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T ema "budaya" yang akan diperbin
cangkan di sini lebih ban yak menyorot 

persoalan "kesenian" .Tapi,judul "budaya" 
masih dipertahankan,bukannya diganti "ke
senian", karena kesenian yang hendak dibi
carakan di sini lebih ban yak mengacu pada 
praktik dan pranata berkesenian sebagai 
kegiatan berkebudayaan. Kajian ini akan 
bersifat makro dan melampaui pembahasan 
pelik-pelik estetika. Kita tidak akan mem
bicarakan kesenian sebagai suatu wilayah 
studi dan penghayatan mental manusia se
cara mikro. Kebudayaan pun dibicarakan 
dalam pengertian yang seluas-luasnya,men
cakup pengertian kegiatan pemaknaan tata 
kehidupan sosial, termasuk apa yang di
sebut "kebudayaan massal". 

Merumuskan Persoalan 
Apa sebenamya persoalan-persoalan 

kebudayaan (dalam pengertian luas) atau 
kesenian pada khususnya yang pokok dan 
bersifat mendasar dalam masyarakat mu-

takhir kita? Adakah kaitan yang penting di 
antara pokok-pokok persoalan itu dengan 
tema majalah Bina Darma dalam edisi 
"pendidikan luar sekolah dan pembangunan 
sumber daya manusia" yang Anda baca saat 
ini? Apakah kaitan itu tidak mengada-ada? 

Berbeda dengan pendidikan "usaha da
gang" atau "teknologi", pada umumnya ke
budayaan dan kesenian dianggap berkem
bang dan dibicarakan orang tanpa banyak 
dikait-kaitkan dengan sekolah dan pemba
ngunan. Seniman biasanya dianggap ter
bentuk dan berkegiatan di luar lembaga for
mal seperti itu, bahkan seringkali bermu
suhan dengan lembaga demikian. Karena 
itu kalaupun kaitan itu disebut, maka biasa
nya kaitan itu serna negatif, penuh penye
salan, keprihatinan, dan tuduhan menyalah
kan. Karena itu ada baiknya kita tengok 
secara terbuka dan jujur apa persoalan-per
soalan terpenting dalam kebudayaan dan 
pendi-dikan sebagaimana yang selama ini 
telah dipahami berbagai pengamat dan ahli. 

Kelihatannya sejak 'awal' melembaga
nya pranata kesenian dalam masyarakat 
modem, minimal pada kasus masyarakat 
bekas jajahan Eropa seperti yang kini kita 
warisi, kesenian tidak pemah cukup akrab 
dengan lembaga sekolah. Kadang-kadang 
malahan bertentangan. Ketika pembangun
an menjadi tema sentral kehidupan paska 
Perang Dunia II masyarakat di berbagai du
nia, khususnya masyarakat bekas jajahan 
yang dibilang "belum/sedang berkem
bang", kesenian juga termasuk saudara tiri 
yang tersisih. Marilah kita kaji mengapa hal 
ini harus terjadi. 

Sepintas lalu gejala itu sarna sekali ti
dak aneh dan tidak pantas dipersoalkan se
cara serius dalam majalah ini. Sudah terlalu 
ban yak orang yang mengatakan bahwa 
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pembangunan di mana saja, juga dalam ma
syarakat mutakhir kita, terlalu berkiblat pa
da pembangunan fisiko Terlepas apa dan 
bagaimana rencana awal atau yang asli dari 
perancangnya, pokoknya masyarakat tidak 
bisa disalahkan jika menyaksikan dan m em
berikan kesaksian ten tang kehidupan sosial 
yang semakin lama semakin materialistik. 
Karena itu, banyak yang beranggapan bah
wa wajarlah dan gamblang jika kesenian 
dan masalah-masalah kebudayaan tak pu
nya cukup tempat. 

Walau tidak sepenuhnya salah, panda
ngan umum demikian sebenarnya ku
ranglah tepat dan kurang cukup bagi suatu 
kajian yang kritis dan mendalam seperti 
yang kita butuhkan dan inginkan. 

Di satu pihak, memang pandangan 
umum itu benar bahwa nafsu materialistik 
dan konsumeristik telah menjadi-jadi dalam 
masyarakat mutakhir kita. Tetapi hal ini, 
menurut banyak sarjana, bukanlah suatu ke
celakaan pembangunan. Pembangunan 
yang berkiblat pertama dan utama (biarpun 
mengaku tidak hanya) pada pertumbuhan 
ekonomi, justru baru bisa dibilang berhasil 
jika membuat sebanyak mungkin orang be
kerja keras menghasilkan barang dagangan, 
bergaji tinggi dan bemafsu konsumtif. 

Orang yang hidupnya sibuk bekerja
bekerja-bekerja memburu uang tidak akan 
dicela sebagai orang yang "mata duitan", 
tetapi dimuliakan dan diberi anugerah gelar 
sebagai seorang "wiraswasta" atau "manu
sia pembangunan".Orang yang bergaji ting
gi, suka belanja-belanja-belanja adalah pah
lawan pembangunan yang memungkinkan 
pasar, toko, plaza, penanam modal dan pa
brik bergembira ria.Makhluk-makhluk 
yang suka menghambur-hamburkan 
uangnya di pusat-pusat perbelanjaan, biar
pun pembayarannya dengan uang kreditan 
dan yang dibeli tidak dibutuhkan, itulah 
yang melancarkan jalannya pembangunan. 
Mereka sarna sekali tidak mengganggu 
apalagi merugikan pembangunan. 
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Memang harus diakui, ada juga yang 
mengejek dan membenci orang-orang se
perti itu. Biasanya dengan alasan-alasan 
moralis. Tapi hanya orang yang pandir atau 
pura-pura pandir akan berpikir bahwa tidak 
banyak pihak yang ingin sekali dan berdoa 
sambil berusaha keras untuk menjadi orang
orang seperti itu. Keliru jika kita menduga 
tidak banyak orang-orang di sekitar kita 
yang justru tunduk, mengabdi, memulia
kan, menghormati, mengagumi atau iri pada 
orang-orang "materialistik" seperti yang te
lah digambarkan tadi. Jangan kaget jika 
yang memaki dan menikmati nafsu mate
rialistik itu temyata orang-orang yang sa
rna. 

Yang kurang tepat dari pandangan 
urn urn di atas ialah ten tang kebudayaan atau 
kesenian yang dianggap tersingkir atau ter
sisih dari proses pembangunan yang serba 
mata duitan. Justru sebaliknya. Salah satu 
kehebatan kapitalisme yang dijuluki pem
bangunan adalah kemampuannya untuk 
menggarap, melahap, selain memperbudak 
dan memperkosa kebudayaan, kesenian, 
dan pendidikan baik di dalam maupun di 
luar sekolah! Para pendekar kapitalisme ta
hu persis bahwa untuk menguasai manusia, 
kapitalisme harus menguasai "manusia seu
tuhnya". Manusia tidak bisa dikuasai total 
hanya dengan menguasai dimensi ekonomi 
atau teknologinya saja, tetapi juga estetika, 
kultural, dan bahkan dimensi religiusnya. 

Yang terjadi dalam masyarakat bukan
lah penggusuran apalagi pemusnahan kebu
dayaan dan kesenian. Yang terjadi ialah 
penjajahan, perbudakan dan komodifikasi 
pendidikan, kebudayaan dan kesenian. Se
makin lama semakin tuntas kehidupan dan 
hubungan antar-manusia diubah oleh pro
ses industrial kapitalisme menjadi sebuah 
pasar, di mana segala sesuatu diukur dan 
dinilai dengan uang. Semakin sulit men
carl sisa-sisa tern pat, pertemuan antar-ma
nusia dan penghayatan kehidupan ber
adab yang tidak diatur oleh perhitungan 
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untung rugi dan logika pasar dengan ukuran 
uang. 

Memang benar m~yarakat mutakhir 
telah menyediakan jauh lebih banyak pe
nemuan ilmiah dan karya kreatif manusia 
dibandingkan dengan masa-m~a sebelum
nya. Tetapi semua itu bukan untuk kesejah
teraan semua umat manusia. Bahkan tidak 
untuk dinikmati separuh atau seperempat 
umat manusia. Semakin sedikit manusia 
yang bisa menikmati kemajuan peradaban 
karena semakin sedikit hasil temuan ilmu 
dan karya kreatif sesamanya yang tidak di
jual-belikan dan diperebutkan secara kom
petitif. 

Semakin banyak tersedia sekolah, kur
sus, perpustakaan dan guru tetapi masih saja 
rendah (kalau justru tidak semakin rendah) 
tingkat kecerdasan bangsa dan kecendekia
an anggota masyarakat lu~. Semakin ba
nyak karya seni diciptakan oleh semakin 
banyak seniman, tetapi semakin rendah da
ya apresiasi kebudayaan khalayak. Semakin 
banyaknya ahli hukum dan polisi tidak 
membuat semakin rendahnya kekerasan,se
makin kecilnya tindak kejahatan dan 
kegelisahan di sekitar kita. Semakin banyak 
psikolog, dokter, rumah sakit dan apotek 
bertumbuh di zaman pembangunan ini. Te
tapi bukan semakin sehat masyarakat dan 
lingkungan bidup kita, melainkan semakin 
bertambahnya kekayaan para dokter, psi
kolog, apoteker, dan manajer rumah sakit. 

Tapi perlu segera ditambahkan bahwa 
musibah yang menimpa kita bukan hanya 
kelangkaan dalam kelimpahan, kemiskinan 
dalam kemewahan, atau keruntuhan dalam 
pembangunan. Problemanya bukan sekadar 
kuantitatif: semakin sedikit orang yang ku
rang cer~ di saat semakin banyaknya se
kolah, atau semakin sedikit orang menik
mati kesenian di tengah banjir karya seni. 
Kita juga sedang menyaksikan semakin 
miskinnya kualitas kemanusiaan dalam kar
ya-karya seni dan paket-paket pendidikan 
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yang sekarang membanjiri m~yarakat se
bagai p~ar. 

Keterasingan manusia dari hakikat di
rinya sendiri (sebagai "citra Allah"), tidak 
hanya terjadi di kalangan mereka yang tidak 
mendapatkan kesempatan pendidikan, ke
mewahan kebudayaan, dan konsumsi kar
ya kesenian secara memadai. Keterasingan 
yang tak kalah parah juga mengidap mereka 
yang berkelimpahan dengan gelar kesar
janaan ataupun karya kesenian. Semakin 
tinggi (dalam-luar) sekolah seseorang, tidak 
dengan sendirinya berarti semakin tinggi 
kecerdasan,budi pekerti, kebijaksanaan, ke
pekaaan dan komitmennya pada kemanu
siaan, keadilan dan peradaban orang ter
sebut. Yang agak jelas hanyalah semakin 
tinggi nafsu konsumtif dan kemampuan 
konsumsinya dalam pasar pembangunan. 
Hal yang sama terjadi dengan mereka yang 
selama ini telah beruntung (atau tepatnya 
lagi diuntungkan oleh sistem yang semen
tara ini sedang mapan) mendapatkan keme
wahan menikmati berbagai 'karya budaya 
dan seni yang termahal atau kemampuan 
mengh~ilkan karya-karya tersebut. 

Secara kiasan dan harafiah, proses ke
terasingan demikian dalam kaitan dengan 
penghayatan kebudayaan dan kesenian da
pat dilihat dari dua ilustrasi berikut. Per
tama, dalam acara-acara ramah tamah yang 
kita alami sehari-hari, semakin sulit kita 
jumpai acara spontanitas bemyanyi atau 
menari bersama. Pertemuan demikian se
makin bergantung pada kemampuan finan
sial untuk membayar seorang artis yang 
khusus diundang untuk mempertontonkan 
hiburan profesional kepada hadirin yang 
secara p~if hanya menjadi konsumen ke
budayaan. 

Anak-anak dan remaja masa kini sudah 
sekecil mungkin dilatih untuk tidak lagi 
mempunyai kemampuan berkebudayaan 
spontan, tapi menjadi calon-calon 
profesional, teknokrat, atau birokrat. Waktu 
bermain mereka dirampas. Jika mereka da-
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s~maldn terbiasa menjawoo tantangan hi
dup dan konflik dengan menggunakan ke
kerasan (fisik maupun mental): dalam ke
luarga, di tempat kerja, di pasar pereko
nomian, di si-dang pengadilan dan penjara, 
atau di jalan raya sehari-harinya. I 

Tidaklah mudah menjelaskan secara 
pasti mengapa dan bagaimana tumbuhnya 
selera terhadap kekerasan.ini. Tidak mung
kin semuanya dapat disalahkan kepada 
film-film yang asing maupun nasional, se
perti yang sudah sering dilakukan orang. 
Soalnya, mengapa film-film seperti itu bisa 
laris? Dari nilai-nilai ekonomis kapitalisme 
tidak ada tuntutan yang bersifat mutlak atau 
langsung terhadap suburnya budaya keke
rasan ini. Jika kapitalisme ingin memper
dagangkan kebudayaan atau kesenian, me
ngapa harus kekerasan yang menjadi pri
madona· bahan bakunya? Kekerasan juga· 
bisa dan mudah bertumbuh di kalangan ma
syarakat yang non-kapitalis dan anti-kapi
talisme. 

Ada yang menghubungkan ini dengan 
besamya kekuasaan militer dalam kehidup
an suatu negara-bangsa. Hal ini bisa diper
timbangkan secara serius tappa harus terlalu 
dibesar-besarkan. Kuatnya militer dalam 
tata masyarakat tidak bisa tidak pasti ikut 
mewarnai kebudayaan masyarakat tersebut. 
Tetapi, sebagaimana saya menolak reduk
sionisme kompleksitas kebudayaan ke da
lam determinisme ekonomi, saya pun me
ragukan reduksionisme kebudayaan ke da
lam determinisme politik militer. Apa yang 
dapat dikatakan sebagai "keras"-nya watak 
dan disiplin militer atau "keras"nya watak 
persaingan dalam masyarakat kapitalistik 
kita bisa saja bekerja bersama-sama dengan 
sejumlah kekuatan kekerasan lain yang ti
dak dapat direduksikan menjadi faktor eko
nomi kapitalistik atau politik militeristik. 

Memang benar ABRI tidak hanya ma
suk desa, tapi juga masuk lembaga legis
latif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, 
dunia usaha, jumalisme, lembaga pendi-

58 

dikan dan akademik, bahkan juga kesenian. 
Di kampus kita menyaksikan melembaga
nya resimen mahasiswa (menwa) dan me
ningkatnya penerimaan civitas academica 
terbadap mereka bersama satuan keamanan 
(satkam) kampus. Benar bahwa dalam dua 
dekade belakangan ini kita menyaksikan 
film-film yang diproduksi pemerintah men
ceritakan kegagah-perkasaan militer dalam 
menyelesaikan perang revolusi dan ke
bangkitan Orde Baru. Sejarah perjuangan 
kemerdekaan versi resmi divisiualisasikan 
dalam poster-poster nasionalistik yang se
nantiasa lebih menonjolkan peran romantik 
kaum gerilyawan berbambu runcing atau 
tentara rakyat ketimbang perjuangan diplo
masi dan politik intelektual para pemimpin 
pergerakan kita. Setiap tahun kita saksikan 
kalender dengan gambar berbagai petwira 
dalam seragam resminya. Bahkan dalam 
acara hiburan televisi, kita semaldn terbiasa 
menyaksikan seorang penyanyi meng
alunkan lagunya sambil bergoyang pinggul 
di antilra sela-sela tank dan panser. Ma
syarakat terbiasa dengan sticker bergambar 
senjata serta pesawat perang, atau kemeja 
dan topi bercorak loreng-loreng hijau-cok
lat. 

Gejala-gejala empirik itu bisa kita sak
sikan sehari-hari. Yang lebih sulit ialah me
nafsirkan hubungan sebab-aldbatnya de
ngan tata sosial secara luas dan menjelas
kannya dalam rumusan yang lebih teoritik. 
Lebih mudah menduga atau mempercayai 
bahwa kuatnya militer dalam politik-eko
noini suatu negara bangsa tak bisa tidak 
akan memberikan warna kebudayaan yang 
dominan dalam masyarakat itu. Yang lebih 
sulit ialah memastikan sejauh mana warna 
kekerasan yang ada dalam masyarakat ter
sebut diakibatkan oleh disiplin dan watak 
ideal militer. Atau adakah faktor-faktor pe
nyebab lain yang menyertainya?Sejauh ma
na populernya budaya kekerasan itu di
akibatkan oleh memasyarakatnya rasional
itas dan disiplin militer jauh menjangkau 
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lingkungan non-ABRI? Ataukah justru ke
kuatan sosial politik militer merupakan wa
jah dan akibat (bukannya penyebab) dati 
kuatnya faktor "x" lain yang memang sudah 
lama mengidap dan kita warisi secara turun
temurun? Faktor yang memamerkan 
semangat aslinya secara paling gamblang 
dalam tragedi paling berdarah di Indonesia 
pada tahun-tahun akhir 1965 dan sesudah
nya?1 Saya tidak tahu jawab atas perta
nyaan-pertanyaan itu, dan tidak akan men
coba menjawabnya di sinL Uraiandi atas 
hanya mencoba menunjukkan komposisi 
dan kompleksitas beberapa elemen penting 
dalam kebudayaan yang dominan dalam 
masyarakat kita. 

Dalam dinamika kebudayaan suatu ma
syarakat, tidak pernah ada suatu dominasi 
yang bersifat tuntas dan total terhadap se
gala dimensi kehidupan budaya masyara
katnya. Dengan kata lain selalu ada yang 
luput dari jangkauan represi budaya domi
nan. Selalu terbuka peluang dan selalu mun
cuI budaya-budaya tandingan. Dalam ung
kapan yang lebih teoretik dan 
canggih,Raymond Williams2 menjelaskan 
sebagai berikut: 

no mode of production and therefore no 

dominant social order and therefore no dominam 

culture ever in reality includes or exhausts all human 

practice, human energy, and human imention. This is 

1I0t merely a negative proposition, allowing us to 

accouflt for significOl/t thillgs which happen outside 

or agaillst the dominant mode. On the contrary it is a 

fact about the modes of domination, that they select 

from and consequently exclude the full range of 

1. Dalam salah satu "catatan pinggir"nya, 
Goenawan Mohamad pernah membahas 
kecenderungan yang mlrip dengan apa yang saya 
bahas di sini, tapi belum tentu sama persis dengan 
yang dipikirkannya. Dia menyebut kecenderungan 
itu sebagai "santeto fobia", Tempo, 21 Juli 1990, 
hal. 36. 

2. (1977) Marxism andLiterature, Oxford: Oxford 
University Press, hal. 125. 
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human practice. What they exclude may often be seen 

as the personal or the private, or as the natural or 

even the metaphysical. Indeed it is usually in one or 

other of these terms that the excluded area is often 

expressed, since what the dominant has effectively 

siezed is indeed the ruling definition of the social. 

(Tak ada pola produksi, dan dengan demikian tak ada 

tata sosial dominan, maka tak ada kebudayaan 

dominan yang dalam kenyataan pernah menampung 

alau menyerap habis-habisan seluruh batas kemung

kinan kegiatan manusia, lenaga manusia, dan nial 

man usia. Ini bukan sekadar suatu pernyataan yang 

bersifal negatif, yanghanya memungkinkan kita mem

biearakan apa yang tersisa di luar atau bertentangan 

dengan pola -pola dominasl. Justru sebaliknya, ini 

merupakan fakta lentang pola-pola dominasi itu sen

dirl. Dominasi bekerja dengan memilih-milih dan 

dengan demikian menyisihkan sejumlah kemungkinan 

kegiatan manusia. Apa yang disisihkan mungkin 

sepintas lalu kelihatan seperli hal-hal yang bersifal 

pribadi, alamiah, atau metafisikal. 

Memang biasanya pada salah satu dari 
wilayah seperti itu apa-apa yang disisihkan 
menampakkan wujudnya, sebab apa yang 
telah ditaklukkan oleh yang berkuasa 
memang adalah aturan mendefinisikan apa
apa yang dapat dikatakan sosial). 

Persoalannya kini ialah apakah ada, 
dan kalau ada di manakah dan bagaimana
kah, budaya alternatif dan tandingan yang 
bekerja mengimbangi kekuasaan budaya 
dominan tersebut? Apakah sekolah meru..: 
pakan sumbernya? Jika ya bagaimana? Jika 
tidak, kekuatan macam apa di luar sekolah 
yang bisa menumbuhkannya? Raymond 
Williams memang melanjutkan bahasan 
teoretiknya tentang hal ini. Tapi uraiannya 
yang abstrak tak akan banyak membantu 
memberikan sumbangan gagasan kongkret 
yang justru kita butuhkan. Sisa tulisan ini· 
akan saya manfaatkan untuk mencoba me
raba-raba jawaban yang masih layak di
periksa lebih lanjut. 

- - - --_._----------------
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Tanpa perlu berpapjang lebar, dapat di
katakan bahwa sekolah memang bukan 
sumber bertumbuhnya budaya perlawanan. 
Malahan ada yang lebih jauh berpandangan 
bahwa sekolah tak mungkin pantas diharap
kan untuk itu. Sekolah pada dasamya me
rupakan salah satu aparatus resmi yang pa
ling penting bagi kampanye, propaganda 
dan reproduksi budaya dominan itu sendiri. 
Dalam berbagai wujud yang tidak selalu 
terang-terangan, sekolah merupakan salah 
satu lembaga yang paling bertanggung ja
wab terhadap tingginya (ya, tingginya!) 
apresiasi budaya, tetapi apresiasi terhadap 
budaya yang sedang dominan dalam ma
syarakat: yang industrial, serba meng
asingkan kita dari diri sendiri dan lingkung
an, serta memuliakan nilai dan watak keke
rasan. 

Kita tidak menyangkal adanya satu atau 
dua gelintir intelektual dari lembaga seko
lah yang kadang-kadang tampil sebagai pi
hak yang mempertanyakan,mengkritik, me
nentang atau mengecam kebudayaan do
minan dan pengabdian lembaga sekolah ter
hadap berkembang biaknya budaya domi
nan itu tadi. Tapi fakta ini saja masih jauh 
dari cukup untuk membantah atau me
nyangsikan fungsi sekolah seperti yang te
lah diuraikan di atas. Sarna sekali tak ada 
alasan yang cukup gila untuk mengatakan 
bahwa munculnya satu dua seniman atau 
intelektual kritis itu berkat pendidikan yang 
disponsori lembaga sekolah. Di dalam ke
nyataan banyak kasus orang-orang "aneh" 
seperti itu disisihkan, dibungkam,.atau pa
ling jauh dirangkul sementara waktu se
belum sekolah bisa membungkam dan me
ngubumya hidup-hidup. Dalam sejarah se
kolah, tidak pemah ada orang-orang merana 
seperti itu yang cukup kuat untuk melawan 
arus zaman yang didukung sekolah, dan 
merombak haluan pendidikan sekolah. Se
sekali kita bisa menemukan kasus per
ubahan orientasi budaya sekolah, tapi bia
sanya ini terjadi bukan karena munculnya 

satu dua individu pejuang seperti itu. Per
ubahan itu biasanya terjadi karena terja
dinya pertentangan atau perubahan besar 
lain di luar lembaga sekolah yang maha 
hebat dan kemudian berdampak pada pra
nata dan kiblat pendidikan sekolah. 

Sejak awal sejarahnya hingga hari ini 
sekolah tidak pemah tidak bermesraan de
ngan lembaga kekuasaan yang paling ma
pan, konservatif dan takut perubahan! Se
kolah pemah dekat dengan kekuasaan aga
rna dan kerajaan di awal sejarahnya. Kemu
dian tidak kebetulan jika sekolah didirikan 
oleh negara kolonial di ban yak tanah ja
jahan Eropa. Setelah berbagai negara ini 
dikudeta oleh warga negara yang mengaku 
berdarah pribumi, sekolah masih menjadi 
salah satu aparatus negara untuk memper
tahankan kepentingan negara yang meng
atasnamakan "bangsa merdeka". Timbul 
dan berkembang-kempisnya berbagai seko
lah swasta hampir-hampir tak pemah mem
berikan altematif yang berarti karena dua 
sebab besar. Pertama, karena kebanyakan 
pemerintah bangsa yang baru merdeka itu 
terlalu kuat atau terlalu curiga pada keku
atan swastaKedun, karena sekolah-sekolah 
swasta yang didukung aneka kelompok 
swasta mempunyai kepentingan sendiri 
yang mungkin lain dari kepentingan negara, 
tapi saling mendukung dan bersama-sama 
membentuk kebudayaan dominan dalam 
masyarakat. Bagaimana dengan pranata ke
senian -- baik dalam kaitan dengan lembaga 
sekolah maupun kekuatan lain di luar se
kolah? 

Seniman modem dan seluruh pranata 
kesenian modem (dewan kesenian, kritik 
seni, publik seni, pendidikan kesenian) ter
bentuk, tumbuh dan bertahan hidup sebagai 
kaum tersisih, sejak di awal pembentukan
nya sekitar dua abad yang lampau. Mereka 
terbentuk sejak pranata tidak lagi mampu 
menjadi pengayom mereka, bahkan tak cu
kup kuat untuk membela diri menghadapi 
gelombang revolusi industrial kapitalistik. 
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Karena itu kontras dengan sekolah, seniman 
dan kesenian sejak awalnya terbentuk se
bagai korban tata sosial yang dominan. Se
jak awalnya mereka berbakat menjadi kaum 
pendendam kesumat dan pemberontak tata 
s08ial yang dominan dalam masyarakat. Sa
ya katakan "berbakat", karena dalam ke
nyataannya tidak banyak yang cukup kuat 
menjadi kaum tersisih dan kaum pembang
kang aros jaman. 

Secara sedikit lebih rinei dapat dikata
kan ada empat pilihan kelompok atau ben
tuk tanggapan dari kaum seniman dan pra
nata kesenian terhadap proses perubahan 
s08ial selama berlangsungnya revolusi ka
pitalisme itu. Pilihan pertama, mereka me
ninggalkan bidang kegiatan kesenian itu 
sendiri dan beralih ke bidang kegiatan yang 
dianggap lebih baik (secara ekonomis, se
cam etis, secara praktis, secara intelektual, 
secara politis, secara sosial, dan sebagai
nya). Dalam jaman Orde Baru di Indonesia, 
hal ini kita jumpai pada banyaknya kaum 
seniman dan intelektual kesenian yang tidak 
lagi (ban yak) berkegiatan seni: Goenawan 
Mohamad, Umar Kbayam, Bur Rasuanto, 
Arief Budiman, Sapardi Djoko Damono, 
Kuntowijoyo, Darmanto Jatman, atau yang 
satu generasi lebih muda seperti Yudhistira 
Ardi Noegraha dan Emha Ainun Nadjib. 
Yang mungkin penting untuk dicatat ialah 
banyak di antara nama-nama ini yang men
galihkan kesibukan mereka ke bidang jur
nalistik. 

Agak sulit mengukur besar atau kuat
nya pilihan pertama itu, karena kita tak 
pernah bisa tahu berapa banyak generasi 
remaja dan pemuda tahun 1980-an dan 
1990-an yang mencurahkan perhatian 
utama mereka dalam bidang kesenian sean
dainya saja bidang ini menerima dan mem
berikan pamrih ekonomi, kewibawaan, per
hatian publik, serta peran politis lebih besar 
dari yang ada pada masa Orde Baru ini. 
Setidak-tidaknya seandainya nilai s08ial 
kesenian sebesar yang pernah ada sebelum 
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terjadinya "revolusi kapitalisme" pada ma
sa Orde Baru ini. Yangjelas, migrasi kaum 
kreatif kontemporer Indonesia ini ikut 
mempermiskin sumber daya pranata kese
nian. Nasib mereka mirip dengan bidang
bidang studi kemanusiaan (filsafat, se
jarah, etika) yang dihampiri oleh mereka 
yang sudah tertolak atau terbuang dari bi
dang-bidang lain, khususnya teknologi atau 
perusahaan. 

Pilihan kedu.a, seniman dan kesenian 
terbawa arus dan memilih ikut terjun dalam 
proses komodifikasi kesenian. Dengan 
penuh kesadaran, mereka mengemas pro
duk karya seni mereka sebagai "barang da
gangan" yang dipesan atau ditawarkan di 
pasaran seni. Tentu saja hal ini sudah lama 
dikerjakan pengamC<ll dan grup sandiwara 
Srimulat. Tapi gejala yang kita saksikan 
sejak dekade 1980-an ini sangat lain, baik 
dari segi tingkat nilai moneternya maupun 
kewibawaan sosialnya. Sebagian dari me
reka merasa ini bukan pilihan terbaik, tetapi 
merupakan keterpaksaaan dan pilihan yang 
paling realistis. Sebagian lagi menolak tu
duhan bahwa mereka telah memperda
gangkan kesenian, dan mengajukan sejum
lah rasionalisasi bagi kegiatan mereka yang 
memang padat modal dan memberikan im
balan moneter yang menggiurkan di 
pasaran seni. Yang jelas, baru pada dekade 
1980-an ini kita menyaksikan bagaimana 
seniman dan kesenian Indonesia berhasil 
tampil sebagai komoditi kelas tinggi. Untuk 
pertama kalinya dalam sejarah seni Indone
sia, mulai beberapa tahun terakhir ini kita 
berbicara tentang "boom seni lukis", di ma
na kolektor lukisan dalam jumlah besar di 
berbagai kota mencari-cari (bukan dicari!) 
pelukis dan karyanya untuk dibayar pu
luhan juta rupiah. Pementasan pertunjukan 
panggung tidak lagi bermodalkanjutaan ru
piah, tapi.puluhan dan ratusan juta rupiah. 
Dan karcisnya habis terjual sebelum malam 
pertunjukan. Sebuah pembacaan puisi oleh 
satu penyair bernilai di atas sepuluh juta 
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rupiah. Pada awal kebangkitan Orde Baru, 
gejala seperti ini bukan saja tidak terjadi, 
tapi juga tidak masuk di aka!! 

Pilihan ketiga merupakan pilihan seni
man dan pranata kesenian yang paling di
elu-elukan secara retorik dan paling domi
nan secara simbolik. Tapi pilihan ini juga 
dalam kenyataan material merupakan pi
lihan yang paling merana. Pilihan ketiga 
adalah protes dan penolakan terhadap kapi
talisme kehidupan ini dengan earn memper
tahankan apa yang dianggap sebagai "oto
nomi kesenian". Pilihan "menarik diri" ini 
terbuka bagi mereka yang percaya dan me
nikmati mitos romantik bahwa seniman itu 
berotak genius tapi nyentrik. Bahwa mereka 
pemberontak segala tata eara dan konvensi 
sosial karena kehebatan ilhamnya. Mereka 
miskin tapi bahagia. Mereka kelihatan aneh 
karena mereka mendahului jamannya, se
hingga kita tidak mampu memahami 
kehebatan mereka. Pandangan seperti ini 
tidak saja diberikan pengamat luar, tapi juga 
diyakini dan dinikmati para seniman itu 
sendiri. Yangjelas, dengan pilihan ini m ere
ka semakin lama semakin terasing bukan 
saja dari lingkungannya tapi juga dari diri 
sendiri. Sebab, berakibat sarna dengan pi
lihan kedua walau berbeda jalurnya, pilihan 
ketiga ini menyangkal esensi dasar kehi
dupan manusia sebagai mahluk sosial. 

Pilihan keempat, sangat keeil dan ris
kan, tersedia bagi mereka yang bertekad 
melawan komodifikasi kehidupan ini deng
an mengadakan konfrontasi frontaL Pilihan 
ini biasanya dikenal sebagai pilihan yang 
paling radikal atau "politis", dianggap be
gitu khususnya oleh mereka yang tidak me
nyukainya. Konfrontasi pili han ini di
lakukan dengan berbagai cara. Ada seniman 
yang bekerja secara individual mengadakan 
pergulatan estetik antara bentuk dan isi kar
ya seninya sebagai bagian dati pergulatan 
sosial keberadaan dirinya di tengah ling
kungannya yang rusak. Ada yang meng
adakan berbagai kerja sarna kelembagaan 
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antara kegiatan berkesenian dengan keku
atan-kekuatan anti-kapitalis di bidang non
kesenian (tidak harus partai politik, tapi bisa 
juga kelompok LSM/LPSM, atau kelompok 
sosial berdasarkan solidaritas keagamaan, 
organisasi bantuan hukum, atau organisasi 
pembela hak asasi manusia). 

Adanya beberapa vatiasi pilihan ter
sebut sudah banyak disebut para pengamat 
kesenian mutakhir di Indonesia. Yang ku
rang dijelaskan, menurut pengamatan saya, 
ialah kaitannya. Banyak pihak memperla
kukan pilihan-pilihan itu secara terpisah
pisah. Jarang sekali yang melihat adanya 
sumber tunggal dan benang merah yang 
menghubungkan mereka.Bukti paling gam
blang dati kecenderungan umum yang meli
hat variasi itu secara terpisah-pisah ialah 
banyaknya permusuhan, polarisasi atau an
tagonisme di antara satu kelompok seniman 
dengan kelompok yang lain. Sebagian seni
man yang fanatik dengan otonomi estetika 
memaki seniman yang tenardan kaya seba
gai pelacur kesenian. Seniman yang merasa 
dirinya "committed" pada perjuangan ke
adilan sosial dituduh kelompok lain sebagai 
pihak yang mempolitisir kesenian a la 
LEKRA (lembaga kesenian yang berafiliasi 
dengan PKI). 

Pertentangan demikian masih sangat 
seru berlangsung hingga hati ini. Agaknya 
proses yang merugikan ini terjadi antara 
lain karena tidak ban yak orang yang menya
dari proses historis terbentuk dan jatuh
bangunnya pranata kesenian. Mereka tidak 
melihat bahwa sebenarnya berbagai corak 
berkesenian itu sarna-sarna merupakan kor
ban kapitalisme, saudara sekandung, sena
sib sepenanggungan tata sosial mutakhir 
ini. Mereka punya musuh yang sarna, tapi 
tidak disadari dan dengan demikian tidak 
dimusuhi. Malahan mereka saling bermu
suhan dengan sesamanya di hadapan m usuh 
sejati mereka. Kenyataan seperti ini, saya 
kira, merupakan salah satu penyebab le
mahnya perlawanan-perlawanan terhadap 
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budaya dominan yang pernah muncul seca
ra kecil-kecilan di masyarakat. Perlawanan 
terbadap budaya dominan bukan tak bisa 
berkembang lebih ruat. Tapi jelas proses
nya tidak terjadi di dalam sekolah. Dalam 
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sejarah Indonesia, proses itu pernah dirang
sang oleh persaingan partai politik. Sejak 
partai politik jadi apolitis, kesenian terlun
ta-Iunta di antara modal, negara dan kesen
dirian. 
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