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M emproyeksikan dinamika 
bidang budaya di tahu 
1994 tidak dapat dilepas

kan dari minimal dua perkara ini . 
Pertarna, apa dan bagaimana saja 
peristiwa budaya terpenting sela
rna tahun 1993 yang lalu. Kedua , 
apa yang terjadi di luar bidang 
kebudayaan tapi berpengaruh be
sar padanya di tahun 1993 maupun 
1994? Sebenarnya, apa yang dapat 
dibilang "peristiwa budaya" itu 
sendiri tidak punya batas yang 

jelas. Karena itu, tanpa bertele-tele dengan definisi "peristiwa 
budaya" , kita layak mernpertimbangkan kaitan budaya dan apa 
yang digolongkan lain. 

Barangkali , ada gunanya kita menengok pertumbuhan kapita
lisrne mutakhir di Indonesia sebagai semacam titik tolak. 
Berbagai gejala penting akan tampak melintasi batas-batas 
kalender tahunan. Tentu saja, titik tolak itu tidak mampu 
menjelaskan segala-galanya. Tapi, paling tidak , kita bisa 
menemukan semacam sudut pengamatan yang kokoh. 

Selama kurang lebih satu dekade terakhir, kapitalisme 
Indonesia mengalami masa jaya yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Secara awam, kapitalisme dapat dijelaskan sebagai 
tata hidup masyarakat yang mengolah dan memenuhi kebutuhan 
hidupnya lewat suatu produksi dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

Pertama, produksi itu menuntut modal yang besar, dan karena 
itu hanya dapat dikuasai mereka yang bermodal besar. Kedua , 
para pemodal secara hukum diberi hak memiliki kekayaan 
sebesar-besarnya secara pribadi. Ketiga , proses produksi itu 
tetap membutuhkan tenaga kerja buruh miskin yang hanya dapat 
melanjutkan kehidupannya dengan menjual tenaga kerja murah
an. Keempat, sistem produksi itu ditujukan pertama-tama dan 
terutama bukan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat 
(konsumen) , tapi meraup laba sebesar-besarnya dari pasar. 
Tertimbunnya laba di tanganpemodal itu akan memperbesar 
lagi proses produksi yang semakin menjepit lahan hidup kaum 
miskin . 

Dalam masyarakat kapitalistik , kebudayaan selalu berperan 
penting. Proses produksi tak bisa berlangsung ianpa dukungan 
kebudayaan ; seperti pendidikan, kesenian , etika, hukum, 
politik , dan sebagainya. · Semuanya berfungsi mendidik at au 
menyiapkan tenaga kerja (dari tenaga buruh murahan hingga 
manajer) dalam proses produksi, serta kondisi yang memungkin
kan bekerjanya para tenaga itu. MisaJnya, individualisme: hak, 
kerja keras, dan persaingan antar-individu. 

Keberhasilan kapitalisme Indohesia dalam sepuluh tahun 
belakangan tampak mencolok dalam kehidupan kota sehari-
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hari. Khususnya, di kalangan kaum bermodaJ di Ibu Kota. 
Pada tahun 1993, di saat lesunya perekonomian di beberapa 

negara kaya, hartawan Indonesia bukan sekadar menikmati 
hidup mewah. Mereka sudah membuka forum diskusi ten tang 
gaya hidup mewah sebagai seni tersendiri. Bahkan, ada majalah 
yang secara khusus membahas seninya seluk beluk hidup 
bermewah-mewah. 

J adi kaya dan punya pabrik beberapa ratus tidak lagi istimewa . . 
Yang istimewa ialah bagaimana menikmati kekayaan itu . 
Karena itu, imbauan "pola hidup sederhana" beberapa bulan 
lalu terdengar seperti mengharukan. Pada tahun 1994, sepak 
terjang gaya hid up mewah itu tampaknya masih akan melaju 
dengan mantap. 

Bangkitnya kapitalisme Indonesia mutakhir ini bukan tanpa 
biaya dan konsekuensi. Berikut ini, tengok beberapa yang 
penting, baik di tahun 1993 maupun potensinya di tahun 1994. 

Pertama, pada tataran bahasa dan ideologi, yang dibilang 
"kapitalisme" masih belum punya kewibawaan dan kehormatan 
di telinga rakyat Indonesia. Bertahun-tahun, istilah itu diperha
Ius dengan eufemisme "pembangunan". Kapitalis atau pemodal 
disebut "pengusaha" atau "wiraswastawan". Pad a dekade 
belakangan, julukan untuk mereka diberi embel-embel "nasio
nal". Kemudian , istilah "konglomerat" masuk dalam bahasa 
kita , dan merusak citra mereka lagi , persis seperti dulu ada istilah 
"cukong". 

Pada tahun-tahun mendatang, termasuk 1994, pergulatan 
ideologis dalam bahasa itu masih akan terus berlanjut. Seperti 
dikatakan Yoon Hwan Shin, keberhasilan kapitalisme di 
Indonesia secara material masihterus berupaya keras mencapai 
keberhasilan hegemonis budaya agar dapat diterima ma
syarakat. 

Keberhasilan budaya kapitalisme mutakhir ini tampak pad a 
bersatunya kaum pemodal yang dulu biasa dibedakan 'sebagai 
" pribumi" dan "non-priburni". Belum pernah, pad a sejarah 
Orde Baru, kaum pengusaha non-pribumi mendapatkan sorotan 
kehormatan secara publik seperti kini . Wajah-wajah mereka 
tampil semakin sering dan semarak dalam berbagai peristiwa 
non-ekonomi, bersama dengan rekan-rekan pengusaha yang 
pribumi! Juga , dalam peristiwa budaya, seperti pembacaan puisi, 
pameran kesenian , atau diskusi ilmiah, dan liputan media massa 
tentang gay a hidup dan hiburan. 

Bahkan, tahun 1993, ada sebuah majalah yang secara khusus 
memfokuskan diri ten tang komunitas penguasaha non-pribumi 
itu. Sementara itu , hubungan antar~negara RI dan RRC semakin 
akrab saja. Konon , kini sedang disiapkan Kamus Bahasa 
Indonesia-Cina. Bisa dibayangkan , di tahun mendatang, ke
mesraan budaya ini akan terus bertumbuh seiring berlanjutnya 
saling membutuhkan antar-negara dan antar-pengusaha di 
kedua masyarakat. Gejala budaya ini bukan sekadar dampak 
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dinamika ekonomi kapitalisme, tapi gejala itu sendiri merupakan 
lahan produksi dan konsumsi yang baru. 

Boleh jadi , masih saja ada beban psikologis dari dekade lalu 
yang mengaitkan kebudayaan RRC dengan ideologi marxisme 
dan komunisme. Kasus sampul kaset musik Magis yang bergam
bar "palu arit" terjadi di tahun 1993. Tapi, penting dicatat dan 
dihargai, pemerintah tidak lagi terlalu serius dan tegang 
menanggapnya sebagai bahaya. 

Di tahun 1994, semangat anti-komunisme itu boleh jadi masih 
timbullagi . Khususnya , di kalangan seniman yang masih trauma 
dengan sengketa melawan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat 
- dekat dengan PKI) di tahun 1960-an. Tapi , harus diakui, 
makin lama makin sedikit yang berminat setelah ambruknya Uni 
Soviet. Dengan demikian, pelarangan terhadap buku-buku 
Pramoedya Ananta Toer mungkin lebih ramai diungkit-ungkit 
orang, walau sulit memastikan bahwa pelarangan itu akan 
dicabut pada tahun 1994. 

Berjayanya kapitalisme mutakhir telah mempertegas pula 
sepak terj ang kelompok yang secara longgar dapat kita bilang 
"kelas menengah" . Mereka tidak dengan sendirinya kaum 
konglomerat , tapi juga bukan buruh kasaran . Mereka terdidik 
menjadi profesional dan punya gairah-gairah baru yang mewar~ 
nai tahun 1993: keterbukaan seksualitas, demokratisasi politik 
dan informasi , serta postmodernisme . Bagaimana di tahun 1994 
nanti? 

Ada beberapa peristiwa penting dalam tahun 1993 yang lalu 
pada mekarnya keterbukaan seksualitas kelas menengah kota di 

Indonesia . Pertama, didorongoleh ancaman bahaya AIDS, 
kaum terdidik di kota makin terbiasa berdiskusi tentang seks 
yang sehat . Bahkan, liputan khusus tentang homoseksualitas 
dalam sebuah majalah di Ibu Kota tercatat sebagai topik yang 
sangat laris . Akhirnya, klta juga diajak berbincang tentang seks 
gara-gara terbitnya buku Madame D Syuga . 

Semua ini mungkin penting ketimbang hasil-hasil survei 
ten tang PIL dan WIL. Keterbukaan seks mungkin akan 
dimanfaatkan beberapa pedagang pornografi. Tapi, peluang 
yang sarna membuka kesempatan bagi penjelajahan yang serius 
tentang seksualitas di kalangan cendekiawan Indonesia: kedok
teran , filsafat, sejarah, ataupun seni. Mereka akan lebih ampuh 
melawan pornografi vulgar. Dan, peluang ini terbuka secara 
l,Daha lebar di lingkungan periklanan dan media massa sejak 
'berlipat gandanya saluran TV swasta di negeri ini tahun 1993. 

Merebaknya tingkat pendidikan kaum elite muda (Ii kota, 
serta mobilitas mereka secara fisik ataupun informatif, telah 
membawa dua perkembangan lain di tahun 1993. Secara 
kuantitas maupun kualitas, kita amati meningkatnya kesadaran 
dan gerakan demokratisasi. Kasus Marsinah tonggaknya. Kasus 
itu bukan sekadar monumen kebrutalan kapitalisme terhadap 
buruh, atau perlawanan buruh terhadap kapitalisme. Kasus itu 
merupakan monumen kemenangan budaya politik kaum bawah 
serta kelas menengah yang bersimpati pad a mereka. Persis 
seperti kasus dibubarkannya SDSB tahun 1993 yang lalu, atau 
munculnya Megawati sebagai ketua PDI. 

Tahun 1994 masih membuka sebuah medan budaya politik 
maha luas bagi mereka yang memperjuangkan hak asasi dan 
demokratisasi. Simbol-simbol budaya senantiasa menjadi sum
ber legitimasi politik dan tenaga mobilisasi massa yang resah di 
saat lembaga hukum dan politik yang formal dirasa kaku dan 
lamban. Pad a tahun 1994 nanti , akan kita saksikan sejauh mana 
para pejuang demokratisasi dan hak asasi (buruh, petani, 
mahasiswa, LSM, wartawan) cukup cerdik dan gesit di medan . 
budaya politik ini. 

Di titik ini pula, perdebatan postmodernisme akan menghada
pi tantangan praksisnya. Publik terpelajar Indonesia mungkin 
pernah kena demam postmodernisme. Sedikit banyak, mereka 
sudah cukup mendengar seluk bel uk perkenalan ten tang itu. 
Cepat at au lambat, mereka akan mempertanyakanapakah 
postmodernisme memberikan kekuatan perlawanan bagi hak 
asasi dan demokrasi? Atau , memperlemah saja? Atau, sarna 
sekali tak relevan? Di tahun 1994, diskusi postmodernisme jika 
diteruskan akan perlu menyusun agenda yang berbeda dari 
orientasi perkenalan seperti di tahun 1993. 

Yang sangat merisaukan dari tahun 1993 dan mungkin juga 
untuk tahun 1994 adalah banyaknya terjadi kekerasan dalam 
berbagai bentuk, gaya, sumber, tujuan, pelaku, ataupun korban. 
Kekerasan terjadi bukan saja oleh aparatur negara untuk 
menjamin keamanan. Kadang-kadang rakyat menganggap, 
kekerasan telah digunakan secara berlebihan, dan bukan lagi 
karena keperluan yang memaksa. Penanganan konflik perbu
ruhan , tanah , at au demonstrasi mahasiswa, dipertanyakan 
banyak pihak. Juga,kekerasan berdarah di berbagai tempat 
yang tidak semuanya dilakukan oleh aparatur negara, misalnya 
di Stadion Lebak Bulus. 

Kekerasan merupakan senjata kaum yang lemah, sakit hati, 
dan putus asa. Tapi, kekerasan mereka adalah sebutir mata 
rantai dari rangkaian keker.asan yang mendahului dan menyusul
nya. Kita berdoa, semoga tahun 1994 memperkecil segala bentuk 
kekerasan. OOJ PENUU5 ADALAH DOSEN PASCASAR.IANA UKSW SAlATIGA 
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