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Knsls'BerkepaoJangan 
, ') ,r , K EL UHAN tentang iliriu ( .. ' '.,. .' • :t>awah di tingkatlok;al yang jus.., . 'i'anah Air denganber1;>agai[ 

. sosial Indonesialmkan Oleh Ariel Heryanto tru)?~g fu~~. didengar di f?", :keterba,tasaI).: yan~ telah di~ 
barang baru. Sudah lama . " rum mtemaslonal. Mereka ha- sebutkan tadi. Berlimpahnya sa<-

. dan sudah banyak ilmuwan so-:' " nya mahir melahapbuku-buku tana, sumberdaya,dandaha uri ... 
sHil mengqjukan oto-kritik. Te..: makadalahsejum:lahfaktorlain, ,lah-masalah kUalitatif ,Yang teori dari Bar~t. tukmemajukanilmuscisialya~ 
tapi yang ·dipersoalkan. biasa- )lang ikut menjelaskanrendalI- kompleks dan peka, misalnya Ada yang puriya kualitas isti·:" tersedia di negeri rantim tidak 
~ya hal-hal yang ada dalam ne- .nya sumbangari ilmuwan sosial etnik, agama, gender, sejarah, . mewa dalam semua hal di atas, dimanfaatkan secara niaksiInaI. 
geri sendiri.Misalnya, terbatas- Indonesia di forum antarb~g- atau budaya, I .tetapi jum:lahnya sedikit sekali" :e;riergi dan waktu mereka tersi". 
nya dana untuk pendidikan dan sa. Pengamat;m selintas berikut Dengan kata lam, banyak pe- untukbangsa berpenduduk 200 . ta untuk mengikutigosip politi11: 
penelitian,. kurangnya minat ini menunjukkan bahwa dana, lamar dana dari Indohesiabu- juta. Dan 'y;mg sedikit iIripun ala media massa dari Tanah Ait. 
baca; sedikitnya bukubermutu, . fasilitas,' ataupun kondisi poli~ . kan saja lemah bahasa. Inggris- ( terlalu sibuk dengananeka ke- Misalriya soal . Gvs bur ata~ 
toko buku,perpustakaan, atau tik dalam negeri tidak bisa dija- nya, tetapi juga 'lemah menyY- giatan yang tidak semuanya Megawati bicara apa, dan aw 

.jumal ilmiah: dikan kambmg-hitam untuk sUn argumentasi dalam esai 'dan akadem:ik. Mereka tak punya be!)anya dengan ucapim mereka 
Sewaktu ekonomi Indonesia menjelaskan kondisi dan profil menyusunnaskah usulanmenu- cukup waktu :untuk 'membaca mllggti sebelumnya: ' :. 

mengge1embung(1970-anhingga 'ilmu sosial·Indonesia. Setidak- rut format dan standar antar- pustaka mutakhir, meneliti, Dalam komunitasseperti itu:, 
medio, 1990,:,an)nInuwansosial tidaknya masalah-masalah ftu bangsa. Bt!rbagai ura1an yang apalagi menulis,makalah yang sebuah. Indonesiaminiterben~ 
ikut sibuk, tetapiilmu. sosia! ti- bukan satu-satunya penyebab. pentmg tidak dirinci cukup. je- segar yang tidak memberi~an tuk dengari aneka keunggulan 
da~lebi.h maju:para ~uw~ Dana tersedia '. las; atau~~balikn.yayang ku- b~~y~kmsenti~politi~ll;tauma~dankelemahann~a.:bisana'ad!l 
SOSlal terserap dalam, bITOktasl. " ,rang peptmg 'c4ulang-ulang, ten di Tanah Air sendiri. kehangatan SOSlal, gb~ong-ro:-
pemb~guna~, ko~sultasi bisnis, . Setiap t~un berbag~i lemba- atau ?lbahas b.ertere-~~e. Bah:.. Studi lanjut yong, sela~ na.si peeel~ soto dan 
atau mdustn media ~assadan gaswastaasmgmeny~diakanda- kandiTanahAirsendiribanyak " .' . sate. Tetapl, di sana. Juga ber-
hiburan. sebagai 'bmtang tamu', , na tidak kecil bagi. ilmuwan so~ yang sudah mengeluh lemahnya,. Bukannya Indonesia tidak per- kembang-biak, prasangka dan 
. atau narasumber. Mereka men- '. &ial dan budaya di Asia atau khu~ ilmuwan. sosial kita dalam me- nah puriya ilmuwan sosia! yang ser,itiInE!n SARA ala Orde Baru. 
dapatkaniInbaJan, baik material susnya Asia Tenggara, termasuk nyusun-karaIfgan berbahasa In- cemerlang. Secara historis, pun- Identitas agama, jenill kelamiIl, 
maupun non-material yangtidak Indonesia. Juga bagi kaum mte- donesia; _cak kecerdasan ilmuwan sosial atau ras membelah-belah mere~ 
pemah dijanjikan apalagi dib~ri- \ lektual yang tidak bergelar sar': Gambarim keeil (Ii atas tentu ' Indonesia teIjadi di tahun 1920,:, ka. Kadang-kadang lebih parah 
kanperguruantmggi. jana. Tersedia, dana untukstudi-saja tidak menggarnbarkan so- anhingga1940-an.DimasaOrde _. daripada·di TanahAir.Pergauj.
. Masuknya ilmuvvan sosial ke lanjut (beasiswa), untuk peneliti- sok ilmu(wan) scisial Indonesia Baru dan tahun~tahuri sesudah- an ala Orde B~ru terusbe;rkem-:
ruangp,ubllk tidak mencerdas- an (bagisarjana),penyelenggara- secara umum. Sarigat'mungkin. nya, rriasihada ilip,uwah sbsial bang-biak di rabtau-p~da masa 
kan kualitas diskUsitlan perde- a!l/seminar ilmiah,:pameran ke- ilmuwan sdsialyang cemerlang Indonesia yang -.cerdas. 'Thtapi pasca~Orde Baru hampir"ham_ 
batan: masyarakat madani. Se~ , budayaan,' penerbitan buku,ce-. dari indonesia tfdakm~ngaju- junllah mereka teramat keeil dilll pir tanpaterpengaruhTing+ 
ba)iknya, wawasan dan wacan~· ramah tamu,atau program kun- kan. lamaran. dana pada Jemba- masa kecerdasaIi mereka t!=!ramat kungan liberal di,sana. ' -' . 
para ilmuwan iIri ,ditundukkan', junganantar-bangsa. . ga~lembaga ituj entah .apa pun pendek. Mereka biasanya paliIlg Dengan membeberkanmasa~ 
oleh lcigika mdustri media mas- " Dalam beberapa, tahtill bela~ sebabnya: Tetapi hal yang sarna cerdas tiga hingga lilI).a tahun di lah di atas, tida,kberarti penuli~ 
sa. Tema diskusi, ja'dwal di~kusi, kangan saya mendapat kehor- juga -dapat berlak;u untuk pela- sekitar maSa. penelitian skripsisepenuhnyaterbebas.atau kebal 
dan gaya ,berdiskusi dikemas matan mE;!njadi anggota bebera- . mar dari negara lam. atau disertasi. - dari berbagai _masalah itu!. 
~en~t huk:um dagang da!).. pa p~tiapemilihan par? calon Pertemuan internasional Stu~ pasca-sar:!ana, khUsus- Uraian di' atas juga~idak me4 
media ma~sa: pendek_pendek, penenma dana,semacam ItU. Se-' . . .' ,. nya .di luar nege~, merupakiUl nyangkal i3-danya saI'Jana.lndo~ 

\ serba meiJ.ye!)erha,nakan, dan .'lalu adapelamar darl,Indonl:1si;a 'Ironis 'sekali, di-TanahAir il- :t;nasa paliIlg pro<;luktif daniIlte- nesia yang luarbias,a cerdasnya; 
menghibur yang sermgkali ber- yang berhasil .. Namun dari ta- muwan sosial menderita kurang- lektual']:)agi kebanyakari'iJmu- mtegritas moralliya, maupU!\. 
arti mengejek atau melucu. Ga- , hun ke tahun panitia sedih me~ nya dana untlik pendidikan, .pe- wan s()sial kita. Tetapi: belajar di presta!li akadeIpiknyiJ,secara m~ 
~apena~p~a::r.le.l?ihpE;!ntmgke:- ny~ika~ .sedikimya jumla~ ne~t~an, ata:upe~er?itan~~silpe- negeri ?r?ng b~an ja~an. temasional. Tet?pi jum:lahmel 
tlmb .. ang I.SI. perbmcangan. Bah- mereka lnl. Lembagapemben' nelitlan ... Apalagl seJak ,kriSlS eko- Taksedikit mahaslswa dan. In- . reka terlalu 'ke,cil untuk seb.uaij 
kan gaya'i?erdiskusi ala televisi !iana;maupunpanitiapemilihan nomi tahun 1997. Di luar negeri - donesi<i.yang dikritik rekannya baI]gsa' berpendudull: ,terb!=!s~ 
itu telah merasuk I1fang sern.iI).ar Yang bekerja secara mdependen, ada. cukqp banyak dana sengaja karenahidup bermewah-me- keempat· di duni;a. Dan. unt~ 
dan.kelas di kampus ~erta penu- , mengiIlginkan meratanya para ,disediakan untuk mereka, tetap\ .:wah selama studi di luar negeri. bangsa yang telah terbukti sa~ 
lisan karya ilmiah! penerima beasiswa dari ber- dana itu' tidak dapat· diberikan 'Kalau mereka kurangpeduli pa- ngat kteatif dan cerda~ ,dalari). 

Semua kondisi itu masih di~· ba:gai aspek:jenis kelamin,.ke- ineteka, karena mereka ti<;lak rne- da pergolakan Tanah Ali\seba-.berbagai bidang lam, 
perparah:olehsensor dan propa- bangsaan,bidang ataupun jenis menuhipersyaratan minimal. gai .mahasiswa teknik, kimia,' Beberapa mdividu istimewa 
-ganda ideo.logi rezim Orde Baru. kegiata4. Walau tuntut.an seleksi Ironi lain, Indonesia merupa:'- atau ilmli aram, mungkiIl dapat itu tidak mewakili rekaP-rekan~ 
Tekanan politik tidak, mem-:-' sudah dilpnggarkan, sering ma- kan salah satu- negara terbesar dipahami.Tetapi tidak sedikit nya seprofesLlYJ:ereka hebat bu~ 
bungkam semua ilmuwan, teta-' . sih sUlit memperjuangkan nasib di dimhi. Tetapi Indonesia ter- dartmerekajustru bersikap se- ,kan karena~ tetapi .walaupun~ 
pi juga merangsang sebagian pelSlmar 4ari Indonesia, agarpa- rnasuk negara yang paliIlg sedi- bauknya. Mereka menjadi ultra- lingkungandi TanaliAir kurang 
yang lam untuk sibuk merijaqi ra penerima dana secar~ keselu-- ,. Idtbersuara dalairi perdebatan nasionaliskarena mengalami mendukung bertumbuhnya ilm~ 
aktiVis . politik. ,Ini' juga tidak iuhantersebar merata. mtemasional dalam ilmu sosial: . alienasi sebagai orang asmg, dan sosiql.Prestasi mereka' tidak 

" memperbaiki 'ria~ib i)mu spsial. f)apat didugasalah sat!l kele- Suara akademis Indonesia sa- minoritas. Bersama rekan se- menghapuskan keprihatman ki~ 
Isi benak dan,biear;a Pil-ra ilmu-' mahan parapdamar dari'Indo- ·ngat dirindukan oleh duniafu- bangsa dari'disiplin ilmu sasial, ta dan dunia terhadapriasib il·' . 

, wan yang merljadi aktivis ini pe-, nesia' adalah . bahasa Inggris. temasional untuk kep~tmgan mereka menggebu'-gebu soal In- mu sosial 'qldones~a. K.r,isis mo~ 
: nuh dengan makian dan kecam- Merekakalah dibandingkan pe- semua p~ak. Bering saya men- clonesia, dengan emOl!ii tmggi, neter, politik, dan moral yang 
an terhadap ,status quo; I;'er-, saing segenerasi darinegarabe- dengarke~uhan paJ;,a penyelEmg- nostalgia, daneksotisme. Bu- menyertai jatuhnya ,Orde Bant 
jUqngan dan upaya mereka 'kqsjajahan'Iriggrisataul\meri- garapertemuanakadetnikman- kannyamereka menyalurkan telah menyentak kita semua; 
mungkiIl tullisdari hati-nurani ka, misalny'a India, Fili:~ma, canegara tentang sulitnya men- energi itu dengan mengolah il- KrisjsilmusOsialsudah berlang~ 

\ serta keprihatman terhadap' ' ,atau . Singapura. Juga jib 'di- dapatkan penulis makalah dari mli-ilmu sosial yang ada kaitan-slillg jauhlebi,hlama, dan masih 
·ibangsa'dankemanusiaan. Teta- ,bandingkan cendekiawan J;ndo- Indonesia yang mau dan sekali- nya dengan Indonesia. ,akan herlanjut lebih lama, de..,' 
iPi akibatnya ilmusosial telan- nesia dati generasi 1920-an.,Inigus.mamputerlibat dalam ke- Walau tidak' seragam,di ber- ngan atau tanpa beberapa mdi-'-
! tar. PertwnbuhaI\ilmu sosial ti- . bukan -cuma. soal tata~ahasa' giatan mereka. .' . bagai be~ua para mahasiswa In" 'vidu:ilmuwan Indonesia yang is~ 
!.dak dapat dipisahJtan dari, dan, yahgkeliru.Kesenjangan baha'- .·13ila ada calon yangkuat da- donesia biasanya hanya bergaul timewa. Tidak' mustahil ada 
: tidak harus dipertentangkan., sa itu juga terungkap dalam ke- lam teari ilmu sosial, mereka le- dengan sesama orang Indonesia, kaitan mendasar di antara' kei 

!.dengan, mdustri ata1.lpunakti-,mampuan melumuskan pemi- mah dalam menulis ,makalah bercakap-cakap (juga ber-:- dua jenis krisis itu. MungkiIi 
: visme politik.;Tetapi ada bedadi kiran dan menyusun retorika. dan berceratnah, dalam bahasa tengkar) dalam bal;tasa Indone- lebihmendasardariyangselama 
i antaraketiganya. Bila perbeda-Selarij:utnya iIri menentukan ~e- '·Inggris. Yang b~hasa Inggrisnya' sia, dan' aktif berdiskUsi hanya iIri diketahui dan dia)rui oraI].g. 
an itu 'menim~ll1k:an peitenta.,. . jelasan bahasan, bOQot ,keil_ ,bagus, lemah, dalam teori. Yang atau terutama tentang Indo- . ~ . , . 
ngan,.biallaIlyililrrlu sasial yang '.rt1i.ahan,da,nkematanganrenca- teari dan Qahasa Inggrisnya ba- nesia. Kehidupan sosial mereka "'.Dr ¥ieIHeryanto;Antropo" 
sehgaja~al;tka:n .. , '.' ' na kegiatan. Soal iIrime~jadi se~ gu;s;kurang debt dan kenal de~ diI'antau tidak jaup. berbeda dari i "~og sosia,l," 'pengiljar; .l'l.o,ti9nal 
,y~~.rp.~~lJi peylu)ebih <;lisi- i,iuS 'urituk pembaha~- Il¥isa7" ,n~fr,p datae~n:pirikgerakan arus' kehidupan mereb s,ewaktu di 'Universitybj SinJjdiiq~e>~;" ' 
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