
refleksi 
kebudayaan 

PANITIA DIALOG TERBUKA 
REFLEKSIKEBUDAYAAN 

JAKARTA - 1996 

Kajian Budaya Menjelang Abad 211 
Ariel Heryanto 

REFLEKSIKEBUDAYAAN-5 

Sebcntar lagi kita memasuki abad 21. Bagaimana kira-kira dapat kita 
cerna kcmbali pengalaman bcrgumul dalam sejarah intclcktual dan budaya 
sclama abad 20') Bagaimana sosok dan kondisi kita secara kulturall 
intclcktual menghadapi abad yang baru? Itulah pertanyaan-pertanyaan 
pokok yang melatar-belakangi bahasan berikut ini. Sudah tentu 
pertanyaan-pertanyaan besar tersebut tidak dapat dijawab sccara 
mcmuaskan dalam sebuah forum diskusi. Apalagi oleh sebuah makalah 
pendek. Namun pcrtanyaan-pertanyaan itu tetap perlu discbutkan scjak 
awal scbagai kerangka bcsar bahasan kita. 

Pergaulan Dialogis 

Arus-bawah yang mengalir di sepanjang uraian makalah ini adalah 
pentingnya menumbuhkan kcbudayaan yang bersifat majemuk dan 
dialogis. Apa yang kita alami sckarang ini adalah sebuah masa transisi 
yang sangat penting. Kita baru saja belajar menghargai kembali 
kemajemukan, perbedaan dan pergaulan sosial yang dialogis. Ini kita 
capai masih dengan susah-payah dan bukan tanpa rasa was-was. Terlalu 
lama kita dikuasal oleh sikap saling curiga, takut, dan bcnci. Budaya yang 
bcrsifat memutlakkan suatu keyakinan dan menggempur yang berbeda 
dari keyakinan itu. Padahal, sementara kita baru belajar kembali 
menghayati hal ini dan pengalaman yang lampau, scjarah sosial telah 
mcmbawa kita pada suatu babakan baru dengan pennasalahan yang baru 
pula 

Pergaulan kemasyarakatan hanya akan dinamis dan mcmbuahkan basil 
kcbudayaan yang mcmperkaya wawasan mtelcktual apabila berlangsung 
secara dialogis. Apa yang saya maksudkan -dialogis' bukan sekadar ada 
dua pihak yang tcrlibat (jumlahnya bisa bcrapa pun). Bukan pula asal 

1 Naskah untuk uiskusi "Ret1eksi Kebuuayaan' yang diseJcllggarakall di Taman Ismail 

Marl.Uki, 9 September 1995, oleh Illstitut Keseniall Jakarta, Jarillgall Kerja Buuaya, dan 
jumal Ka/am 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



6-ACARA 

kcdua pihak ikut bicara. Bukan sekadar musya\varah yang serba tenang 

untuk mencapai mufakat yang serba bulat. Yang saya maksudkan ialah 
(a) pcrjumpaan lcbih dari satll wawasan dan pihak-pihak yang (b) blsa 

bcrsepakat pada beberapa hal sebagai pi.lakan bcrs<lma untuk mclang

sllngkan diskuSI (walallpun dalam bcrbagal hal lain mereka saling 

bcrtcntangan), dan (c) minat llntuk saling mClldengar dan memahami. 

tanpa hams scgcra saling menvctliJUI 
SCJarah intclcktual Indonesia, scpcrti di tcmpat lain. tall1paknya 

I1h..:rupakan seJ<uah pasang-surutnya kondisi dlalogis itu. Harapan pada 
kondisl dialogls itll mllngkin kcdengarannya tcrlalu lugu Jib bukan 11limpi 

di slang hari. Seakan-akan hal itu tidak pcmah ada di l1luka hUllll mi. 
Dalam pengamat:ll1 sementara saya. dua atall tiga dekack ;twa I abad 1111 

mcrupakan contoh masa yang paling bergairah dan cCl1lcrlallg dalam 

sC.larah Il1tdcktual Indonesia Pada masa itu bcrbagai aliran pcmikiran 

hcsar bukan saja bertemu, tetapi juga bersahabat dan salmg mengritik 

s-.;rta mcngisi Apa yang kita jumpai pada bagian akhir dari abad 20 ini 

tidak lagi semarak masa itu. Kondisi sekarang ini mcrupakan Karban dari 

rangkaian konflik sosial yang rumit. Tetapi di balik kerumitan itLl ada 
benang-merah yang sedcrhana masa itLl tidak lagi bersifat dialogls 

Dalam bentuknya yang lcbih konkrit selama 30 ta.hun terakhir kita 
tebh kehilangan apa yang seharusnya dapat menJadi salah satu mitra 

dialog terpenting. yakni tradisi Marxisme. Dalam bahasa yang Icbih rcsmi 

tradisi ini discbut paham Komunisme/Marxisme-Lenll1lsme Mereka 

terpental dalam scbuah 'perang-saudara' yang dampaknva masih meml1l~

kas pada ban~ak pihak hingga hari 1l1i Khuslls di bldang kcsenian. korban 

pcrang-salldara itu secara formal dan orgal1lsatoris bias~lIl\'a di"akilkan 
pada Lembaga Kebuda\'aan Rahat (LEKRA) 

Irol1lsl1\a. kehanclIran LEKRA dan kgitimaSI bagi kebcradaan seiuruh 

tradisl Marxlsme bcrsumber dari api yang antara lam Juga Ikut dislIlut 
<ltau dikipas-kipasin\'a sendin Tanpa mengurangl Simpati klta pada 

penderitaan Il1creka yang illar blasa, secara JLlJur kit;] harus I11cngakui 

kuatnya sikap of ens if dan anti-dialogis pada LEKRA sendm yang 

didasarkan pada militansi scmboyan 'Politik adalah Panglillla' Sikap III I 

tampaknya bllkanlah sebuah sikap \ang dipdih sccara iscng. sub\cktif. 

atau sukarela oleh mdi\'idu-individll Sikap itll seakan-akan menJadi 
tuntutan zaman, sebagaimana akan saya uraikan lebih puh di ba\vah 

nanti. Maka ironisnya lagi. tidak terlalu ganjil jika scm boyan dan sikap 

of ens if yang dianjur-anjurkan LEKRA itu justru dilaksanakan dengan 
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lebih konsisten terhadap LEKRA oleh mereka yang merasa terancam 

olehnya. 
Tahun 1960-an yang mengakhiri riwayat Marxismc di IndonesIa dan 

mcngav,ali ~cJarah Ordc Baru sudah scring kita dcngar scbagai mas;] yang 

penuh kekcrasan Namun suasana yang anti-dialogis itll tidak hadir secara 

tiba-tiba. Suasana yang penuh konflik, fanatismc primordial. dan anti

dialogis sudah bertumbuh dan merajalcla di Indonesia sc\ama beherapa 

dekadc sebclumnva, dengan pasang-sllrut di sana-sini Bahkan sesung

guhnva keadaan e1emikian tidak saja mencekam Indonesia. tetapl Juga eli 

bal1\ak haglan lain di dunia pada masa yang hampir bers:unaan SCdlkit 

ham ak sampal han ini kita maslh ikut menanggung akibat-akibat dari 

pergolakan ma~;a itll. Yang mcnjadi korhan bukan hanva LEKRA atau 

tradisi Mar\.lsme sccara umU11l, tctapi kalangan yang puh lebih !uas 

Dcngan l11ell~ adan kcdudukan historis kita scperti itu. makalah 1111 

akan mencoba I11cmbuka kcmbali sebuah dialog dengan masa lampau. 

Tcrmasuk dcngan tradisi Marxisme yang sdama mi terlcpas dan kancah 

dialog nasional Yang kita butuhkan bukan mcmbuka-buka kcmbali luka 

lama. Hanya dengan sikap dewasa kita mampu membekali din ke abad 
21, memcriksa SCC3ra lebih lllas. kreatif dan berjarak apa \ ang terpdi 

pada abad 20 ini Tidak mungkin kita membicarakan masY.:1.rakat Indone

sia di akhir abad 20 ini. dan mcnatap abad 21, sclama kita masih 

menyangkal adanya ganjalan besar pada periodc penuh gcml.lruh di tahun 

I 960-an 

Abad yang abn datang sendiri tidak terpasung atal! tcrgantung 
semata-l11ata pada Ma:--xismc dalam versl macam apa pUll Namull kiLl 
dapat I1lcllghindarkan kcbodohan-h:bodohan intclektual \ ang tidak 11l.'r!u 

dalam ll1cnghadapl pertumbuhan kapitalismc di aklm abad 20 dan 11Ien.lL:
lang abad 21, scandainva kita memahami sedikit Marxisme Apa yang 

tel]adi pada tahun-tahun pcrubahan abad mendatang ini Jtlstru sangat 
mel1Jrik. karC!la stllit dibavangkan pada masa-masa perseterllan antara 

LEKRA dengan Manifcs Kcbudayaan 

Dalam bcbcrapa tahun bdakangan tcori dan kritik sastra dan budava 

telah mCl1Jadi pnmadona dalam kajian kcmasvarakatan (sqarah. pO!itlk. 

filsafat hukum. bahkan ckonomi) Jelas ini puh dari imp ian LEKRA mau 

pun Manifcs Kebudavaan Dalam sengketa tahun I 960an dulu salah satll 

kubu 11Ienghendaki Politik menjadi Panglima Lawal1lwa mcngharap 

politik tidak !cbih tinggi atau lebih rendah dari bidang-bidang kchidupan 

yang lam. Temvata pcrhitungan kedllanya meleset. 
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Yang kemudian menjadi kenyataan bukan saja Panglima mcnjadi 
Politik. Kini semakin jelas bahwa sastra dan budaya bisa mcnjadi jauh 
lebih penting daripada yang pernah dikuatirkan atau diinginkan oleh 
mereka yang bcrsengketa di tahun 1960an itu. Tetapi sastra dan budaya 
yang naik pasang ini bukan lagi sastra dan budaya yang dikenal mereka di 
tahun 1960an. Begitu Juga masyarakat Indonesia dan kapitalisme global 
yang bertumbuh sekarang. Teori-teori kcbudayaan yang pcrnah diajukan 
LEKRA atau pun Manifes Kcbudayaan sudah tidak memadai lagi untuk 
mcmahaml scmua tantangan mutakhir. Untuk memahami bagaimana hal 
ini blsa te~jadi. scbuah pcrjalanan sejarah intclcktual yang sedikit bcrliku
liku perlu disimak. Hanya secara ringkas dan sederhana. tentunya. 

Ekonomisme, Aktivisme, dan Kekerasan 

Pada paruh pertama abad 20. Marxismc merupakan salah satu paham 
dan gerakan sosial yang terbcsar di dunia Mustahil kita bcrbicara tentang 
se.larah masyarakat di abad 20 tanpa menyinggung Marxismc. sepcrti 
halnya bila kita berbicara tentang masyarakat moderen dalam 200 tahun 
tcrakhir tanpa menyinggung kapitalisme. ' Pada pcrempat terakhir abad ini 

kita mcnyaksikan tahapan yang serius dari 'krisis Marxisme' dan 
keruntuhan negara-ncgara sosialistik. Dampaknya tidak mung-kin keciL 
bukan saja di bidang idcologi dan konstelasi politik global tetapi juga 
dalam pcrtumbuhan tcori sosial dan budaya. Ini tampak misalnya pada 
apa yang sepuluh tahun bclakangan diperdebatkan sebagai "post
Marxism" , 

])1 tahun 1 <)7() Mclvm Rader mcnulis (tcr1clllahan saya) "Nvans sepamh umat 

lllanUSJa hidup dl 'riongkok, Uni Soviet. dan Eropa TilllUf -- di sana tradisi Marxis 
secant rcsmi ditetapkan sebagai sumber kebcnaran. Di negara-ncgara berkembang di 
Asia, Afrika, dan Al11crika Latin, pcngamh Marx sangat bcsar. Bahkan di negara-negara 
'main' scpcrti Jepang, Eropa Barat, dan Amerika SerikaL pemikiran Marxis 
nCllllnhlllkan tJdak sedikit gcjolak. Sungguh lllustahil lllClllahal11i kckuatan yang lllClll
bentuk sejarah dunia tanpa tahu-menahu Marxislllc" (1979: xii) Dan ini mcnjadi lchih 
scrius hagi intelcktual di Indonesia. karena scbelum dibubarkan 1966 konon Partai 
KOllllllllS Indoncsia (PKl) mempakan partai komunis pertal11a di sclumh Asia di luar 
hckas wilavah Rusia. PKl juga lllempakan partai komunis tcrhesar di dunia, di luar 
Repuhlik Rakyat Cina dan Uni Sovict. 

, Salah satu upaya lUltuk l11cngkaii relcvansi post-Marxisl11e dalal11 konteks Asia 

Tcnggara dilakukan oleh ccndckiawan Malaysia Johan Saravanal11uttu (1995). 
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Apa artinya scmuanya itu bagl pertumbuhan intelcktual di Indonesia') 
Sulit sekali di.lawab dengan pasti. Yang lebih rnudah adalah mcngakUl 
bahwa bagi kita masa ini. semua itu tidak lcbih banvak mendewasakan 
kita secara intelcktual. Namun kcliru jika hal ini dianggap semata-mata 
disebabkan olch karena bubarnya LEKRA di tahun 1966 Gejala scrupa 
agaknya juga mclanda wi/ayah yang lebih luas di kalangan intclcktual 
ASia. kccuali India. Mungkm tidak di Afrika 

Pada saat Marxisme beqaya di mval abad ini. tidak sedikit mtclcktual 
Indonesia yang berusaha mcndalammya sesuai dengan kcsempatan yang 
tersedia pada masa itu. Bersama Islam. Marxisme menjadi sumber 
pcngetahuan dan imajinasi modcren yang paling penting dalam pcrjuangan 
kebangkitan naslOnal. Hal ini terungkap dalam pertumbuhan intelektual 
dan per.1uang-an praktis tokoh-tokoh scperti Sutan Syahrir. Tan Malaka. 
Sukarno. dan Mohamad Hatta. Bagi mereka. Islam dan Marxisme bersifat 
saling mcmperkaya wawasan (Cribb. 1985 257-258) Perubahan besar
besaran tCfJadi se]ak adanya Perang Dingm dl tingkat internasional dan 
Pcristiwa Madiun di dalam negeri (Anderson. 1994. khususnva hal. 133) 

Penghancuran secara lahiriah bahan-bahan pustaka yang dianggap 
berbau Komul1lsme/Marxismc-Lcninismc sejak 1966 mcmang mcrupakan 
salah satu pcnyebab yang paling fatal dan terputusnya rangkaian diskusi 
dan perdcbatan intelcktual dengan Marxisme. Tetapi persoalan kita bukan 
sekadar bagai-mana mencan-cari atau menghidupkan kembali yang sudah 
musnah itu. seandainya hal itu dimungkinkan Kita perlu mengkaji lebih 
Jcrnih dan tenang apa yang musnah itu dan mcnempatkannya dalam 
kondisi scjarah yang sudah berubah. 

Ada bcbcrapa pertimbangan yang pant as dicatat Pertama. Marxismc 
\ang pcrnah dlkembangkan LEKRA. dan dimusnahkan Ordc Baru. bukan 
satu-satuma Marxisme yang pernah ada di dUl1la Tidak ada jaminan 
Marxisme yang dianut LEKRA itu. scandainya tidak dilarang dan 
seandai-nya tanpa perubahan yang mcndasar. akan diterima dengan 
bcrsemangat olch generasi muda Indonesia pada masa ini. Kcdua. 
Marxlsmc yang berjaya sepan.lang paruh pcrtama abad inl di mana-mana 
mcmang lcbih bcrkiblat pada ckonomismc dan dalam banyak hal 
mcrcmchkan kebu-dayaan dan intclcktualisme Dalam hal ini mcrcka tidak 
jauh berbcda dari wawasan developmentalism kapitalistik (yang di 
Indonesia disebut Pembangunal1lsme). Ketiga. scbagalmana di negara 
lain. Marxisme yang sempat berkembang pesat di Indonesia menjadi 
sumber ilham sebuah gerakan sosial dan partai politik dalam situasi yang 
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sangat kalut Marxismc di sini bukan topik perdcbatan intclektual. 1l1llah 

salah satll scbabnya. mengapa Marxisme pada pcrkembangan PKI dan 
LEKRA tampak sangat garang elan kurang bcnninat pada pcrgaulan 

dialogls 

Hingga Pcrang Ounia Pcrtama Marxisme \ang bcrpmat di Eropa 

Timur elan Tcngah merupakan Marxisl1lc para aktn is pada uSIa 
duapllluh-an \;1cn:ka kurang tertank pada keC4lngglhan leOri. blar pUll 

111l:rcka blsa memdikl pemahaman teorctik \ang kuat pada pokok-pokok 

\ang mendasar Minat mereka \ang terutama tcrpusat pada analisa ekono

mi. karena pada mas a itu tcrjadi pertumbllhan kapitailsme yang lliar 

biasa. Minat pada ekonomt ini kcmudian disambung dcngan Kallan politik 

menvusul Rcvolusl Rusia 1905 Teort pclitik pCfJuangan kclas a la 

Marxismc dikcmbangkan sccara canggih okh Lelllll ;\all1Ull hll1gga di 

aklm masa federasi pekerla dunia 'InternaSlOnal Keelua' (191·+) kiblat 

L~kOtlOl11ISmC 1111 masih mcndominasl Marxismc sccara kescluruhan. Dua 
corak Itu --- aktl\lsmc dan pcrhatian pada analisa ckonomi-polttik .. - juga 

!l1C\\,Ullal Marxis gcnerasi pcrtama di Hilldia Bclanda lni berbeda sckali 

dcngan gcnerasl Aidit yang digambarkan Bcn Anderson !chih berwatak 
'politikus profcsional'" (1994 130-132) 

Pada bcbcrapa dckadc scsudahnya Marxlsme tcrccrai bcr~l! o!ch 

pcrubahan-pcrubahan bcsar. Terpdi Pcrang Dunia Pcrtama. Tak lama 

scsudah itu Stalin mcnguasai Partai Komunis lil UIlI Soviet dan 

mclakukan bcrbagai pcnll1e1asan yang ImTambah bcrbagai \\tlavah di 

Eropa Oi luar Um Soviet tCI]adi berbagai kckacauan dan kekcrasan yang 

m:ng\:rikan FaSISll1C mula-mula muncul eli ltalia. Kel11udian dlsusul NazI 

dl Jerman. Austria. Hungana, dan SpanyoL CekoslovaklZl. dan Pcrallci~ 
Marxlsmc mengalaml kcmacctan 

Walau dalam banvak hal Marxismc di Indoncsia bertumbuh Sl'cara 

terpisah dari apa \ ang terjadi di Eropa. iklml politlk yang kcruh dan 

pcnuh kckcrasan juga mclanda tanah Jalahan Hindia Bclallda paela \\aktu 
yang kurang !cbih sama. Generasi Aidit scperti dikutip ell atas, bertulll

buh pada masa Rcvolusi Kcmcrdckaan yang penuh dcngan ketidak

pastian. scrba dannat dan keras. Apalagl 111l dipcrparah o!ch masa 

PCI1Fljahan faslsmc Jepang Ocngan latar belakang penuh kekcrasan dan 
scrba elikotomls kawan-Iawan scmacam Itulah LEKRA bcrtumbuh 

sebagal Icmbaga yang gmt mcnycbarkan pcndielikan Marxismc. dan juga 

Realismc Sosialis. dengan niat yanq diyakil1l serba mulia Idrus merupa

kan scorang sastrawan yang mcmbcrikan scdikit gambaran kcpada kita 
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tentang suasana Rcvolusioner ada waktu itll sccara gamblang Tctapi 

karcna sikapnya yang sinis tcrhadap Rcvolusi. ia dimusuhi LEKRA 

Bagi banyak pcngamat dari luaL LEKRA pada zamannya sendin bisa 

tampil sebagal sosok vang mcngerikan. Apalagi blla ditampilkan dalam 

bcrbagai kisah di luar kontcks sCJarahnya kcpada gencrasl l1luda di 7:aman 
Ordc Baru I III , Itu sebabl1\a. dapat dibavangkan betapa sulit bagi intckk
tual Indoncsla l1la~a ll1i ll11tuk mcnghargal apa yang tebh dikcfJakan dan 

Iilgll1 dicapzll olch LEKRA Apalagi pokok-pokok pcmikiran Marxismc 

dan Rcalist~1C Sosialis Yang berkcmbang pada \Vaktu scdcl1llkian ortodoks 

dan Il1strumcntalis. 
Dan segi tl'ori. sq)Crti (iil!la~; dcngan kritis olch Foulchcr (19)16). para 

tokuh LEKRA kbih ban) ak lI1cmpcrgulalkan . isi' tcrbaik yang sch;lnIS-

11) a disampaikan dalam scbuah kana sastra. dan bukan hcntukll\a 

Seakan-akan bentuk-bentuk karya sastra itll sendin netraL dan dcngan 
delllikl<ln dilcpaskan dan ana lisa matcrial ismc hlstons Ballyak yang 

Illcl1gduh dcngan mutl! brya-karya d~lfi sastra\\an LEKRA tcrkpas dan 

pcrsoalan scjauhmana hal Illi C1isebabkan okh doktrin yang dianutnya 

Kritik dan kcluhan scrupa bahkan bcrcdar di kalangan LEKRA 5elldiri 

dan orang yang bcrsimpati pada lllcreka seperti Bung Kamo Ocngan 

alasan ~ ang S:ll1l:l. sulit dipahami pada masa ini (30 tahun sl'slidah kc:run

tllhan U::KRA) i11cngap:l karya-karya LEKRA dilarang dC:lgan pcrasaan 

kuatlr balma masyarak;it Indonesia akan tcrpukau dan terpcngaruh 
old1l1~a Apak'lh ini bukan pengbargaan yang bcrlcbihan kepada mcn:ka') 

Atau penghinaan pada daya pikir kntls mas\arakaf) 

Oalam kontcks scmacam 1111 akaJl puh lcblh ll1uelah n~enghargal ke
canggihan rclonka l;mal1-1,man LEKRA yang bCfscmbO\an Hum;ll1ismc: 

Universal Apabgi pada masa-ll1asa sl'karang yang ditandai olch scmakin 

stabilnya pcrtumbuhan kapitalisl11l' dunia, liberalismc pasar dan politik. 

serta semakin canggihnya ideologi burjuasl le\vat budaya konsul11erisme 

Persoalanm a bllkan sekadar karcna orang-orang LEKRA kurang cerdas 

elalam teon mallplill praktek estctika Pada tahun-tahun ilu. khususll\a 

sCJak Ill'll). estctikZl memang bukannya prioritas agenda ke~ja intdektllal 

I11crcka yang utama. Apalagi bila pcrbincangan cstctika dipisahkan dan 

scprah pcrJuangan kclas tcrtindas 
Scpcrti tclah discbutkan tadi. Marxlsmc di bidang kcbudayaan yang 

pernah dipcrkcnalkan LEKRA bukanlah satll-satunya Marxislllc yang 

pernah ada eli dllllJa. atau bahkan di scputar Indoncsia. Mcnurut Foulchcr 

(l9R6 2(6). eli antara LEKRA dan PKI scndiri terdapat pcrbcdaan corak 
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Marxisme Masing-masing mengembangkan variasl Marxismc yang ber
beda dan secara mandin walau masih bersumber dan tradisi yang sama. 
Yang tak kalah menggoda adalah apa yang ditanyakan Foulcher (1986: 
2(8) apa kira-kira yang mungkin dapat tc~iadi pada nasib Realisme 
Soslalts dan LEKRA seandainya mereka tidak dihancurkan pada tahun 
Il)66 ') Akankah mereka Icbih canggih dan menghargai kebudayaan serta 
estetika') 

StruktUl'al versus Kultural 

Ada yang ironis pada pertumbuhan Marxisme di zaman LEKRA 
Secara teort. Marxisme LEKRA kurang menghargai otonomi dan dina
mika gagasan. Namun dalam prakteknya Marxlsme di Indonesia secara 
kescluruhan. dan khususnya pada LEKRA dikcmbang-biakkan. lebih 
banyak sebagai teori dan gagasan tentang aksi yang revolusioner. 
ketimbang dite~iemahkan menjadi aksi revolusioner itu sendiri. Sesunggu
I1I1;.-a kiblat pada gagasan. sikap. pandangan seperti itu menjadi clri utama 
tradisi Marxisme secara keseluruhan di Indonesia pada perte-ngahan abad 
20 (Cribb. 1985) Ini terulang kembali dalam bentuk analisa ekonomi
politik dengan bendera 'strukturalismc' di tahun 1980an. 

Itll sebabnya LEKRA sebagai pabrik gagasan menJadi penting bagi 
para penganllt Marxisme di tahun 1950 dan 1960an Dengan alasan yang 
sama Juru propaganda dan politikus kepartaian jauh Icbih diutamakan 
ketimbang ahli dalam bidang-bidang lain misalnya serikat buruh. perhim
punan pctani. atau gerakan wan ita (Anderson. 1994: 135) Rekrutmen 
anggota partai dan sekutu di luar partai Icbih banyak didasarkan oleh 
kiblat pemikiran atau sikap politik seseorang. bukannva asal-usul kclas 
sosial (Cribb. 1985: 264. 2(5) Partai mel1.]adi Icmbaga pendidikan 
raksasa. "menyelcnggarakan ancka pelatihan dan kursus teoretik. menjaga 
Jaringan kerja dengan berbagai sckolah yang didirikan partai. bahkan 
lllendirikan Akademi Aliarcham yang mengkaji soal-soal teori secara 
canggih" (Cribb. 19852(4) Mereka Icbih suka menguasai pimpinan 
negara le\\at jalur fonnal dan parlemen ketimbang revolusi bcrscnJata 
seperti dl Cina. Vietnam. dan KamboJa (Cribb. 1985 261) Sampai
sampal Cribb menyebut tradisi Marxisme di negen im pada mas a itu 
sebagai "quasi-Marxist" (1985· 259) 

Berkaitan dengan hal itu pendapat bcberapa pcmikir Indonc-sia yang 
anti-Marxis tentang LEKRA perlu dikutip di sim Baik Wiratmo Sockito 
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(199:') maupun Abdul Hadi WM (1982 246-7) mcragukan apakah 
orang-orang LEKRA paham betul apa 'scsungguhnya' realismc sosialis 
itu' Bagi mereka apa yang dikerjakan para seniman LEKRA bukan 

mengamalkan doktnn realisme. tetapi idealismc_ romantisme. atau uto
ptsme Artul\a. kenvataan dalam masyarakat tidak digambarkan apa 
adanya. tetapi dibuat Icbih indah dari aslinya. Abdul Hadi WM (1982 
246) memberikan pengharga.:'ln pada Marx dan Engels. karena menurut 
Abdul Hadi keduama tidak dogmatis dan reduksionis dalam menghargal 
sastra dan budaya Abdul Hadi beranggapan yang bertanggung jawab atas 
pelecchan terhadap seni dan budaya adalah Lenin dan Stalin. 

J ika pengamatan kedua orang itu benar. maka bebcrapa pcrtanyaan 
yang lugu tetapt penting dapat diajukan. Apakah dengan demikian 
LEKRA dan karya-karya mereka tidak perlu dilarang karena mereka tidak 
mempraktekkan Realisme Sosialis'i Ataukah. kedua penulis Indonesia itu 
memusuhi LEKRA karen a keduanya menolak idealismc. romantisme. 
utopisme yang dipraktekkan LEKRA') Apakah yang dianggap bcrbahaya 
di Indonesia itu pikiran-pikiran Lenin dan Stalin. bukannya Marx dan 
Engels') Pertanyaan-pertanyaan lugu semacam ini wajar jika muncul dari 
sebuah generasi yang tidak mendapat kesempatan untuk mempclajari 
Marxismc sccara terbuka dan kritis. Kekaburan konsep dan cap semacam 
ini. sebagaimana sejumlah kekaburan lain yang akan disebutkan di bawah 
ini. ternyata bisa membawa korban yang tidak hanya maha besar. tetapi 
juga mungkin sla-sla. 

Dalam scjarah Marxisme di Eropa memang ada sejumlah pemikiran 
yang bertumbuh sendiri-sendiri tapi scaliran sesudah tahun 1920-an 
Mereka mclakukan kritik keras terhadap kecenderungan ckonomisme pada 
Marxisme Klasik. yang Juga mas uk dan pernah berkembang biak di 
Indonesia. Tanpa rnernbuang hal-hal yang dianggap prinsip dalam Marx
isme Klasik (nllsalma materialisme historis. struktur dan pertcntangan 
kclas). mereka Icbih menekankan pentingnya peran kebudayaan daripada 
para tokoh Marxis pada generasi sebelum Perang Dunia Pertama 

TampaknYil Wmltmo Soekito lehih hanvak mcmhaca dan Illcmahami pustaka 

Mar:-.:islIlc kctimhang Ahdul Badi W.M. Yang terschut hclakangan ini tidak dapat 
lIlclllhcdakan realisme SO sial dari realisme sosialis. Kcduanva dipakai Ahdul Iladi 
W.M. sceara hergantian scakan-akan schagai sinonim. 
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Gcrakan yang tumbuh bdakangan il1l dikcnal dcngan scbutan "Westcrn 
[\lar~lslll··. karcn<l berpusat di Eropa Bara! (italia, Pcraneis. Jerman) 
Sd1utan Itl! dipnpukrkan okh Perry Anderson dcngan sedikit mengCJek 
(llJ76). karena ml:nllrutnya Mar\.islllc Klasik yang bcrpusat dt Eropa 
Timur dan Tengah lcblh bematak kosmopol!tal1. Bebcrapa nama tokoh 
\1ar\.ISI11C Bara! yang eukup dikenal dl Indunesla acblah Lukacs. 
(jr:mlscL BCll}1l1111L Horkhcllller. rYbrcus. Adorno. SarIn:, dan .'I.lthusslT 

I\/lar\.isllle !3aut S:111gat pllltmg ciisebuti-.an dl~,illl kal ella bL'berapa 
ala:-;an Pertal1l;1 .Jail \ ang terutall1a. tradlSI 'brxl~mc Barat l!11 mCllladl 
';;\lah .;atll tOllggak tcrpcatll1g dalam kapall ,;osial dan buda\ a di paruh 
kcdua ahad ,20 Jill Kana-kan a ll1ereka I1lCnJadl pcndurong utama b:l?! 

kdahlran SL'IUln!;dl 1...;1[\,1 laill pada dckadc bcrikutma \ cmg pallllt' 

berpcngaruh 1"Jda 'iISa abaci 20 dCllgan labd 'post-:-;trukturalIsnlL' 

Dampakm;1 Slld;lh sediklt tcrasa til Illdone~;la, dengan bl'berapa llama 
kunei sepcrtl FmicaulL Derrida, dan Said. Sl~jak lumbu!Jl1\a Mar'\lsmc 
Bar:.)! ini, \\3ph Ma,"xlsmc bcrubah secara bcsar-bcsaran SembO\an 
Polttik adalah Panglima lama kclamaan tcrgCSlT sccara tidal... rCSllll Jail 

tidal... sellgap okh kceenderungan I11ciJobatkan Sastra ',ebagal Pnllladona 
Kcdua. dJ Indonesia para pcb:rJa scni dan buda\a \ ang bergabung 

da!am U' KRA tcltllnpa kcmalangan. Mcreka tidak dibcn kesempatan 
o!ch seiarah untuk berkcnalan dcngan Mar'\isl11e [brat Dan scJlkn \ allg 
sa\a kctahlli. .I11stnl bcbcrapa pcrcik pcmikiran ]\1ar:'(!sme BaraL 
khu~llsl1\a kan a-kana pelllikir Frallkfurt dan krm31l dan Sarlrc dan 
Pcranel::'; bcn:dar di kalangan nll'reka yang pernah/keI11l1lhan dll1lLlSulli 
okh LEKR!\ ~~,~kali lagl jill mCllunJukkan bdapa kllll1plckst1\<J lJcrtUl11-

buhan Pl~Il11kirall intdektual eli dalam maS\ar~lkat rnodcrC:ll Juga pU1\C

haranmC\ eli Indoncsia. Betapa kava waiah pcradaban kita scand~illl\ a 
"uasana dialngls tdah !cbill bamak mCnYertll pcrtumbuhanllv:l. :-\;llllllll 

dalam kel1\ataanl1\ a bUhan Itl! Yang tcrJadi. Mas\arakat tcrkO\ak-kO\ ak 
okh bcrbagai pcngkotak-kotakan \ang scrba (iII-,otonlis 

Lambatnya pcn~;cbaran k~~jian budaya Marxlsmc Barat di IndoneSia 
tidak scpcnuhma disebabkan olch kcterbatasan-kctcrbatasan eli nl~gcn Illl 

1l1l Juga bcrslllllbcr dari kclambanan pcrtlllllbuhan Illcr,:ka eli tanah 
asal!1\ a scndiri Bangkitm a minat besar-bcsaran kaul1l Mar\.is dl Eropa 
tcrhadap sduk-bcluk sastra dan bud;l\a didorong olch bcbcrapa scbab 
Misainya. kelenuhan dan kctidak puasan mcreka pada dctcrmil1lS111C 
ekonomi yang sudah disll1ggung di atas. Kcdua. sClumlah kana Marx 
yang bcrgumul dcngan pcrsoalan-persoalan filsafat dan idcologl ditclllu-
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kan bclakangan scsudah Marx wafar. Ketlga, tcqadi kekalahan politik dan 
ckonoll1l Yang bCltubi-lubl pada gcrakan kaurn pckcrja sosialis yang 
maneliri dan tcrorganlSlr di sl:luruh Eropa untuk waktu yang lam.! Kan a
kana iVIar~isme 13arat il11 sCllam lllcnunggu bcbcrapa pullih tahull 
sebclum ditcrbltkan dall dttlT]Cmahkan ke dalam bahasa Inggn~ 

Alasan rcraklm mcngapa i\laD-ismc Barat perlu disebutkall dlSll1l iabh 
karen3 relc\ anSII1\ a pada nasIl1 yang lllCl1ll1lpa kaJlan buda\ a sCJ3k lahull 
19)\0 P;lda dcbdc 1')XOan. ulltuk pcrtama kalima dalam sCFlI all Ordc 
BanI. Mar'\lsl11e kcmball (iIperkcnalkan sceara tcrbuka dl dcpan puhhk 
Kall IIlI bukdll "kh SCbU.lh orgal1l~asl alau partal polItIk. nal1ltlll ulch 
seorang ll1kkktlul \ ang hal'll lll\:raih gclar pendidlkall akadL:illik tcrtl!lgg! 
di scbuah lIlHhTsitas bergengsl dl Arncnka SenkaL \akni ,\nef i3l1tilman 
1m l11erupakall tll1daLll1 \ ang silllgat bcram d~l.n menge.lutkall bamal 
plhak Tap! yang periu dlbahas lli SInI bukan soal Itu Valig pcrll] 
ditimbang adalall pokok-pokok pCllllkmm Arlcf serra l1:11npakm a bagl 

kaJlan buda\a yang ada \\aklu Itll. 
1\llar~lsme \ ang dlperkcnalkan (kcmbalt) kc IndoneSIa okh And' 

Blldlll1an dalam bamak hal dckat ~ckall Gcngan Mar\.lsme \ ang dlpciapn 
dan c!Ipl;rkcl1alkan para eendddJWall IndoneSia pada dckadc-dekade ~l\\al 
abad IIll l\1ar\.ISI11C 1111 mebkukan analisa kelas pada CkcmOll1l-poiltik 
global. dan pUJ1\ a kcc,..;ndc-rungan bcrst1~lt di.:Icrmlfllstlk Facia POSISIll\;t 

sebag<'1 orang \ ang mempcrkenalkall scsuatu \~ll1g mas!!] aneh dan banI. 
apalagl Ic\\at media massa. Artcf ttdak bisa tldak hams mclakukan 
rcclukslOlllsmc dan slmplIfik;Jsl Apalagl l<l suka I1lcJ1ulis dengan ga\<\ 
pokmlk SelllllZl Itu dilakukw Ancf dcngan sangat haglls Tuilsan
tu Iisalll1\ a tcgas.lcias. pro\okatlf dan argumcntaSll1\Cl kuaL Tid~lk heran. 
ban\ak eendckla\\an ll1uda pada m<lsa depolItisaSI NKK/Bl\.K FH.!t 

tcrplkat berat olell barang hanl lilt 
Marxismc \ ang dipclapn And lc\\at pellehdikan tinggl eli Amenka 

Scrikat dl paruh kedlla tahun I 'nOan clan kel11udlan elIolah lilltuk kaJlan 
indoncsla dlkcnal dl,ngan Isttlah . srruktllrallsme Mar~ls' dan . ekullolllI
politlk·. KaJlan Scl11<lcam lIll Illcnpdi marak pada akhlr tahun 19hOan 

hingga akhir 1970an karcna l1lcnJamumya bcrbagal kritlk SOSll)logls di 
bcrbagal ncgara bcrkcmbang tcrhadap provck-provck Pcmhangunan yang 
sangat (,;knokratIs, kapltalistlk. dan otoritcr Dlia tcon dari bansan kntlk 
im scm pal tenar dcngan nama ·tcon kctergantllngan' dan 'sistcm dunia' 
Pada mtinya, teon-tcori l!11 mcnunJlIkkan hubungan mtcrnaslOnal \ang 
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tidak berimbang akan mcmperparah (mengembangkan) ketergantungan 
negara-negara berkembang karena dihisap negara-negara kuat. 

Ketika dibawa ke Indonesia, Marxisme seperti ini dipopulerkan oleh 
Aricf dcngan istilah pendekatan 'struktural' fa tidak punya banyak 
pilihan sclain mclakukan perlawanan kcras terhadap apa yang pada waktu 
itu scdang dominan dalam teori dan kajian sosial dan budaya. Apa yang 
sedang dominan waktu itu oleh Arief diberi cap pendekatan kebudayaan 
atau 'kultural" Sejak itu dikotomi antara 'struktural versus kultural' 
mcnpdi populer dan dikembang-biakkan secara cepat di kalangan para 
penulis dan kaum terpclajar. Sejak itu pula status dan gengsi kajian 
kebudaya.'ln mcngalaml kemerosotan. 

Perdcbatan 'struktural versus kulturai' itu perlu diulas secara rinci 
Tctapi hal itu di luar Iingkup bahasan kita sekarang. Perdebatan itu tidak 
sekcras pertentangan 'Realisme Sosialis versus Humanisme Universal'. 
karena pada tahun 1980-an stabilitas masyarakat diamankan oleh negara. 
khususnya ABRL Tetapi kembah lagi seperti pada mas a sebclumnya. ada 
sejumlah konsep/label yang membingungkan dan reduksionisme yang 
tdah memiskinkan bobot intelektual pcrdebatan itu. Semua ini menyulit
kan berlangsungnya perdebatan yang seru dan produktif 

Singkat cerita, pendekatan kultural yang sedang dominan pada waktu 
ItU kclabakan menghadapi berbagai serangan dari strukturalisme Arief 
Perdebatan tidak berlangsung berimbang. Sebclum memahami struktural
isme Mar:xis di tahun 1970an itu, Arief tclah lebih dahulu menguasai 
scluk-bcluk kulturalisme sebagaimana diwajibkan kepada kebanyakan 
ilmuwan sosial di Indonesia pada zamannya. Sebagian besar lawan-Iawan 
debat Arief menguasai kulturalisme sebagai satu-satunya paradigma dan 
idcologi Bukan saja mcreka tidak menguasai scluk-bcluk strukturalismc 
Anef Mcrcka juga tidak mcngenal kajlan-kajian budaya yang dikembang
kan Marxlsme Barat. dan yang mungkin dapat membekali mereka dalam 
menghadapi kritik-kritik Arief Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 
paradigma ilmu sosial dan budaya pada waktu itu bersifat sangat 
instrumentalis. konscrvatif dan macet. Keadaan ini dapat dipahami 
scbagai akibat hilangnya lawan-debat dan mitra-dialogis dalam pertum
buhan intclektualisme di dekadc awal Orde Baru. Apa-apa serba tunggal 
dan patuh pada status-quo. 

Sebaliknya. Arief sendiri pada tahun-tahun 1980an itu tampaknya 
tidak cukup mcndalami Marxisme Barat walau ia pcmah mengenalnya. 
Arief tampaknya juga tidak pemah berminat mempelajari sejarah 
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strukturalisme Eropa sccara umum. Apalagi perkembangan post
strukturalisme A.kibatnya. perdcbatan 'strukturalisme versus kulturalis
me' tersendat disitu. Arief pun tidak mcnemukan lawan-debat yang layak 
untuk semakin mematangkan pemikiran-pemikirannya. 

Nasib yang kurang lebih sama terjadi lagi pada pcrtengahan dckadc 
1980an kctika bcrlangsung perdebatan tentang sastra kontekstual 
Perdcbatan itu macet pada ide-ide polemik yang masih mentah. dan sibuk 
dengan s~jumlah pcngulangan penJelasan atas kesalah-pahaman tentang 
bcbcrapa konscp kunci. Atau mclayani tuduhan-tuduhan bahwa gagasan 
sastra kontekstual menghidupkan kembali pikiran-pikiran LEKRA 
Schingga Juga tidak scmpat tcrjadi polemik di antara mereka yang 
biasanya sama-sama digolongkan sebagai pcndukung gagasan sastra 
kontekstuaL tctapi sesungguhnya punya sejumlah perbedaan mendasar. 

Ada yang ironis dan sekaligus rancu pada perdcbatan yang dinamakan 
~ strukturalis versus kulturalis' di tahun I 980an itu. Celakanya pcnamaan 
ini terlanjur populer di Indonesia paling sedikit dalam satu dekade 
terakhir. Karcna hal ini punya akibat pada nasib kajian budaya. kita pcrlu 
menyimaknya scjcnak. Scmentara Marxisme boleh dibilang strukturalis. 
tidak semua stukturalisme adalah Marxismc. Semcntara ada ragam-ragam 
Marxisme yang mercmchkan scni dan budaya, tidak semua Marxismc 
bcrsikap dcmikian Dan tidak semua kajlan budaya bertentangan dcngan 
Marxisme. apalagi dcngan strukturalismc. 

Bila ditinjau secara mendasar, pada prakteknya semua disiplin ilmu
ilmu moderen mempraktekkan strukturalismc. Scmuanya bekerja dengan 
asumsi adanya hubungan yang niscaya di antara unsur-unsur dalam 
sebuah bangunan dengan pusat tertentu, dan unsur-unsur itu mcndapatkan 
fungsl atau maknanya yang baru sebagal kesatuan dalam bangunan 
tersebut. Tetapi sebagai scbuah nama bagi aliran pemikiran dalam scjarah 
intclcktuaL ~strukturalismc' justru berasal dari kajian budaya. 

Pertama-tama strukturalisme itu bcrkembang di Iingkungan pengkajian 
bahasa. Ahli bahasa bemama Ferdinand de Saussure dari Geneva (Swiss) 
diakui dunia akademik sebagai Bapak Strukturalisme. Strukturalismc 
kcmudian dikembangkan di Praha oleh para ahli bahasa dan sastra. di 
antaranya yang kita kenai di Indonesia adalah Roman lakobson. Struktur
alisme Icbih populcr di Iingkungan yang lebih luas setelah berkembang di 
Pcrancis Icwat kerja antropolog Claude Levi-Strauss dan ahli semiotik 
Roland Barthcs. Dalam scluruh tradisi strukturalisme ini. kebudayaan 
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dianggap sebagai suatu struktuL dan dikaji sedlkit banyak dengan 
prosedllr stmkturalis 

Dipandang dari scjarah ini. dikotomi 'struktural versus kultural" mell
jadi lucu. Oitmjall dari praktek_ 'stmkturali~·me - Indonesia tahun I q~O-an 
Yang dipclopon Arid' Blldiman dan digcman para intclektual ll1uda 
mclakukan apa yang Justru dikecam Mcrcka mdakukan pCl1\eharan 
gagasan (Iewat diskusl. artikcL atau tr~unll1g) sl~buah clli kcqa 
'kllitural" dan bukan perombakan strllktural yang rcvolllslOl1cr pada 
tll1gkat matenal dan makro Ini lllengmgatkan klta kCl\lbali pada 
pcrbcdaan di antara apa yang c!ulu c!ikotbahkan da1l (hkcrpbn olch 
LEKRA. 

!\1enyambut Abad 21 

Semcntara di Indonesia 'strllkturahsmc' Arid~ Budilllan I11cngguncang
gUl1callg pranata dan paradigma i1mu-i1mu soslal yzmg scdang dibual olch 
pcndckatan 'kultural". scrztngkaian pcristl\\<l !lltdcktual yang pL:ntillg 
tCrjadi di bLTbagal kawasan di Illar Indoncsla. KaJlan bud;\\a Il1cngaianll 
scbuah babak baru dalam. scprahnva 1\1akna 'kU\tUl'- l11l'nga\ill11l ~ll:r

ubahan fundamental sekltar satll dckade bclakangan. 
Sdama kblh dan satu abad istIlah kultur!budava herkembang di 

lmgkungan antropo!ogl khususma di t:am<lll kolomal·· dalam 
pcngertian sistcm I1llai. pola pcrilakll. tradisI. kcblasaan. atall benda· 
bvnda tcrtcntu \ ang dikaitkan atau dianggap hnkai t lkns~Hl tata-hldup 
dan .Fllidill mas\~Hakat tcrtcntu. Sclll\1gga blS;} mUllClil gag,1san (c!llang 
mlal budaya \ ang khas. yang murni/otcntlk atau palsllitcrccmar Ada 
i:-tilah-istilah scperti kebudavaan Jawa/Ba!J/Sunda. atau kebudavaall 
tradlslonal! modcren Pengertiall 'kcbuda\aan' scpertl Ilulah \al1g scmpat 
I1lcnpdi Panglima dalam kaJlan ilmu soslaUbudava dl indom'sl:l pacta abad 
1111 dan diserang And' Budlman dengan mudah ell tabun Il)XOan 

Pada dckadc yang sama di luar IndoneSia scjul11lah IIltclcktllal mcng
gulati apa yang discbut scbagai -KaJlan Budaya' (Culfuut! S/lId,e\) Ini 
mempakan scbuah kecendcrungan/gcrakan intclcktual bam dengan ScjUIl1-

lah aSUI11SL. minat sclera. dan paradigma yang sangat bcrlKda dan \ ang 
pcrnah kita ken'll sebclumnva Maka scbagal nama. huruf-huruf yang 
menga\\ali sebutan ItU clap at clltulis dcngan huruf bcsar Walaupun slllit 
untuk mcmbcrikan ddil1lsll1va. Kajlan Budava 1111 l11empUl1\al bebcrapa 
ciri yang mcnonjo\ 
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Pcrtama_ Kajian Budava ini menolak esensialisme. dan l11eyakini 
balma buc!ava apa pun merupakan sebllah konstmksi sosial Blikan 
scsuatu yang alammh_ tIba-tiba ada_ atau bcrtumbuh dan lllcmatu dcngan 
l11asvarakat tcrtcntu. Karcna itu tidak ada satu pun budava yang pum a 
batas-batas tcgas (ini budava A. itu budaya 8) Tidak ada satll pun 
budava mutaklm yang tidak terdiri dan campur aduk bcrbagal llnsur 
Dengall kata bin. Kapan Buda\a il1l !cbih akrab dengan post-struktural
Isme kctimbang dislPJin strukturalisl11c. vang Mar-..;is m::lll pun 11011-
Marxis 

Kulua. Kall~1ll Bud~1\a bllkan ~:ckadar mefl\'ac!an dan I1h:ngakul 
adall\<1 praktd.. kcbuda) aan pop at au schari-hari. Lcbih .!auh !agio la tidak 
I11cmbcdakan status di antara v:lng schari-han dan pop dan yang biasall\a 
dianggap sellus atall rcsmi. SCl11uanya dianggap tercampur aduk. dan tak 
puma batas yang tegas Kalian Budaya 1111 !cbih bcrmmat mcngamatl 
praktck kelmlupan s .. :han-han dan 'mcmbaea' maknall\ a \;Jng tampIl 
kasat-ma!a dl permukaan BlIkan mCllcari-can hukul11_ slstcm. pola atau 
aturan-aturall \:lI1g tcrscmbum I di balik gCJala IU<1L atall \an.!!, abstrak 
dan I1lcml'luruh. KaJlan Budava !cbih bermillat mCllccrmati kCl1lalcmuk
an. pc( :-/m)hccb.all. kctcrbcLthall_ dan kctidak-sinilmbllngan IKrb,lg,ll 

pcnstmCl_ gcpb. atall idcntItas soslaL BlIkan pcrsamaan. kcutuhall. har
mum_ kVSll1Zll11hungan \ allg biasa dncliti dabm ilmu··dmu sosiallbuda\ ~l 
sdama 1111. 

Kc·tlga. dckal Jcngan :\1ar:-;LSl11v dan bcrbeda dari praktcl-.. antluplog! 
\·,lllg laDm. K<lJian Buda\a ccnc!erung bcrsifat sangat pulitls K.l.ihll1 iIi! 

ll1cngutalllakan pcrsualan huolillgan kckuasaan \ ang tHllP:ll1g dan pClluh 

kckcrasan Bagalmana pCr~ISI1\ a hubungan itu bcrlangsung eLlil <IP;1 

pcrslsm a \\ ullHJ kcku<lsaan ItU I11cnpC!i sebagl~lIl dan persUJ Ian \ dllg 

(llgul11uii lanpa habls-habISm<l dalam Kallan BUc!;l\<l Hal-hal itu 
bllLlI1ll\a sudah cl!rul1l11skall sccara tcgas scbagal alat-<lnalisa \al1g slap
pakal. 

Kajl<ln BlIda~ a memang SCll1ula bertumbuh di pusat-pllsat pcndillan 
clit eli ncgen-nvgcn . Barat' yang kava Tctapl dalam \\ aktu rclatlf slI1gkat 
clua gCJala pantas dicatat disini. Pcrtama. kcgiatan Kajian Buda\a serupa 
itll l11ul1cul di sClumlah lmgkungan ccndckiawan elit di negara-ncgara 
'Bcrkcmbang'. cntah yang kava (scpcrti SlI1gaporc. Australia. Hong 
Kong) atall 1111Skll1 (India. ('ma. FIJi) Oi Indonesia. pcluncllran Jurnal 
KlI/um pada tabun 1994 clapat dlanggap sebagai langkah keci! rmtisall 
Kapan Buda\a semacam 1l11. Untuk ka\\asali ASla-PasIf'ik. SOll!hells! 
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Asian Journal of "Social ,"cience menerbitkan edisi khusus (Vol 22. 1994) 
yang menjadi penerbitan rintisan di bidang yang sarna. 

Kedua. forum-forum bergengsi di 'Barae sendiri semakin lama 
semakin dikuasai olch intelcktual kulit berwama dari 'Timur'. Bahkan 
salah satu karya-tulis yang bolch dianggap sebagai pemicu terpenting dari 
Kajian Budaya ini adalah Orientalism karya Edvvard Said (1978). Sejak 
itu nama-nama seperti Gayatri Spivak. len Ang. Homi Bhabha. Pratha 
ChatterJee. Dipesh Chakrabarty menjadi tenaL Sejumlah buku teks berisi 
kumpulan tulisan di bawah rubrik Kajian Budaya mendadak bermunculan 
dari pencrbit-penerbit paling terkemuka (tengok ulasan Grossberg. 1994) 
Yang perlu dicatat. sebagian tcrbesar dari buku-buku di 'Barar' ini baru 
terbit di tahun 1993. Betapa singkat jarak waktu 'Barar' dan 'Timur' 
dalam Kajian Budaya di akhir abad 20 ini jika dibandingkan dengan jarak 
"vaktu yang ditempuh oleh Marxisme (Klasik dan Barat) dari Eropa ke 

Indonesia pada beberapa dekadc yang lalu. 
Sulit membayangkan bagaimana strukturalisme ala Arief Budiman 

yang diperkenalkan tahun 1980 dapat bertatap sapa dengan Kajian 
Budaya ini Bukan lagi studi ilmiah tentang kebudayaan ala. antropologi 
Indonesia yang belum banyak berubah selama setengah abad bclakangan. 
Yang lebih mudah diduga ialah reaksi para tokoh LEKRA dan Manifes 
Kebudayaan terhadap perkembangan Kajian Budaya di akhir abad ini. 
Kemungkinan bcsar keduanya akan sama-sama bersepakat untuk meno
lak. 

Tentu saja perkembangan mutakhir dalam Kajian Budaya ini tidak 
terJadi secara tiba-tiba. terlepas dari gejolak dunia di luar wilayah intelek
tllal Dan olch karena itu. sebagal penutup makalah yang sudah 
berkepanJangan mi. saya mgin menyebutkan beberapa pokok yang pantas 
dipertimbangkan dalam memilih agenda kajIan klta di tahun-tahun 
mendatang. 

Paling tidak di Iingkungan Indonesia tclah terjadi pertumbuhan 
kapitalisme yang sangat besar sejak tahun I 980an. Bukan saja jumlah 
orang yang kaya bertambah. dan jumlah kekayaan mereka bertambah 
Yang terjadi adalah sebuah konsolidasi hubungan-hubungan sosial 
berwatak kapitalis yang bclum pemah sekuat sekarang dalam seluruh 
sejarah NusantaralHindia Belandallndonesia. Semua ini mengingatkan 
kita bahwa wawasan pokok dari tradisi Marxisme masih tidak dapat 
diabaikan dalam kajian tentang masyarakat mutakhiL Tetapi sekaligus 

REFLEKSI KEBUDAYAAN - 21 

alasan nyata balma Marxisme sendin tidak memadai lagi untuk kajian 
tersebut. 

Apa implikasinya bagi kita yang berminat pada K<l:Jian Budaya') 
Pertama. tclah terjadi perubahan penting pada etika ideologilbudayal 
selcralmakna menJadi 'kaya' dalam dua hal Sclama beberapa dekade 
abad il1l. baru sekarang inilah pengusaha kaya tidak lagi menjadi malo 
l1lemamerkan kekayaannya Kedua. menjadi maha kava tidak lagi cukup 
dianggap hebat Mereka mulai menjelaJahi gaya-hidup yang canggih 
scbagi kaul11 kaya. Dengan khusus mcngumbar narsisme orang kaya Ada 
bcrbagai semmar mcmikat. terhormat dan 'berbudava' Maka banyak pula 
orang kaya membaca pUlsi. bukan karcna mereka suka puisi. tctapi karcna 
mercka kaya l SCJumlah pcrtanyaan lama bcrthcma 'kclas menengah' perlu 
dikaji Icbih serius. sebagai masalah yang berkait erat. 

Kedua. bersamaan dengan konsolidasi kclas kapitalis ini. sedang 
bertumbuh pula sebuah gCJala yang belum pemah ada sebelumnya dalam 
seJarah masyarakat kita. yakni gerakan radikal kaum buruh. Seperti para 
maJikannva. pcrubahan profil kelas buruh ini tidak s<l:Ia berlangsung pada 
perubahan Jumlah mercka atau tingkat penderitaan mereka. Tampaknya 
juga terjadi sebuah pertumbuhan kesadaran kolcktif yang lebih luas dan 
serius tentang apa artinya kerja scbagai buruh. Karcna meluas dan 
scriusnya kesadaran ini. soal-soal yang mungkin tidak langsung berhu
bungan dengan nasib mcreka sehari-hari menjadi penting. Misalnya 
bertcater di kalangan sesama buruh. dan mcnggugat kc pengadilan bila 
pcntas mcreka dihalang-halangi. 

Ketiga. Perubahan kapitalismc itu juga tclah jclas-jclas merubah 
sosok hubungan politik formal antara Negara. masvarakat swasta. dan 
ABRI Pcrhatlkan pertumbuhan baik dalam rctorika maupun praktck apa 
\ ang disebut s\\astanisasi. keterbukaan. debirokratisasi. dan demokra
tisasi. Secara perlahan mereka menggcser kekeramatan retorika Pemba
ngunan dan stabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari. Iiputan upacara 
kenegaraan semakin tergeser olch iklan. videoklip dan filem serio Walau 
tidak sccara tuntas dan me rata. secara bcrtubi-tubi negara melonggarkan 
bcrbagai tindakan represl yang baku di tahun-tahun sebelumnya (untuk 
Ufal<ln Icbih Jauh silahkan tengok Heryanto. 1995) 

Akhlrnva. pcrsoalan politik identitas menJadi agenda kcrJa yang Juga 
mcndesak diperhatikan: naslOnal, etnik. gender. dan agama InIsalnya. 
Pertumbuhan kapitalisme mutahir yang semakin stabil di Iingkungan Asia 
T enggara telah memungkinkan penghayatan dan fantasi yang baru tentang 
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batas dalamlluar negeri bagi kelas rnencngah kota. konsurncn tcrpenting 
tclckornunikasi. turisrnc. dan modc. Oari sisi yang lain gcjala yang sarna 
juga dialarni oleh ribuan pcrernpuan dcsa yang mcnjadi TKW di berbagai 
kawasan Asia Oi sini tidak mungkin dibuat daftar yang lengkap Namun 
sketsa di atas diharapkan dapat rnerangsang sebuah diskusi scrius 
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