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KIBLAT DAN BEBAN IDEOLOGIS 
ILMU SOSIAL INDONESIA 

Ariel Heryanto 

Dalam eorak, watak, maupun kualitasnya, ilmu pengetahuan di mana pun 

tidak berkembang secara mandiri atau acak. Ia menjadi bagian sebab dan 

akibat gejolak masyarakatnya, termasuk perbedaan kepentingan antar berbagai 

kelompok sosial. Ilmu pengetahuan bukan saja mempelajari semua itu, tetapi juga 

menjadi bagian dari proses yang dipelajarinya. Hal ini dalam rumusan yang umum 

dan abstrak sudah banyak disepakati oleh para ilmuwan sosial mutakhir. Tetapi 

bila dirinci lebih teliti berbagai perkara itu masih terbuka untuk diperdebatkan, 

termasuk masalah bagaimana persisnya ideologi berperan dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan, dan kaitannya dengan dinamika kehidupan lebih luas dalam 

sebuah masyarakat tertentu. 

Agak sulit menentukan awal pertumbuhan ilmu sosial Indonesia, I karena hal ini 

bergantung pada apa batasan yang kita sepakati. Lebih mudah mengatakan ilmu sosial 

Indonesia - sebagai kegiatan akademik di bidang kajian sosial oleh orang Indonesia 

yang disusun dan diedarkan seeara formal dan sistematik dalam lingkungan masyarakat 

Indonesia - mengalami pertumbuhan yang meneolok dan berkesinambungan sejak 

tahun 1960-an. Tentu saja hal ini tidak menyangkal peran, jasa, dan prestasi mereka 

yang berkecimpung di bidang ini pada tahun-tahun sebelumnya. 

I IstUah 'Umu sosial' di sini merupakan padanan 'the social sciences' dalam bahasa Inggris mutakhir. 
Istilah 'ilmu-ilmu sosiar cukup sering dipakai dalam sejumlah kalangan di Indonesia. Menurut 
pemahaman penulis, pengulangan istilah 'ilmu' dengan niat menekankan bentuk jamak, tidak 
diperlukan dalam bahasa Indonesia. Penulis sependapat dengan pilihan ejaan yang dipakai misalnya 
oleh Taufik Abdullah (1983). 
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Pada beberapa dekade sebelumnya ada serangkaian kajian ten tang Indonesia oleh 
pengamat asing, dalam bahasa asing, dan beredar terutama di luar wilayah koloni 
Hindia Belanda atau negara Republik Indonesia. Sejak awal abad 20, beberapa 
penduduk jajahan Hindia Belanda, pra-Indonesia, dan kemudian Indonesia 

mendapatkan pendidikan formal di bidang ilmu sosial, biasanya di luar Indonesia, 
dan menggunakan bahasa non-Indonesia dalam berkarya. Apa yang akan disajikan 

di bawah ini memusatkan perhatian kepada kegiatan Hmu sosial sebagai bagian 

dalam dinamika perubahan masyarakat Indonesia, walau berkonteks global. 
Dengan demikian, wajar jika pengkajian ideologi ilmu sosial Indonesia memusatkan 

perhatian pada mas a pemerintahan Orde Baru, walau konteks sejarah sebelumnya 
perIu dipertimbangkan. 

Ditinjau secara makro pada satu titik yang ekstrem, dapat dikatakan bahwa 
Hmu sosial Indonesia dan pra-Indonesia mengabdi secara terbuka dan hampir 
menyeluruh kepada kepentingan pemerintahan yang sedang berkuasa. Perubahan 
penguasa atas negara yang sama - sejak terbentuknya negara kolonial Hindia 
Belanda hingga Republik Indonesia pasca-1998 - tidak dengan sendirinya diikuti 
oleh perubahan radikal dalam corak mau pun kiblat kepentingan pemerintahan, mau 

pun kebijakan atas pengembangan ilmu sosial yang disponsorinya. Kepentingan ini 

dapat dirumuskan dalam sebuah daftar pendek: sejumlah proyek untuk menciptakan 

administrasi pemerintahan yang stabil, pengumpulan pengetahuan tentang 

masyarakat 'tradisional: modernisasi masyarakat tradisional tersebut, industrialisasi, 
dan sejak 1945 pembangunan nusa-bangsa. 

Karena selama ini ilmu(wan) sosial pada umumnya mengabdikan diri secara 
terbuka pada kepentingan resmi pemerintahan, sebenarnya tidak dibutuhkan 
sebuah kajian yang rumit tentang ideologi dan keberpihakan mereka. Semuanya 
berIangsung secara serba transparan dan gamblang. Praktek pengabdian itu 

dijalankan tanpa pembahasan yang terbuka terhadap makna politik pada praktek 

yang umum demikian.2 Kalau pun hendak diteliti, maka yang perIu dipertanyakan 
bukan apakah ada atau tidak kepentingan atau beban ideologis dalam Hmu sosial di 

Indonesia, atau macam apa corak ideologi yang dominan itu. Perhatian lebih perIu 
diarahkan ke soal-soal mengapa, bagaimana, atau sejauh mana hal-hal itu terjadi 
atau berubah. Sebuah kajian ideologi dalam Hmu sosial akan lebih menantang 

bila dilakukan di lingkungan sosial di mana gagasan ten tang netralitas prosedur, 

2 Tentu saja selalu ada perkecualian. Kuatnya lingkungan formal ilmu sosial yang berkiblat pada 
penelitian pragmatis dan mengabdi kepada pesan sponsor kegiatan penelitian utama, yakni pemerintah, 
mendorong sejumlah cendekiawan yang berpikiran mandiri dan kritis untuk memberontak keadaan 
itu. Mereka menyalurkan tenaga dan pemikirannya pada kegiatan intelektual-kum-aktivis. Tetapi 
daIam hal ini pun mereka bertindak seperti lawan-lawannya: sangat blak-blakan dalam keberpihakan 
ideologis. 
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obyektivitas data, dan kesimpulan keilmuan, universalitas makna dan nilai, atau 

otonomi lembaga keilmuan dihormati tinggi, entah sebagai mitos atau praktek yang 

dilindungi hukum dan moral. Di dalam lingkungan seperti itu, kita bisa berusaha 

menyingkap tirai-tirai mitos itu dan membongkar kepentingan ideologis sejumlah 

lembaga at au praktek ilmu sosial. 

Ditilik secara mikro, pada titik ekstrem yang lain, tentu saja selalu dapat dijumpai 

warna-warni dan nuansa ideologis yang berbeda-beda dari berbagai kegiatan ilmu 

sosial di negeri ini. Walau sarna-sarna mengabdi pada kepentingan satu atau dua 

ideologi yang dominan, berbagai kegiatan ilmu pengetahuan masih bisa mempunyai 

berbagai corak yang berbeda. Kajian tentang variasi corak ideologis sebuah lembaga 

penelitian ilmu sosial, sekelompok aliran pemikiran, sepotong mas a dalarn sejarah 

Indonesia, apalagi karya-karya individu seorang ilmuwan bisa menjadi kajian yang 

menarik. Tetapi kajian kasus-kasus dengan lingkup sempit seperti itu membutuhkan 

ruang yang luas, dan tidak dimaksudkan sebagai tujuan penerbitan buku ini. 

Variasinya terlalu besar, dan perbedaan di antara mereka mungkin tidak cukup 

berarti dalam arus utama 'ekosistem' kekuasaan dan ideologi yang dominan dalam 

masyarakat. 

Bab ini hanya akan mencoba mempelajari perbedaan ideologis di dalam ilmu 

sosial di Indonesia dengan mengarnati sejumlah bidangyang lingkupnya Cmenengah': 

tidak terlalu sempit dan bersifat individual, atau kasus mikro; juga tidak terlalu luas 

dalam pengertian makro dan komprehensif. Secara khusus, akan ditilik kuatnya 

wawasan Pembangunanisme atau Developmentalisme3 versi Orde Baru, dan 

beberapa kritik terhadapnya di kalangan ilmu sosial. Tetapi sebelum itu, ada baiknya 
dicatat terlebih dahulu pendekatan dan bias dalarn bab ini, serta beberapa watak 

utama masyarakat Orde Baru yang menjadi konteks ilmu sosialnya. 

TENTANG IDEOLOGI DALAM ILMU SOSIAL 

CIdeologi' di sini diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, pandangan, kesadaran, 

selera, atau nilai, dan kecenderungan umum yang berpihak pada kepentingan sosial 

tertentu, dengan atau pun tanpa disadari pihak-pihak yang bersangkutan. Dalarn 

pengertian marxisme klasik yang lebih ketat, yang dianggap ideologis dibatasi 

semata-mata kepentingan salah satu dari dua kelas so sial yang paling menonjol, 

dan saling bertentangan secara mendasar. Dalarn kajian di bab ini istilah 'ideologi' 

digunakan dalam pengertian yang Iebih luas, karen a lebih sesuai dengan bahan yang 

dianalisa, dengan alasan-alasan yang akan dijelaskan di bawah ini. 

1 Sebagai nama bagi suatu golongan atau pemikiran yang dominant istilah Developmentalis. sebagaimana 
halnya Pembangunan. ditulis dengan huruf awal hurufbesar. 
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Sejak dekade 1970-an, mungkin lebih awal, sulit untuk mempertahankan apa 
yang mungkin pernah dipercaya banyak orang bahwa sebuah ideologi bisa secara 
tunggal atau menyeluruh menguasai seperangkat ilmu pengetahuan, dan semua ini 
secara langsung mengabdi kepada kepentingan kaum yang berkuasa, misalnya kelas 
kapitalis, sebuah partai politik yang memonopoli kekuasaan negara, atau bahkan 
seorang diktator ditambah keluarga terdekat dan kaki-tangannya. Pemahaman 
seperti ini tidak terIepas dari krisis yang terjadi pada marxisme klasik dan sejumlah 
gerakan sosial yang diilhaminya. Itu sebabnya, kajian ini tidak akan mengulangi 
cara berpikir lama yang sekarang tampak teramat naif dan sederhana: 'ilmu X' 
dikuasasi 'ideologi Y: dengan asumsi X dan Y sebagai hal-hal yang sangat jelas 

batasnya. 
Kebiasaan lain yang telah banyak dilakukan para sarjana, dan tidak akan 

diulang dalam kajian ini, adalah membayangkan adanya sebuah 'sejarah' ilmu 
sosial Indonesia yang berbaris rapi, dan sambung-menyambung menurut 
perubahan politik kenegaraan - zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, mas a 
awalkemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, Reformasi - masing-masing 
dengan ideologi dominan yang sam a, atau berubah, atau kombinasi di antaranya. 

Menurut pemahaman penulis, sejarah semacam itu tidak ada - kecuali dalam 
angan-angan beberapa penulis - bagi ilmu sosial Indonesia. Kegiatan ilmu sosial 

dan budaya di wilayah ini terdiri dari sejumlah kegiatan yang tersebar, tercerai, 

terpotong-potong, dan sebagian besar tidak punya kesinambungan yang rapi. 
Kajian berikut disusun dengan sejumlah asumsi yang perIu dikemukakan sejak 

awal. Asumsi pertama, setiap kegiatan ilmu bisa menyerap atau menyebarkan lebih 
dari satu nilai ideologis yang tidak saling mendukung, dengan atau tanpa disadari 
ilmuwan yang menerapkannya. Setiap cabang ilmu pengetahuan juga rentan 
terhadap pengaruh berbagai jenis ideologi yang tidak serasi. Dengan demikian, 
dalam setiap pranata ilmu dalam sebuah masyarakat dapat dijumpai campur-aduk 

ideologi yang berbeda-beda. Asumsi kedua, dalam setiap masyarakat bisa saja ada 
satu atau dua corak ideologi yang untuk sementara waktu relatiflebih kuat dari yang 

lain-lain. Semakin stabil sebuah tata-masyarakat dalam waktu yang relatif panjang, 

seperti yang dapat kita lihat di beberapa masyarakat industrial atau komunitas pra
industri dan prakolonial di banyak wilayah Asia, biasanya terdapat satu ideologi 

tertentu yang sangat kuat dan awet, sehingga tidak tampak sebagai 'ideologi' bagi 

anggota masyarakat itu. Kebanyakan masyarakat masa kini mengalami perubahan 
besar-besaran pada berbagai bidang, termasuk ideologi. Dalam keadaan demikian, 

beberapa ideologi saling berlaga untuk mencapai kedudukan dominan. Usaha 

dominasi itu bisa tercapai bila atau setelah sejumlah perubahan dan pertentangan 

besar dalam masyarakat terselesaikan secara damai atau lewat kekerasan. 
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Sejak terbentuk sebagai sebuah bangsa-negara di awal abad 20, Indonesia 

mengalami sejarah panjang guncangan dan krisis dalam berbagai bidang, ekonomi, 

politik, moral, militer, dan teknologi. Sehingga dalam sebagian besar sejarahnya, 

belum ada satu bentuk ideologi yang dominan untuk jangka waktu lama di negeri 

ini. Bila dianggap ada suatu masa yang relatif stabil untuk jangka lumayan panjang, 

maka kita harus menunjuk pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998), walau 

keadaan ini dipertahankan, diawali dan diakhiri dengan serangkaian kekerasan dan 

krisis. Dengan demikian dapat diasumsikan selama Orde Barn dapat diidentifikasikan 

satu ideologi yang kuat dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, dan tidak 

terlalu mengherankan jika di sini dijumpai pengembangan dunia ilmu pengetahuan, 
termasuk Hmu sosial, secara stabil dan dengan corak ideologi tertentu. Ideologi itu 

dapat dijuluki dengan berbagai nama, salah satu julukan yang selama ini sangat 

populer adalah Pembangunanisme (Developmentalisme). 
Ada peringatan lain yang perlu diperhatikan sebelum kita mempertimbangkan 

identitas atau corak ideologi dalam suatu praktek ilmu sosial sebagaimana disajikan 
disini. Dalam pengertian yang ketat, dan kita terima dari tradisi intelektual Barat, 

yang dinamakan ilmu sosial di Indonesia selama ini belum bertumbuh menjadi 

sebuah pranata sosial yang cukup besar dan berpengaruh. Ilmu sosial di Indonesia 

tumbuh lebih lambat dan lemah jika dibandingkan pertumbuhan serupa di beberapa 

negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Muangthai, atau Filipina (lihat Booth 

1999; Nordholt dan Visser 1995). 
Salah satu petunjuk lamban dan lemahnya pertumbuhan ilmu sosial di Indonesia 

adalah langkanya penelitian yang serius dan komprehensif tentang dirinya sendiri. 
Sampai saat ini belum pernah ada jurnal ilmiah di bidang ilmu sosial yang setara 
Prism a yang kini sudah almarhum. Dari tahun 1976 hingga 1990, jurnal ini 
menerbitkan enam nomor edisi khusus ten tang pendidikan atau universitas. Dalam 

semua edisi ini tidak ada satu pun yang secara khusus mengkaji sejarah, kondisi, 

atau pun pertumbuhan ilmu sosial.4 Edisi Prism a yang menyajikan beberapa kajian 
tentang ilmu sosial Indonesia adalah edisi 12 (6) tahun 1983, dan akan dibahas di 

bagian berikut. Kita juga akan mempertimbangkan salah satu dari sedikit artikel 

lepas lain yang membahas topik serupa, yakni tulisan Benny Subianto (1989). 

Bangkrutnya Prisma dan tumbangnya rezim Orde Baru mungkin tidak punya kaitan 
langsung. Namun dekatnya waktu kedua peristiwa itu - sementara liberalisme besar

besaran terjadi di bidang media massa - menjadi petunjuk bahwa penindasan rezim 

4 Barangkali hal ini bukan kebetulan, namun ini mencerminkan wawasan positivistik di kalangan 
ilmuwan sosial Indonesia pada zaman ini - hingga sekarang - yang mengundang kritik dari penganut 
wawasan pascamodernisme dan kajian budaya. Kedua aliran yang tersebut belakangan ini sangat 
menekankan self-reflextivity. 
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otoriter tidak dapat dianggap menjadi penyebab yang tunggal atau menyeluruh bagi 
kelemahan ilmu sosial Indonesia.s 

Buku The Social Sciences in Indonesia, suntingan Koentjaraningrat (1975), 

mungkin merupakan satu-satunya buku yang pernah diterbitkan tentang hal ini, 

dalam bentuk kumpulan karangan orang banyak, ditulis dalam bahasa Inggris, 

dan tidak tersedia meluas di toko-toko buku ataupun perpustakaan. Sebagai 

perbandingan, di negara tetangga Filipina, tempat bahasa Inggris lebih merakyat, 

belum lama ini telah diterbitkan tiga jilid buku berjudul The Philippines Social 

Sciences in the Life of the Nation, yang dihasilkan oleh kongres nasional ilmuwan 

sosial mereka di tahun 1998. lurnal Southeast Asian Journal of Social Science (Alatas 

2000) pernab menerbitkan edisi khusus tentang kajian alternatif dalam ilmu sosial 

di Asia, dengan fokus Asia Tenggara. Tidak ada satu pun kajian tentang ilmu sosial 
di Indonesia di situ. 

Itu sebabnya, sehebat apapun corak ideologi dalam pranata Hmu sosial di 

Indonesia, dampak dan maknanya terhadap kehidupan masyarakat tidak mungkin 

teramat besar. Pernyataan ini tidak menyangkal adanya sejumlah sistem Hmu 
dan pengetahuan lain. Terlepas dari sah at au tidaknya penilaian yang berlaku, 

biasanya mereka tidak diakui sebagai bagian dari sistem Hmu pengetahuan yang 

sekuler, modern, dan dipengaruhi secara kuat oleh tradisi intelektual formal dari 

negara-negara Barat. Berbagai Hmu pengetahuan 'pribumi' itu disebut tradisi, 

sistem kepercayaan, mitos, atau adat. Perkembangan ideologi di masyarakat seperti 

Indonesia tidak semata-mata, atau terutama lewat ilmu sosial yang resmi. 

Dalam melakukan sebuah kajian tentang sosok dan gejolak ideologi pada 
masyarakat mutakhir, lembaga pendidikan layak diperhitungkan secara serius, begitu 
pesan Louis Althusser (1971: 29-31)~ Pernyataan ini ada benarnya secara umum, 

tetapi jauh lebih tepat untuk beberapa masyarakat di Asia, Eropa, atau Amerika Utara 

yang sistem pendidikan formalnya telah berkembang secara meluas. Disana wajib 

belajar 12 tahun bagi warga negara usia sekolah telah dijalankan secara memadai, 

dan kesempatan untuk pendidikan tinggi terbuka cukup luas. Dalam masyarakat 

seperti itu warga negara meluangkan sebagian besar waktunya - hampir setiap hari 

selama belasan tabun, dan paling sedikit 5 jam per hari - di sekolah dan berurusan 

dengan dunia gagasan yang biasanya mengandung aneka ideologi. Untuk masyarakat 

di akhir abad 20 dan sesudahnya, kita dapat tambahkan media massa, khususnya 

televisi dan internet, sebagai salah satu lahan baru yang terpenting bagi pertumbuhan 
dan penyebaran ideologi. 

5 Tentang penindasan terhadap kebebasan akademik. silahkan tengok Human Rights Watch (1998). 
Tentang sejarah Prisma. siJahkan lihat Sudibyo (2001). 
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Jadi kalau seandainya bab ini memusatkan perhatian pada masalah ideologi 

dalam masyarakat Indonesia, maka lahan kajian yang paling penting bukanlah 
ilmu sosial Indonesia. Akan tetapi kajian ini lebih menitik-beratkan perhatian pada 

ilmu sosial, dan ideologi di dalamnya - daripada mengenai ideologi itu sendiri 

dalam lingkup yang lebih luas. Mengingat usia ilmu sosial Indonesia yang muda, 

dan perkembangannya yang relatif lamban, maka lingkup pengertian ilmu sosial 

yang dipakai di sini tidak secara ketat dibatasi pada karya-karya akademik seperti 

tesis atau publikasi jurnal yang diseleksi proses peer review. Bahkan jurnal Prisma, 
yang dianggap paling bergengsi, dan "pelopor penerbitan media ilmiah" yang tidak 

tersaingi siapa pun pada masa hidupnya (Sudibyo, 2001), bukanlah sebuah jurnal 

yang menerbitkan artikel melalui ujian peer review. Sejumlah karya jurnalistik 

dan kolom opini dari penerbitan umum, yang ditulis para ilmuwan sosial, tentang 

masalah yang serius dalam ilmu sosial, dan ditujukan untuk kalangan mereka 
dianggap pantas untuk dipertimbangkan di sini. Seperti kita ketahui, sebagian besar 

ilmuwan sosial Indonesia yang tenar mendapatkan popularitas dan kewibawaannya 
bukan karena hasil kerja penelitian akademik, tetapi lewat penampilan di seminar 
nonakademik dan tanpa makalah hasil penelitian, atau penerbitan kolom opini, dan 

wawancara di media massa. 

ORDE BARU DAN BANGKITNYA ILMU SOSIAL INDONESIA 

Di sejumlah negara liberal, ilmu sosial berperan, atau dianggap seharusnya atau 
pernah berperan sebagai kritik sosial terhadap status quo. Di banyak negara kolonial 
dan pascakolonial seperti Indonesia, ilmu sosial menjadi semacam alat bagi negara 
untuk membantu proyek-proyek kerja yang disponsori negara dan memberikan 
pembenaran politik terhadap baik rasionalitas mau pun praktek kerja proyek-proyek 

itu. Walau ada cukup banyak persamaan kondisi, semangat, dan cita-cita di antara 

berbagai negara yang baru merdeka dari penjajahan, apa yang mereka kerj akan 

tidak seragam dalam segala perkara karena berbagai kondisi dan pengalaman 

penjajahan yang juga tidak seragam (lihat Crouch 1985 untuk Asia Tenggara). Begitu 

juga pertumbuhan ilmu sosial di masyarakat tersebut. Berikut ini akan disajikan 

sebuah upaya sederhana untuk menunjukkan beberapa ideologi yang kuat dalam 
pembentukan bangsa-negara Indonesia, berdasarkan kajian banyak ahli lain, dan 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ilmu sosialnya. 
Sejak awal, pembentukan bangsa-negara Indonesia merupakan sebuah kompromi 

yang diperlukan tetapi tidak pernah diberikan secara tuntas oleh tiga kelompok 
sosial atau aliran pemikiran yang berbeda. Istilah yang diberikan untuk mereka 

bisa berbeda-beda. Dalam kesempatan ini kita gunakan saja istilah yang umum, 
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yakni kaum Marxis, Islarnis, dan Developmentalis.6 Ketiga kelompok ini merasa 

perlu berkompromi karena menghadapi musuh yang sarna, yakni penjajah Belanda, 

dan kemudian Jepang. Selain itu mereka dipertemukan oleh cita-cita bersama 

untuk membangun bangsa-negara Indonesia yang merdeka dan membangun 

modernitas. 

Narnun di luar itu juga ada perbedaan mendasar yang memisahkan ketiganya. 

Kelompok Marxis merumuskan masa depan Indonesia yang merdeka, sejahtera, dan 

modern dengan melaksanakan perombakan mendasar pada tata ekonomi negara 

sebagai bagian dari revolusi internasional. Kelompok Islamis menuntut sekecil 

mungkin pemisahan kehidupan berbangsa-negara dengan ajaran agama Islam dalam 

membangun kehidupan yang modern dan beradab, berbeda dari yang berkembang 

di negara bekas penjajah atau terjajah. Kelompok Developmentalis, sebagaimana 

dijelaskan Cribb (1999: 20) merupakan pendukung gagasan modernitas sekuler, 

liberal, dan universal sebagaimana diwariskan oleh kaum cendekia modern kolonial 

di masa Politik Etik. Dalarn bentuknya yang konkrit selama mas a Orde Baru, masing

masing unsur ini tidak berkembang secara murni dan terpisah, tetapi membentuk 

berbagai ragarn kombinasi dan tarnpil dengan saling pengaruh, dan julukan yang 
berbeda-beda. 

Tentu saja, masih ada banyak kelompok, aspirasi, dan ideologi lain di luar yang 

tiga itu yang hidup di Indonesia. Masing-masing dari tiga kelompok besar itu juga 

punya beberapa variasi sub-kelompok. Namun tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa ketiga kelompok itu merupakan yang paling kuat sebagai kiblat identitas 

dan pengaruh. Di masa pemerintahan Soekarno, persaingan ketiga kelompok 

itu menjadi sangat serius. Usaha Soekarno untuk mendamaikan mereka, dan 

sekaligus mengendalikan semuanya dikenal dengan slogan Nas-A-Kom (Nasionalis

Agarna-Komunis) di dekade 1960-an. Penting diingat, yang disebut belakangan ini 

berlangsung di tengah serunya Perang Dingin. Apa yang terjadi di Indonesia tidak 

bebas dari ketegangan internasional. Seperti kita ketahui, proyek dan semboyan 

Nas-A-Kom berantakan di akhir tahun 1965 dengan dilenyapkannya unsur Komunis 

dari tubuh bangsa-negara Indonesia dalam salah satu peristiwa pembantaian besar

besaran dalam sejarah moderen. Hal ini melancarkan peralihan kekuasaan negara 

dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno yang condong ke Beijing, 

ke Orde Baru pimpinan Soeharto yang lebih mesra dengan Washington. 

6 Sebuah uraian mutakhir yang bagus tentang sejarah ketegangan ketiga kelompok ini disajikan oleh 
sejarawan Australia Robert Cribb (1999: 20 dst.). Untuk kelompok yang kedua Cribb menggunakan 
istilah "Muslim': Menurut hemat saya istilah ini tdak tepat menggambarkan perbedaan ketiga 
kelompok, karena ada MusJim di ketiga kelompok, tidak semua Muslim menggunakan Islam sebagai 
kiblat utama cita-cita berbangsa-negara. 
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Seperti kita ketahui, pemerintahan Orde Bam merupakan kekuatan yang berhasil 
membina kerjasama dengan beberapa, tetapi tidak semua, unsur yang dominan 
dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi aliansi ini tidak statis atau pun setara. 

Dari waktu ke waktu yang ditonjolkan atau ditindas bisa berubah sesuai kebutuhan. 

Pada dekade awal kebangkitan Orde Baru, jelas unsur Developmentalis dari ketiga 
kelompok dominan yang disebutkan tadi mendapatkan prioritas. Tidak lama setelah 
mengkonsolidasikan kekuasaan militeristiknya, Orde Baru menindas kelompok 
Islamis hingga sekitar akhir dekade 1980-an. Sejak tahun 1990 terjadi kemesraan 
politik yang berlangsung cepat dan mencolok di kalangan pemerintahan Orde Baru 
dan sebagian dari komunitas Islam. 

Sejumlah benih kontradiksi dan kritik terhadap ideologi dominan telah tumbuh 
sejak dekade 1970-an. Dengan berkiblat pada Developmentalis, pembangunan 
bangsa-negara dan modernitas dHancarkan secara bersungguh-sungguh sesuai 
dengan wawasan penjajahan Hindia Belanda, walau dengan logat Jawa yang kental. 
Prioritas mereka adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pertambahan 
kesempatan pendidikan formal, perluasan infrastruktur, dan kerjasama dengan 
kekuatan kapitalisme global. Karena hal ini bertentangan dengan aspirasi Islamis, 
kritik awal paling radikal datang dari kelompok ini, dan kelompok ini pula yang 

menjadi sasaran penindasan besar-besaran sesudah kaum komunis dihancurkan. 
Walau ada beberapa perubahan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan 

Orde Baru, dapat dikatakan bahwa Ideologi Pembangunan menjadi satu-satunya 
ideologi yang berkuasa selama 30 tahun atau lebih.7 Karena posisinya yang dominan, 
kritik terhadap pemerintah hampir selalu disertai kritik terhadap penalaran 
Pembangunanisme, begitu pula sebaliknya kritik terhadap proyek pembangunan 
sering dianggap pejabat sebagai anCaman terhadap pemerintah. Berbagai aspek 
kehidupan lain, termasuk Hmu sosial, pada masa itu dituntut untuk tunduk dan 
mengabdi kepadanya. Berbagai kegiatan yang bersifat resmi dan publik berlangsung 
dalam sebuah kerangka pemikiran tunggal 'Dalam rangka Pembangunan ... : 

Di pihak lain, hams diakui Pembangunanisme telah menjadi sponsor paling penting 

bagi pertumbuhan kuantitatU bidang pendidikan dan penelitian, termasuk di bidang 

7 Menjelang akhir kekuasaannya, Soeharto berganti haluan politik seeara mendadak di tahun 1990-an. 
Menghadapi perpecahan di kalangan elit politik dan bekas sekutunya, khususnya di kalangan beberapa 
bekas perwira militer, mulai tabun 1990-an pemerintahan Soeharto merehabilitasi sejumlab pimpinnan 
Islamis yang pernah dan sedang dipenjara, untuk diajak berbagi kekuasaan dalam pemerintahannya 
(lihat Hefner 2000). Dominasi Pembangunanisme selama 3 dekade berkuasanya Orde baru juga tidak 
dengan sendirinya membinasakan unsur-unsur Marxis dan Islamis secara total. Pemikiran yang 
bercorak Islamis berkembang terus sejak tahun 1980-an, dan terlebih-lebih lagi sejak terbentuknya 
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di tahun 1990. Dalam kadar yang jauh lebih keeil dan 
tertutup begitu juga pemikiran Marxis pasca-1965. Buku-buku Marxis diterbitkan (dan terbit ulang) 
sesudah jatuhnya pemerintahan Soeharto di tahun 1998. 
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ilmu-ilmu sosial. Hal ini ditandai secara mendasar oleh meningkatnya pertumbuhan 

angka melek-huruf, jumlah anak bersekolah, dan berbagai kegiatan penelitian, 

penerbitan, dan kepustakaan.8 Sebagaimana dikatakan oleh seorang pengarnat: 

Salah satu pencapaian paling penting dari penguasa Orde Baru adalah meluasnya 

kesempatan mendapatkan pendidikan, sampai-sarnpai pendidikan semesta di 

tingkat dasar nyaris tercapai; ini juga berarti buta-hurufhampir-hampir lenyap 

di kalangan penduduk berusia muda ... Untuk pertama kalinya dalam sejarah 

Indonesia, pada waktu itu, jumlah mereka yang berpendidikan sekolah menengah 

mengungguli jumlah mereka yang tidak bersekolah. Perempuan mendapatkan 

kesempatan pendidikan lebih dari laki-Iaki. 

Jones 1994: 161 

Menurut sebuah perkiraan yang lain, jika pada tahun 1941 

hanya ada dua perguruan tinggi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, ... hanya 

ada dua profesor orang Indonesia, ... Kini [1983] tidak kurang dari 74 fakultas 

ilmu-ilmu so sial dan kebudayaan ... 23 fakultas pendidikan dan keguruan di 

bawah sistem yang sarna. Juga ada 32 fakultas yang mengajar ilmu-ilmu sosial 

dan kebudayaan. 

Abdullah 1983:24 

PEMBANGUNANISME DALAM ILMU SOSIAL ORDE BARU 

Pembangunanisme yang berkembang dalarn masyarakat Orde Baru dapat dijelaskan 

sebagai teknokratisme dengan logat militeristik Jawa. Teknokratisme merupakan 

sebuah konsep yang sarna sekali tidak khas Indonesia, apalagi Orde Baru. Seperti 

di banyak masyarakat lain, sebagai sebuah versi teknokratisme, pembangunanisme 

merupakan sebuah keyakinan bahwa alam dan realitas dunia merupakan sebuah 

berkah yang tersedia bagi manusia untuk digarap dan dimanfaatkan. Bentuk tertinggi 

dari penggarapan itu mensyaratkan jasa ahli, ilmu, dan teknologi - semuanya 

bekerja secara sekuler, menurut hukum dan kaidah yang bersifat universal, dan 

netral dalam dirinya sendiri. 

Keyakinan seperti ini mendorong besarnya komitmen negara terhadap perluasan 

infrastrukur pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi hanya dapat menerima 

8 Untuk mendapatkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan pendidikan formal di Indonesia pada 
masa ini, silahkan tengok Juoro (1990), Jones (1994: khususnya hal. 161-6), dan Prijono (1999). 
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keabsahan jenis pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dianggap netral, bisa 
dan mudah dikendalikan oleh yang berkuasa. ltu sebabnya berbagai rezim di Asia 

bersemangat mengimpor ilmu dan teknologi dari negara industri yang liberal 'Barat: 

tetapi secara formal menolak liberalisme. Dengan demikian ilmu pengetahuan dan 

teknologi diharapkan menjadi sebuah alat yang kekar, berdaya hebat, dan sekaligus 

patuh; persis seperti anggota militer, mesin, buruh dan preman. Semua ini cocok 

dengan paham fasisme yang secara fragmentaris dapat dijumpai dalam sikap dan 

ideologi Orde Baru. 

Walau teknokratisme bersumber dari modernitas Barat, Singapura pascakolonial 

sesudah 1980-an merupakan salah satu negara di dunia yang paling fanatik dan 

sekaligus berhasil mengamalkan teknokratisme. Karena lebih 'teknokratis' Barat 

ketimbang 'Barat' sendiri, Singapura dengan bangga menjelaskan kesuksesannya 
sebagai sesuatu yang seakan-akan berjiwa khas 'Asia. Di Indonesia dalam bentuknya 

yang berlogat militeristik Jawa, teknokrasi ala Pembangunan di Orde Baru dianggap 

dapat dan seharusnya menghormati jenjang-jenjang kekuasaan sosial dan politik 
bercorak militeristik dan Jawa keraton yang mencirikan kekuasaan Orde Baru 

dengan presiden sebagai puncak dan pusatnya.9 Dengan kata lain, ada kontradiksi 

yang serius dalam Pembangunanisme ini; universalitas, netralitas, obyektivitas masih 

tetap dipertahankan sebagai retorika dalam abstraksi yang berhubungan dengan 

kegiatan terkendali dalam ilmu dan penelitian, tetapi dalam prakteknya semua ini 

selalu dibatasi dan ditundukkan oleh kewajiban mengabdi pada kepentingan dan 

martabat pihak penguasa politik sebagai sponsor ilmu dan penelitian. 
Salah satu contoh terbaik untuk menunjukkan komitmen Orde Baru pada 

teknokratisme dan sekaligus kontradiksinya dengan feodalisme yang menyertainya 
adalah dalam program pengembangan dan pembinaan bahasa nasional. Di bawah 

Orde Baru, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang 

secara besar-besaran - jauh melampaui skala pengembangan di bidang ilmu sosial 
- mensponsori rekayasa bahasa nasional dengan menggunakan tenaga ahli. Pada 
tanggall April 1975 komitmen ini dilembagakan dengan berdirinya Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa dengan sejumlah cabang dan Mitra kerjanya di beberapa 
propinsi. Mungkin Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang merayakan 
'bulan bahasa selama sebulan penuh setiap tahun. Semua ini dilakukan dalam rangka 
membangun sebuah bahasa nasional yang 'baik dan benar' menurut ukuran yang 

ilmiah dan bukan berdasarkan pengalaman dan pergaulan sejarah sosial yang nyata 
dan secara universal bersifat gado-gado kalau bukan compang-camping. 

9 Walau agak kadaluwarsa. analisa Benedict Anderson (1990) tentang kekuasaan Jawa masih ada gunanya 
untuk dijadikan bahan pertimbangan. 
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Dalam banyak hal, dan mungkin tidak sepenuhnya disengaja para ahlinya, kerja 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini membantu usaha Pemerintah 
mencuci bersih unsur-unsur politis dalam ingatan dan perbendaharaan bahasa 
masyarakat. Misalnya pada masa ini terjadi penggusuran istilah buruh untuk 
digantikan dengan 'pekerja' dan 'karyawan'j istilah 'ditangkapl diinterogasi militerl 

ditahan' di luar prosedur hukum dipopulerkan dengan istilah 'diamankan'j atau 
'demonstrasi' diganti menjadi 'unjuk-rasa: Satu karya yang mungkin paling hebat 
adalah penciptaan istilah untuk sebuah realitas yang tidak pernah ada, yakni 
'Orde Lama dalam rangka memproyeksikan identitas rezim yang berkuasa sebagai 
antitesisnya yakni 'Orde Baru: 10 Yang tak terduga sebelumnya, lancarnya proyek 
ini kemudian menunjukkan betapa tidak baik dan tidak benar bahasa pejabat 
pemerintah menurut ukuran resmi yang ilmiah dan disponsori negara! Kongres 
Bahasa bulan Oktober 1988 mengritik secara terbuka praktek berbahasa para 
pejabat, misalnya penggunaan akhiran '-kan' yang diucapkan '-ken' sesuai gaya 
bicara Presiden Soeharto, dan pemerintah pusat menghardik balas kritik semacam 
itu sebagai sesuatu yang tidak pantas.11 

Teknokrasi berlogat militeristik Jawa ini memang tidak pernah berkembang 
secara penuh sebagai teknokratis yang militan pada dekade-dekade berikutnya -
dan ini yang membedakan Indonesia dari Singapura, atau Malaysia. Teknokrasi 
menjadi alat yang berguna dan sementara untuk me1ancarkan sebuah cara 
kerja yang ternyata bertentangan dengan prinsip dasar teknokrasi. Sejak 1998 
cara kerja itu dikenal sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan 
segala cacatnya, komitmen teknokratis Orde Baru telah membantu perluasan 
kegiatan ilmu sosial di negeri ini. Pada masa tersebut untuk pertama kalinya 
dalam sejarah Indonesia, dibentuk beberapa badan mandiri yang penting 
bagi pertumbuhan ilmu sosial di negeri ini, termasuk Lembaga Penelitian, 
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di tahun 1971, 
Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di 
tahun 1975, dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) di tahun 1976. Lembaga yang 
tersebut pertama menerbitkan jurnal ilmu sosial paling bergengsi dan paling 
panjang usia dalam sejarah Indonesia, yakni Prisma. Sampai pada masa itu, 
sebagian besar penelitian ilmu sosial diselenggarakan oleh bad an pemerintahan, 

10 Berbagai istilah ini tidak diciptakan oleh Pusat Bahasa. tetapi juga luput dari kritik dan analisa Pusat 
itu yang lebih banyak asyik mengindonesiakan sejumlah jargon teknologis dan teknokratis. Satu hal 
yang penting dieatat, istilah 'Orde Lama' bahkan merasuk alam pikiran dan bahasa mereka yang kritis 
terhadap Orde Baru, dan kebiasaan mengaeu pada 'Orde Lama' masih berlanjut di kalangan ilmuwan 
sosial Indonesia mau pun asing. sesudah Orde Baru bangkrut di tahun 1998. 

II Untuk pembahasan yang lebih rinei tentang ideologi pembangunanisasi dalam kaitan dengan proyek 
pengembangan bahasa. dan pembangunan bangsa, silahkan tengok Heryanto (1989, 1995). 
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atau partai politik, dan tujuan utamanya jelas bukan penemuan baru atau 

perombakan dalam pengetahuan kemasyarakatan, apalagi sebagai kritik radikal 

terhadap tata-masyarakat yang ada. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Michael Morfit (1981: 68), sampai pada masa itu 

"hampir setiap departemen (kementerian) pemerintah mendirikan suatu seksi 

penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan sebagai 

penelitian yang berorientasi pada garis kebijaksanaan': Hal serupa diamati oleh 

Ruth McVey dalam lingkup lebih luas, yakni Asia Tenggara, bahwa tugas utama 

ilmu pengetahuan dalarn masyarakat di sini bukannya menguji "kerangka wawasan, 

tetapi mengisi kolom-kolom yang kosong" (McVey 1995:3) yang sudah tersedia. 

Itu sebabnya "banyak cendekiawan paling cerdas di kawasan ini menganggap 

kegiatan akademik yang murni sebagai hal yang sangat sempit dan menindas, lalu 

mencurahkan tenaganya untuk berpolitik, kesibukan administratif atau kegiatan 

lain yang bukan penelitian" (McVey 1995:3). Bagaimana persisnya pertumbuhan 

ilmu sosial pada dekade-dekade awal Orde Baru, serta hubungan ilmu ini dengan 

berbagai tuntutan sosial dan kelembagaan dipaparkan secara lebih rinei oleh Taufik 

Abdullah (1983). 

Walau perkecualian sudah pasti ada dari saat ke saat, pada umumnya kegiatan 

penelitian ilmu sosial yang diselenggarakan atau disponsori lembaga pemerintahan 

- dalam jumlah yang berlipat kali lebih banyak daripada masa-masa sebelumnya 

- diadakan sekedar sebagai formalitas melengkapi suatu proyek pembangunan 
dengan dana besar dari pemerintah atau bantuan luar negeri. Bukan sebagai 

kegiatan mengejar Cpengetahuan dan kebenaran' ke titik terjauh yang mungkin 

dapat digapai. Bentuk penelitian itu bisa berupa survei kelayakan mendahului 
pelaksanaan proyek itu, atau bersifat evaluasi sesudah proyek dikerjakan. 

Hampir semuanya sangat mekanistis, berpusat pada kegiatan pengumpulan data 

kuantitatif, dan tanpa disertai pemeriksaan yang seksama dan kritis terhadap 

tingkat validitasnya. 
Para pengumpul data tidak mendapatkan latihan yang memadai, dan tidak 

mempunyai pemahaman yang cukup mengenai kerangka penelitian secara umum 

yang dipimpin oleh peneliti senior yang terlalu sibuk mengerjakan sejumlah 

proyek penelitian di berbagai temp at dan tidak punya waktu untuk berkomunikasi 

dengan anggota masing-masing tim penelitian. Karena dimaksudkan tidak lebih 
daripada sekedar formalitas, hasil kerja penelitian juga tidak terlalu diperdulikan 

oleh departemen pemerintahan yang memesan, dan hampir-hampir tidak 

mempunyai pengaruh pada kebijakan pemerintah yang biasanya dibuat berdasarkan 
pertimbangan politis praktis berjangka-pendek. Sebagian besar hasil penelitian 
ini tidak dipublikasikan, dan karena itu tidak pernah bisa dikaji secara kritis oleh 
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masyarakat ilmuwan sosial.12 ltu pula sebabnya, tidak ada 'ideologi' yang kuat di 

balik praktek dan pranata ilmu sosial eli Indonesia dalam pengertian yang biasa kita 

kenal berlaku di berbagai negeri bekas penjajah. 

Dalam pengamatan Momt ada beberapa lembaga semi-otonomi seperti Lembaga 

Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS) dan Lembaga Pembinaan Bahasa 

Nasional, keduanya di bawah naungan Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).13 

Masih menurut Momt (1981:69), pada masa itu di kalangan swasta hanya ada beberapa 

gelintir lembaga yang dapat dianggap cukup penting, dan hanya dua yang berkait 

dengan perguruan tinggi. Di luar LP3ES yang telah elisebutkan taeli, ada Lembaga 

Penelitian IImu Sosial (LPIS) pada Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, Pusat 

Penelitian di Universitas Atma Jaya Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan (LSP), 

serta Center for Strategic and International Studies (CSIS). Selain LPIS di Salatiga, 

semuanya berkantor pusat di Jakarta. Walau secara resmi disebut 'swasta: kondisi dan 

kegiatan penelitian di lembaga LPIS tidak jauh berbeda daripada gambaran umum 

yang berlingkup nasional sebagaimana dijelaskan Morfit dan McVey. Hal ini dapat 

elitangkap dari makalah yang disampaikan para peneliti LPIS untuk kongres HIPIIS 

yang pertama di Bukit Tinggi, 1-6 September 1975 (LPIS 1975). 

Tentu saja tidak semua karya ilmu sosial di Indonesia seburuk seperti yang 

disebutkan di muka. Salah satu tokoh yang terpenting pada masa ini yang berhasil 

merumuskan semangat teknokrasi dan modernisasi dalam bahasa populer adalah 

antropolog Koentjaraningrat. Bukunya Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan 

(1974) merupakan sebuah kumpulan artikel yang pernah disajikan dalam media 

massa untuk umum, dicetak-ulang karena laris, dan menjadi rujukan penting bagi 

banyak kalangan. Mendapatkan ilhamnya dari kerangka pemikiran antropolog 

Amerika Clyde Kluckhohn, Koentjaraningrat merupakan salah seorang ilmuwan 

Indonesia yang secara gigih dan bersungguh-sungguh mencoba menjelaskan apa 

yang 'salah' dalam semangat dan mentalitas kerja bangsa yang sedang berubah dari 

masyarakat tradisional menjadi modern, dan bagaimana membantu masyarakat itu 

menjadi modem lewat perubahan sikap dan nilai-budayanya. 

Karena langkanya pemikiran sezaman yang reI evan pada kebutuhan 

modernisasi teknokratis di bawah pimpinan militeristik Orde Baru di satu pihak, 

dan melubernya kebutuhan untuk mengadakan penelitian sebagai bagian dari 

'proyel{, gagasan Koentjaraningrat menjadi model yang direproduksi secara massal 

dengan distorsi metodologis yang elisesuaikan dengan kebutuhan praktis berbagai 

12 Penggambaran yang kasaran dalam alinea ini disusun berdasarkan laporan panjang dan lebih rinei 
dari Morfit (1981) dan Abdullah (1983). 

13 Daftar yang lebih Iengkap tentang Iembaga-lembaga penelitian ilmu sosial pada masa itu diberikan 
oleh Abdullah (1983), tetapi untuk keperluan sederhana di sini daftar pendek Morfit lebih berguna. 
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kalangan. Dengan kata lain sebentuk ideologi tentang dunia, kebenaran, dan 

pengetahuan sosial mendapatkan peluang dan pendukungnya untuk berkembang 
dan dominan dalam konteks sosial-politik Orde Baru pada masa itu. Seperti sudah 

diungkapkan di muka, peristiwa ini bukanlah proses dari satu atau dua kelompok 

elit yang dengan cerdik dan sengaja mengelabui masyarakat dengan alat bernama 
"ideologi" untuk memperluas, mempertahankan dan membenarkan kepentingan 
kelompoknya. 

Walau obyek kajian utama dalam kerangka pemikiran yang dominan itu 

berupa hal-hal yang sangat nonbendawi seperti mentalitas, sikap hidup, dan nilai 

budaya, kerangka kerja ratusan, mungkin ribuan, penelitian resmi yang disponsori 

pemerintah waktu itu mengharuskan pelaksanaan penelitian dengan metode 
yang paling 'mudah dan praktis: yakni survei kuantitatif.14 Kalau untuk bidang 
kajian yang paling 'halus' seperti kebudayaan, orang tidak ragu-ragu memusatkan 

kegiatan penelitian dengan mengumpulkan data kuantitatif dan empirik, apalagi 
untuk bidang-bidang lain seperti sosiologi, geografi, ilmu politik, atau sejarah. 
Sarna sekali tidak mengherankan jika hasilnya sangat mengecewakan mereka yang 
mendapat kesempatan untuk membaca dan menilai kerja semacam itu dengan 

pandangan akademik yang ketat dan teliti. Persoalannya bukan saja gejala budaya 

tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif, tetapi yang bermasalah yakni kaidah 
penelitian kuantitatif itu pun tidak diikuti secara baik dalam kerja berbagai tim 

peneliti yang paling bergengsi sekali pun (lihat misalnya kritik secara rinei dari 
Kleden 1987: 60-84). 

Sampai pada awal abad 21 ini, hampir semua ulasan tentang ilmu sosial 
Indonesia berisi sebuah daftar keluhan dan keprihatinan, meski terjadi peningkatan 
yang dramatis dalam jumlah sarjana, lembaga, dan proyek penelitian. Walau 
prestasi cemerlang dari beberapa individu ilmuwan bisa dijumpai dari saat ke saat, 

pada umumnya tidak pernah ada sebuah sistem pendukung yang memungkinkan 
berlangsungnya pelatihan ilmuwan sosial, penelitian, dan penerbitan yang 

bersinambungan dan berpusat pada kerja intelektual, kemajuan ilmu sosial itu 

sendiri, dan bersifat mandiri. Juga tidak ada cukup pendalaman dan penghargaan 
dari khalayak umum bagi beberapa karya cemerlang yang bersifat individual itu. 

Tidak dalam semua hal kelemahan ini bersangkut pada kurangnya dana. Bantuan 
dana dari lembaga penderma asing lebih dari cukup, paling sedikit untuk individu 

peneliti dan lembaga penelitian dalarn jangka pendek atau menengah. Misalnya 

14 Ini berbeda sekali dengan kerangka kerja antropolog lain, yakni Clifford Geertz, yang pada waktu itu 
menjadi sumber ilham para ilmuwan dunia pada bidang kajian serumpun, berkat daya tarik metode 
antropologi interpretatifnya yang mengandalkan metode kerja etnografi, narasi, dan tafsiran subyektif
emik dan semiotik (lihat Geertz 1973; 1983). 
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"YIIS sering kelebihan dana. Kesulitannya di sini adalah mencari orang yang bisa 

memanfaatkan dana yang sudah tersedia untuk menjalankan kegiatan penelitian 

secara teratur dan bisa mempertanggungjawabkan hasilnya': Sedemikian sulitnya 

keadaan itu, sampai-sampai salah seorang pendiri dan pimpinan YIIS mengaku 

"sering dikejar-kejar oleh yayasan intemasional untuk menghabiskan dananya yang 

telah dialokasikan untuk Indonesia" (Soemardjan 1983:78). Hal serupa - yakni banjir 

dana penelitian dari luar negeri dan kesulitan mencari peneliti yang berminat dan 

memenuhi persyaratan di Indonesia - saya amati 20 tahun kemudian (Heryanto 

1999,2002: 8). 

KRITIK TERHADAP PEMBANGUNANISME 

Kontradiksi antara teknokrasi yang 'tidak pandang buIu' memburu rasionalitas, 

nilai-guna, dan efisiensi kerja di satu pihak dengan susunan masyarakat Orde Baru 

yang parokial dan patrimonial di pihak lain bukanlah satu-satunya kesulitan yang 

harus dihadapi pemerintah. Sebagian karena keberhasilannya sendiri, industrialisasi 

Orde Baru telah mempertajam sejumlah kontradiksi lain yang pada giliran berikut 

melahirkan sejumlah kritik tajam dari beberapa arah. Berikut ini akan dibahas 

kritik dari tiga kelompok wawasan ilmu sosial yang secara longgar dapat disebut 

sebagai kaum liberalis, populis, dan strukturalis. Seperti telah dicatat terdahulu, 

unsur-unsur Islamis, Marxis, dan Developmentalis memberikan sumbangan dalam 

persaingan ideologis itu, walau tidak dalam bentuk yang murni, tunggal, dan 

terpisah. Berbagai 'warisan sejarah' itu ikut memberikan warna dalam lebih dari 

satu kelompok kritik ini. 

Pada intinya, perlawanan ketiga aliran pemikiran itu dapat dibedakan sebagai 

berikut. Liberalisme dan neoliberalismel5 merupakan salah satu ancaman kuat bagi 

Pembangunanisme karena didukung oleh berbagai kekuatan raksasa di lingkup 

intemasional, selama dan terlebih lagi sesudah Perang Dingin. Akan tetapi kekuatan 

yang nyata dalam praktek ini seringkali tidak diimbangi dalam penampilan retorika 

dan publik. Publik telah terbiasa mencurigai liberalisme. Dalam retorika dan 

kesadaran publik yang dimuliakan adalah populisme. Namun di tengah gencarnya 

IS Tentu saja ada perbedaan penting di antara liberalisme and neoliberalisme, tetapi perbedaan itu 
tidak dianggap terlalu penting untuk keperluan yang terbatas disini. Pada intinya, dalam konteks 
pembicaraan i1mu sosial di Indonesia. liberalisme merupakan sebuah payung kategori yang luas (dari 
ilmu sosial hinga humaniora dan kesenian) bagi paham yang menekankan penghormatan universal 
kepada hak dan martabat individu - bukan kelompok atau negara - serta penghargaan kepada 
kemajemukan mereka, termasuk kaum minoritas. Neoliberalisme biasanya dipahami sebagai salah 
satu generasi beJakangan dari Iiberalisme dengan acuan lebih sempit pada pandangan, kebijakan, dan 
praktek mereka yang bergerak di bidang politik dan ekonomi. 
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arus kapitalisme global, populisme sering kali menjadi macan kertas. Di tabun 

1980-an, Pembangunanisme - sebagaimana juga liberalisme - pernab mendapatkan 

kritik yang mempesona dari kaum strukturalis. Untuk sementara waktu, kritik itu 

menyegarkan kesadaran intelektual ilmuwan sosial, tetapi kritik itu padarn dalam 

waktu yang tidak lama sebelum menjelma menjadi semacarn gerakan sosial. Untuk 

jelasnya, berikut ini disajikan uraian singkat tentang masing-masing. 

(Neo-) Liberalisme 
Liberalisme dalam pemikiran Hmu sosial di pra-Indonesia dan Indonesia 

bersumber dari pengaruh liberalisme di Eropa. Walau usianya cukup panjang, 

pengaruhnya terhadap Hmu sosial terus terbatas, kecuali pada tahun 1980-an 

sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini. Secara umum dapat dikatakan jauh 
lebih mudah menunjukkan banyaknya buku dan acuan pustaka, yang secara 

implisit meromantisir liberalisme dalam pendidikan dan wacana publik ketimbang 
menemukan karya-karya terbaik orang Indonesia yang secara sadar dan khusus 
mengobarkan semangat liberalisme. Kalau kita hanya menimbang daftar buku di 

perpustakaan atau daftar bacaan perkuliahan untuk mahasiswa Indonesia, maka 

kita akan mendapat kesan meluasnya pengaruh pemikiran liberal yang normatif 

dalam beberapa bidang seperti Hmu politik dan ekonomi, di sarnping neoklasik. 

Akan hal ini tidak mencerminkan kuatnya pemikiran seperti itu dalam dinamika 

Hmu sosial Indonesia pada umumnya. Perlu diingat kembali miskinnya sumber 
dana di berbagai lembaga Hmu sosial, dan kuatnya bantuan asing terutarna dari 

Amerika Serikat dalam bentuk sumbangan beasiswa, tenaga pengajar, dan buku
buku teks yang berdasarkan pemikiran liberal. Berbagai sumbangan ini banyak 
dikutip, tetapi tidak selalu dengan penghayatan yang kuat, apalagi penerapannya 

yang kreatif. 
Pada dasarnya 'kapitalisme' dan 'liberalisme' merupakan istHah-istilah yang 

dinistakan dalam sebagian besar sejarah Indonesia (lihat Heryanto 1999a). Oleh 

karena itu, masuk dan bertumbuhnya liberalisme di Indonesia, sering harus tampH 

dengan wajah dan istilah lain. Unsur teknokrasi dalarn Orde Baru menyediakan 

lahan yang subur bukan bagi perkembangan pemikiran liberalisme, tetapi bagi 

perbincangan normatif yang meromantisir beberapa unsur liberal, misalnya 
tentang harkat manusia yang bebas, otonom, dan rasional. Sikap yang sarna muncul 

misalnya, dalam menyerang masyarakat dan kebudayaan yang dijuluki 'tradisional' 
dan melancarkan 'modernisasi~ 

Salah satu kelompok yang biasanya dianggap paling berjasa dalarn menyuburkan 

sebuah versi liberalisme di Indonesia semasa Orde Baru disebut Mafia Berkeley, 
yakni sejumlah lulusan dari University of California, Berkeley yang diangkat 
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pemerintah Orde Baru sebagai tenaga ahli pembangunan dalam kabinet negara 

di akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Liberalisme dalam versi ini biasanya 

sangat teknis, dan instrumental, tanpa didukung filsafat dan ideologi liberalisme 

yang mendalam atau menyeluruh. Bagaimana pun pandangan mereka cukup 

berpengaruh dalam beberapa - tidak semua - pembentukan kebijakan negara. 

Dalam skala lebih kedl mereka juga berpengaruh kepada Hmu sosial, khususnya 

ekonomi yang bertahun-tahun dibina oleh kerangka pemikiran neoklasik. Lembaga 

penelitian swasta Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang didirikan 

tahun 1971 dan senantiasa dekat dengan pemerintah Order Baru, memberikan 

sumbangan besar dalam menyebarkan perspektif liberal dalam berbagai wacana 

ilmu so sial. Namun demikian, secara keseluruhan pengaruh pemikiran liberal di 

lembaga formal akademik tidak sekuat pengaruhnya dalam beberapa praktek dan 

kebijakan Pembangunan yang disponsori negara dan bertabrakan dengan praktek 

dan kebijakan lain yang juga disponsori negara. 16 

Telah dijelaskan oleh Alex Irwan juga Dhakidae dan Hadiz dalam buku ini, 

wewenang dan pengaruh kelompok "Mafia Berkeley" ini terbatas. Militerisme, 

proteksionisme, dan kemudian korupsi dan kolusi menjadi mitra dengan kekuatan 

yang lebih besar dalam pelaksanaan Pembangunan di Indonesia. Dari saat ke saat, 

bila dirasa perIu, juru bicara pemerintah menyebut liberalisme sebagai salah satu 

dari ancaman paling berbahaya terhadap bangsa-negara Indonesia, disamping 

'komunisme' dan 'fundamentalisme Islam~ Peringatan atau intimidasi ini menjadi 

nyaring, misalnya, pada saat gagasan teologi pembebasan mendapatkan sambutan 

hangat di kalangan OrNoP di Indonesia di tahun-tahun 1980-an. 

Liberalisme dalam wacana publik di Indonesia mendapatkan simpati lebih 

luas di paruh pertama dekade 1980-an dari berbagai pihak, termasuk sebagian 

departemen dalam pemerintahan, menyusul krisis ekonomi dan jatuhnya harga 

minyak di pasaran dunia. Kata kunci yang penting untuk memompa liberalisme 

adalah 'wiraswasta dan 'kewiraswastaan' sebagai terjemahan untuk entrepreneur 
dan entrepreneurship. Perubahan ideologis besar-besaran yang bersimpati pada 

liberalisme terjadi di akhir tahun 1980-an dan awalI990-an. Bersamaan dengan awal 

bangkitnya kelas kapitalis domestik yang lintas-etnis (Yoon 1991), terjadi kampanye 

besar-besaran bagi suatu ideologi yang bukan saja membenarkan tetapi bahkan 

memuliakan ideologi dan dominasi kelas kapitalis baru ini (lihat Heryanto 1999a). 

Satu hal yang menarik pada masa ini, liberalisme dan kapitalisme dikampanyekan 

tidak semata-mata lewat para ilmuwan sosial yang memang tidak pernah punya 

16 Lihat misalnya analisa Sen dan Hill (2000) atas kontradiksi kebijakan Orde Baru dalam menangani 
industri media massa. 
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wibawa besar, namun langsung oleh pengusaha dan pejabat pemerintahan. Untuk 

pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru Indonesia, pada masa ini berbagai 

pengusaha tampil di berbagai forum seminar dan konperensi untuk memberikan 

makalah dengan gaya akademik. Perusahaan mereka sering kali menawarkan 

atau diminta menjadi sponsor berbagai pengembangan dan kegiatan akademik 

universitas. Beberapa pengusaha besar ditampilkan di sampul depan sejumlah 

majalah bergengsi, aeara temu wieara di televisi, dan bahkan pentas pembaeaan 

puisi, sebagai selebritis baru (lihat Heryanto 1999a). 

Istilah 'globalisasi' mengandung sejumlah masalah yang telah diperdebatkan 

banyak pihak. Terlepas dari perdebatan itu, ekspansi jaringan industri kapitalisme 

yang menjadi salah satu unsur penting dalam 'globalisasi' tidak dapat disangkal. 

Bersamaan dengan itu, liberalisme telah merambah Indonesia, baik seeara ekonomi 

mau pun moral dan intelektual jauh lebih hebat dari masa-masa sebelumnya. Istilah 

'liberal' dipilih seeara sengaja oleh sejumlah aktivis Muslim yang progresif di Jakarta 

untuk menamakan kelompok mereka: Jaringan Islam Liberal yang tidak dengan 

sendirinya mendukung perekonomian neoliberal ala Amerika Serikat. Salah satu tokoh 

awal kelompok ini menerbitkan disertasinya dengan semangat neoliberalisme yang 
terbuka (Mallarangeng 2002). Artikel A. Sonny Keraf (1995) merupakan salah satu 

eontoh wawasan yang memberikan sambutan hangat bagi wawasan liberal di masa 

itu. Namun tetap'saja, semua kemajuan ini masih belum berhasil menampilkan 

wajah liberalisme atau kapitalisme sebagai sesuatu yang indah dan mulia di publik 
Indonesia hingga tahun-tahun awal abad 21 ini. Liberalisme, seperti kapitalisme, 

tetap menjadi stigma yang dicurigai dan diolok-olok, misalnya dalam salah satu buku 
yang paling mutakhir suntingan Wibowo dan Wahono (2003).17 Pengaruhnya lebih 

luas dan besar dalam praktek perekonomian Indonesia ketimbang sebagai sumber 

ilham dan kerangka analisa ilmu sosial di Indonesia. 18 

Populisme 
Salah satu sebab mengapa istilah kapitalisme dan liberalisme sulit diterima sebagai 

sesuatu yang indah dan mulia adalah karena kuatnya sejarah romantisme populis 

di Indonesia, sebagaimana halnya di banyak masyarakat agraris, kolonial dan 

paseakolonial. Salah satu bentuk paling awet dari romantisme populis ini adalah 

kisah resmi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan berbagai anak-kisahnya 

17 Resensi atas buku ini disajikan oleh Pramudya (2003) dan Magnis-Suseno (2003). 
18 Dalam sebuah essai yang menyesalkan kurangnya liberalisasi di Indonesia, sehingga masih 

bertahannya kekuatan lama Orde Barn sesudah 1998, Faisal Basri menulis "Saya sengaja menggunakan 
tanda petik pada kata liberalisasi di judul tulisan ini karena istilah itu tergolong tak populer dan oleh 
sebagian kalangan dianggap 'najis': kebarat·baratan, pendukung fanatik Washington Consensus, 
antek-antek IMF, penganut neoliberal, kapitalis" (Basri 2003). 
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dalam angan-angan publik yang digambarkan seeara visual dalam berbagai poster, 
patung, lukisan, baliho dan gapura dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan 
setiap tanggal 17 Agustus. 

Karena Pembangunanisme Orde Baru jelas-jelas berpihak pada kelas 

pengusaha dan pejabat tinggi negara, wilayah perkotaan, dan kepentingan pemodal 
internasional, dapat dipahami bila Pembangunanisme ini mendapat tantangan kuat 
dari pendukung populisme. Boleh jadi pendekar dan juru bicara populisme ini datang 

dari orang-orang yang seeara pribadi dan kelompok diuntungkan oleh ketimpangan 
sosial Orde Baru. Namun seeara ideologis, populisme mendorong mereka untuk 
mengajukan kritik yang tulus dan berkelanjutan terhadap Pembangunan Orde 
Baru yang didasarkan pada teknokrasi, liberalisme setengah-setengah, dan berlogat 
militeristik priyayi Jawa. 

Pembangunanisme ala Orde Baru bisa mendapatkan kritik yang sangat 
mendasar dari dua kelompok yang ikut berjasa membangun bangkitnya bangsa 
Indonesia, yakni kaum Mantis dan dari Islamis seandainya saja keduanya punya 
peluang untuk itu di masa Orde Baru. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, 
marxisme sebagai pemikiran intelektual mau pun sumber gerakan politik telah 
dilenyapkan seeara fisik dan diharamkan seeara hukum sejak tahun 1966. 

Kekuatan kaum Islamis dilumpuhkan segera sesudah kaum komunis dan marxis 
ditaklukkan di tahun 1970-an. Maka kritik populis yang kemudian timbul di 
masa Orde Baru bergerak di dalam kerangka pemikiran dan bahasa yang sudah 
dikuasai Orde Baru. 

Karena keterbatasan ruang dan pengetahuan penulisnya, hanya satu bentuk 
kritik populis yang serius dan berkelanjutan di kalangan ilmu sosial akan 
diketengahkan di sini, yakni pemikiran yang menamakan dirinya Sistem Ekonomi 
Paneasila (selanjutnya SEP). Sumber utama pemikiran di balik SEP berinduk 
pada sosialisme di masa kolonial, yang kemudian dipopulerkan antara lain oleh 
Mohammad Hatta, seorang intelektual jajahan dan kemudian menjadi negarawan, 
tentang pentingnya koperasi sebagai dasar perekonomian negara. 

Almarhum ekonom Mubyarto dari Universitas Gadjah Mada, salah satu 
penganjur SEP memberikan lima ciri utama dari SEP itu: pertama, "koperasi 
merupakan sokoguru perekonomian"; kedua, "roda perekonomian digerakkan 
oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral"; ketiga, "kehendak kuat dari 
seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial"; keempat, "prioritas 
kebijakan ekonomi ... penciptaan perekonomian nasional yang tangguh"; dan 
akhirnya kelima, "imbangan yang jelas dan tegas antara pereneanaan di tingkat 
nasional dengan desentralisasi" (Kompas 1981; Mubyarto 1987). Terlepas dari 
nilai gagasan SEP itu sendiri, yang jelas gaga san ini muneul sebagai kritik populis 
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terhadap Pembangunan Orde Baru sebagaimana elipahami khalayak umum. Tidak 
mengherankan jika SEP mendapat simpati luas dari mereka yang kritis terhadap 
Pembangunan Orde Baru. Demi keselamatannya sendiri, SEP dirumuskan dalam 

bahasa yang cukup halus agar diterima dalam kebudayaan politik jamannya, 
termasuk dengan menggunakan istilah 'Paneasila' yang pada waktu itu, awal 
1980-an, mulai dikeramatkan Orde Baru dalam rangka menindas aneaman dari 
kaum Islamis. 

Apa yang disebutkan sebagai ciri pertama SEP, koperasi, merupakan sebuah 
nostalgia populis pada masa lalu ketika Pembangunan kapitalistik ala Orde 
Baru belum berkembang dan menimbulkan masalah pada rakyat keeil. Dengan 

digunakannya istilah lama, 'koperasi: yang punya nuansa revolusioner populis, 
penganjurnya menyampaikan sebuah sindiran bahwa Pembangunan Orde Baru 
telah menyimpang dari kesepakatan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ciri 
kedua SEP, moral dan sosial, dan tidak hanya ekonomi, merupakan sebuah 
kritik moral terhadap gejala keserakahan material di masa bonanza minyak, 
dan bangkitnya golongan kaya baru di Indonesia. Ciri ketiga SEP, pemerataan, 
merupakan kritik terhadap jurang kaya-miskin yang mengkuatirkan sejak dekade 
1980-an. Ciri keempat, nasionalisme, dan kelima, desentralisasi, menyatakan 

penolakan terhadap semangat liberalisme yang pada waktu itu dipimpin oleh 

kaum teknokrat Indonesia. 
SEP dapat dianggap sebagai sebuah pernyataan yang penting bila diterima 

sebagai sebuah sentimen populis dan kritik moral. Akan tetapi sejak awal, SEP 
sudah punya beberapa kelemahan yang serius sebagai suatu konsepsi akademik. 
Sejak awal dikampanyekan, SEP mengundang kritik sangat tajam, khususnya dari 
mereka yang baru terkena demam strukturalisme politik-ekonomi ala neomarxisme 
1970-an. Hal ini mengantar kita pada kritik ketiga terhadap Pembangunanisme 
khususnya di masa Orde Baru, yakni kaum strukturalis. Hanya saja perlu dicatat 
disini, biar pun dikritik seeara mendasar sejak awal kebangkitannya, SEP meneoba 

maju terus. 

Strukturalisme Politik-Ekonomi 

Strukturalisme politik-ekonomi di masa Orde Baru tidak tampil semata-mata 
sebagai reaksi kritis terhadap gagasan SEP. Ia juga melanearkan kritik terhadap 
Pembangunan Orde Baru seeara umum, termasuk terhadap paradigma yang 
dominan dalam ilmu sosial di negeri ini. Dengan demikian strukturalisme membuka 
wawasan baru yang luas, dan penting bagi dinamika ilmu sosial pada waktu itu. 
Bagian ini tidak menguraikan strukturalisme yang berkembang eli masa Orde Baru 
seeara makro dalam berbagai versinya. Pokok perhatian bagian ini adalah salah satu 
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versinya yang paling populer eli kalangan kaum terdidik waktu itu, dengan sejumlah 

reduksi dan penyederhanaannya.19 

Sasaran utama kritik strukturalisme, dalam versi yang populer pada waktu itu, 

adalah pendekatan yang elijuluki, bukan oleh pelakunya sendiri, sebagai 'kulturalisme' 

atau pendekatan 'kebudayaan' dalam ilmu sosial dan humaniora.20 Kritik terhadap 

SEP dan pranata ilmu sosial pada umumnya, serta praktek Pembangunan di 

Indonesia didasarkan pada tuduhan bahwa kulturalisme telah menyesatkan semua 

ini. Karena pentingnya kritik ini dan perdebatan yang ditimbulkannya, pokok ini 

akan mendapatkan perhatian khusus dalam sis a bab ini. Sayang, karena parahnya 

kelemahan sistem pendukung bagi ilmu sosial yang tersedia, benih-benih perdebatan 

ini cepat menjaeli layu, lalu mati sebelum berkembang. Berikut ini akan disajikan (a) 

sebuah sketsa yang sangat ringkas tentang perdebatan itu; (b) apa sumbangannya 

bagi ilmu sosi.al Indonesia; (c) apa kelemahan yang tidak sempat diperbaiki karena 
terburu layu lalu mati. 

Kritik utama kaum strukturalis Indonesia terhadap SEP berupa pembuktian 
bahwa pada pokoknya SEP merupakan daftar angan-angan yang idealis dan 

moralis, tidak berpijak pada kenyataan; ahistoris, tidak berpijak pada realitas 

material kesejarahan ekonomi dan politik Indonesia; dan secara teoretis kurang 

mendalam, tidak elidasarkan pada landasan teori yang tersedia dalam ilmu sosial 

klasik. Salah seorang penganjur strukturalisme pasca-1965 yang populer, Arief 

Budiman, melancarkan kritik terhadap SEP sebagai bagian kritik lebih besar ilmu 

sosial secara keseluruhan yang dominan pada masa itu (Budiman, 1981; 1982a; 

1989). Walau kritik Arief memancing sejumlah tanggapan, boleh dikatakan hampir
hampir tidak ada perlawanan balik yang cukup berimbang secara intelektual dan 
teoritis.21 Sejak itu 'strukturalisme' menjadi acuan utama bagi mereka yang ingin 

menggugat kemapanan ilmu so sial Indonesia dan tata-sosial Orde Baru di bawah 
rezim Soeharto yang melahirkannya. 

19 Berbagai penggunaan wawasan strukturalisme yang secara akademik lebih tegar dan ketat - sehingga 
kurang populer dalam perdebatan publik di kalangan terdidik - dapat ditelusuri dalam sejumlah 
makalah seminar, skripsi. atau artikel dalam jumal seperti Pr;sma. Di samping kedua penyunting buku 
ini, seorang sarjana Indonesia pada masa itu yang secara gigih mengembangkan wawasan struktural 
dalam berbagai analisa politik-ekonomi adalah Farkhan Bulkin almarhum. Penulis berterima kasih 
kepada Vedi Hadiz, yang mengingatkan pentingnya karya Bulkin. 

20 Karena pemberian nama yang tidak sukarela ini, acuan kepada mereka perlu ditulis dengan tanda 
kutip. Untuk menyederhanakan penulisan, pemberian tanda-kutip demikian tidak akan diteruskan, 
namun pembaca diharapkan mempertimbangkan catatan ini. 

21 LPIS (I981) menerbitkan sebuah monografi yang menampung sejumlah 28 tulisan dari tahun 
1979 hingga 1981 yang terlibat dalam polemik tentang Sistem Ekonomi Pancasila, dari dua harian 
terkemuka di Indonesia waktu itu. 
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. Walau tidak sendirian, mungkin juga bukan yang pertama kali menganjurkan 
strukturalisme di Indonesia,22 Arief Budiman boleh dikatakan sebagai salah 
seorang ilmuwan sosial Indonesia yang paling rajin mempopulerkan pemahaman 

'strukturalisme' di kalangan ilmuwan sosial pasea-1965lewat serangkaian eeramah 

dan kolom opini eli media eetak yang hampir semuanya bersifat polemis. Beberapa 
tulisannya paling awal berbahasa Indonesia yang seeara khusus mengkampanyekan 

pandangan 'struktualisme: adalah Budiman (1976; 1977; 1981; 1983; 1987). Beberapa 

tulisannya yang lain, termasuk Budiman (1982a; 1982b), kemudian dibukukan 

dalam Budiman (1989). Pandangan Arief yang seeara langsung relevan dengan 
bab ini adalah wawanearanya dengan Prisma (Budiman 1983), dan oleh karen a itu 

wawaneara itu akan dikaji seeara jeli dalam uraian berikut. 

Pad a dasarnya, apa yang diberikan oleh Arief kepada masyarakat terdidik 
Indonesia, yang dapat dibedakan dari lingkungan ilmuwan sosial yang jumlahnya 

lebih keeil, adalah sebuah perkenalan kembali pokok-pokok pemikiran marxisme 
klasik dalam bentuknya yang sederhana dan mudah dicerna banyak orang. Ia 
mendapatkan sumber ilharnnya dari pengalaman belajar di Amerika Serikat yang 

pada waktu itu dilanda demam strukturalisme politik-ekonomi. Sebagai tambahan 
ia juga memberikan eontoh penggunaannya dalam teori ketergantungan dari dekade 

1960-1970-an.23 Pesan utama dalam sumbangan strukturalisme politik-ekonomi 

adalah materialisme historis; kondisi material (base) menentukan semua aspek 
kehidupan sosial yang lain (superstructure). Satu hal yang patut disayangkan, ada 
warisan marxisme yang penting namun tidak atau kurang mendapatkan perhatian 
pada waktu itu, yakni dialektika kesejarahan. Hal ini akan dijelaskan lebih jauh 
dalam bagian berikut. 

Tadi dikatakan bahwa yang dikerjakan Ariefberupa 'perkenalan kembali~ karena 

marxisme klasik dan sosialisme sebenarnya pernah masuk ke ruang diskusi publik 
sejak awal abad 20 hingga tahun 1965. Sedemikian hebat penghaneuran sejarah ini, 

sehingga berkas dan sisa-sisa ingatan tentang sejarah intelektual itu sulit diperiksa 
kembali, khususnya oleh generasi muda yang lahir dan dibesarkan semasa Orde 
Baru. Ironisnya, Arief dikenal di Indonesia sebagai salah seorang aktivis gerakan 
mahasiswa dalam gelombang aksi yang bertentangan seeara politik dan ideologi 
dengan kelompok kiri sebelum mereka dibasmi di pertengahan dekade 1960-an. 

Jasa dan posisi Arief sebelum 1965 mungkin juga sekaligus memberikan hak 
istimewa untuk berbicara tentang marxisme dan sosialisme. Hak ini tidak tersedia 
bagi mereka yang berada di sisi kiri dan masih selamat dari pembunuhan besar-

22 Sritua Arif dan Adi Sasono (1981) termasuk salah satu karya yang dianggap ikut merintis wawasan 
serupa di Indonesia sesudah 1965 dan cukup populer di Indonesia. 

2l HasH studi Arief. berupa sebuah tesis doktoral diterbitkan dalam Budiman (1987a). 
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besaran di pertengahan dekade 1960-an itu, karena mereka seumur hidup akan 

dicap sebagai komunis.24 

Terlepas dari masa lampau penganjumya, gagasan yang diajukan Arief ke publik 

Indonesia di akhir 1970-an dan awall980-an mempunyai dampak kuat bagi mereka 

yang tidak banyak, atau tidak akan mendapat kesempatan belajar di luar negeri 

untuk berkenalan dengan wawasan yang diharamkan di Indonesia. Dalam waktu 

singkat kritik radikal AriefBudiman terhadap ilmu sosial waktu itu memukau para 

mahasiswa dan generasi muda yang sudah lama merasa tidak puas dengan paradigma 

yang sedang dominan dan bernaung di bawah teori-teori modernisasi. Popularitas 

Arief di kalangan aktivis mahasiswa, khususnya di luar ibukota Jakarta, karena 

perannya dalam gerakan mahasiswa tahun 1966, menambah kredibilitas kritiknya 

terhadap pendekatan budaya. Dalam perumusan yang lebih 'ilmiah' daripada yang 

biasanya disampaikan Arief secara populer, Benny Subianto menjelaskan 'pendekatan 

budaya, musuh strukturalisme, 

Salah satu cara kerja dalam ilmu-ilmu sosial yang menjadikan budaya sebagai 

variabel independen dan hal-hal yang bersifat nonbudaya sebagai variabel 

dependen. Pendekatan budaya berpretensi menjelaskan realitas sosial 

berdasarkan faktor-faktor budaya melalui proses induksi maupun deduksi. Dan 

dengan demikian sekaligus menunjukkan sifat empiris-analistis. 

Subianto 1989: 59 

Dalam lingkungan ilmu sosial yang lebih luas, kulturalisme ini juga dikenal 

dengan sejumlah julukan lain seperti idealisme, humanisme, orientalisme, atau 

fungsionalisme. Ilmuwan senior Indonesia yang karya -karyanya paling banyak 

mendapat serangan dari Arief adalah antropolog Koentjaraningrat. Buku 

Koentjaraningrat yang paling banyak dijadikan sasaran tembak strukturalis adalah 

Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan (1974). 

DIALEKTIKA SEJARAH, SUBYEK DAN STRUKTUR 

Tulisan Benny yang sudah dikutip tadi menjadi salah satu petunjuk penting atas 

terjadinya 'demam strukturalisme'.25 Artikel itu Benny merupakan salah satu 

24 Hingga tulisan ini dicetak. parlemen Indonesia masih secara kukuh menolak marxisme dan komunisme 
menjadi bagian yang sah dari kehidupan politik dan diskusi intelektual secara terbuka di negeri ini. 

15 Kuatnya hembusan 'strukturalisme' minimal sebagai istilah dan slogan baru dapat dilihat dari 
sejumlah tulisan kaum intelektual di media massa pad a masa itu. Beberapa contoh yang baik, 
termasuk Kaiseipo (I 982), Budiawan (1987), Massardi (1988), Azhar (1991). Pratikto (1993) Sutrisno 
(1994). 
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dari tulisan langka dalam bahasa Indonesia yang cukup serius meninjau 'sejarah' 

perjalanan ilmu sosial Indonesia sejak masa penjajahan hingga berawalnya dekade 
terakhir abad 20. Pesan utama tulisan itu merupakan sebuah kritik panjang terhadap 

pendekatan kebudayaan yang menguasai hampir seluruh sejarah ilmu sosial, dengan 

beberapa variasi yang tidak mendasar, khususnya di masa kolonial dan Orde Baru.26 

Sejarah yang dituturkan Benny ini berpuncak dan berakhir dengan suatu happy 

ending, yakni datangnya "pendekatan struktural sebagai kritik terhadap kelompok 
mapan dalam ilmu-ilmu sosial Indonesia" (Subianto 1989: 74). Menurutnya, ini 

bisa terjadi - persis seperti terjadinya dominasi 'pendekatan budaya' pada masa 

Orde Baru yang dikritik kaum strukturalis - berkat tersedianya pendidikan tinggi 

di Amerika Serikat bagi para sarjana Indonesia (Subianto 1989: 74). 
Happy ending itu tidak bersifat total. Menurut Benny "pendekatan struktural 

yang berkembang selama kurang lebih lima tahun terakhir ini masih berada pada 
pinggiran komunitas ilmuwan sosial" (1989:74). Hal ini berlaku khususnya bagi 

kaum strukturalis yang karyanya tidak disajikan sepopuler Arief Budiman (lihat 
catatan 25). Dalam prakteknya strukturalisme tidak pernah menduduki posisi 
sebagai pendekatan yang paling kuat dan meluas dalam bidang penelitian ilmu 

sosial. Namun sebagai ideologi, boleh dikatakan strukturalisme sempat, pada dekade 

1980-an -1990-an, menjadi salah satu jika bukan satu-satunya kerangka berpikir 

yang paling berwibawa, paling sedikit ini di kalangan terbatas, yakni peneliti 
dan komentator sosial (public intellectuals) yang bekerja secara mandiri, aktivis 
mahasiswa, dan organisasi nonpemerintah (OrNoP) yang sedang bertumbuh subur 
di berbagai wilayah di luar Jakarta. Jumlah mereka tidak banyak dibandingkan 
dengan jumlah sarjana Indonesia, tetapi status mereka sebagai 'elit: ada yang 
menyebutnya 'selebritis: di kalangan intelektual-aktivis membuat strukturalisme 

menjadi bahasa utama atau ortodoksi baru. 
Seperti telah disebutkan di atas, yang terjadi sebenarnya bukanlah perdebatan 

sebagai sebuah komunikasi timbal-balik antara kubu 'kulturalis'lawan 'strukturalis: 
Tampaknya, generasi ilmuwan sosial yang lebih tua tidak cukup berminat, atau 
tidak cukup menguasai bidang para pengritiknya. Sementara pengritiknya 

menguasai dengan baik sasaran kritik mereka, di samping ilmu unggulan yang baru 
diperolehnya. Itu sebabnya yang terjadi bukan sebuah per~arungan gagasan yang 
berimbang dan memperkaya wawasan semua pihak. Karena tidak mendapatkan 
cukup lawan tanding dan otokritik di kalangan sendiri, kelompok yang menamakan 

26 Dalam salah satu catatan kaki. Benny membuat daftar contoh .. [p lara sarjana ilmu sosial yang belajar 
di Amerika Serikat pada akhir tahun 1950-an dan 1960-an ... [berbagai t]esis tersebut di atas pada 
umumnya sangat menekankan aspek budaya dan kurang atau harnpir sarna sekali tidak menyinggung 
aspek ekonomi palitik:' (Subianto 1989: 69, ck. 35). 
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diri strukturalis ini pun tidak bisa maju lebih jauh, dan memberikan sumbangan 

lebih besar. Bahkan dalam beberapa kasus, yang terjadi malahan sebaliknya. Seperti 

yang terjadi pada hampir semua isme besar lainnya; setelah tarnpil sebagai kekuatan 

radikal yang menggugat, menjadi populer, jika bukan dominan, lalu berubah sifat 

menjadi kaku dan dogmatis, jika bukan slogan kosong. Hal yang sarna bisa dilacak 

pada apa yang disebut sebagai pendekatan budaya.27 

Contoh ironis dari gejala merosotnya watak kritis dan radikal pada gagasan 

strukturalisme adalah berkembangnya kesan umum di kalangan pengagumnya, 

seakan-akan kapitalisme dan sosialisme merupakan dua pilihan strategi 

pembangunan yang statis, dan dapat sewaktu-waktu dipilih manusia Indonesia 

yang bebas dan rasional, kalau mereka mendapat pencerahan dari strukturalisme. 

Seakan-akan yang memilih ini merupakan subyek yang berada di luar struktur dan 

sejarah. Sementara pendekatan keilmuan yang dijuluki budaya dan strukturalis 

ditampilkan seakan-akan menjadi dua alat yang otonom dan bisa dipilih siapa saja, 

kapan saja. Dengan kata lain, idealisme dan humanisme yang sebelumnya menjadi 

roh pendekatan budaya di Indonesia yang mekanistik atau loyo ternyata telah 

bangkit kembali dengan jubah strukturalisme atau sosialisme, dan melibatkan orang

orang yang pernah mengritik pendekatan budaya itu. Pada masa yang sarna timbul 

kecenderungan mereduksi rentangan wawasan dalarn ilmu sosial pada umumnya, 

dan di Indonesia khususnya, hanya menjadi sebuah dikotomi: kulturalisme atau 

strukturalisme, sebagai hitam/putih. 

Berikut ini saya kutip langsung kalimat Arief Budiman di akhir dekade 1980, 

dari sebuah buku yang mendaur-ulang tulisan-tulisannya di awal dekade itu, ketika 

perdebatan tentang topik ini mulai kehilangan daya tarik, dan kualitasnya merosot 
tajam: 

Dalam ilmu sosial, secara sederhana dapat dikatakan ada dua pendekatan yang 

menguasai bidang ilmu ini. Yang pertama adalah kubu yang menekankan aspek

aspek psikologi dari individu, serta sistem nilai masyarakat yang melingkunginya. 

Kita sebut saja kubu ini sebagai kubu pendekatan pSikolologilkebudayaan. 

Kubu kedua menekankan pada lingkungan material manusia, yakni organisasi 

kemasyarakatan beserta sistem imbalan-imbalan material yang diberikannya ... 

Kubu ini dikenal dengan teori yang memakai pendekatan struktural ... 

Budiman 1989: 44 

27 Hal ini menjadi kesimpulan Vedi Hadiz (1989) atas watak politis 'pendekatan budaya' yang 
disumbangkan oleh Ben Anderson bagi kajian tentang Indonesia, khususnya di kalangan sarjana 
asing. Namun yang saya bicarakan di sini adalah gejala yang lebih umum. 
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Dikotomi kebudayaan-versus-struktual ini direproduksi secara massal dalam 

berbagai bentuk diskusi dan kesadaran di kalangan ilmu sosial pada waktu itu, 

khususnya generasi muda. Arief sendiri mengakui, segera setelah memaparkan 

dikotomi yang terkutip di atas, "pembagian ilmu sosial ke dalam kedua kubu ini 

bersifat terlalu menyederhanakan. Ada banyak pendekatan yang terletak di antara 

kedua kubu ini" (Budiman 1989: 44). 

Masalahnya bukan saja "ada banyak pendekatan [lain]" dalam ilmu sosial. 
Masalahnya mereka berada tidak saja cedi antara kedua kubu int (Budiman 1989: 

44), tetapi juga berada di luar, di belakang, di atas, atau jauh dari dikotomi itu. 

Keterangan penting dari Arief bahwa yang dibicarakannya terbatas pada "ilmu 

sosial di Indonesia" juga seringkali diabaikan oleh publik yang terpesona oleh 

berbagai gagasan baru yang disampaikan. Akan tetapi penyempitan itu pun masih 
belum sesuai dengan kenyataan. Mungkin lebih tepat bila dikatakan ilmu sosial di 

Indonesia pasca -1965, khususnya di kalangan mereka yang baru pulang kuliah dari 
Amerika Serikat. Pembicaraan tentang ilmu sosial di Indonesia di masa itu dalam 
banyak hal merupakan sambungan dari diskusi-diskusi kuliah mereka di Amerika 
Serikat. Topik, tokoh, dan ali ran yang dibahas kebanyakan berasal dari bacaan 
wajib di kuliah-kuliah mereka semasa belajar di Amerika Serikat. ltu sebabnya, 

sarjana Indonesia sejaman yang belajar di luar Amerika Serikat, misalnya Y.B. 
Mangunwijaya, Ignas Kleden, atau Vedi Hadiz, tidak biasa membuat dikotomi 

kultural/struktural yang sangat populer di tahun 1980-an itu. 
Mengapa nasib strukturalisme bisa terjungkal seperti itu? Untuk menjawab 

pertanyaan ini kita bisa mempertimbangkan model 'dua pendekatan seperti yang 
diajukan kaum strukturalis Indonesia, namun kita perIu berhati-hati menggunakannya 
secara dialektis, dan tidak dikotomis. Pertama, kita bisa memberikan penjelasan secara 
materialis atau strukturalis. Kedua, penjelasan tambahan bisa diberikan dengan 
menyimak kelemahan internal dalam teori yang dipublikasikan di Indonesia sejak 

1980-an itu. Keduanya akan disimak satu per satu di bawah ini. 
Pertama, secara materialis atau strukturalis, kegagalan strukturalisme pasca-1965 

di Indonesia itu dapat dijelaskan bersumber dari kenyataan bahwa isme yang awalnya 
tampil radikal ini hanya beredar sebagai gagasan cantik milik sejumlah keeil elit 
intelektual Indonesia, dari makalah ke makalah, dari seminar ke seminar, dan dari 
wawancara ke wawancara tanpa disertai sejumlah pengejawantahan material dan praksis 
seperti yang dianjurkan oleh pendukungnya sendiri. Pada kenyataannya strukturalisme 
menjadi sebuah sistem nilai kebudayaan baru yang diunggulkan, dan menggeser 
modemitas atau Pembangunan, atau Pancasila dalarn bingkai idealisme, humanisme, 
dan romantisme yang sarna dan lama. Strukturalisme seperti yang berkumandang di 
masa Orde Bam tidak pernah mempraktekkan apa yang dikotbahkannya sendiri. 
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Ironisnya, SEP yang diusulkan Mubyarto dan rekan-rekannya dan dituduh 

pengritiknya sebagai berpijak pada pendekatan budaya, justru berkembang terus 

- melangkahi mayat kontroversi strukturalisme, tanpa banyak melayani kritik 

strukturalis yang sebenarnya jitu - dalam bentuk kelembagaan struktural. Di 

bulan September 2002 didirikan Pusat Studi Ekonomi Pancasila di Universitas 

Gadjah Mada, dan pada saat tulisan ini disusun sedang dijajagi kemungkinan 

dibukanya 5 pusat studi serupa di sejumlah perguruan tinggi di Semarang dan 

Yogya. Gagasan utama Ekonomi Pancasila menurut rencana akan dimasukkan 

dalam kurikulum sekolah menengah mulai tahun 2004 (Wahyuni 2003). Ironis 
pula, semua ini bisa terjadi pada saat neoliberalisme mempunyai pijakan lebih 

kuat dalam sepak terjang praktis, jika bukan rumusan intelektual ilmuwan sosial, 

di Indonesia. 

Kedua, secara teoritis dan intelektual, kegagalan strukturalisme Indonesia 
pasca-1965 itu dapat dilacak dari kegagalannya menjelaskan kebangkitan dan 

sosok dirinya sendiri. Pengikutnya tidak cukup jauh mengikuti logika, atau 
lebih tepatnya filsafat strukturalisme, sehingga mampu menjelaskan dirinya 
sendiri sebagai produk dari struktur yang dibahasnya. Dengan kat a lain, yang 
hilang di sini adalah kemampuan melakukan otokritik dan self-reflexitivity, 

yang justru menjadi langkah awal bagi kebangkitan pascastrukturalisme. Untuk 

menggambarkan lebih gamblang apa yang terhilang dalam strukturalisme versi 

Marxis yang diperkenalkan Arief di tahun 1980-an, berikut ini saya kutipkan 
secara agak panjang penjelasan analistis, ini bukan penggambaran praktek yang 
nyata, dari salah seorang tokoh neomarxisme di Eropa Barat: 

Mendefinisikan marxisme sebagai sebuah teori kritis semata-mata dengan 
menjelaskan tujuannya untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, atau 
pedekatannya yang berwawasan filsafat materialis, jelas-jelas tidak memadai. 
Kekuatan yang sesungguhnya dari marxisme bukan disitu. Yang khas dari 
kritik yang secara pokok diajukan materialisme historis adalah kemampuan 

mengikutsertakan otokritik. Jadi, marxisme merupakan sebuah teori tentang 
sejarah, dan sekaligus memberikan sejarah tentang teorinya sendiri. Sejak awal, 
suatu pendekatan Marxis atas marxisme telah digoreskan dalam as as kerja 
mereka, yakni ketika Marx dan Engels menjelaskan kondisi yang memungkinkan 
kebangkitan intelektual mereka sendiri ... 

Anderson 1983: 11 

Bagaimana kita harus menjelaskan gejala bangkitnya seorang penganjur 
strukturalisme versi marxisme pada akhir 1970-an dan awall980-an di Indonesia 
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seperti AriefBudiman? lawaban yang lumrah dan spontan yang bisa diberikan siapa 
saja adalah, karena dia 'beruntung' mendapatkan kesempatan belajar di Amerika 

Serikat pas pada saat neomarxisme sempat bangkit sebentar di kampus-kampus 

Amerika, sebagaimana dijelaskan Ortner (1984: khususnya halaman 138-44). 

Seandainya Arief diberi beasiswa untuk belajar di sana sepuluh tahun sebelum mas a 

studinya yang sesungguhnya, mungkin sekali ia menjadi penganjur salah satu cabang 

dari pendekatan budaya. Seandainya ia berkuliah di Amerika Serikat sepuluh tahun 

lebih belakangan, tidak mustahil ia menjadi penganjur sebuah wawasan lain yang 

bersimpati pada post-modernisme. 

Walau 'historis: penjelasan seperti itu mungkin akan dianggap tidak cukup 

'strukturalis' atau 'Marxis' dalam versi yang dipopulerkan Arief di Indonesia, dan 

digunakan untuk mengritik SEP. Arief menolak gagasan yang pada waktu itu sangat 

populer di Indonesia, yakni pentingnya jasa pendidikan bagi perubahan individual, 

yang kemudian bisa berkembang menjadi perubahan sosial.28 Dengan mengikuti 

anjuran marxisme klasik apa adanya - sementara pemikir neomarxisme dan kajian 
budaya di Eropa Barat beranjak lebih jauh dan melakukan perumusan kembali dan 

otokritik - Arief menekankan bahwa perubahan pada tingkat gagasan hanya bisa 

terjadi setelah terj adi perubahan pada tingkat struktur: "Kalau kita mau merombak, 

yang penting adalah kita rubah dulu sendi-sendi masyarakatnya. Barn kemudian 

dengan pengaruh ideologi, pendidikan dan sebagainya, nilai-nilai bisa diubah" 
(Budiman 1983: 84). Menurutnya, "setiap orang, termasuk ahli ilmu sosial, melihat 

persoalan menurut posisi kelas masing-masing, yaitu posisi sosial dari orang-orang 
yang mendapat informasi ini" (Budiman, 1983: 82). Akan tetapi bagaimana mungkin 
menerapkan teori semacam ini pada pengalaman individu bernama AriefBudiman? 
Dalam wawancara di Prisma, Arief tampak memeluk kembali semua wawasan yang 

sedang diserangnya habis-habisan - idealisme, romantisme, humanisme - dan 

berangan-angan tentang tokoh 'superman: 

Ada orang-orang yang memang bisa mentransendir realitas, strukturnya. 

Kebanyakan orang tidak bisa .... Dalam struktur apa pun juga ada orang

orang yang bisa mentransendir. Misalnya Marx seorang borjuis, tetapi punya 

kesadaran sosialis .... Saya sendiri tidak tahu, apa yang menyebabkan orang itu 

28 Dalam sebuah wawancara dengan Prisma. Arief dilaporkan menyatakan "Ekonom mengatakan 
bahwa kesulitan di Indonesia adalah masalah mentalitas. I1mu sosial menekankan lagi masalah 
mentalitas. Pendidikan adalah terapi. Ekonomi juga menganggap bahwa kita kurang keterampilan. 
kurang menguasai teknologi. Terapinya pendidikan lagi! Pertentangan mereka sangat artifisial. 
Asumsi mereka adalah asumsi liberal. yaitu bahwa masalah pembangunan adalah masalah 
memperbaiki individu-individu, bukan memperbaiki sistem sosial" (Budiman 1983:78-9). 
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bisa mentransendir. Pendidikan mungkin salah satu faktor. Tetapi tidak mutlak . 

. . . Jadi saya pecahkan ketergantungan pada struktur dan nilai ini dengan adanya 

manusia-manusia di dalarn struktur yang bisa menjadi manusia supernormal. 

Tetapi itu tidak struktural sarna sekali .... Kepentingan kelasnya bisa dikalahkan 

olehnya .... Yang jelas ia tidak tergantung pada kondisi sosial yang ada. 

Budiman 1983: 84-5 

Masalahnya di sini, bukan saja strukturaIis versi marxisme di Indonesia 1980-an 

tidak pernah dipaksa atau diberi kesempatan untuk berkembang lebih matang 

lewat serangkaian perdebatan yang intens. Persoalannya, baik strukturalisme dalam 

lingkup yang lebih luas - di luar marxisme - mau pun kulturalisme tidak. cukup 

dipahami dan dibahas cukup mendalam di masa itu. Akibatnya, dua hal yang 

punya sejarah tumpang-tindih dan masih bersaudara dekat - yakni strukturalisme 
dan kulturalisme - telah dipertentangkan secara karikatural dan dikotomis untuk 

keperIuan polemik. Dalam salah satu tulisan yang paling belakangan dan sekaligus 
paling lemah yang pernah ditulisnya tentang topik yang sama, Arief Budiman 

mempertanyakan secara dikotomis dan ahistoris pendekatan mana yang lebih jitu 

untuk memahami kekuasaan: "Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan?" 

(Budiman 1987b). 

Untungnya, tidak semua pengikut strukturalisme dan/atau marxisme sesudah 

masa itu terkungkung pada dikotomi yang karikatural semacam itu. Beberapa 

sarjana yang lebih muda usia memberikan sumbangan keilmuan yang matang daIam 
perspektif strukturalisme, entah dalam versi marxisme atau yang lain. Sebaliknya, 
juga semakin banyak mereka yang mengembangkan studi tentang kebudayaan 
dengan pemahaman tentang masalah-masalah struktural. Tidak mungkin, dan 

mungkin tidak perIu, diajukan sebuah daftar yang panjang disini. Namun beberapa 

nama pantas disebutkan, termasuk Ignas Kleden, Daniel Dhadikae, Vedi Hadiz, 

Alex Irwan, Hilmar Farid, Y.B. Mangunwijaya, dan Goenawan Mohamad. Di tangan 

mereka, dinamika kebudayaan bukan sekedar beban keilmuan yang harus dibuang, 

atau dimusuhi, namun diterima sebagai bagian dari dialektika sejarah, kekuasaan, 
struktur ekonomi-politik, dan kesadaran tentang semua itu. 

Walau menjadi pengikut marxisme yang cukup setia, Vedi Hadiz (1989) bisa 

memahami keunggulan pendekatan budaya yang pernah dikerjakan oleh Ben 

Anderson. Mungkin karena tetap lebih condong kepada marxisme, analisa yang 

berisi pujian kepada kulturalisme ini oleh Vedi diakhiri dengan pesan yang bisa 

diduga; sejauh-jauh pendekatan ini mencoba menjadi pemberontak, ia akan segera 

dijinakkan oleh arus konservatif yang lebih besar di kalangan pengikut pedekatan 

serupa; " ... perspektif budaya yang disumbangkannya [Anderson], yang pada 
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mulanya mempunyai kualitas sebagai sejenis 'pemberontakan intelektual' terhadap 

mainstream studi politik Indonesia, dapat terserap ke dalarn mainstream i~ sehingga 

kehilangan makna 'radikal'nya" (Hadiz 1989: 30). 

Penilaian itu tidak salah. Namun, seperti telah ditunjukkan di atas, hal yang 

sarna dapat dikatakan pada banyak pendekatan atau -isme besar lainnya, termasuk 
strukturalisme dan marxisme sendiri. Ucapan Soeharto dan para pejabat Orde Baru 

bahwa pembangunan ekonomi sebagai dasar masyarakat yang stabil merupakan 

prasyarat sebelum Indonesia berbenah dalam bidang lain termasuk hukum, 

moralitas, atau kebudayaan secara sepintas tidak berbeda dari anjuran klasik dalarn 

marxisme sebagaimana dipopulerkan banyak pengikutnya yang dogmatis. 

Dalam memberikan tinjauan sejarah ilmu sosial Benny Subianto juga mencoba 

bersikap adil dengan mengakui adanya contoh-contoh karya nonstrukturalis yang 

bisa inovatif. Ia menyebutkan karya Sartono Kartodirdjo tentang gerakan protes 

petani Banten di akhir abad 19 sebagai contohnya (Subianto 1989: 75). Padahal 
bagi seorang penganut pendekatan budaya, karya Kartodirdjo lebih banyak 
mengandung masalah, daripada inovasi (Stange 1989: 10). Dalarn kenyataannya, apa 
yang disebut 'budaya' biasanya punya arti yang sangat berbeda di kalangan mereka 

yang berkecimpung di dalam kajian budaya itu sendiri, dibandingkan di kalangan 

mereka yang hanya mengritiknya dari luar lingkaran itu. Hal yang sarna berlaku 

untuk banyak -isme lain.29 

CATATAN PENUTUP 

Semua uraian di atas menegaskan bahwa pemakaian seperangkat formal slogan 
dan retorika tertentu - misalnya strukturalisme, liberalisme, atau kulturalisme 
- dalam sebuah karya ilmu sosial tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa 

yang bersangkutan mewakili atau telah memanfaatkan kekuatan - isme itu secara 
maksimal, sistematik, dan konsisten. Praktek ilmu sosial dengan menggunakan salah 
satu perangkat formal itu juga tidak dengan sendirinya membuktikan corak'ideologi' 

yang dianut atau dianjurkan pelakunya. Banyak - isme yang tarnpil sebagai kekuatan 
pendobrak yang radikal pada tahap awal pertumbuhannya, kemudian menjadi 
beku atau kaku, ketika menjadi populer atau dominan dan disambut berbondong
bondong oleh orang banyak dengan cara atau tujuan yang beraneka ragam. Maka 
setiap - isme punya beberapa contohnya yang baik dan contoh-contoh ikutan yang 

19 Menurut Stange: " ... setiap agama mendefinisikan dirinya sebagai suatu lingkaran hermeneutik 
yang hanya bermakna bagi orang yang berpartisipasi di dalamnya dan tidak pernah bagi orang 
yang sekedar melongok ke dalamnya dari luar ... semua sistem pemikiran - setidak-tidaknya dalam 
pengertian di atas - adalah agama" (1989: 8). 
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kurang baik. Dalam berpolemik, selalu ada godaan untuk rnernilih contoh terburuk 

dari pihak lawan, dan contoh terbaik pada pihak sendiri. 

Pertumbuhan paling penting dalam seluruh sejarah ilrnu sosial di Indonesia 

terjadi di masa kejayaan rezim militeristik Orde Barn. Kritik kaum strukturalis dan 

marxisme pasca-1965 pada akhir dekade 1970-an dan 1980-an terhadap ilrnu sosial 

yang dominan - dijuluki pengritiknya sebagai pendekatan kebudayaan - merupakan 

sebuah kritik y~g jitu dan menyehatkan. Nyaris tanpa perkecualian, ilmu sosial 

dengan menggunakan 'pendekatan kebudayaan' ini mengabdi kepada suatu 

kepentingan politik, material, dan ideologi yang telah diresmikan pemerintah secara 
blak-blakan. 

Namun banyak kritik semacam itu disampaikan secara berIebihan, seakan -akan 

kepentingan penguasa pad a waktu itu sangat membutuhkan ilmu sosial, at au ilrnu 

sosial memang punya jasa besar dalam melestarikan status-quo. Dalam kenyataannya 

tidak demikian. Sebagian besar kerja ilmu sosial pada waktu itu bersifat teknis dan 

formalitas bagi serangkaian proyek pembangunan sosial ekonomi oleh pernerintah 

yang tidak sepenuhnya perduli pada 'isi' penelitian yang menyertainya, tetapi lebih 

perduli pada 'adanya' bukti bahwa penelitian telah dilakukan untuk rnelengkapi 

proyek itu (lihat Mortit 1981; Abdullah 1983). 

Sayangnya pula, kritik strukturalis terhadap pendekatan budaya itu seringkali 

diteruskan dengan membangun sebuah semboyan dikotomi yang merugikan. Apa 

yang dikritik sebagai 'pendekatan budaya' di Indonesia dan secara khusus di masa 

Orde Baru dibicarakan seakan-akan merupakan garnbaran rnernadai - kalau bukan 

menyeluruh - tentang berbagai kajian akadernik yang berpusat pada dinamika 

kebudayaan. Sayang sekali contoh-contoh kajian kebudayaan yang cemerlang dari 

berbagai negara lain tidak cukup beredar luas di Indonesia hingga tahun-tahun 

terakhir abad 20. Akibatnya, kebanyakan ilmuwan sosial Indonesia yang memang 

pada dasarnya tidak cukup terdidik dan tertarik pada rnasalah kebudayaan, 

mempunyai pemahaman yang miskin dan keliru tentang dinamika intelektual yang 

berada di luar pendekatan struktural politik-ekonomi. Ironisnya lagi, strukturalisme 

yang telah berhasil mempermalukan pendekatan budaya dalam ilmu sosial kemudian 

melambung menjadi semacam 'budaya' baru yang diunggul-unggulkan dengan cara 

dan semangat yang tidak jauh berbeda dari yang membesarkan kulturalisme, yakni 

idealisme, romantisme, ahistorisme, dan humanisme. Dengan kata lain, ideologi 

liberal dan instrumental yang menekankan otonomi 'subyek' moderen dan sangat 

cocok untuk proses industrialisasi kapitalisme masih terus bertumbuh sesudah 

kulturalisme digugat habis-habisan oleh strukturalisme. 

Ditengok dari awal abad 21, yang kurang dalam pertumbuhan strukturalisme 

mutakhir di Indonesia adalah otokritik dan self-reflextivity. Yang belakangan ini 
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muncul dalam fajar ilmu sosial Indonesia dalam dekade terakhir abad 20, yang 

juga menandai berakhirnya Orde Baru dan Perang Dingin yang melahirkan rezim 

ini, lewat arus pascamodernisme. Namun sebagaimana -isme yang lain, kekuatan 

yang pada awalnya bersifat radikal pendobrak ini pun tidak kebal terhadap 

berbagai penyakit yang telah menimpa para pendahulunya sebagaimana diuraikan 

di atas. Uraian tentang mereka perlu mendapat ruang tersendiri, di luar periode 

Pembangunan Orde Baru yang menjadi pusat perhatian bab ini. 
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