili. 
Kaum borjuis dipilih sejarah untuk tampil dengan 
tampang dewa penyelamat yang garang membabat sum
ber malapetaka dan derita umat manusia pada tata sosial 
kerajaan. 

Setelah revolusi borjuis ini berhasil dan lewat beberapa 
abad, kesenjangan sosial dan penindasan ternyata berlan
jut. Kerajaan sudah bubar, tapi rakyat masih menderita. 
Penderitaan ini tidak langsung karena garis keturunannya, 
tapi karena kemiskinan yang ternyata juga turun-temurun. 
Kaum bangsawan yang lalim sudah tiada, tapi kaum 
borjuis yang dulu berwajah pahlawan kini menjadi 
juragan dan konglomerat yang gemar menggusur mereka 
memeras tenaga dan kehormatan mayoritas rakyat, 
mereka membeli kuasa, keadilan dan kebenaran serra 
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aparat negara. 
Kelas Menengah 

Kaum borjuis yang kini menjadi kaum kelas atas dalam 
masyarakat kapitalis dulunya dalam tata sosial kerajaan 
merupakan kaum kelas menengah. Mereka bukannya 
kaum bangsawan atau tuan tanah (kelas atas). Bukan pula 
kaum budak atau pet ani penggarap tanah (kelas bawah). 
Berkat revolusi borjuis yang berhasil itulah, mereka 
"naik kelas" dari tengah ke atas. 

Kaum intelektual masa kini merupakan kelompok 
sosial yang dapat dibandingkan (bukan disamakan) 
dengan kaum borjuis ketika menduduki posisi sebagai 
kelas menengah. Seperti halnya kaum borjuis sebelum 
berevolusi, kaum intelektual pada masa kini paling 
nyaring mengecam berbagai ketidakadilan so sial. Mereka 
"terpanggil" memperjuangkan demokrasi dan hak-hak 
asasi, serta dipandang khalayak umum seakan-akan 
sebagai dewa penyelamat. 

Persoalannya: benarkah radikalisme intelektual kaum 
kelas menengah ini merupakan gejala awal dari suatu 
perubahan so sial yang akan datang? Benarkah mereka 
sedang atau akan mempelopori perubahap so sial besar 
seperti kaum borjuis di Eropa beberapa abad yang 
lampau ? Seperti apakah tata sosial sesudah itu? 

Tak ada yang dapat dipastikan dari masa depan. Tapi 
ada alasan bagi suatu atau beberapa pandangan hipotetis 
berdasarkan fakta dan kecenderungan objektif yang 
tersedia masa kini. 

Agaknya, kita mulai menyaksikan transformasi sosial 
besar-besaran. Perubahan dari kapitalisme yang selama 
ini'didasarkan pada uang dan Bursa Saham, bukannya ke 
arah s0sialisme seperti yang diramalkan kaum Marxis, 
tetapi menjadi kapitalisme informasi dan simbolik. Istilah 
"kapitalisme informasi" dianggap beberapa ahli lebih 
tepat dan jelas daripada istilah "masyarakat informasi" 
yang selama ini telanjur lebih populer. 

Yang kelak menjadi kelas atas dalam tata sosial itu 
bukan proletariat atau pemilik modal uang dan saham, 
tetapi mereka yang menguasai proses produksi informasi 
dan simbolik. Entah itu di bidang estetik, jurnalistik, 
akademik, medik, religius, atau teknologis. Yakni mereka 
yang kini berada di kelas menengah sebagai kaum 
intelektual. . 

Para pakar kita selama ini berpendapat di Indonesia tak 
ada kelas menengah. Atau, kalaupun ada maka tak ada. 
harapan mereka akan menjadi pelopor transfqrmasi 
sosial. Saya duga para pakar ini salah teropong dan salah 
alamat. Mereka mencari kelas menengah hanya atau 
terutama di antara para pedagang. Dicari yang gajinya 
bertingkat " menengah" lalu kelompok itu diharapkan 
menjadi pelopor peru bah an sosial.· 

Agaknya para pakar itu alp a sejarah. Pada tata sosial 
kerajaan, yang disebut kelas menengah adalah kaum 
borjuis. Bukan bangsawan dengan gelar menengah atau 
tuan-tuan dengan luas tanah atau harta tingkat menengah 
sebQgai kelas menengah, borjuis pada tat a sosial itu berada 

EDITOR NO. 14/ THN . IV /15 DESEMBER 1990. 

di luar atau tepatnya di pinggir relasi eksploitasi pokok 
antara kelas atas dan bawah. 
Riwayat Intelektual 

Dibutuhkan kreativitas dan keahlian khusus untuk 
merancang hegemoni yang memikat. Kelompok .ahli yang 
kreatif tersebut, untuk gampangnya~ kita se];lUt saja kaum 
"intelektual" .Setiap masyarakat §i4n" '4~fuah punya nama 
yang berbeda-beda untuk merek'~·. Sosok mereka diciri
kan oleh kegiatan dan sumbangan utama mereka kepada 
masyarakat berupa kesaksian, cerita, analisa, atau komen
tar tentang jagad raya, alam dan masyara~at . 

Secara individual tidak semua intelektual memberikan 
simbol legitimasi bagi kesenjangan sosial. Tapi sebagai 
suatu kelompok, di antara kelompok sosial lain, kaum 
intelektual inilah yang paling menguasai proses terbentuk
nya berbagai simbol legitimasi dan secara keseluruhan 
paling bertanggung jawab atas "kebudayaan" dominan 
dalam masyarakat yang tim pang. 

Di masa lampau kaum intelektual berperan sebagai 
pendukung kelas atas pemilik ·kuasa-harta-kehormatan. 
Mereka memberikan legitimasi atas kesenjangan sosial 
yang terjadi sambil menerima imbalan yang lumayan. Ya, 
sesekali ada juga yang mengritiknya. T api kini sejarah 
memberikan peluang bagi mereka untuk "naik kelas" 
menjadi bagian terpenting dari kelas atas itu sendiri. 

Dalaill sejarah tak ada intelektual yang tidak menikmati 
pahala entah berupa kuasa, harta, atau ' kehormatan. 
Tanpa modal harta, kuasa, atau kehormatan juga tak akan 
terbentuk kaum intelektual. Kaitan antara intelektualisme 
dan imbalan materi inilah yang disangkalnya. Bukan 
kebetulan jika kaum intelektual datang dari kelas ekono
mi, profesi, ras, keturunan dan jenis kelamin yang selama 
berabad-abad ini sudah menguasai kesenjangan sosial. 
Ka\lm intelektual bukanlah makhluk dari luar angkasa 
atau luar sejarah. Mereka adalah produk so sial dati 
masyarakat yangsama dengan yang dikritiknyasebagai 
kotor dan korup. D 

"'PENULIS ADALAH DOSEN UNIVERSITAS SATYA W ACANA 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




