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BUDAYA  
 

Budaya telah menjadi konsep yang trendi.  Buku ini berargumentasi bahwa sejarah, 
keragaman penggunaan dan pemaknaan yang berbeda dari konsep budaya diturunkan 
dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, estetika kritis, kritik kesusasteraan, antropologi 
dan sosiologi. Buku ini memberikan penekanan bahwa budaya adalah sebuah konsep 
yang dilihat dalam pelbagai tradisi keilmuan di atas, bukan sebagai penemuan yang 
baru. Buku ini melihat konsep budaya dalam dua konteks baik idealisme maupun 
materialisme, mengamati hubungan budaya dengan gagasan atas struktur sosial dan 
menilai monopoli budaya yang diasumsikan hanya sekali dalam kajian kesusasteraan.  
Konsep mengenai polarisasi kultural (tinggi versus rendah) dan reproduksi kultural 
ditujukan sebagaimana budaya dalam hubungannya dengan posmodernisme. Buku ini 
menyediakan dasar untuk memahami karya modern melebihi tinjauan yang kompetitif 
atas kajian budaya yang ‘baru’, meskipun teks memberikan pembaca penilaian yang  
jelas dan menantang atas kekuatan dan kelemahan pendekatan kajian budaya.  
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Saya akan bertanggungjawab penuh atas kesalahan yang ada pada argumentasi, 
kelemahan dalam konseptualisasi atau kelalaian substantifd dari karya ini, 
bagaimanapun, tuntutan uum yang sekarang saya bersihkan dari kesalahan mereka 
dengan hanya menaruhnya di pundak saya.  
 
PRAKATA 
 
 
Raymond William pernah menyatakan bahwa ‘budaya’ adalah salah satu dari dua atau 
tiga kata yang paling kompleks dalam bahasa Inggris.1  sementara itu dia tidak pernah 
secara cukup menceritakan kita apakah yang satunya atau yang lain yang mungkin 
bukan karena masalah prinsip biarkanlah berdasar pengalaman, alasan-alasan yang 
meragukan pada titik ini. Gagasan bahwa budaya berkaitan dengan serangkaian topik, 
proses, perbedaan dan bahkan paradoks sehingga hanya orang yang percaya dan bijak 
saja yang mulai mengajarkan tentangnya dan mungkin hanya orang yang bodoh yang 
berusaha menulis tentang itu seperti yang saya lakukan.  Konsepnya saja paling tidak 
sudah rumit dan paling banyak sangat saling bertentangan dalam variasi penerapannya 
untuk menantang kemungkinannya. Atau dengan meyakinkan keperliuannya dari tujuan 
utamanya. Ini tidaklah mungkin nyata dalam signifikansinya baik dalam bahasa sehari-
hari atau dalam pertukaran luas yang semakin meningkat dalam wacana yang genit di 
seputar dunia akademis modern. 
 



Poin terakhir ini berkaitan dengan kepentingan kemunculan kembali dalam 
konseptualisasi budaya khususnya dalam lingkaran intelektual mungkin adalah salah 
satu yang berlangsung. Setiap generasi, seperti yang disangka, menciptakan obyek 
baru, ide dan pemaknaan sentral perubahan sosial demi kebaikan. Bagaimanapun 
generasi yang lebih dulu maupun yang akan datang merupakan investigasi refleksif dari 
kajian sejarah lebih sering menekankan bahwa jauh dari kreasi pewujudan keaslian 
mereka yang agak reinvokasi dari gagasan dan pernyataan dari affair yang pergi 
sebelumnya. Ini bukanlah beberapa dukungan dasar dari sebuah doktrin pengembalian 
eternal. Atau bahkan argumen dalam mendukung teori dari perangkat kehidupan sosial. 
Apa yang saya sarankan adalah bahwa kreativitas semacam ini harus dipahami dalam 
hubungannya dengan konteks sosial. Sama halnya dengan ‘budaya’. Ini tidaklah 
ditemukan dalam bagian yang terakhir dalam abad keduapuluh. Bagaimanapun 
kemunculan kontemporer sesuai dengan kepentingannya sesuai dengan gagasannya 
tenntang budaya yang seharusnya menceritakan kita sesuatu tentang waktu dimana kita 
melewatinya dalam hidup. Sebagian tujuan saya adalah untuk memperhitungkan konsep 
budaya yang akan ditempatkan dalah sejarah akan gagasan; sebagian juga akan akan 
meninjau dan mensintesakan argumentasi dan perspektif yang berbeda pada topik ini, 
dan untuk melihat secara kritis pada karakter dan status dari perdebatan modern 
seputar isu ini.  
 
Peringatan ini sungguhlah berarti, sebagian, untuk mengingatkan pembaca bahwa teks 
yang saya buat ini bukankah niat saya untuk menguji melainkan hanya garda depan dari 
eksotika yang menarik dalam kajian budaya kontemporer. Saya adalah seorang sosiolog 
dan melakukan pendekatan terhadap budaya sebagaimana permasalahan sosiologi 
lainnya. Saya juga percaya bahwa konsep budaya memiliki sejarah dan berada dalam 
hubungan dengan tradisi pemikiran; yang semuanya pada gilirannya nanti, ditempatkan 
pada struktur sosial. Kajian dari tradisi semacam ini dan konteks sosialnya akan 
membawa kita jauh dan luas: ke dalam dunia filsafat Eropa, dengan pemikiran Kant dan 
Hegel, melalui teori klasik tentang sosiologi dan antropologi budaya yang berasal dari 
permulaan abad ini dan kemudian ke strukturalisme dan hermenetika modern. Kita juga, 
memerlukan, melihat kontribusi dari Romantisisme dan kritik kesusasteraan bersamaan 
dengan estetika kritis – yang semuanya telah menambahkan kehadiran sekarang atas 
pemahaman dan cara kita yang berkaitan dengan ‘budaya’. Ini adalah niat yang sadar 
untuk meletakkan secara mendasar gagasan akan budaya dalam teori yang mapan , 
dan oleh karenanya, saya mengantisipasinya , untuk menunjukkan keasliannya, 
permasalahannya, keinginanm dan energi yang memotivasi apapun yang paling 
kontemporer dalam buku dan jurnal yang didedikasikan untuk pengembangan 
poemikiran ini. Tidak ada sulapan atau pencemaran dari ‘baru’. Kemunculan kuat dari 
teori budaya yang terjadi pada sepuluh tahun belakang ini merupakan perkembangan 
yang sangat menarik dalam ilmu sosial, dan sebuah topik yang menarik dari disiplin ilmu 
tersebut. Tradisi pemikiran bahwa saya mencarai untuk menghargai dan mengekspose 
adalah trasisi ‘hidup’; mereka tidaklah dipresentasikan sebagai ornamen atau 
pertunjukkan dalam museum. 
 
Strategi yang saya proyeksikan bukanlah berdasarkan pada sosok penyembahan ritual 
pada tradisi saya melainkan pembacaan ulang yang serius  dari tradisi yang ada baik 
dalam kritik maupun penghargaan. Dengan cara ini saya akan menunjukkan beberapa 
kesamaan, homology, dan karakter yang tidak diharapkan abtara sekolah pemikiran 
yang biasanya dianggap secara radikal berbeda jika tidak bermusuhan satu sama lain. 
Pendatang baru dalam wilayah ini, atau secara meyakinkan pada pembaca yang 
diinformasikan, akan lebih mampu berhubungan dengan perdebatan dan kontroversi 



mengenai budaya yang dipublikasikan akhir-akhir ini, apada beberapa tingkatan. 
Keinginan saya disini adalah untuk menyajikan pembaca sebuah peta dari teori yang 
ada, dan sebuah petunjuk untuk peta tersebut dalam format klasifikasi, atau sebuah 
morfologi, dari konsep dan gagasan sentral dalam batasan pemaknaan, keaslian dan 
ketumpang tindihan mereka. Sesekali dilengkapi dengan semacam petunjuk orang asing 
yang tertarik yang dapat familiar. Seorang ‘penduduk loka’ dan dengan cara itu memulai 
pada apresiasi yang lebih terinformasi dan lebih kritis terhadap berita di masa depan 
tentang kajian budaya. 
 
Dalam kesuksesan kerja ini seharusnya dirancang untuk menyediakan klasifikasinya 
sendiri dari gagasan yang sudah usang atau tidak layak dari teorisi-teorisi yang 
bermunculan.  Saya percaya, ini juga akan, menunjukkan klasifikasi psebagaimana 
praktek budaya nelibatkan pembacaan kritis, penilaian dan ketajaman dan kesetiaan 
pada sebuah disiplin intelektual ( budaya simbolik) 
 
Dalam sebuah interview dengan televisi yang terjadi pada akhir tahun 1991 penulis 
David Hare menggantikan bahwa ‘gagasan yang sekarang sangat populer….bahwa Bob 
Dylan sebaik puisi Keats’. Dia tidak menyetujui dengan pemikiran semacam ini tetapi itu 
menyebutkan sebagai contoh akan ideology populis modern berkaitan dengan semua 
produk budaya yang sejajar.  Posisi Hare sangatlah bertentangan, walau pada 
kenyataannya dia menunjukkan untuk mengerahkan keekslusifan tersembunyi dalam 
masyarakat kita yang telah didiamkan oleh pembenaran politis yang memaksa akhir-
akhir ini terhadap opini publik, terselimuti demokrasi, dalam kenyataan hanya ketakutan 
atau yang paling buruk adalah ketidakmapuanm untuk membuat penilaian kritis 
berkaitan dengan permasalahan selera dan kualitas. Hare menganggap bahwa budaya 
berhubungan dengan ukuran-ukuran yang bersifat absolut, ukuran yang menuntut usaha 
yang paling besar dan keterlibatan pencipta dan khalayaknya. Budaya, dalam perspektif 
ini, tidaklah semata menghibur, melainkan ia memperkaya dan memperkuat ; ia 
mewakili pertarungan dalam permulaan dan kecemasan yang melibatkan pemaksimalan 
atau bahkan perpanjangan potensi manusia. Oleh karena itu, budaya tidak diperlakukan 
secara ringan; budaya tidak dapat dipisahkan dari sebuah kolam penggeneralisasian 
atau dihilangkan dalam suasana posmodernisme yang penuh dengan relativisme.  
 
Sekarang saya mulai dengan contoh karena apa yang diperlihatkan kepada kita 
sepanjang mengacu pada konsep budaya, semenarik pandangan Hare mungkin, 
argumentasi yang telah secara luas diantisipasi dalam perdebatan yang dilakukan oleh 
figure-figur penting seperti Wordsworth dan Coledrige, T.S. Eliot dan Leavis, dan yang 
belakangan adalah Raymond Williams dan Richard Hoggart; pemikiran beberapa di 
antara mereka akan dibahas kemudian.   Bagaimanapun, saat Hare membuat 
permasalahan publik pada efek yang digunakan untuk membuka kembali serangkaian 
strategi diferensiasi yang ada baik dalam wilayah intelektual dan juga kesadaran kolektif. 
Sebagaimana kritik John Naughton dalam the Observer sebagaimana berikut : 
 

Lebih dari keterkejutan Hare merupakan penilaian yang tak mengejutkan secara 
menyeluruh yang disebabkan oleh banyak hal.   Laki-laki dengan kumis dan 
pork-pie hat  datang di jalanan dan berusaha lebih keras untuk mempertahankan 
kerja yang baik. Dia menjadi pahlawann rakyat di antara supir taksi dan lainnya 
berpikir, waktu yang kuat bahwa seseorang berdiri melawan arus relativitas 
budaya terkini dan doktrinnya yang bagaimanapun membuat Anda dalam kondisi 
baik. 
 



Orang yang sepakat dengan relativitas budaya ini, meski tidak sepenuhnya, 
menghargai Hare dengan kebencian yang sangat dan menggerutu pada sarapan 
sereal mereka. Kebenaran yang tajam yang telah dilengkapinya menyisakan bau 
yang tidak menyenangkan yang menganggu penciuman mereka. Hal ini 
membuka masa depan yang menakutkan dari kembalinya negara dimana 
pendapat nilai yang pasti mungkin menjadi norma, dimana orang mungkin 
mengatakan bahwa beberapa karya seni lebih baik dari yang lainnya 
dibandingkan lebih sederhana atau kurang menarik.2 

 
Apa yang kita perhatiakan dari kutipan di atas, disaring melalui hiperbolam ada 
serangkaian sikap, atau lebih merupakan wacana tentang identitas dan perbedaan 
dalam masyarakat. Kita dapat memperhatikan kelas sosial, nasionalisme, kesetiaan 
politis dan generasi; semuanya dalam hubungannya dengan gaya hidup dan akhirnya 
semuanya dalam hubungan untuk teori implicit akan nilai budaya. 
 
Apakah seharusnya kita mengatakan bahwa argumentasi di sini berputar di sekitar 
pertentangan antara absolutisme dan relaitivisme? Hal ini sungguh-sungguh merupakan 
dikotomi penting dalam sejarah dan pemahaman akan budaya dan salah satu yang 
terjadi dalam perbendaharaan dari penyumbang pada pertukaran ini. Atau haruskah kita 
mengatakan bahwa sepasang hanya sebuah topeng atas perbedaan yang nyata pada 
pekerjaan, yang terletak di antara elitisme dan egalitarianisme? Walaupun mungkin tidak 
lebih dari sebuah upaya untuk didepolitisir pertentangan ideologis yang sebaliknya 
semata-semata.  Dimensi politis ini juga akan terlihat sebagai tahap yang penting dari 
pertimbangan dalam memahami budaya. Akan tetapi bagaimana jika kita berpindah ke 
tahap analisa yang lebih dan menyarankan bahwa perbedaan nyata pada pekerjaan 
adalah salah satu antara evaluasi dan penggambaran, dan budaya adalah sebuah 
konsep yang memenuhi salah satu dari tugas-tugas tersebut? Sebagaimana sebuah 
posisi telah dipelihara dalam pembenaran akan perbedaan antara penggunaan 
akademis yang dominan akan konsep budaya. Apa yang akan saya katakana pada titik 
ini adalah bahwa setiap pertimbangan dan yang mengikutinya, turut menyumang 
permasalahan kita : apakah yang kita maksud dengan budaya? Dan bagaimana istilah 
ini digunakan. 
 
Manusia tidak mempunyai sifat alamiah, melainkan sebuah sejarah…(Ortega y Gasset)       
 
Catatan : 

1. R. Williams, Keywords, London:Fontana (1976) 
2. Observer, 1 December 1991 
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PENGANTAR 
 
Raymond William pernah mengatakan pada kita bahwa ‘budaya’ adalah salah satu dari 
dua atau tiga kata yang paling kompleks dalam bahasa Inggris.1 Padahal, ia tidak pernah  
menceritakan pada kita yang manakah kata kedua atau kata ketiga itu, yang sebenarnya 
bukan sesuatu yang ingin saya persoalkan, maka saya membiarkan saja budaya sebagai 
sesuatu yang didasari oleh pengalaman, suatu alasan sebagai bentuk keengganan dalam 
pokok pembahasan ini.  Ide tentang budaya mencakup serangkaian topik, proses-proses, 
perbedaan dan bahkan paradoks, sehingga hanya orang yang percaya diri dan bijak saja 
yang mulai mengajarkan tentang budaya, dan mungkin hanya orang yang bodoh yang 
berusaha menulis tentang itu seperti yang saya lakukan.  Konsep budaya saja setidaknya 
sudah rumit dan variasi dalam aplikasinya juga sangat berbeda-beda seperti 
mempertanyakan substansi suatu kemungkinan, atau bahkan substansi atas suatu 
kebutuhan dalam setiap pertanda yang bersifat tunggal. Meski demikian, budaya secara 
riil memiliki suatu makna yang amat penting, baik di dalam bahasa sehari-hari, maupun 
di dalam wacana terkini masyarakat akademis dalam situasi yang terus-menerus 
berkembang secara pesat. 
 

Pokok pemikiran terakhir yang berkaitan dengan munculnya kembali kepentingan 
dalam konseptualisasi budaya kontemporer, khususnya dalam lingkaran-lingkaran 
intelektual, mungkin menjadi salah satu konsep yang baik dimana kita dapat memulai 
proses menganalisis budaya. Setiap generasi, seharusnya diharapkan, dapat menciptakan 
obyek, ide dan pemaknaan baru, sebagaimana halnya sifat dari perubahan sosial, yakni 
untuk perubahan yang lebih baik, atau malah buruk. Meskipun demikian, generasi-
generasi terdahulu, dan generasi berikutnya yang melakukan pelacakan refleksif dalam 
studi-studi historis, seringkali menegaskan bahwa jauh dari penciptaan ide-ide yang 
melekatkan unsur originalitas semacam itu, pelacakan studi-studi historis lebih banyak 
mengulang-ulang ide-ide atau keadaan suatu permasalahan yang telah terjadi 
sebelumnya. Pendapat semacam ini bukanlah suatu adopsi atas doktrin tentang 
keuntungan abadi, bukan pula suatu argumen yang mendukung suatu teori atas 
perangkat-perangkat universal kehidupan sosial. Apa yang saya rekomendasikan disini 
adalah bahwa kreativitas semacam itu harus dipahami dalam hubungannya dengan 
konteks sosial. Sama halnya dengan ‘kebudayaan’. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang 
ditemukan pada bagian terakhir dalam abad keduapuluh. Meskipun kebangkitan 
kontemporer dalam kepentingan ide-ide mengenai budaya sudah seharusnya 
menceritakan pada kita sesuatu tentang waktu yang sedang kita alami dalam kehidupan. 
Sebagian dari tujuan saya untuk mempertimbangkan konsep budaya, akan ditempatkan 
dalam suatu sejarah ide-ide. Sebagian lainnya, akan meninjau dan mensintesakan 
argumentasi dan perspektif yang berbeda-beda pada topik ini, serta melihat secara kritis 
karakter dan status perdebatan moderen di seputar isu ini.  
 

Ketelitian semacam ini amat berarti untuk mengingatkan pembaca bahwa teks 
yang saya buat ini bukan ditujukan untuk menguji, melainkan hanya menjadi garda 
terdepan atas sesuatu yang eksotis dalam kajian budaya kontemporer. Saya adalah 
seorang sosiolog dan melakukan pendekatan terhadap budaya sebagaimana permasalahan 
sosiologis lainnya. Saya juga percaya bahwa konsep budaya memiliki sejarah dan berada 
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dalam hubungan dengan tradisi pemikiran, yang seluruhnya pada gilirannya nanti, 
ditempatkan pada struktur sosial. Kajian dari tradisi semacam ini dan konteks sosialnya 
akan membawa kita lebih jauh dan mendalam ke dalam dunia filsafat Eropa, dengan 
pemikiran Kant dan Hegel, melalui teori klasik tentang sosiologi dan antropologi budaya 
yang berasal dari permulaan abad ini dan kemudian ke strukturalisme dan hermeneutik 
modern. Kita juga perlu melihat kontribusi filsafat Romantisme dan kritik kesusasteraan 
yang berlangsung sejalan dengan estetika kritis – yang semuanya telah menambahkan 
khasanah pemahaman dan cara kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ‘budaya’. Ini 
adalah suatu kehendak yang disadari untuk meletakkan secara mendasar ide-ide tentang 
budaya dalam teori yang mapan, dan oleh karenanya, saya mengantisipasi hal tersebut, 
dengan menunjukkan asal-usul budaya, budaya yang bersifat problematis, dan hasrat 
serta energi yang memotivasi hal-hal apapun yang paling kontemporer dalam buku dan 
jurnal yang didedikasikan bagi perkembangan pemikiran ini. Ini bukanlah suatu tipuan, 
ataupun suatu cercaan  tentang ‘ ide-ide baru’. Kemunculan teori budaya secara akurat 
yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir ini merupakan perkembangan yang sangat 
menarik dalam ilmu sosial, dan menjadi suatu topik yang menarik dari disiplin ilmu 
tersebut. Tradisi pemikiran yang saya telusuri untuk memberi penghargaan dan 
pengungkapan merupakan tradisi-tradisi yang ‘hidup’. Tradisi-tradisi ini tidak dihadirkan 
sebagai suatu keingintahuan atau pertunjukkan dalam sebuah museum. 
 

Strategi yang saya proyeksikan disini tidak berdasarkan pada suatu posisi 
persembahan ritual bagi tradisi saya, melainkan pembacaan ulang secara serius  atas 
tradisi yang ada, baik berupa kritik maupun penghargaan. Dengan cara ini saya akan 
menunjukkan beberapa kesamaan, keterkaitan, dan karakter yang tidak diharapkan antar 
beberapa cabang pemikiran yang biasanya dianggap secara radikal berbeda, atau malah 
bermusuhan satu sama lainnya. Pendatang baru dalam wilayah ini, atau setidaknya 
pembaca yang tahu banyak, akan lebih mampu terlibat dalam perdebatan dan kontroversi 
mengenai budaya yang dipublikasikan akhir-akhir ini, pada beberapa tingkatan. Tujuan 
saya disini adalah untuk mempresentasikan pemikiran pembaca-pembaca semacam itu 
melalui suatu peta dari teori yang ada, dan suatu petunjuk bagi pemetaan tersebut dalam 
format klasifikasi, atau suatu morfologi, yang berasal dari konsep dan ide-ide sentral 
yang berkaitan dengan pemaknaan, asal-usul dan sifat tumpang-tindih antar ide dan 
konsep-konsep tersebut. Seseorang yang merasa asing dengan topik semacam ini apabila 
dilengkapi dengan perangkat teoritik dan analisis, maka seketika itu juga ia akan merasa 
sangat mengenal topik itu. Ibarat seorang ‘penduduk lokal’ yang kemudian berlabuh pada 
suatu penghargaan (apresiasi) yang lebih kaya dan kritis tentang hal-hal baru apa saja 
yang muncul dalam studi budaya di kemudian hari. 
 

Apabila cara-cara semacam ini berhasil, maka itu harus memberikan dampak 
dalam klasifikasi tentang ide-ide yang telah usang atau tidak tepat lagi bagi para teoritisi 
yang sedang bermunculan. Saya percaya bahwa ini juga seharusnya menunjukkan 
klasifikasi yang juga merupakan praktek budaya yang melibatkan pembacaan kritis, 
penilaian dan ketajaman dan keterikatan pada suatu disiplin intelektual (budaya 
simbolik). 
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Dalam suatu wawancara televisi yang terjadi pada akhir tahun 1991 penulis David 
Hare mengacu pada ‘ide-ide yang sekarang sangat populer, yakni bahwa Bob Dylan 
memiliki kualitas sebaik puisi Keats’. Ia tidak setuju dengan pemikiran semacam itu, 
tetapi mengutipnya sebagai contoh tentang ideologi populis modern berkaitan dengan 
semua produk budaya yang dianggap setara.  Posisi Hare sangatlah kontradiktif, walau 
pada kenyataannya ia sepertinya memobilisasi elitisme yang bersifat laten dalam 
masyarakat kita yang kini telah menjadi bisu karena pembenaran politis yang dipaksakan 
dalam opini publik, yang terselubung di dalam demokrasi, yang pada kenyataannya 
hanya suatu ketakutan, atau yang lebih buruk lagi adalah ketidakmapuan untuk membuat 
penilaian kritis berkaitan dengan permasalahan cita-rasa dan kualitas. Hare menganggap 
bahwa budaya berhubungan dengan ukuran-ukuran yang bersifat absolut, ukuran yang 
menuntut usaha yang paling optimal, dan keterlibatan pencipta dengan khalayaknya. 
Budaya dalam perspektif ini, tidak semata-mata menghibur, melainkan juga memperkaya 
dan memperkuat. Budaya mewakili pertarungan dalam permulaan dan ketakutan yang di 
dalamnya melibatkan  upaya-upaya maksimal, dan bahkan perluasan potensi manusia. 
Oleh karena itu, budaya tidak diperlakukan dengan remeh, budaya juga tidak dapat 
dibebaskan ke dalam suatu kolam generalisasi, atau terkikis dalam pemikiran 
posmodernisme yang penuh dengan relativisme.  
 

Kini saya memulai dengan contoh, karena apa yang ditunjukkan pada kita 
mengarah pada situasi sejak kapan kita mempertanyakan konsep budaya. Sama 
menariknya mungkin dengan pandangan Hare, beberapa argumen yang secara mendalam 
telah diindikasikan dalam perdebatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting seperti 
Wordsworth dan Coledrige, T.S. Eliot dan Leavis, dan yang terakhir, Raymond Williams 
dan Richard Hoggart, beberapa diantaranya akan kita bahas nanti. Meskipun, ketika Hare 
menyatakan opininya pada publik maka dampaknya justru membuka kembali 
serangkaian strategi perbedaan-perbedaan yang masih eksis, baik di dalam wilayah 
intelektual, maupun dalam kesadaran kolektif. Sebagaimana kritik John Naughton dalam 
koran harian the Observer sebagaimana berikut : 
 

Melebihi keterkejutan Hare, pemikiran ini sepenuhnya merupakan penilaian yang 
biasa-biasa saja yang disebabkan oleh suatu kegemparan.  Segerombolan laki-laki 
dengan kumis dan topi pork-pie (topi bulat yang menyerupai kue pai daging babi) 
yang menghampiri Hare di jalan dan menceramahi-nya untuk tetap bekerja keras. 
Hare tiba-tiba menjadi pahlawan bagi rakyat kecil, di kalangan supir taksi dan 
yang lainnya, yang berpikir bahwa negara ini akan menjadi ‘anjing’(the dogs - 
ekspresi bahasa Inggris sleng yang berarti ‘liar’). Itulah yang mereka pikirkan, 
suatu masa yang sulit, dimana seseorang berpihak untuk menentang arus-pasang 
relativitas budaya terkini dan doktrin-doktrinnya tentang apa-apa saja yang dapat 
merangsang anda adalah oke-oke saja. 

 
Kaum relativis, dalam sudut pandang mereka, sangat membenci Hare dan 

memuntahkan ucapan-ucapan Hare ke dalam sarapan bubur-sereal mereka. 
Kebenaran ucapan Hare yang terasa kecut ini, telah menyisakan bau yang tidak 
sedap dan menganggu penciuman mereka. Hal ini membuka masa depan yang 
menakutkan bagi kembalinya suatu negara kepada ukuran nilai-nilai yang 
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normatif, dimana orang mungkin dengan mudah mengatakan bahwa beberapa 
karya seni lebih baik dari yang lainnya, daripada mengatakan bahwa karya seni 
itu lebih sederhana atau kurang menarik.2 

 
Apa yang kita dengar dari kutipan di atas, disaring melalui hiperbola, yang merupakan 
seluruh rangkaian sikap, atau lebih merupakan wacana tentang identitas dan perbedaan 
dalam masyarakat. Kita dapat memperhatikan kelas sosial, nasionalisme, kesetiaan politis 
dan generasi, yang semuanya berhubungan dengan gaya hidup, dan pada akhirnya 
berhubungan bagi teori nilai budaya yang implisit. 
 

Haruskah kita mengatakan bahwa argumentasi di sini berputar-putar disekitar 
pertentangan antara absolutisme dan relativisme? Hal ini sungguh-sungguh merupakan 
dikotomi yang esensial dalam sejarah dan pemahaman atas budaya, dan salah satu yang 
berlangsung dalam kosa-kata para kontributor bagi pertukaran ini. Atau haruskah kita 
mengatakan bahwa konsep biner ini hanya sebuah topeng atas perbedaan sudut pandang 
yang nyata, yang terletak di antara elitisme dan egalitarianisme? Walaupun mungkin 
tidak lebih dari sekedar suatu upaya untuk mempolitisir suatu perdebatan ideologis 
tentang standar-standar (ukuran). Sebaliknya, mengabaikan pemikiran semacam itu, 
dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk tidak mempolitisir kontradiksi yang 
sepenuhnya berbeda secara ideologis.  Dimensi politis ini juga akan terlihat sebagai suatu 
tahapan yang penting dalam pertimbangan untuk memahami budaya. Akan tetapi, apabila 
kita beralih ke tahapan analisa yang lebih mendalam dan menyarankan bahwa perbedaan 
nyata dalam sudut pandang merupakan salah satu pilihan antara evaluasi dan deskripsi 
(penggambaran), dan budaya adalah suatu konsep yang memenuhi salah satu dari 
kriteria-kriteria tersebut? Suatu posisi semacam itu, telah dipelihara di dalam pembenaran 
(justifikasi) atas perbedaan konsep di antara dua penggunaan konsep akademis yang 
dominan tentang budaya. Apa yang akan saya katakan disini adalah bahwa setiap 
pertimbangan dan konsekuensinya, ikut berkontribusi pada permasalahan kita, yakni 
apakah yang kita maksud dengan budaya? Dan bagaimana istilah ini digunakan? 
 

Manusia tidak memiliki sifat alamiah, melainkan suatu sejarah…(Ortega y 
Gasset)       
 
 
Catatan Kaki 
                                                
1 R. Williams, Keywords, London: Fontana (1976) 
2 Observer, 1 December 1991 



Bab 1 
Konsep ‘Budaya’ Otentik dalam Tradisi Filsafat dan Kesusasteraan 

 
 
 … Tidak ada satupun yang dapat melebihi kemandirian alamiah manusia atas 

budaya. Manusia tanpa budaya tidak akan menjadi orang buas yang 
pintar,seperti yang dikatakan Golding dalam Lord of the Flies tentang 
kebajikan yang kejam dari naluri kebinatangan manusia; meski manusia 
bukanlah bangsawan yang alamiah dari keprimitifan masa pencerahan, atau 
sebagaimana teori antropologis klasik yang mengibaratkan kera-kera yang 
secara naluriah berbakat, tetapi terkadang gagal untuk menemukan bakatnya 
sendiri. Mereka seperti makhluk aneh yang tidak bisa bekerja dan 
menggunakan sedikit saja naluri, juga sedikit mental estetika yang sulit kita 
dikenali, dan tidak memiliki intelektualitas: mental keranjang sampah.1 

 
Jika demikian, apa yang kemudian dimaksut dengan budaya? Apakah budaya menjadi 
perantara yang muncul pada diri manusia yang mencuri sifat alamiahnya dan 
menempatkan tindakan serta praktek ke dalam suatu warisan simbolik yang 
diproduksi secara sosial? Budaya itu sendiri, apapun kenyataannya, merupakan 
konsep yang bersejarah, sebagian diantaranya akan digambarkan dalam bab-bab 
berikutnya di buku ini. Diharapkan bahwa kita tidak akan menyerah hanya pada satu 
mitos tentang asal-usul, sebagaimana para antropolog telah menceritakan  hubungan 
asal usul kebudayaan melalui  kosmologi primitif, ibarat perangkat yang hanya 
digunakan untuk menyediakan suatu akhir. Perdebatan sunyi mereka dan kontroversi 
di dalamnya, seringkali menjustifikasi rasionalitas yang telah ada bagi kepentingan 
status quo.  Meskipun demikian, kita akan berusaha menggali sumber kebudayaan, 
meskipun harus mengkompetisikan sumber yang kita peroleh itu.  

Salah satu pertimbangan menarik yang saya akan sampaikan, berkenaan 
dengan aspek simbiotis kebudayaan yang muncul dalam teori sosial. Ini berkenaan 
dengan gagasan mengenai ‘budaya’ yang kemunculannya dapat disaksikan pada akhir 
abad ke-18 hingga abad ke-19, gagasan yang luas itu merupakan reaksi atas 
perubahan massif yang terjadi pada struktur dan kualitas kehidupan sosial. Perubahan 
ini terjadi pada level sosial, politis dan personal, serta bersifat membingungan dan tak 
jelas arahnya; atau setidaknya penuh kontroversi. Perubahan seperti industrialisasi 
dan teknologi ini, belum pernah dilakukan sebelumnya dalam pengalaman manusia. 
Hal ini karena manusia berekspansi lebih liar, dimana hanya ada konsumsi horison 
yang sederhana; manusia menghasilkan produksi barang-barang dalam jumlah besar, 
teknologi untuk kesehatan dan pengobatan sakit. Jadi, baik industrialisasi maupun 
teknologi, keduanya dipahami dan dilegitimasi melalui ideologi kemajuan. Struktur 
sosial menjadi tidak mudah diprediksi secara politis, dan menjadi keterpecah-belahan 
yang cepat serta kasat-mata (mudah dilihat). Ini merupakan situasi mengenai bentuk 
baru urutan dan hierarki yang digunakan untuk pembagian kerja yang beragam, 
melalui kombinasi kepadatan dan populasi (jumlah penduduk), misalnya melalui 
urbanisasi, dan perkembangan sistem komunikasi. Dalam hal keseluruhan kualitas 
hidup estetis, apabila kita bandingkan dengan gambaran mengenai bagaimana 
seharusnya kehidupan pedesaan, maka semuanya itu berada dibawah ancaman 
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dampak negatif mesin masyarakat industri. Muncul kesenjangan antara mereka yang 
kreatif dan produktif, diformulasikan untuk tujuan materialisme yang oleh Marx 
dianggap sebagai ‘alienasi’; dan bagi tradisi idealis-romantis, yang oleh Carlyle 
dianggap sebagai hilangnya kemurnian kolektif zaman sebelumnya. Mesin kemajuan 
ini dianggap sebagai karakter alamiah manusia, yang didengungkan  Benyamin dari 
sekolah pemikiran Frankfurt (The Frankfurt School) lewat ‘Age of Mechanical 
Reproduction’ (Masa Reproduksi Mekanis), juga pemikiran Marcuse, ‘One-
dimensionality’, serta karya Baudrillard yang mencengangkan dalam posmodernisme 
melalui konsep simulacra. Bagaimana kita akan memulai proses mediasi ‘budaya’ 
antara ‘manusia’ dengan alam. Padahal sepertinya lebih mudah menghubungkan 
‘manusia’ dengan mesin. Hal inilah yang membuat kita memiliki keragaman 
‘pemaknaan’ akan budaya itu sendiri.  

Pertimbangan lain juga dapat dilakukan dengan melihat kembali masyarakat 
klasik. ‘Peradaban’ diturunkan dari bahasa latin civis, sebuah istilah yang 
menjelaskan keadaan atas kepemilikan kolektif dengan melekatkan qualitas tertentu, 
meskipun itu ditujukan untuk diri-sendiri, sesuatu yang dibedakan dari ‘massa’ atau 
keadaan yang lebih rendah dalam ciri masyarakat ‘barbarian’. Peradaban semacam 
itulah yang diidentifikasi oleh orang Yunani Kuno dan orang Romawi sebagai Bangsa 
dan Negara (nation and state). 

Dalam konteks ini, gagasan mengenai ‘budaya’ tidaklah segamblang metafora 
yang diturunkan secara filologis (sejarah tentang perkembangan bahasa), yang sering 
digambarkan sebagai proses mengelola tanah pertanian dan perkebunan, serta 
memelihara binatang dan tumbuhan, ibarat suatu pertumbuhan. Konsep awal 
mengenai ‘peradaban’, digambarkan sebagai suatu keadaan yang tetap atau tidak 
berubah, suatu bentuk keanggotaan, sesuatu yang mengikat satu dengan lainnya. Jadi 
lebih merupakan status yang diperoleh bukan untuk dilepaskan begitu saja. Konsep 
yang berkembang berikutnya mengenai ‘budaya’ sepakat dengan ide tentang  
kemunculan dan perubahan , atau bahkan transformasi. Kemudian kita beralih ke ide 
dimana sosialisasi dilihat sebagai ‘perkembangan’ seseorang, pendidikan sebagai 
‘perkembangan’ pemikiran, dan kolonisasi sebagai ‘perkembangan’ pribumi. Semua 
acuan budaya sebagai proses, mengimplikasikan bukan saja sebuah perubahan tetepi 
juga tujuan dalam bentuk ‘budaya’ itu sendiri. Dari sinilah kemudian letak pemikiran 
hierarkis dimulai, dari munculnya ‘orang yang berbudaya’ atau ‘sekelompok orang 
yang beradab’, atau bahkan gagasan mengenai ‘budaya tinggi’, yang semuanya 
mengurangi proses mensimbolisasikan, dan mulai dipadukan dengan gagasan asli dari 
keadaan deskriptif yang justru secara esensial tidak penting, sama halnya dengan 
gagasan formatif  tentang peradaban itu sendiri. Bagaimanapun juga, kita telah diberi 
suatu perangkat untuk  melihat ‘pemaknaan’ lain  ‘budaya’.  

Sosiolog dan antropolog telah banyak mempertimbangkan konsep kebudayaan 
dalam beragam cara. Pengertian budaya yang paling umum dan mendalam,  
menuntun kita pada suatu pertimbangan bahwa semua bersifat simbolik : yakni apa 
yang kita pelajari merupakan aspek ideal kemanusiaan suatu masyarakat. Dalam 
pengertian awal, budaya merujuk pada ‘kata benda kolektif’ yang digunakan untuk 
mendefinisikan dunia manusia yang ditandai dengan basis ontologi dari ruang yang 
benar-benar alami. Bicara tentang budaya pada konteks itu adalah untuk meneguhkan 
kembali komitmen filosofis atas perbedaan dan kekhususan aspek ‘kemanusiaan’. 
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Binatang, bahkan ikan lumba-lumba yang bisa bicara, ‘berlaku’ secara natural, 
sementara manusia tidak dapat diragukan lagi mengubah dunia mereka untuk dan 
melalui cara serangkaian representasi simbolik. Representasi simbolik ini kemudian 
memuaskan dan menyerap semua proyeksi manusia dalam berbagai obyek dan 
keadaan berbagai urusan yang berbeda-beda, dan representasi simbolik ini juga  
memediasi kedua wilayah tersebut. Kita tak lagi bermusuhan dengan alam, seolah-
olah kita akan terus-menerus hidup bersamanya, sebagaimana yang dilakukan oleh 
binatang.  Kita sekarang masih bertemu dengan keadaan alamiah dan mengalaminya 
seperti keadaan sebelumnya, lewat perbendaharaan kita akan simbol yang sebagian 
besar bersifat linguistik, tetapi secara pesat diuraikan dalam bentuk lain seperti adat, 
konvensi, kebiasaan, dan bahkan artefak. Representasi simbolik yang membentuk 
pengetahuan manusia adalah kebudayaan yang dikelompokkan secara beragam 
melalui klasifikasi dan manifestasi (perwujudan). Salah satu ide yang meyakinkan 
tentang kebudayaan kemudian melahirkan konsep yang memberikan prinsip 
penyatuan manusia di dunia; termasuk mereka yang telah mendiami bagian bumi dan 
mereka yang terus melanjutkan perkembangbiakan di dunia lewat ruang dan waktu. 
Budaya di awal perkembangan ilmu antropologi, merupakan wilayah yang umum 
mengenai manusia, yakni apa yang membedakan perilaku manusia dengan dengan 
makhluk lainnya, serta menyediakan perubahan konseptual dengan sumber penjelasan 
dominan dari sisi biologis yang bersifat determinisme genetik. Dari keadaan egaliter 
suatu persamaan atas nama keluhuran ‘budaya’, hal yang menjadi inspirasi mendasar 
dari antropologi budaya, kisah tentang kebudayaan telah beralih menuju pada 
persebaran, stratifikasi, hierarki dan relativisme, meskipun semuanya itu masih 
melekat pada konsep sentral budaya yang belum direvisi. Beberapa dari cabang dan 
percabangan konsep-konsep kebudyaan itulah, yang akan kita gali lebih dalam dalam 
pembahasan berikut. 

Kebiasaan linguistik Eropa dominan banyak menghubungkan konsep 
‘kebudayaan’ dengan ide tentang ‘peradaban’, keduanya seringkali dianggap sinonim. 
Ide penggabungan ini dalam penggunaannya, dapat saling dipertukarkan sebagai 
suatu integritas, khususnya sebagai oposisi atas pengertian mengenai  hal-hal yang 
bersifat vulgar, terbelakang atau kemunduran. Dalam tradisi intelektual Jerman, yang   
akan sering menjadi rujukan kita disini, pengertian yang berbeda dan khusus 
mengenai kebudayaan muncul untuk mengasumsikan posisi dominan dalam 
pengetahuan kita sehari-hari. Adalah pandangan Romantis-elitis yang menganggap 
bidaya menandakan puncak pencapaian manusia.  Budaya, dalam pengertian ini, 
hadir untuk menentukan apa yang luar biasa dalam pencapaian kreatif manusia. 
Berbeda dengan cara pandang Romantis-elitis, Kultur Jerman menyimpulkan budaya 
merupakan semua perwujudan simbolik manusia yang dilakukan dan ditunjukkan 
secara eksklusif secara hierarkis lewat keunggulan dalam seni, kesusasteraan, musik 
dan kesempurnaan personal individu. Bagan atau formulasi utama konsep 
kebudayaan ini, dipahami dalam pengertian konsep zivilization, suatu residu atas apa 
yang pada awalnya kita anggap sebagai budaya. Perbedaan ini dalam banyak hal 
merefleksikan dikotomi filsafat Kantinian yang memisahkan ‘nilai’ dengan  ‘fakta’, 
yang kemudian mempengaruhi dua cara pandang berbeda dalam memahami dan 
berhubungan dengan dunia. Ruang kepentingan ini secara sistematis dipromosikan ke 
dalam suatu antagonisme yang pada satu tingkatan bersifat laten dan merupakan 
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kepentingan yang tidak umum dari para filsuf, sedangkan pada tingkatan lain yang 
mendasar merupakan doktrin superioritas rasial yang didorong oleh gerakan semacam 
Holocaust.  Kita akan membicarakan hal ini nanti dalam hubungan antara idealisme 
dan materialisme, serta stratifikasi budaya. Meskipun kita dapat mencatat bahwa 
perbedaan semacam ini juga memberikan kepercayaan bahwa jiwa manusia (mungkin 
Geist sendiri) hadir dibawah ancaman beruntun melalui kedatangan dan kemajuan 
modernitas, dimana proses yang tidak terhindari dalam pembangunan diasumsikan 
telah meningkatkan jumlah masyarakat massa urban yang tidak jelas dan tanpa 
bentuk, hal ini yang kemudian akan dihubungkan dengan argumen awal kita.  
Kebudayaan impersonal ini kemudian memaksakan standarisasi, industrialisasi dan 
teknologi produksi massa, dan menjadi sasaran kritik analisa neo-marxis romantis 
dari Sekolah Frankfurt (the Frankfurt School) dalam teori-teori mereka tentang 
estetika, komunikasi massa dan masyakarat massa, serta menjadi awal kelahiran 
sosiologi budaya yang ditawarkan oleh Nobert Ellias melalui idenya atas ‘proses 
peradaban’. 

Dalam lingkup teori sosial Inggris dan Amerika, konsep tentang budaya 
dipahami dan diterapkan dalam pertimbangan yang lebih pluralis, meskipun akhir-
akhir ini secara relatif justru berbasis lebih sempit. Meski budaya adalah istilah yang 
akrab dalam tradisi kita dan dapat digunakan untuk pengujian yang bersifat holistik 
atas ‘cara hidup orang’, ‘kepercayaan’, ‘ritual’ dan ‘kebiasaan’, tetapi pengujian 
holistik semacam itu dianggap tidak umum. Para ilmuwan sosial lebih cendrung  
mengarahkan pemahaman tentang fenomena seperti tadi sebagai ‘serangkaian 
tindakan’.  Karenanya kita lebih cenderung menggunakan konsep-konsep yang lebih 
spesifik seperti ‘sistem nilai’ (bahkan ‘sistem nilai yang terpusat’), ‘pola 
kepercayaan’, ‘orientasi nilai’, atau gagasan yang lebih kritis seperti ‘ideologi’.  
Budaya, menurut pakar sosial Inggris dan Amerika, dapat diterapkan dan bermanfaat 
sebagai suatu konsep diferensiasi dalam kolektivitas ketimbang sebagai suatu cara 
menyimpulkan. Dapat dikatakan bahwa konsep kebudayaan telah menjadi suatu 
bentuk penggunaan rekayasa, contohnya dalam sosiologi pengetahuan yang 
direkomendasikan Mannheim, serta dalam spektrum perspektif sosiologi 
penyimpangan menurut teori Parsonian, hingga interaksionisme simbolik dalam 
penjelasannya mengenai ‘sub-kultur’.  Sub-kultur adalah suatu cara untuk 
mendefinisikan dan menghargai spesifikasi khusus dan garis pembatas kepentingan 
sekelompok orang yang secara khusus berbeda dalam kolektivitas besar masyarakat. 
Sebagaimana halnya sosiologi klasik aliran Tonnies, atau Durkheim, atau bahkan 
Comte, seluruhnya memahami bahwa komposisi semua kehidupan kolektif yang 
muncul misalnya melalui kemajuan serikat buruh, ditunjukkan lewat hubungan yang 
rapuh antara keterkaitan serangkaian unit sosial yang lebih kecil yang melekat secara 
internal. Pandangan seperti itu juga ditemui dalam teori sosial modern melalui 
artikulasi kebiasaan-kebiasaan khusus dari kelompok-kelomok minor, yang justru 
sering dianggap sebagai  ‘kelompok non-normatif” atau bahkan suatu 
‘penyimpangan’. Persebaran sub-kultur ini adalah apa yang mungkin kita maknai 
dalam pandangan ‘pluralis’ tentang budaya; persebaran itu bersifat moderen, 
demokratis dan menjungkirbalikkan semua kelebihan teori utama mengenai sistem 
dengan kecenderungan konservatif yang ada saat ini, serta implikasi pandangan 
konservatifnya terhadap ‘sosialisasi berlebih-lebihan konsepsi tentang manusia’.2 
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Pemikiran yang menggairahkan seperti itu, bagaimanapun juga mengacu pada 
permasalahan mengenai tatanan. Tanpa teori budaya yang logis dan menyeluruh 
(yang dalam beberapa pertimbangan masih melupakan diri kita sendiri), sangatlah 
sulit untuk menerima bagaimana consensus dipertahankan dalam masyarakat modern. 
Untuk merespon secara tepat permasalahan ini, Marxisme kontemporer telah 
membangkitkan ‘tesis ideologi dominan’ yang menganggap bahwa beragam strategi 
hegemonik media massa dan propaganda politik telah menciptakan ilusi yang 
mendistorsi perhatian bersama kita dalam menghadapi kenyataan dan pertentangan 
mengenai kelas, gender, kelompok etnis, wilayah geografis, dan kelompok umur. 
Tesis seperti ini sama sekali tidak secara universal diterima dalam ilmu sosial dan 
dalam beberapa hal ledakan terkini tentang kepentingan (interest) dalam dedikasi 
terhadap perkiraan halusinasi posmodernisme secara positif telah mempercepat 
kecenderungan sentrifugal (menyebar dari pusatnya) partikel-partikel kebudayaan. 
 
Saya akan berusaha merangkum beragam penjelasan di atas mengenai asal-usul 
konsep ‘budaya’ melalui empat tipologi seperti dibawah ini. 
 

1. Budaya sebagai sesuatu yang kita rayakan, atau tepatnya sebagai suatu 
kategori kognitif : disini budaya dimengerti sebagai pernyataan umum 
mengenai cara berpikir. Kategori kognitif ini membawa kita pada gagasan 
mengenai kesempurnaan, sebuah tujuan atau keinginan akan pencapaian 
manusia, baik secara individu maupun secara emansipasi. Pada tingkat ini 
merupakan refleksi dari filsafat individualis yang tinggi dan pada tingkatan 
yang lain merupakan contoh dari kesetiaan filosofis pada kekhususan dan 
perbedaan, dan bahkan ‘keterpilihan’ atau superioritas manusia.  Keterkaitan 
ini bertemakan penyelamatan, sebagaimana pemikiran-pemikiran dari 
kesadaran palsu Marx hingga ilmu melankolis dari tradisi pemikiran dari 
Sekolah Frankfurt (the Frankfurt School). Dalam sejarah yang paling awal, 
kita akan melihat pemikiran semacam ini pada sebagian besar karya 
kesusasteraan Romantis dan kritik dari Coleridge dan Carlyleee, serta yang 
muncul lebih akhir yakni, Matthew Arnold.  

2. Budaya sebagai sesuatu yang melekat dan suatu kategori kolektif: disini 
budaya mendorong kondisi perkembangan intelektual, dan atau moral dalam 
masyarakat. Pemikiran ini merupakan sebuah posisi keterkaitam antara 
budaya dengan ide peradaban, yang salah satunya diinformasikan oleh teori-
teori Evolusi - Charles Darwin (1809-1892). Suatu teori yang disebut oleh 
kelompok ilmuwan sosial kini sebagai ‘evolusionis pemula’ yang merintis 
antropologi melalui cara-pandang yang mengkompetisikan  ‘degenerasi’ 
dengan ‘kemajuan’. Teori evolusi sosial ini berhubungan dengan upaya keras 
tujuan imperalisme pada abad ke-19. Ide mengenai budaya ini bagaimanapun 
juga telah memunculkan gagasan mengenai budaya ke dalam wilayah 
kehidupan kolektif lebih daripada kesadaran individual. 

3. Budaya sebagai kategori konkrit dan deskriptif; yakni budaya dipandang 
sebagai kesatuan kolektif dalam kerja seni dan intelektual dalam suatu 
masyarakat. Pengertian ini lebih dekat dengan kosa-kata dalam kehidupan 
sehari-hari tentang istilah ‘budaya’. Suatu cara pandang yang menjadikan 
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budaya sebagai suatu: keistimewaan, keeksklusifan, elitisme, pengetahuan 
yang khusus, dan pelatihan atau sosialisasi. Cara pandang ini meliputi suatu 
pengertian yang mapan tentang budaya, sebagai dunia yang diproduksi dan 
diendapkan secara simbolik ; meskipun merupakan simbolik yang aneh suatu 
masyarakat. 

4. Budaya sebagai kategori sosial; disini budaya dianggap sebagai keseluruhan 
cara-pandang hidup manusia. Cara pandang ini bersifat pluralis dan 
merupakan pengertian yang secara potensial bersifat demokratis atas konsep 
yang menjadi wilayah perhatian sosiologi dan antropologi, dan akhir-akhir ini 
dalam pengertian yang lebih spesifik yaitu dalam kajian budaya.  

 
 
Tradisi Filsafat: Aristoteles, Locke, Vicko, Turgot  dan Bentham 
 

Meskipun budaya seringkali dipahami dalam hubungannya dengan 
pencapaian dalam dunia seni dan sastra (sesuatu yang merupakan hambatan utama 
yang ditampilkan oleh pemikiran moderen), ada prakiraan klasik yang dekat dengan 
pandangan masa ini, yang justru tidak terdapat dalam kajian estetika, melainkan 
terdapat pada kajian filosofi moral. Nicomachean Ethics karya Aristoteles menyajikan 
pemahaman akan kualitas manusia, melalui harapan-harapan bersama yang bersifat 
normatif sebagai suatu kriteria evaluasi, dan pertimbangan atas penyesuaian manusia 
terhadap pencapaian kualitas itu. Karya ini didasarkan pada teleologi (doktrin yang 
menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta dirancang untuk suatu tujuan) 
dasar bahwa segala hal harus dipahami dalam pengertian tujuan yang dicari dalam hal 
tersebut, tetapi tujuan itu bukan sesuatu yang disengaja, bahkan tergantung pada sifat 
alamiah. Konsep ‘kebaikan’ menurut Aristoteles merujuk pada semua hal yang 
ditujukan untuk ‘kemanfaatan’ bagi manusia, yakni kebahagiaan yang terwujud 
dalam bentuk tindakan terpuji. Hal ini merupakan realisasi tetap dari sifat alami 
manusia  dan semua perilaku lain yang menurunkan potensi riil kita. Kebaikan atau 
kualitas keberadaan manusia dicapai melalui maksimalisasi semua potensi alamiah 
kita dan sebagai makhluk yang rasional, ‘kebaikan’ didapati dalam semua aktivitas 
rohani yang bersesuaian dengan rasio. Meski Aristoteles menawarkan suatu tipe 
pemikiran naturalisme, hal ini dianggap tidak masuk akal dalam argumentasi 
pemikiran reduksionis, karena naturalisme memungkinkan adanya perbedaan penting 
antara realitas empirik dengan pertimbangan ideal, sesuatu yang melahirkan 
kesenjangan konseptual yang seringkali relevan sebagai rekomendasi dan analisa para 
teoritisi budaya. 

Dalam pencarian kita akan asal-usul budaya melalui sumber yang kurang 
umum, saya percaya bahwa, asal-usul semacam itu dapat ditemui melalui pemikiran 
John Locke dalam ‘An Essay Concerning Human Understanding’ / ‘Esai Berkenaan 
dengan Pemahaman Manusia’ (1690). Meskipun Locke tidak pernah memberikan 
suatu konsep budaya secara meyakinkan, ia mengindikasikan preposisi kesadaran 
manusia terhadap asimilisasi atas semua pengetahuan kolektif. Tentu saja, pemikiran 
Locke lebih dikenal sebagai titik-balik dalam sejarah filsafat Inggris. Pemikirannya 
itu melahirkan teori-teori seperti, ‘tabula rasa’, ‘teori pikiran keranjang yang kosong’ 
(the empty bucket theory of mind), yang dikaitkan dengan subyektivisme radikal 
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Berkeley dan induksionisme skeptis Humje. Suatu penjelasan yang membawa kita 
pada pendekatan empirisme modern yang membosankan dengan perekat yang bersifat 
kompulsif dan dogmatis sebagai pusat segala pemikiran. Meskipun banyak kritikan 
bersifat apriori terhadap esai pertama Locke, setidaknya esai itu telah melahirkan 
kisah kedua (interpretasi baru yang lain). Interpretasi baru atas pemikiran Locke ini 
justru ditunjukkan ketika ia menggambarkan bahwa anak-anak dan orang terbelakang 
mental tidak memunculkan bentuk penyesuaian diri terhadap aturan-aturan berpikir 
dan bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan ‘melekat pada pikiran orang 
dewasa’, ia sedang menjelaskan suatu ruang untuk pengetahuan yang bersifat 
pluralistik dan tersebar, meskipun pengetahuan itu bersifat lebih secara lokal, sesuatu 
yang kita bagi bersama, yang dipelajari,  dan ditransmisikan (dapat dipindahkan).  

Pemikiran Giovanni Battista Vico seorang filsuf dari abad ke-18, secara  
sejalan diarahkan untuk memenuhi tuntutan proyek pencerahan (Enlightenment). 
Tulisan Vico berjudul ‘New Science’ (Ilmu Pengetahuan Baru) ditujukan secara serius 
untuk menjelaskan serangkaian fenomena yang dirangkum dalam diktum Paus-
Katolik bahwa ‘kajian yang layak atas kemanusiaan adalah tentang manusia itu 
sendiri’. Meskipun ketika kebangkitan epistemologis pencerahan telah mendorong 
kajian tentang permasalahan manusia melalui obyektivitas dan pemahaman mekanis 
ilmu pengetahuan ‘yang sulit dimengerti’, ilmu pengetahuan baru menurut Vico 
merupakan perintis dalam teori sosial,  yakni memilih untuk menyelidiki 
‘keberadaan’ manusia berkenaan dengan kreasi simbolik dirinya sendiri. Penyelidikan 
semacam ini atau ‘filologi’ sebagaimana Vico menyebutnya, memperlihatkan 
bagaimana kemanusiaan diendapkan dalam sejarah yang dilaluinya, melalui pola 
komunikasi, sistem kepercayaan, dan melalui konvensi hukum. Secara singkat, 
kebanyakan topik yang dibicarakan Vico saat ini merupakan kajian yang bersifat 
empirik, tetapi elemen di dalam studinya itu membantu kita mendefinisikan budaya. 
Meskipun konsepnya bekerja melalui skeptisisme rasional dalam pola pikir Descartes, 
yang menggunakan konsep cogito sebagai cara untuk membuktikan keberadaan 
‘kesadaran-diri’, ia pada akhirnya menekankan teorinya itu sebagai bukti keberadaan 
Tuhan dan akhirnya penyerahan diri pada ‘hukum alam’, disini tujuan Vico menjadi 
tidak begitu ambisius.  Vico melupakan produksi dan pemahaman akan ‘keadaan 
alamiah di sekitar kita’ kepada Tuhan, dan membatasi tujuan ‘New Science’  untuk 
mengetahui yang dapat diketahui, yakni bahwa ‘manusia sendiri diciptakan’; lalu apa 
yang kita sebut sebagai budaya sekarang? 
 
 …. dunia civil-society  (masyarakat madani) telah secara menyakinkan 

diciptakan oleh manusia dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya kemudian 
terdapat dalam modifikasi dari pemikiran kemanusiaan kita 

 
Karena sifat tak tentu alamiah dalam pikiran manusia, meskipun sifat alamiah  
ini hilang dalam bentuk pengabaian, manusia membuat dirinya sendiri sebagai 
ukuran dari segala hal. 
 
Ketika manusia bersikap acuh bahwa kondisi alam dapat mengakibatkan 
produksi sesuatu, mereka menunjukkan sifat alamiah mereka untuk 
kepentingan diri mereka sendiri.3 
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Tidaklah mengejutkan ketika kita melihat  konteks dari kutipan di atas, bahwa bentuk 
tertentu strukturalisme kontemporer berakar dalam pemikiran Vico. Meski demikian, 
kepentingan utama kita dalam ungkapan semacam itu adalah bahwa Vico berbicara 
tentang transformasi simbolik dari ‘kondisi alamiah’ menuju kepada ‘budaya’. 
Sejarah dari budaya manusia dan peradabannya mengandung kemenangan atas 
kecenderungan intrinsik kebiasaan-kebiasaan manusia. Manusia telah berhenti 
merangkak dan bertingkah-laku seperti binatang buas, dikarenakan spesies manusia 
memiliki proses kreatif untuk mentransfer pesan melalui serangkaian kode 
(encoding).  Konsep ‘New Science’  memulai serangkaian pernyataan filsafat tentang: 
apa yang menjadi dasar tujuan manusia, serta bagaimana memastikan kemajuan dan 
evolusi budaya manusia.  Anjuran dalam pernyataan seperti itu mengandung unsur 
dinamisme dan potensi kreatif bahwa manusia, sebagaimana yang menjadi argumen 
disini, diproyeksikan bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk menata dan 
menjinakkan dinamika dan potensi kreatif manusia. Ide pemikiran semacam ini 
sejalan dengan pandangan Lévi-Strauss tentang praktek dan fungsi kosmologi 
primitif.  Peneguhan semacam itu memperkuat pemikiran Vico berikutnya tentang 
analisa mitologi yang mempertimbangkan keadaan pra-sejarah manusia (pra-sejarah 
adalah suatu mitos yang mengindikasikan teori-teori sosial ke dalam kategori bentuk 
perkembangan dari yang primitif hingga yang mutakhir-kekinian, dimulai dari 
sekumpulan teori primitif Durkheim, pemikiran primitif tapi liar sekaligus lembut 
milik Rousseau, hingga komunisme primitif ala Marx). Pencapaian analisa ini adalah 
suatu teori enkulturasi sosial, dimana semua masyarakat harus melalui tiga tahapan-
masa: tahapan ‘mistis-religius’ (dimana semua kondisi manusia dan alam 
diterjemahkan sebagai kehendak Tuhan/dewa), tahapan ‘pahlawan’ (dimana manusia 
mulai menerjemahkan kondisi disekitarnya tidak lagi berbasis pada mitos tentang 
kehendak Tuhan), dan tahapan ‘manusia’ yang secara independen menggunakan akal-
budi atau rasio (suatu konsep dasar yang tidak jauh berbeda dengan epistemologi-
evolusi menurut Comte yakni dari tahapan teologis, menuju ke tahapan  metafisik, 
dan akhirnya bermuara pada positivisme).  Tiga tahapan di atas berkaitan dengan tiga 
macam aturan yakni: sistem kepercayaan, hukum, dan sistem persemakmuran.  Diri 
manusia bertransformasi secara paralel, dari kebuasan hingga kebanggaan atas akal-
budi (rasio). Hal ini merupakan suatu pengandaian awal yang berlebih-lebihan  yang 
memandang budaya sebagai esensi bagi perbaikan hidup manusia. 
 Formulasi pertama tentang budaya yang dengan mudah dapat kita dikenali, 
meskipun konsep ini tak bernama, diperoleh melalui penggalian atas filsafat Eropa 
yang dilakukan oleh antroplog Marvin Harris. Harris menyajikan kutipan singkat 
yang diambil dari karya Anne Robert Jacques Turgot pada tahun 1750 sebagaimana 
berikut : 
 
 Penguasa atas kekayaan tanda-tanda (simbol) adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan rasional untuk melipatgandakan kemampuannya itu ke dalam 
kalkulasi tanpa batas, ia mampu menjamin kelangsungan ide-ide yang 
diperolehnya untuk dikomunikasikan kepada orang lain, dan mentransmisikan 
(memindahkan) ide-ide tersebut pada generasi penerusnya sebagai warisan 
yang berkembang secara konstan/tetap.4 
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Hal ini membuktikan suatu definisi bahwa formulasi teoritik tentang kebudayaan sulit 
untuk tidak berlandaskan pada apa yang pernah diformulasikan sebelumnya. 
 
 Tulisan Bentham dalam ‘An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation’ atau ‘Pengantar Prinsip-Prinsip Moral dan Legislasi’ (1789), dapat 
dibaca sebagai suatu tesis tentang perbaikan kualitas (amelioration) sebagai makna 
landasan etis bagi penyesuaian kehendak individu untuk melakukan serangan dan 
kerusakan pada waktu itu. Ketika reproduksi berproses dengan pesat, dan struktur 
industrialisasi mulai berproduksi untuk populasi, artinya proses semacam itu 
diproduksi diatas beban pengeluaran yang dibayar oleh populasi. Peningkatan 
ketersediaan komoditas di pasar perusahaan bebas, merupakan gagasan mudah yang 
dikompensasikan melalui konsentrasi penderitaan manusia yang secara rutin telah 
diinvestasikan dalam manufaktur. Prinsip ekonomi Adam Smith tentang ‘pembagian 
kerja’ dan pemikirannya tentang ‘realitas sosial’ dalam reorganisasi dan orientasi 
hubungan manusia, mengarahkan beberapa pemikir lain untuk mempertimbangkan 
terkikisnya, baik kreativitas personal maupun spiritual manusia, serta tuntutan bagi 
sistem yang mengatur kohesi sosial dan perubahan yang terkonsentrasi. Ini jelas 
merupakan kelahiran doktrin-doktrin revolusi, bentuk revisi, romantisme dan bentuk 
konservatif. Prinsip Bentham tentang ‘kegunaan’ (utility) yang direduksi dalam versi 
moderen sebagai prinsip yang akan membuat semua orang bahagia, adalah dalam 
kenyataannya merupakan latar belakang penting suatu penderitaan, sebagaimana 
kutipan berikut: 
 
 
 Alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua majikan yang 

berdaulat, yakni kepedihan dan kesenangan…..Prinsip ‘kegunaan’ mengakui 
keadaan itu, dan mengasumsikan keadaan itu sebagai fondasi sistem tersebut, 
yakni sebagai obyek yang berada di belakang pabrik kebahagiaan lewat 
sejumlah pertimbangan rasional dan hukum.5 

 
Oleh karena itu, berdasarkan kondisi esensial atas keberadaannya, sebagaimana 
seharusnya, orang harus menyesuaikan kehidupan, mendapatkan kepuasaan dari 
kehidupan, dan berhasil di dalam proses itu. Ini merupakan budaya tentang kegunaan 
fungsional. Jadi Bentham mendedikasikan pemikirannya pada suatu pemahaman 
psikologi manusia melalui pencerahan dengan menggunakan teori-teori kontrol 
sosial. Bagian terbesar dari karya dan kepentingan Bentham telah menempatkannya 
sebagai pakar ‘penologi’/‘penology’ (suatu konsep bagaimana rezim meregulasikan 
kehendak untuk menghukum), pencarian generalisasi dasar-dasar rasional sebagai 
mesin pembenar yang efisien dalam bentuk masyarakat modern (disimbolisasikan 
melalui ‘penjara impian’nya, atau suatu ruang observasi untuk mengawasi para 
terpidana /‘the panopticon’)  
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Tradisi Kesusasteraan-Romantis: COLERIDGE, CARLYLE DAN ARNOLD 
 

Suatu pandangan dramatis yang kontras dengan Bentham kita temui sekitar 
seperempat abad kemudian, terdapat dalam pemikiran Coleridge (1772-1834), yang 
muncul bukan dalam bayang-bayang puisis melainkan lebih merupakan karya 
kesusasteraan dan kritik sosial. Pemikiran Coleridge muncul sebagai oposisi yang 
melawan  teori kebutuhan ekspresif manusia dalam wujud modernitas dan karenanya 
memberi kontribusi signifikan bagi pemahaman saat ini tentang konsep budaya, 
sesuatu yang mungkin diinspirasikan, tetapi tidak diantisipasi dalam mekanisme 
utilitiarinisme. Coleridge dalam tulisannya berjudul ‘Constitution of Church and 
State’ / ‘Konstitusi Gereja dan Negara (1837) menawarkan visi romantis kemampuan 
dan persyaratan manusia untuk mengejar tujuan kesempurnaan spiritual. Tujuan yang 
dikatakan Coleridge sebagai ‘pengolahan/perkembangan’, merupakan ‘perkembangan 
harmonis kualitas-kualitas dan kekuatan-kekuatan yang memberikan karakter pada 
kemanusiaan’.6  Dalam konteks  ini kita mendapatkan aplikasi artikulasi pertama dari 
kata kerja ‘to cultivate’ atau ‘mengolah / mengembangkan’ yang hingga abad ke-18 
hanya secara ekskusif digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan berkebun 
atau pertanian, dan kemudian ditujukan pada konteks organisasi dan pengembangan 
nilai, ekspresi diri dan otentisitas kemanusiaan. Melalui pemikiran Coleridge, kita 
sampai pada pengelolaan atribut-atribut simbolik yang membedakannya ontologis dan 
menyuburkannya melalui suatu tujuan yang bersifat transendental. Kemanusiaan 
dalam cetakan ini, tidak lagi diarahkan untuk bertingkah-laku secara ganjil mengikuti 
keadaan alam, melainkan lebih bersentuhan dengan kesamaan idealisme yang 
dirayakan melalui doktrin Kristen, suatu kondisi ideal untuk kesempurnaan jiwa. 
Pengolahan saat ini diartikan pada kondisi pemikiran dan budaya yang memasukkan 
bahasa sebagai kecendrungan karakter esensial seseorang. Meski demikian, untuk 
mempertimbangkan awal permulaan kosa-kata dalam ilmu sosial, kita tidak ditawari 
suatu versi metafisik tentang metodologi individualisme. Kita mungkin telah 
berpindah dari batasan-batasan kompulsif yang bersifat eksternal dalam dunia 
utilitarian kepada suatu keadaan di dalam diri, tetapi keadaan di dalam diri yang 
memiliki konteks dari dan sebagai keadaan dunia sosial. Coleridge dengan 
meyakinkan menulis kondisi sosial yang dapat memungkinkan realisasi 
kesempurnaan manusia, dalam serangkaian transformasi pesat kondisi historis yang 
sepertinya ditujukan untuk ketidakstabilan, atau setidaknya bertentangan dengan 
seluruh aspirasi atas kesempurnaan positif. Kondisi sosial ini merupakan institusi 
yang menyediakan keberlangsungan dalam dunia yang berubah, yakni institusi-
institusi seperti gereja dan negara seperti yang tertera dalam judul esai yang 
ditulisnya.  

Coleridge menyarankan bahwa institusi-insitusi di atas menyediakan 
kemungkinan bagi upaya kemanusiaan, sekaligus menawarkan dukungan bagi 
inisiatif dan perjuangan individu tertentu. Penyatuan tujuan individu dan manifestasi 
kolektif ini akan melahirkan ukuran yang bertentangan dengan bagaimana sesuatu 
mengenai ‘kebaikan’ bagi perkembangan manusia dapat diukur, dan kemudian 
dipertahankan, melalui mekanisme konsumsi tatanan industri baru. Dua dunia muncul 
dalam periode ini, yakni kondisi yang bersumber dari dalam diri manusia atau ‘the 
inner’, dan kondisi ‘natural’ dari perkembangan manusia, yang dimapankan melalui 
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kesempurnaan, kondisi eksternal, metamorfosis yang bersifat material dan mekanis 
yang diarahkan untuk kekuatan-kekuatan modernitas yang tak terhindari, sesuatu 
yang kita sebut sebagai ‘kemajuan’. Dua dunia ini bersifat ‘coterminous’, yakni 
memiliki batasan-batasan serupa tetapi penuh dengan sifat-sifat yang saling 
antagonis. Inilah yang oleh filsafat Kantian dianggap sebagai kekuatan ‘tindakan-
tanding’ (‘counteraction’), yakni sesuatu yang menjadi rujukan Coleridge, dan 
menjadi tegangan antara ‘kondisi di dalam diri’ dan ‘kondisi di luar diri’ manusia, 
suatu puisi yang menawarkan kondisi alamiah, dimana Kant sendiri telah diarahkan 
oleh ketegangan dua dunia itu. Ia mengatakan bahwa ketegangan tadi merupakan 
suatu proses yang dilahirkan oleh imajinasi secara aktif. Ia mengkaitkan imajinasi 
sebagai kekuatan memaksa yang secara vital bersifat esensial dimana kekuatan itu 
dapat memecah-belah, meleburkan, dan menyebarkan ‘dunia yang sesungguhnya’ 
menjadi dibawah ancaman ketenggelaman. 

Coleridge adalah perintis teori estetika yang terkenal dari Inggris yang 
pemikirannya merupakan turunan dari pemikiran filsafatnya Emmanuel Kant. 
Pemikiran semacam itu mengubah dualisme yang terbangun sebelumnya, yakni 
antara seniman kreatif dan alam, suatu pandangan yang menyebar pada abad 18 
dalam sebuah kontigensi sirkular dari ‘tindakan-tanding’ yang tiada akhir. Seringkali 
banyak saran yang menginginkan munculnya teori dialektika dalam kegiatan kreasi, 
tetapi yang benar-benar merupakan pandangan orisinil  suatu budaya yang melibatkan 
pernyataan simultan dan kecemasan atas representasi simbolik. Representasi 
semacam ini, menjadi esai mereka,  puisi atau artefak lainnya, kesemuanya diperoleh 
melalui status epistemologis yang problematis, Coleridge mengatakan keadaan itu 
sebagai ‘tertium aliquid’ atau intermediasi. Intermediasi merupakan suatu entitas 
yang bukan subyek atau obyek tapi lebih merupakan ‘interpenetrasi kekuatan 
tindakan-tanding, sesuatu yang dapat dibagi secara umum’. Elemen-elemen semacam 
itu yang kita sebut sebagai budaya, dianggap bukan sebagai ide/gagasan bukan pula 
sebagai entitas yang nyata; mereka mempunyai kualitas spesial yang terdapat diantara 
kedua dunia tadi. 

Karena itu bagi Coleridge dan para pengikutnya, budaya atau tepatnya 
perkembangan merupakan suatu proses, sesuatu yang bersifat intangible 
(immaterial/bukan materi) tetapi terlihat nyata dalam konsekuensi-konsekuensinya, 
yakni suatu tujuan yang ideal dan bagi semua kondisi pemikiran dalam kehidupan 
sosial. Karena itu, hal semacam ini harus diselamatkan, dipelihara, diaspirasikan dan 
dikerjakan. Ruang tinggal untuk kondisi manusia semacam itu, bukanlah sesuatu yang 
dapat diterima begitu saja (taken for granted). Rutinitas tak terhindarkan dari 
kehidupan sehari-hari bukanlah budaya, melainkan sejarah peradaban yang mungkin 
menjadi pegangan sepanjang pencapaian perkembangan sosial. Kedua hal ini tidak 
akan pernah membingungkan kita lagi. Budaya menjadi kekuatan tanding dalam 
menghadapi kecenderungan destruktif industrialisasi dan masyarakat massa. 
Peradaban menjadi sekutu bagi kekuatan-kekuatan destruktif seperti itu. Dalam cara 
ini kita dapat merekonsiliasi penghancuran bangunan-bangunan indah untuk 
memungkinkan berdirinya supermarket dan perkantoran mahal melalui gerakan 
peradaban, sementara itu kita memelihara standar budaya dalam tradisi arsitektur 
barat. 
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Coleridge lebih lanjut menyarankan agar formasi kelompok elit dalam 
masyarakat-lah  yang seharusnya dibebani dengan tanggung-jawab untuk mendukung 
dan mengejar kebutuhan ideal akan budaya. Inilah yang ia sebut sebagai ‘clerisy’, 
yakni gereja sekular. Pengertian semacam ini tetap hidup, bahkan bertahan dalam 
pikiran intelektual modern, yang sebagian diantaranya mempertahankan kebaikan 
masa lalu melalui konsep tradisi dan disiplin. 

Budaya yang ada saat ini diliberasikan. Hal ini mungkin berasal dari 
pembebasan yang dilakukan Coleridge dengan penyempurnaan oleh Ruskin, yang 
muncul melalui identifikasi seni. Ini mungkin juga berasal dari sumber emansipatorik 
yang datang untuk diejek oleh para pemikir modern sebagai ideologi-nya kelas 
intelektual. Apapun itu, budaya tidak akan lama lagi bercampur dengan peradaban, 
sesuatu yang bersifat paralel tapi berbeda proses. 

Wacana tentang budaya sendiri secara relatif merupakan fenomena baru 
dalam sejarah pemikiran (idealisme). 

Thomas Carlyle (1795-1881), seorang pakar sejarah, filsuf dan kritikus dari 
Scotlandia, melalui esain terpentingnya “Signs of the Times” (‘Tanda-tanda Zaman’) 
pada tahun 1829, secara meyakinkan menggambarkan pandangannya akan 
keberadaan modernitas. Dipengaruhi dan diakselerasi oleh pemikiran Coleridge, 
Carlyle berbagi dan mengumandangkan gagasan Coleridge dalam bentuk kritik sosial 
yang dikombinasikan secara sejalan dalam pemikiran Arnold, untuk melahirkan 
pondasi yang solid dimana ide tentang budaya diapresiasi, diuji, dan didukung. 
Arnold tenggelam dalam persamaan semua intelektual pada saat itu, melalui 
kehadiran material yang mutlak dalam industrialisme serta efeknya pada lingkungan, 
dan seacra lebih signifikan pada gaya hidup, kecenderungan kreatif dan pola-pola 
hubungan orang kebanyakan. Ia mendefinisikan eranya dengan mendeskriditkannya 
sebagai “Era yang tidak heroik, tidak berbakti, tidak filosofis atau moralis’.7  
Hubungan antara barang kerajinan dan buruh ditangani oleh politik dan ekonomi 
lewat kecepatan dan teknologi.  Tenaga kerja manusia dirutinisasikan dan  
‘disesuaikan’ dengan fungsi khusus dalam proses produksi sebagai mesin, yang 
secara cepat diasumsikan sebagai dasar pusat kreatif dalam masyarakat. Semangat 
baru dalam ekonomi politik meluas, salah satunya muncul melalui ide ‘kapital’ dan 
akumulasinya. Kemakmuran bukan lagi sebagai karakteristik seseorang melainkan 
lebih dari sebuah kekuatan untuk memecah dan mempolarisasikan bangsa. 
Keuntungan ekonomi bersifat individual, dan menjadi kekuatan yang secara formatif 
memotivasi perilaku manusia, bahkan dalam konteks praktek religius (tesis Max 
Weber kemudian dijelaskan dalam karyanya ‘The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism’ atau ‘Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme’). Pemikiran ini 
mengantisipasi konsep Karl Marx tentang ‘alienasi’ yang dalam kenyataannya 
ditemui dalam kutipan-kutipan positif tulisan Marx sendiri berikutnya. Critik Carlyle 
kemudian dibuang begitu saja. Marx menunjuk pada proses dominan mekanisasi yang 
tidak hanya ditujukan untuk organisasi dan cara hidup yang teratur bagi sesuatu yang 
bersifat eksternal yakni tubuh / fisik. Tapi juga dari dalam, pikiran dan perasaan 
individu, yang melibatkan jiwa. Pemikiran ini merupakan kontemplasi Marx tentang 
orang modern dalam konteks ergonomis dan psikoanalisis, suatu visi Romantis 
tentang kehilangan, meskipun juga visi yang bersifat profetis. 
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Sebagaimana halnya Coleridge yang telah membangun dualisme bertentangan 
antara pencapaian budaya manusia dan akumulasi yang meliputi ‘kemajuan’ 
industrialisme, Carlyle juga melihat ‘dua hal dalam aktivitas manusia’.  Apa yang 
dinamakannya sebagai sesuatu yang ‘dinamis’ dan ‘mekanis, yang kemudian saya 
kembangkan menjadi sesuatu yang ‘ideal’ dan ‘material’.  Pandangan dualisme yang 
pertama  menaruh perhatian pada kehidupan di dalam jiwa manusiam sebagai 
kebutuhan atas proses kemanusiaan, sesuatu yang saya tinggalkan karena visi-nya 
yang bersifat personal membawa pada kelesuan atas ketidakpratisan. Dualisme yang 
berikutnya, mengacu pada praktek menjalani hidup di dunia, yang secara gamblang 
menumbuhkan ketaatan material. Walau demikian, perhatian kontemporer tentang 
kehidupan di luar diri manusia mengarah pada penurunan sentimen moral. Ketika 
menulis Revolusi Perancis sebagai pertentangan antara tatanan ‘lama’ dan ‘baru’ 
dalam masyarakat Eropa, Carlyle menyatakan bahwa ‘revolusi itu menuju pada 
kebebasan yang lebih tinggi daripada sekedar kebebasan dari penindasan yang 
dilakukan oleh manusia yang telah mati, manusia itu secara sembrono berambisi, dan 
kebebasan ini sudah seharusnya meliberasi dinamika budaya yang telah berlangsung 
sepanjang kurun sejarah. 

Serupa dengan dengan pandangan diatas, Coleridge telah mengajukaan 
kebutuhan elit intelektual, yang diberi istilah ‘clerisy’, untuk melindungi dan 
mempropagandakan kebaikan suatu masyarakat, seperti juga Carlyle yang 
merekomendasikan kepemimpinan dan kepahlawanan dari kelas kesusasteraan untuk 
mendukung ‘kebaikan’ dan untuk bertindak sebagai seuatu kekuatan perubahan dan 
pembaruan dalam dunia budaya. Pandangan Carlyle ini jelas merupakan momen 
analitis dalam konseptualisasi ‘budaya’, bahwa organisasi masyarakat moderen 
mencegah integrasi ‘budaya’ dengan aktivitas sehari-hari kebanyakan orang. Spesialis 
dan kelompok pemelihara kebudayaan dibutuhkan, meskipun tidak dipertahankan 
dalam masyarakat modern, karena industrialisasi telah memaksa separasi ‘budaya’ 
dari ‘sosial’. Kesusasteraan elit menjadi tak lagi berdasarkan kemewahan melainkan 
suatu kebutuhan yang secara historis dipaksakan, bergerak jauh dari permainan 
hierarkis, Carlyle meletakkan harapan melalui permohonan yang kuat berkenaan 
dengan demokrasi dan pluralisme. Ia beragumentasi bahwa yang berdiri atas nama 
budaya seharusnya mewakili kehidupan kolektif manusia, akan tetapi kehidupan 
kolektif ini seharusnya meliputi lebih dari sekedar hubungan yang buruk, yang 
termediasi karena uang, yang mungkin dalam digunakan sebagai parameter dalam 
negara industri moderen.  “Apakah kondisi rakyat pekerja Inggris salah?” tanyanya, 
dan jawabannya bersifat ambigu. 

Dalam oposisi yang berlawanan dengan anjuran opresif dari pos-Malthusian, 
untuk pemberantasan kondisi miskin para pekerja, seperti pembatasan aktivitas 
seksual, pengontrolan kelahiran dan emigrasi yang dipaksakan, Carlyle 
mengemukakan kebijakan positif dan integratif untuk pendidikan massa dan populer. 
Kebijakan ini memungkinkan penyatuan kembali tenaga kerja dengan pemikiran, 
yakni yang berkaitan dengan kondisi di luar dan di dalam, serta merestorasi 
‘dinamika’ budaya yang terpusat dalam ‘mekanisme’ sistem sosial. 

Pemikir hebat kesusasteraan Inggris yang terakhir pada abad 18 dan mungkin 
yang paling penting dalam perdebatan mengenai budaya, menurut saya adalah 
Matthew Arnold (1822-1888). Sebagaimana pemikiran kontemporer Carlyle, Arnold 
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sangat menaruh perhatian pada karaktek budaya ‘yang terbentuk’, untuk dapat 
disetarakan dengan penyair dan kritikus sastra, ia memiliki kepedulian praktis 
terhadap proses pendidikan; ia adalah seorang  pengawas sekolah. 

Arnold, sama dengan intelektual lain pada masanya, ia menulis sebagai respon 
untuk, tapi juga dalam, parameter yang pernah membatasi dunia yang 
terindustrialisasi. Sekelompok penulis ini cemas untuk mencatat dan melakukan 
protes pada apa saja yang mereka lihat sebagai efek industrialisme yang merusak 
dalam keadaan kontemporer manusia, khususnya yang secara signifikan, muncul 
dalam kekuatan potensi manusia secara historis. Gaya Victorian khususnya dan gaya 
Gothic, telah membuat suatu pengumuman simbolik secara internasional berkaitan 
dengan kejayaan pencapaian Inggris dalam ‘the Great Exbition’ (Pameran Besar) 
pada tahun 1851. Perayaan yang menyolok akan superioritas budaya diri-sendiri ini  
dimanifestasikan melalui sekumpulan artefak dari arsitektur, disain, tekstil, hingga 
mesin uap dan mesin-mesin pabrik, juga tumbuhan aspidistras (semacam bunga Lily 
yang biasa ditaruh dalam ruangan), serta kamar mandi porselen. Ini mungkin saja 
merupakan suatu latihan dalam ketidaksadaran, proyeksi anti-klimaks yang hanya 
cocok bagi perluasan spektrum respon audiens dan penilaian kritis. Henry Matthew 
menggambarkan kegiatan semacam itu sebagai ‘jenis sekolah yang paling tinggi 
dengan pengetahuan yang paling tinggi yang dirancang untuk diekspresikan dengan 
sikap yang mungkin paling baik, dalam kombinasi kebagiaan yang tertinggi’8, 
sedangkan John Ruskin menganggap bahwa pameran tersebut dirancang sebagai 
sesuatu yang jelek, pelarian sesaat, dan dangkal. Apa yang menjadi taruhan disini 
tidaklah secara sederhana merupakan suatu jarak dari ketidaksetujuan lokal atas apa 
yang membentuk cita-rasa (selera) tentang sesuatu yang dianggap ‘baik’, melainkan 
sebagaimana yang dilihat Arnold, merupakan persaingan serius berkaitan dengan 
definisi kolektif dominan atas apa yang membentuk ‘budaya’ itu sendiri. Hasil akhir 
dari kompetisi ini telah berdampak secara signifikan pada masa depan kehidupan 
sosial Barat, dan kemudian Arnold berjanji pada dirinya sendiri untuk membuat 
resolusi atas perjuangan dan kebingung atas dunia budaya. Kesimpulan dari 
pemikiran dan usahanya terlihat dalam upayanya menerbitkan ‘Culture and Anarchy’ 
(Budaya dan Anarki) pada tahun 1869. Pandangan Arnold sangat jelas. Budaya 
baginya adalah ‘budaya tinggi’ yang merupakan pencapaian tertinggi umat manusia, 
bukan suatu rata-rata atau kategori deskriptif yang diterapkan untuk seluruh 
pemikiran dan produksi manusia. Pandangan ini mengacu pada puncak kebudayaan 
yang sekaligus menyediakan aspirasi, dan secara serupa membuka potensi.  
Selanjutnya ia mengatakan bahwa ‘Budaya, yang merupakan kajian atas 
kesempurnaan, mengarahkan kita….untuk membayangkan kebenaraan kesempurnaan 
manusia sebagai kesempurnaan yang harmonis, mengembangkan semua sisi 
kemanusiaan kita; dan sebagai kesempurnaan yang umum, mengembangkan semua 
bagian dalam masyarakat.’9  Sebelum penekanan yang kuat dan optimis ini, Arnold 
telah menginformasikan pada kita bahwa karyanya bukan sekedar manifesto, tetapi 
juga perbaikan, berdasarkan diagnosisnya akan keberadaan dunia ini. Oleh karena itu 
ia mengatakan lebih lanjut bahwa : 
 

….budaya sebagai pertolongan terbesar untuk keluar dari kesulitaan kita 
sekarang, adalah budaya yang menjadi tujuan dari kesempurnaan total kita 
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dengan cara untuk mengetahui segala permasalahan yang paling kita 
perhatikan, menyangkut sesuatu yang terbaik yang dapat kita pikirkan dan 
katakan di dunia ini; dan, melalui pengetahuan ini, muncul aliran yang segar 
dan pemikiran bebas diatas persediaan konsepsi-konsepsi dan kebiasaan-
kebiasaan kita.10 

 
Tidaklah sulit untuk memahami pemikiran Arnold tentang budaya dan pendidikan, 
karena ini berkaitan dengan perhatian Plato mengenai sosialisasi: 
 
 Kita tidak akan memiliki penjaga yang tumbuh dalam representasi 

ketidakteraturan moral, sebagaimana beberapa pastur yang kotor dimana hari 
demi hari memberi makan setiap tumbuhan beracun, sedikit demi sedikit, 
menggabungkan ketidaksensitifan korupsi massa dari jiwa mereka yang 
terdalam. Lebih daripada itu, kita harus mencari orang yang terlatih yang 
memilki instink yang mengarahkan mereka pada apa yang menyenangkan dan 
berharga; oleh karena itu anak-anak muda, tinggal dalam iklim yang sehat, 
mungkin meminum dengan baik tiga perempat minuman dari setiap gelasnya, 
seperti halnya hembusan angin yang memberi kesehatan dari wilayah-wilayah 
yang membahagiakan, beberapa pengaruh dari karya-karya hebat yang secara 
konstan jatuh dalam pandangan dan pendengaran masa kecil, dan secara acuh 
tergambarkan ke dalam simpati dan harmoni dengan akal (rasio), siapa yang 
membuat semua ini mengesankan….ritme dan harmoni tenggelam dalam jiwa 
yang beristirahat dan mengambil bagian yang terkuat, membawa kehebatan 
tubuh dan pikiran yang hanya dapat ditemukan dalam seseorang yang 
dibesarkan dengan cara yang benar. Lebih lanjut, latihan yang layak dari ini 
semua membuat manusia mudah mengenali ketidaksempurnaan atau 
keburukan dalam seni maupun alam.11 

 
Tujuannya adalah kesempurnaan, suatu politik elitis, tapi keuntungaan yang 
diperkirakan adalah kehidupan kolektif yang total. Perbedaan antara Arnold dan 
pendahulunya yakni pengikut pandangan Hellenis, sebagaimana yang diindikasikan 
Arnold,  adalah pada konteks historis rasa ketertarikan mereka akan kesempurnaan. 
Untuk Plato, alasan yang muncul adalah kehebatan ‘inner-state’ (dalam diri manusia), 
sedangkan menurut Arnold, ketertarikan atas kesempurnaan itu ditransformasikan 
dalam bentuk pos-enlightment (pasca pencerahan) industrialisasi, tujuan semacam ini 
bersifat ‘eksternal’ dan ‘mekanis. Pandangan Arnold menunjukan inisiatif yang lebih 
maju, sementara pandangan kedua  merupakan reaksi yang bersifat kemunduran. 

Karya Arnold dapat dianggap sebagai polemik, dan pasti mengandung gaya 
sastra yang oleh William12 dikatakan sebagai ‘romantisme pahit’, bagaimanapun juga 
ia telah melahirkan analisis yang cemerlang dan menarik tentang arus perubahan yang 
menyolok dan radikal yang terjadi dalam bentuk pengetahuan, berbagai jenis 
teknologi dan organisasi hubungan sosial dalam periode itu. Meskipun, tidak seperti 
J.S. Mill dan Carlyle yang karya-karyanya mempertimbangkan dan merefleksikan 
budaya, bagi Arnold permasalahan utama pada masanya adalah budaya itu sendiri. 
Kenyataan yang menyedihkan dan mengancam modernitas, bagi Arnold adalah 
warisan dan obat mujarab, dimana budaya berada dalam tangan-tangan lemah dan tak 
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berdaya. Bingkai populasi, dari yang kaya hingga yang miskin, tampaknya tidak 
mampu untuk diregistrasikan untuk memenangkan budaya sebagai kualitas sentral 
keberadaan manusia. Dalam penjelasannya mengenai sistem kelas pada masanya, ia 
tidak menemukan adanya pahlawan dan penyelamat. Kepuasan aristokrasi, dimiliki 
dengan dukungan sistem yang berjalan, sesuatu yang dirancangnya sebagai kehidupan 
‘barbar’; kelas menengah pengusaha yang berlimpah ruah kekayaannya, serta 
memikirkan diri sendiri, disebutnya sebagai ‘kaum terbelakang’ (the Phillistines) 
dikarenakan investasi berlebihan mereka pada karakteristik eksternal sistem 
mekanistis; dan kelas pekerja yang oleh Marx dipilih untuk status ‘tentara 
penyelamat’ (the Salvationists), bagi Arnold adalah ‘orang kebanyakan’ (the 
populace). Baik aspirasi yang menjadi tujuan ‘kaum terbelakang’ maupun polesan 
tanpa potensi, keduanya merupakan perbudakan dan kemunduran. Seluruh bangsa 
terlihat seakan-akan tak mempunyai harapan, menjadi tawanan untuk era mereka 
sendiri, secara keliru menggabungkan keuntungan material dan mekanis dari era 
moderen sebagai tujuan terbaik dari keberadaan kita. Kita sering diberitahu bahwa  
‘tidak satupun orang yang percaya dengan keyakinan yang kuat dibandingkan 
sembilan dari sepuluh orang Innggris hari ini yang percaya bahwa kehebatan dan 
kemakmuran kita dibuktikan melalui keberadaan kita yang sangat kaya’,13  meskipun 
dengan marah ia menghancurkan kesalahpahaman ini dengan pernyataan bahwa 
budaya mengajarkan kita untuk: 
 

‘Mempertimbangkan orang-orang pada umumnya, kemudian, cara hidup 
mereka, kebiasaan mereka, perilaku mereka, nada suara mereka; lihatlah 
mereka secara cermat; amatilah sastra yang mereka baca, benda yang 
membuat mereka senang, kata-kata yang datang dan pergi dari mulut mereka, 
pikiran yang tergambarkan dalam benak mereka; apakah ada sejumlah 
kekayaan yang layak untuk memiliki kondisi sebagaimana yang dimiliki oleh 
orang-orang seperti itu?’14 

 
Masa depan, bagi Arnold, bukan terletak pada kebiasaan dan mentalitas seperti pada 
‘Zeitgeist’ (zaman kesadaran/mengikuti pola zaman), tapi lebih pada bentuk ideal 
yang transendental atas kesempurnaan budaya, yang lebih terlihat jelas dalam tradisi 
klasik Kristen dan termanifestasikan dalam praktek Renaissance. Kemurnian dimana 
budaya telah memungkinkan kita untuk berekspresi dan mencari, tidak ditujukan 
untuk mendapatkan keabadian yang dirusak oleh kebiasaan mekanis dan rutinitas 
pembagian kerja. Para pekerja yang menuntut  paham utilitarianisme saat ini 
disingkirkan, pendidikan bukan tentang pelatihan individu untuk persyaratan 
fungsional berdasarkan waktu dan tempat mereka, ini semua merupakan proses 
pertumbuhan menuju yang terbaik, dan proses itu adalah budaya. 

Pilihan itu amat jelas, antara nilai sentral budaya atau kekacauan anarkis atas 
kurangnya nilai. Cara untuk memilih ini adalah melalui tindakan kolektif. Arnold 
tidak menempatkan misi budaya ke dalam tangan kelompok khusus penjaga seperti 
kaum ‘clerisy’ (kelompok karikatif yang sekuler) atau elit kesusastraan,  dia tidak 
juga melihatnya dalam pencapaian pribadi individu yang mempunyai bakat khusus; ia 
melihat bahwa budaya akan disebarkan dan menjadi tersebar melalui kebijakan 
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negara, dan pekerjaan seumur hidupnya berkenaan dengan pendirian suatu sistem 
nasional yang baru bagi pendidikan umum.  
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Bab. 2 

Hubungan antara Budaya dan Struktur Sosial 
 
 

Konsep struktur sosial merupakan konsep yang terus berlanjut, meskipun secara implisit 
merupakan sumber penjelasan sosiologis. Lebih lanjut, kita bahkan dapat meyakinkan 
orang bahwa ‘struktur sosial’ adalah dunia yang ganjil dalam suatu fenomena, sesuatu 
yang sepenuhnya bersifat bukan material (intangible) tetapi riil, dimana sosiologi 
mendedikasikan prakteknya. Ketika Durkeim membuat manifesto tentang disiplin, ia 
telah menandai wilayah keahliannya, menamai dan mendefinisikan fakta untuk 
mengkonstruksi realitas yang bersifat artifisial (facticity) serta mensahkannya sebagai  
metode ‘ilmiah’ yang sesuai. Istilah yang dimaksutkan oleh Durkheim sebagai ‘facticity’ 
merupakan ‘fakta sosial’ yang tidak lebih merupakan contoh atau ikon struktur sosial. 
Formasi yang diatur di dalam fakta sosial eksis dalam statusnya yang bersifat ‘sui-
generis’ (unik), yang memiliki tujuan dan bersifat eksternal, dan karenanya tidak dapat 
digunakan untuk perubahan kehendak atau kondisi impulsif mental secara khusus dalam 
individu, dan karena itu juga, dampak fakta sosial pada perilaku individu bersifat 
menghambat atau bersifat koersif (memaksa). Amatlah mustahil memilih atau berpikir 
mencari jalan keluar yang kita alami dari tekanan yang diakibatkan oleh penerapan 
struktur sosial dalam tindakan sosial. Aturan-aturan yang dianjurkan, inter-relasi yang 
fungsional, dan keseimbangan struktur semacam itu mengarah pada aplikasi mengenai 
analogi ‘organis’ yang tetap dipertahankan, sebagaimana yang di ajukan Durkeim dan 
sekolah struktural fungsionalismenya, atau analogi ‘mekanis’ sebagaimana dalam teori 
Parson tentang ‘sistem sosial’ sibernetik, yang keduanya diterapkan dalam penjelasan 
sosiologis.  

Struktur sosial, sebagai perangkat teoritis, menanamkan dua konsep problematis 
ke dalam inti proyek sosiologi: (1) karena baik ‘struktur organis maupun struktur 
mekanis’ merupakan topik dan sekaligus sumber penjelasan sosiologi, pertimbangan ini 
mestilah bersifat teleologis, yakni yang menjelaskan keadaan masyarakat dalam 
masyarakat,  dan (2) karena baik struktur organis maupun mekanis bersifat intangible 
(bukan material), tetapi memiliki sifat sebab-akibat, semua penjelasan yang dibuat 
dengan mengacu pada abstraksi-abstraksi; untuk alasan-alasan semacam itu, Durkheim 
sendiri harus menggunakan kode-kode hukum yang dinegosiasikan, dan tingkat bunuh-
diri sebagai indikator eksternal solidaritas dan integrasi.  
 

Lalu, apa hubungan budaya dengan struktur sosial? Respon saya secara serta-
merta adalah untuk menggambarkan perbedaan yang jelas antara budaya dan struktur 
sosial, dan kemudian mendeskripsikan beragam cara melalui teori yang 
mengartikulasikan hubungan keduanya. Meski demikian,  tidak ada satupun konsep 
budaya yang dapat secara tegas didefinisikan. Sebagaimana dalam banyak bentuk wacana 
budaya/peradaban  yang dapat saling dipertukarkan, sama halnya dengan budaya, 
masyarakat, struktur sosial ketiganya dapat digabungkan,meskipun tidak secara otomatis 
membingungkan, bahkan ide mengenai struktur sosial sebagai teori budaya yang telah 
menciptakan pembagian dua  pembatas utam dalam sejarah pemikiran antropologi yang 
akan menjadi pertimbangan kita. Marilah kita mulai dengan melihat melihat tiga 
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momentum besar dalam tradisi sosiologi (semua yang akan kita lihat lagi nanti)  yang 
membedakan budaya dari struktur sosial. Momentum ini dibuat oleh Durkheim, Taclott 
Parsons dan Marx, meskipun dengan cara berbeda, mereka semua melihat budaya dibeda-
bedakan menurut struktur sosial karena struktur sosial dipandang sebagai proses yang 
muncul dan berkembang dari tindakan sosial. 
 
 
PANDANGAN SIMBOLIK DAN SEMIOTIK ATAS BUDAYA 
 
Durkheim, mengatasi kuatnya polemik empirisme dan positivisme pada masa awal 
karirnya, dengan cara mengembangkan suatu pemikiran yang halus dan dialektis tentang 
perkembangan dan pengelolaan ikatan sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, 
Durkeim memusatkan perhatian pada penjelasan praktek primitif keagaamaan, pada 
kenyataan yang sesungguhnya, Durkheim sedang mengargumentasikan formasi sosial 
kategori-kategori epistemologis, suatu pendekatan yang benar-benar sosiologis atas 
pikiran dan pengetahuan. Kategori epistemologis ini merupakan perjalanan yang berani 
dalam dunia simbolisme, ‘ sifat-sifat budaya’, dan gambaran mengenai relasinya dengan 
organisasi hubungan-hubungan kemanusiaan, yakni ‘struktur kemasyarakatan’. Durkheim 
berargumen bahwa dalam masyarakat yang sederhana, para pendahulu masyarakat 
modern yang kompleks ini, perbedaan antara jenis-jenis hubungan diatur oleh intensitas 
pengalaman afektif. Seperti halnya kita dalam masyarakat yang kompleks ‘merasa dekat’ 
dengan keluarga kita secara langsung dibandingkan dengan sepupu kita, tapi mungkin 
juga ‘dekat’ dengan mereka ketimbang tetangga kita. Durkheim menjelaskan pada kita 
bahwa tahapan intensitas adalah pengalaman primer dalam relasi primitif manusia untuk 
membangun pengelompokan sosial dalam masyarakat, dimulai dari formasi tertua, ‘the 
moieties’ (masyarakat yang saling bergotong-royong/berbagi) , dan kemudian 
berkembang menjadi ‘the clans’ (suku-suku) yang akhirnya mengarah pada hubungan 
yang terkini  yang tumbuh pesat dalam kelurga dan kelompok berdasar ikatan 
kekeluargaan (kinship). Hal yang paralel terjadi pula dengan respon ‘afektif’ sebagai pola 
tindakan ‘kognitif’ dalam bentuk praktek religius. Menurut Durkheim, semua agama 
membagi dunianya ke dalam dunia sakral (apa yang suci) dan profan (apa yang sekuler), 
simbol sakral bersifat terkonsentrasi, murni, bersifat solidaritas dan memberi rasa 
nyaman, sementara simbol profan bersifat terfragmentasi dan menyebar, berbahaya dan 
memiliki sifat kekerasan, yang pada pokoknya mengancam apa saja yang bersifat sakral 
tadi. Agama yang paling primitif pun mempraktekkan juga ‘totemisme’ yang melibatkan 
proyeksi penampakan luar kelompok spiritual ke dalam sebuah obyek atau binatang 
dalam dunia alami; obyek alam ini disebut dengan totem  yang kemudian menjadi dunia 
sakral, dan menjadi sumber identitas dan tanda pengenal kelompok yang memilih simbol 
(totem) itu sebagai ‘emblem’ (tanda pengenal yang melekat) yang mereka puja dan 
kagumi. Seperti halnya saat ini kelompok-kelompok yang melakukan rekayasa perbaikan 
dalam masyarakat berposisi dalam relasi yang tetap satu sama lainnya lain, mereka 
melalui obyektivitasi berbentuk totem untuk menjalani fenomena kehidupan menurut 
aturan alam semesta. Dorongan-dorongan atas sistem kepercayaan bersifat koheren ini 
kemudian mendorong diterimanya konsep kosmologi sebagaimana yang dirujuk oleh 
struktur sosial dalam memberikan model bagi sistem klasifikasi.  
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‘Kategori pertama dari klasifikasi ini  adalah kategori ‘manusia’.1 ‘Klasifikasi 
primitif’ ini menurut Durkheim membagi semua karakteristik sistem klasifikasi ilmiah: 
klasifikasi primitif digunakan untuk menyediakan tatanan dan keterkaitan, klasifikasi ini 
memiliki percabangan, dan menyusun fenomena secara hierarkis.  Lebih daripada itu, kita 
diyakinkan bahwa klasifikasi ini mempunyai keberlanjutan absolut dalam taksonomi 
moderen dimana kita masih merujuk pada fenomena sebagai ‘kepemilikan keturanan 
yang sama’ 

Durkheim telah membangun spesifikasi simbol-simbol budaya yang bersifat 
otonom dalam kritiknya, baik yang merupakan epistemologi idealis maupun yang 
empiris. Tidak semua masyarakat membagi sistem klasifikasinya secara sama, mana yang 
akan menjadi posisi paling utama, tetapi dalam masyarakat manapun sistem merupakan 
suatu ‘kesamaan-kesamaan’ yang tidak patuh/taat terhadap individualisme yang secara 
inheren melekat dalam teori empirik tentang pembelajaran. Ada suatu anjuran halus dari 
filsafat Kantinian mengenai bentuk masyarakat itu sendiri, tetapi apa yang telah 
Durkheim buka adalah suatu pertanyaan mengenai hubungan antara struktur sosial dan 
tatanan simbolik. Dalam rangka mengubah hubungan ini ke dalam konteks suatu 
differensiasi model masyarakat modern yang semakin kompleks, Durheim menekankan 
fungsi hermeneutik atas simbol daripada tanda-tanda yang berfungsi sebagai rujukan. 
Perbedaan antara pandangan simbolik dan semiotik dalam budaya menjadi penting untuk 
menghindari esensialisme dan reduksioniesme, serta merupakan suatu inti yang juga 
diwacanakan baik oleh Bernstein dan Alexander2 dalam kajian budaya yang lebih modern 
dibandingkan dengan aliran Durkheimian. 

Parsons, dalam ‘Sistem Sosial’3 menjelaskan peranan budaya dalam melegitimasi 
tatanan sosial dan karenanya memberikan eksistensi budaya secara terpisah serta 
integrasinya dengan struktur sosial. Sistem sosial terdiri dari struktur sosial dan tiga sub 
sistem lainnya yang semuanya terhubung secara fungsional dan salah satunya adalah 
‘budaya’. Sementara ekonomi mendorong sistem dan menyebabkannya beradaptasi 
dengan lingkungan, keluarga mempertahankan dan menjaga keberlangsungan ‘unit’ atau 
kepribadian dalam sistem melalui sosialisasi dan perawatan. Sistem budaya dibebani oleh  
prasayarat-prasyarat  pencapaian tujuan dan integrasi. Secara esensial, ini berarti bahwa 
budaya memiliki peranan sentral dalam menjamin keseimbangan dan penjagaan sistem 
secara menyeluruh. Peran sentral ini juga untuk memberikan  lingkungan simbolik yang 
kondusif bagi aktor sosial sehingga terkontrol secara baik dalam pencapaian tujuan 
mereka, karena itu peran sentral harus mempertahankan kerjasama dan integrasi antara 
aktor yang menghambat pencapaian tujuan. Budaya, kemudian, diharapkan memberi 
karakteristik pada kepercayaan bersama, kepentingan dan ideologi yang digunakan untuk 
melegitimasi tatanan sosial. Dalam dunia budaya Parson juga mendasarkan suatu prinsip 
resiprositas, berdasarkan kewajiban, yang menata hubungan antara individu dan kolektif 
dan kemudian menyediakan dasar bagi formulasi budaya umum. 

Berbeda dengan Durkheim yang memandang budaya meliputi simbolisme 
konstitutif dan interpretatif, pengertian budaya dikembangkan oleh Parson mendasarkan 
diri pada makna yang tunggal dan tetap. Dalam makna yang tunggal dan tetap itu, 
pencapaian tujuan dan integrasi  diorganisir dan ditujukan pada suatu rangkaian tanda 
yang jelas (pasti), meskipun hanya pada level abstraksi. Anggota sistem sosial, yakni 
‘unit-unit tindakan’ mengatur perilaku melalui sekumpulan aspirasi sesuai kesepakatan, 
yang disebut sebagai nilai sentral, serta orientasi universal disebut sebagai variabel-
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variabel terpola. Matriks konseptual yang diberikan oleh dua penjelasan ini ditujukan 
untuk semua kebutuhan dan pilihan yang mungkin diekspresikan oleh individu. 
Pemaknaan yang bersifat tunggal dan tetap ini mengarah pada apa yang kita maksudkan 
sebagai pandangan tentang budaya ‘semiotik daripada sebagai budaya ‘simbolik’. 
‘Tanda’lebih  merupakan petunjuk ketimbang hermeneutik (interpretasi/penjelasan). 

Pembahasan terakhir mengenai hubungan antara budaya dengan struktur sosial             
adalah Marx, yang mengatakan bahwa struktur sosial diorganisir dalam batasan alat-alat 
(faktor-faktor) dan hubungan produksi. Budaya, dalam materialisme historis, secara jelas 
dapat direduksi dalam faktor-faktor ekonomi, tetapi muncul dalam bentuk kesadaran 
kelas. Hubungan sebab akibat yang bersifat dualistik ini merupakan konseptualisasi 
dialektik atas budaya; dialektika ini juga menjamin adanya diferensiasi budaya atas 
struktur sosial, meskipun Marxisme meyakini suatu pemikiran atas sifat ketergantungan 
yang kuat. Derajat ketergantungan yang dipelajari dalam spektrum materialis-idealis 
menurut aliran neo-Marxisme mengakui adanya kemungkinan pembebasan pemikiran 
Marx tentang budaya dari semiotik ke dunia simbolik. Pandangan Marxis tentang budaya 
kemudian cenderung dikuasi oleh realisme dan resisten terhadap dampak buruk yang 
bersifat simbolik dalam modernisme. Aliran Marxisme melihat hal itu sebagai ekspresi 
dari kesadaran kelompok. Kesadaran kelompok seperti itu secara nyata tampak dalam 
hubungannya dengan serangkaian kepentingan khusus yang ditujukan melalui perubahan 
struktur sosial dan politik secara institusional, meskipun keadaan pasif merupakan 
kondisi normal masyarakat, hal ini karena ide-ide dominan pada suatu periode tertentu 
dalam sejarah cenderung merupakan gagasan dari kelompok penguasa. Kita akan 
mengeksplorasi ide-ide ini lebih lanjut di bab 4. 
 
 
BUDAYA DAN STRUKTUR DALAM PEMIKIRAN ANTROPOLOGIS 
 
Sekarang kita beralih ke antropologi, suatu tradisi yang kaya akan definisi konsep kita 
tentang budaya; jadi kita mungkin akan mengingat dengan baik peringatan dari Kroeber 
dan Kluckhlon, ‘suatu konsep, bahkan yang terpenting sekalipun, tidak terdiri dari 
teori…dalam antropologi saat ini, kita mempunyai banyak definisi (tentang budaya) tapi 
hanya sedikit sekali teori’4 tetapi tradisi juga terbagi dalam titik antagonisme di atas 
hubungan antara budaya dan struktur sosial. 
 
 Antropolog sosial Inggris cenderung berpikir bahwa mereka seperti sosiolog yang 

menaruh sebagian besar perhatian pada struktur sosial dan institusi-institusi 
masyarakat primitif, atau mereka menggunakan struktur sosial sebagai bingkai 
organisasi dan interpretasi dari fenomena budaya; kebanyakan ahli etnologi 
Amerika mempertimbangkan budaya sebagai konsep utama dan titik kedatangan 
serta subordinat struktur sosial, jika mereka menggunakan seluruh konsep ini, 
mereka memilih untuk menggunakannya dengan konsep pola budaya dan bentuk 
budaya.5 

 
Mari kita berpetualang melalui sejarah dan perkembangan antropologi untuk 
menunjukkan asal-usul beberapa definisi dan pertentangan mengenai budaya. 
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Sangat sulit untuk menilai secara berlebih-lebihan dampak teori evolusi Darwin 
yang membawa pemikiran dan kepercayaan dalam masyarakat Barat yang moderen 
sepanjang paruh kedua abad ke-19, bahkan pengaruh itu terus berlanjut sampai sekarang. 
Implikasi dari tesis Darwin ibarat melarikan diri dengan cepat dari penjara zoologi yang 
memberi perhatian pada adaptasi spesies tertentu pada binatang terhadap habitat khusus, 
suatu pandangan yang akhirnya bertentangan dengan teologi Kristen, yang dianggap 
melampaui penjelasan tentang asal-usul manusia. Gereja mempertahankan kekuatannya, 
setidaknya melalui sanksi moral atas masyarakat dengan dasar bahwa manusia 
merupakan rahmat yang bersifat spontan dan hadiah atas kemurahhatian Yang Maha 
Kuasa, dan karena itu manusia wajib untuk selalu dibawah kontrol-Nya lewat pengaruh 
yang dimediasi oleh institusi agama. Meskipun keberhasilan dan dampak yang berlebihan 
dari ilmu pengetahuan moderen menghasilkan kemungkinan sekularisasi atas pemahaman 
kita mengenai proses alamiah, pertanyaan tentang asal-usul kita lebih merupakan isu 
tentang keimanan. Apa yang Darwin tawarkan merupakan suatu ledakan baik di dalam 
maupun di luar persepsi kita mengenai potensi manusia yang seakan-akan berada dalam 
garis yang ditentukan oleh keinginan dan pencapaian proyek modernitas. Teori evolusi 
memformulasikan asal-usul spesies ‘homo sapiens’ melalui suatu reduksi natural yang 
merujuk pada spesies makhluk-makhluk yang dulu pernah ada di bumi. Teori ini 
menciptakan jalur pemikiran bahwa ilmu pengetahuan harus terus berkembang untuk 
mengejar keterbelakangan kepada partikel-partikel fundamental yang membentuk 
perwujudan fisik kita, dimana ilmu bio-kimia mengenai DNA pada tahun 1960-an 
menjadi puncak penanda pengaruh Darwin. Mungkin secara lebih signifikan, dan secara 
khusus dalam hubungannya dengan ilmu sosial dan budaya, penghancuran serangkaian 
mitologi (keagamaan) yang berkenaan dengan awal mula keberadaan manusia, justru 
memberi peluang bagi pertumbuhan mitologi baru mengenai tujuan dan takdir manusia. 
Teori evolusi menyediakan justifikasi ilmiah untuk pertumbuhan dan perkembangan 
ideologi yang dibuat menjadi rumit oleh perusahaan kapitalis sebagai sesuatu yang setara 
dengan tujuan ‘baik’ peradaban manusia. Darwin telah memoles rahasia ‘narasi besar’ 
terlebih dulu tentang modernitas, baik yang kasat mata (dapat dilihat) maupun yang tak 
dapat diuji-cobakan. ‘Monyet yang dapat berpikir dan berjuang mendapatkan sesuatu’ 
(maksutnya manusia sebagai binatang yang cerdas), bukan ukuran untuk segala hal, dan 
proyek pencerahan sudah selesai. Kondisi sejarah modern (barat) pada akhirnya 
merupakan yang terbaik, yang mungkin dapat menjadi titik balik bagi perjuangan 
manusia. 
 

Realisasi ini sungguh-sungguh bersifat politis dalam karakternya (mengacu pada 
pandangan Lawson6 bahwa ‘pengetahuan adalah sesuatu yang benar karena sangat kuat, 
sebab bila sesuatu itu tidak benar, berarti tidak kuat’). Pandangan semacam inilah yang 
telah menjadi basis rasional bagi kolonialisme, suatu keserakahan ekonomi yang amat 
besar, suatu stimulus bagi kejayaan teknologi budaya atas alam, melalui transformasi 
obyek temuan menjadi produk; dan cara pandang inilah yang menjadi dasar untuk  
antropologi sebagai cara untuk memahami dunia. 
 

Hubungan antara teori evolusioner dan antropologi menjadi sangat penting bagi 
pemikiran kontemporer kita mengenai budaya. Teoritisi pendahulu dalam pemikiran ini 
dalam kenyataannya dapat disebut sebagai kalangan ‘evolusionis’ dan mereka sangat 
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memberi perhatian pada investigasi (pelacakan) asal-usul kehidupan sosial manusia. 
Pemikiran mereka dimulai dari penelusuran atas kehidupan kuno masa barbarian dan 
masa sesudahnya, dimana masih belum ada peradaban dan hanya sekelompok orang yang 
masih liar (savage) tetapi menjadi penanda bagi dimulainya relasi sosial, sebagaimana 
kita dengan mudah saat ini mengenalinya. Sekelompok manusia liar yang belum 
mengenal peradaban ini (savage) merupakan jenis makhluk yang tentu saja sudah punah, 
tetapi kalangan ‘evolusionis’ menemukan bagian serupa kehidupan modern yang nyaman 
dalam masyarakat ‘primitif’ yang masih berkembang biak di bagian dunia lain yang 
eksotis, seperti di Afrika tengah, Amerika Selatan dan daratan Australia. 
 

Adalah antroplog Amerika Lewis Henry Morgan (1818-1881) yang telah 
membuat dan mengelaborasi skala klasifikasi hierarkis yang pertama mengenai evolusi 
peradaban manusia. Skema yang telah dibuatnya ini sama sekali tidak masuk akal untuk 
dapat dipahami sebagai ‘morfologi’ (kinerja tatanan atas suatu perkembangan organis) 
yang bersifat deskriptif. Pandangan mereka cendrung bersifat menghujat dalam penilaian 
berbasis moral dan etnosentris. Kelangsungan tipe-tipe manusia menurut Morgan 
berdasarkan pada kepekaan yang dalam  melalui pencapaian yang berbeda. Atau apa 
yang telah kita ketahui sebagai ‘tahapan evolusioner’. Tahapan-tahapan itu disebutnya 
sebagai sebagai status-status, berangkat dari ‘status yang lebih rendah dari kebuasan 
(savagery) ke ‘status peradaban’ (civilization), semuanya berdasarkan pada cara-cara 
masyarakat mempertahankan hidup. Menurut Morgan, proses historis dipahami sebagai 
kompetisi linear antara sekelompok orang yang diposisikan secara alternatif, dimana 
keberadaan manusia menyesuaikan kemampuan diri terhadap keterbatasan yang 
bervariasi dalam lingkungan mereka. Jadi, kombinasi ras dan kelangkaan risorsis (sumber 
daya) telah meningkatkan distribusi masyarakat modern serta level peradaban mereka 
secara relatif.  
 

Beberapa investigasi terakhir mengenai kondisi awal ras manusia cenderung 
menyimpulkan bahwa manusia memulai karir mereka pada skala terbawah dan 
bekerja keras untuk terus meningkatkan level kehidupan mereka dari kondisi 
hidup yang liar menuju ke peradaban melalui akumulasi pengetahuan 
eksperimental secara perlahan-lahan. 

Hal ini tidak dapat disangkal karena ada bagian-bagian dimana  keluarga 
manusia pernah berada dalam kehidupan yang liar (savagery), sementara dalam 
beberapa bagian lain menjalani kehidupan barbar, dan bagian lainnya saat ini 
sudah menjadi bagian dari kondisi peradaban. Ketiga kondisi yang berbeda ini 
tampaknya saling berkaitan satu sama lainnya secara alamiah sebagaimana halnya 
suatu rentetan keharusan untuk kemajuan. Lebih lanjut, status semacam ini 
dicapai oleh setiap cabang dalam tahapan-tahapan itu secara relatif. Setiap 
tahapan yang dilalui memperbaiki apa yang mungkin dapat diperbaiki atas kondisi 
dimana kemajuan telah terjadi, dan melanjutkan kemajuan berdasarkan 
pengetahuan sebelumnya mengenai beberapa percabangan keluarga melalui dua 
atau lebih kondisi-kondisi kehidupan.7 

 
Karya Morgan , dalam interpretasi moderen merupakan suatu ironi yang memperlihatkan 
pengaruh Karl Marx lewat pemikirannya mengenai pertumbuhan sosialisme moderen,  
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tetapi sekaligus juga suatu upaya permintaan maaf bagi pertumbuhan kapitalisme.  
Etnologi komparatifnya sama sekali tidak menyiratkan posisi kecerobohan atau 
antagonisme atas rancangan konsepnya yang semena-mena ditujukan untuk mengatakan 
masih ada ‘orang yang kurang maju’, padahal ia kenyataannya adalah seorang pekerja 
kemanusiaan (filantropis) dan tukang kampanye yang secara aktif mengatasnamakan 
kepentingan orang-orang Indian Amerika. Meski demikian, ia tetap saja memberikan 
basis otoritarian untuk pemikiran yang dapat kita katakan sebagai kompleksitas 
kehidupan moderen serta  kebingungan atas rasisme, superioritas rasial, pembangunan 
dan keterbelakangan, politik negara, bahkan seringkali argumennya juga menekankan 
kaitan nilai relatif ‘budaya tinggi’ yang berlawanan dengan ‘budaya rendah’ 
 

Meskipun bekerja dengan konsep yang implisit mengenai kolektivitas dan 
menggunakan komparasi secara metodologis dalam melihat cara-cara hidup orang,  
Morgan tidak pernah menyadari bahwa yang ia telah lakukan ini juga upaya 
mendefinisikan budaya. Ia telah membangun suatu model analisa antropologi tentang 
budaya dalam hubungannya dengan struktur sosial, tetapi pekerjaannya ini hanya  
mengklarisifikasi dan memodifikasi konsep ‘budaya’ itu sendiri, sesuatu yang seharusnya 
sudah ditinggalkan oleh seorang pemikir masa depan seperti dirinya. Teori kontemporer 
yang semasa dengan Morgan, berasal dari seorang pendiri sekolah Inggris untuk 
antropologi sosial di Universitas Oxford. Adalah Burnett Tylor (1832-1917), ilmuwan 
yang juga terkenal sebagai seorang perintis evolusionis. Secara umum diakui dalam 
antropologi bahwa definisi asli mengenai merupakan konsep yang berasal dari Tylor. Ia 
menjelaskan bahwa ‘Budaya atau Peradaban, dalam sense etnografi-nya yang  mendalam, 
bersifat kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-
istiadat dan kempampuan-kemampuan lainnya serta kebiasaan lain dimiliki manusia 
sebagai anggota masyarakat’8. Definisi ini bersifat kritis dalam memahami hubungan 
antara budaya dan struktur sosial sebab definisi ini tidak membedakan organisasi sosial 
dan institusi sosial dari konsep umum mengenai ‘budaya’. Pandangan semacam ini 
membentuk pola bagi tradisi kritik kebudayaan dan apresiasi berdasarkan premis yang 
sangat berbeda dari Kant dan posisi kesusasteraan yang diadopsi oleh Wodsworth, 
Coleridge, Carlyle dan Arnold. Versi-versi yang kompetitif atas budaya ini  dapat kita 
temukan dalam tinjauan kontemporer karya Williams dan Hoggart, hal yang akan terus 
mendapat perhatian dalam buku ini. 
 

Tylor, secara umum sama dengan kebanyakan antropolog ternama lainnya,yang  
prihatin dengan karakter dan isi sistem kepercayaan manusia. Meski demikian, tidak 
seperti pemikir kontemporer lainnya, Tylor tidak menganjurkan bahwa kepercayaan 
agama adalah satu-satunya kekhususan yang menunjukkan adanya ‘kemajuan’ dari 
orang-orang non primitif. Padahal Tyler memegang kuat pandangan evolusionis yang 
memberi perhatian pada kualitas yang berbeda dan tingkat pencapaian yang terwujud 
dalam representasi kultural dari kelompok-kelompok orang yang berbeda. Secara 
kategoris ia menekankan bahwa agama atau ‘kepercayaan atas keberadaan spriritual’, 
bersifat umum yang kita dapati dalam pemikiran seluruh manusia. Pemikiran orang-orang 
primitif, sama halnya dengan orang modern, berhadapan dengan kecemasan mengenai 
kematian serta misteri yang hadir melalui mimpi. Kita semua dituntut untuk menghadapi 
teka-teki semacam itu melalui suatu pemikiran tentang jiwa. Mungkin saja orang-orang 
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primitif kebingungan membedakan spiritualitas dengan realitas, mengaburkan 
subyektivitas dengan obyektivitas, dan membiarkan monoteisme canggih bersikap tidak 
toleran terhadap pemaknaan atas kedewaan/berhala-berhala, meskipun seluruh manusia 
memahami kecemasan itu melalui kapasitas simbolisme religius. Kita dapat juga 
menambahkan tesis ini dengan pandangan James Frazer yang karyanya mengkaitkan 
antroplogi dengan kesusasteraan dalam, ‘The Golden Bough’ atau ‘Batangan Emas’ 
(1890), yang menunjukkan tentang pengetahuan primitif, kosmologi dan bentuk-bentuk 
penjelasan. Ia memunculkan kesimpulan yang tak terlupakan bahwa keajaiban dalam 
efeknya, adalah suatu epistemologi ‘proptoscientifik’ (sifat keilmiahan dalam 
meramalkan sesuatu) yang didasari oleh prinsip-prinsip yang salah yang melihat  
hubungan antara berbagai peristiwa 
 

Di antara kalangan ‘evolusionis perintis’ Morgan, Tylor dan Frazer, telah 
melahirkan proposisi mendasar yang utama mengenai sifat alami homo sapiens, sebagai 
makhluk sosial dalam pembahasan formatif kita mengenai hubungan antara budaya 
dengan struktur sosial. Diatas semuanya itu, mereka memandang bahwa semua sejarah 
manusia adalah satu, mengikuti suatu proses perjalanan yang sama dalam tradisi besar 
manusia. Apabila kita mengatakan bahwa hal itu merupakan kepercayaan absolut dalam 
struktur kesadaran manusia, lalu apa yang mungkin kita sebut sebagai kesatuan fisik 
spesies manusia. Pada akhirnya mereka mengindikasikan bahwa konsep budaya dan 
peradaban masih berlangsung hingga kini. Pemikiran diatas menjadi semacam tiga 
petunjuk dan penjelasan aksioma atas periodisasi awal antropologi, sesuatu yang menurut 
saya sebenarnya telah ditinggalkan dalam kurun perkembangan paradigma tentang ilmu 
pengetahuan sosial, tetapi muncul kembali pada seputaran tahun 1950-an di bawah 
dukungan Claude Lévi-Strauss, yang secara meyakinkan menyamarkan pemikiran lama 
antropologi ke dalam ‘strukturalisme’ kaitan antara keterlibatan modernitas dengan 
karakter bahasa dari formasi budaya. 
 

Pemahaman akan budaya dalam ilmu pengetahuan sosial saat ini bergeser dalam 
suatu arah yang agak berlawanan dengan premis dasar ‘evolusionisme’.  Pemikiran baru 
berada dalam proses perkembangannya, salah satunya mengenai kolonialisme, meskipun 
lebih banyak dibahas dalam konteks hubungan internasional, dan sering dipahami hanya 
sebagai sesuatu yang bersifat politis daripada sesuatu harus diklarifikasikan. Saat ini ada 
suatu spektrum liberalisme yang untuk sesaat dapat menyesuaikan diri dengan sistem 
politik tradisional negara-negara Barat, sebagian besar karena manfaat liberalisme 
mendatangkan keuntungan untuk memfungsikan ekonomi kapitalis moderen. Liberalisme 
telah melebarkan sayapnya ke dalam doktrin sosioalisme yang memberi perhatian 
terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan. Sementara dalam rangka mempertahankan 
penghargaan kita atas perbedaan pemikiran mengenai evolusi kemanusiaan, kita mungkin 
dapat melihat pengaruh kuat ide Karl Marx tentang kemunculan sejarah yang melepaskan 
dirinya dari  ‘kemajuan alamiah’ atau ‘evolusi’ dan mengkaitkan kepentingan material 
sebagai suatu esensi yang tak terpisahkan dengan tujuan kemanusiaan sendiri. Budaya 
kemudian, tidak dilihat sebagai suatu perwujudan kronologis dongeng tentang peradaban 
manusia yang diilustrasikan dari waktu ke waktu sebagai perluasan kehidupan kita dari 
alam yang buas (savagery) untuk meningkatkan peradaban kita sebagai manusia. 
Menurut Marx, proses yang menyejarah dalam perkembangan manusia lebih merupakan 
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suatu ‘pekerjaan kolektif’ lewat berbagai cara yang berbeda di tempat-tempat yang 
berbeda dan pada saat (waktu) yang berbeda pula. 
 

Budaya datang untuk dipahami sebagai ‘kekhususan’ yang menyejarah, dan relasi 
antara berbagai kebudayaan yang berbeda menjadi suatu generalisasi induktif ketimbang 
reduksionisme yang bersifat deduktif. Untuk menempatkan ‘budaya dalam konteks secara 
historis’ dengan cara berbeda, kita dapat mengatakan bahwa dalam hubungan dengan 
kritik dan penilaian tentang budaya, ‘evolusionisme’ telah menjadi paradigma yang 
paling dominan, yang menempatkan keharusan atas kepercayaan absolut, karena itu cara 
pandang ini dapat kita gantikan dengan salah satu pemikiran mengenai ‘historikalisme’ 
(paham mengenai fakta atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya) berdasarkan 
komitmen terhadap relativisme. Peralihan dari evolusionisme ke relativisme merupakan 
suatu adopsi tentang kondisi khusus dan situasi yang dimaknai secara spesifik dalam 
seluruh aspek budaya dan tindakan sosial, suatu pemikiran yang pernah mendominasi 
wacana antropologi dan sosiologi selama setidaknya setengah abad, dan dalam 
kenyataannya masih menjadi preferensi politis para akademisi dalam menjelaskan 
pluralisme dan perbedaan.  
 

Dalam konteks perkembangan ide Marx berikutnya, kalangan ilmu sosial secara 
signifikan lebih memahami budaya sebagai suatu proses kolektif, dan menggunakan 
‘budaya’ sebagai suatu pengertian general yang umum daripada menggunakannya untuk 
memformat suatu konsep yang merujuk pada segmentasi tertentu yang secara elitis 
merupakan bagian dari aktivitas simbolik mereka. Lewat pemikiran Boas di Amerika, 
serta Malinowski dan Radcliffe-Brown di Inggris, antropologi memperbaharui 
komitmennya melihat ‘budaya’ untuk dimengerti sebagai suatu ‘cara hidup’, tetapi 
pemikiran mereka ini berbeda dengan pandangan Tylor. Mereka berdua bersikukuh untuk 
memelihara penekanan konsep pada pluralitas budaya, misalnya pada budaya yang 
mengalami keterasingan (isolasi), budaya yang secara khusus berbeda dengan budaya 
yang lain, budaya yang secara berfungsi secara independen, budaya yang merupakan 
totalitas kesatuan yang terorganisir. Mereka juga mengalihkan perhatian dari pengaruh 
ide tentang evolusi menuju ke relasi antar manusia.  
 

Apa yang dapat membuat budaya secara menyeluruh menjadi eksis saat ini hanya 
dapat dikonstruksikan melalui upaya mengelaborasi data mosaik yang secara gradual 
terakumulasi dalam sejumlah pengamatan etnografi yang bersifat komprehensif dan 
seringkali mengalami perulangan. Etnografi, atau ‘penelitian lapangan’ lebih daripada 
suatu ‘teori besar’, digunakan untuk menyusun pola yang dihasilkan oleh pengamatan 
antropologis dan benar-benar dimunculkan kembali untuk memperbaiki metodologi  dan 
menjadi model garda-terdepan (avant-garde) baik dalam kajian sosiologi maupun kajian 
budaya pada tahun 1980-an. Perkembangan ini, yang bentuk aslinya dalam antropologi 
Anerika dipahami sebagai ‘Revolusi Boas’ lebih merupakan suatu contoh peralihan 
penelitian lapangan yang berbasis secara empirik daripada suatu teori universal tentang 
penjelasan (eksplanasi). Etnografi juga menunjukkan suatu lompatan besar dalam klaim-
klaim politik ilmu sosial, atau suatu akurasi (ketepatan). Suatu langkah ke belakang yang 
sederhana dan kehati-hatian terhadap universalisme spekulatif menuju pada suatu 
kepercayaan baru dalam keakuratan dan kejujuran yang telanjang (apa adanya) atas suatu 



 10 

keterlibatan dalam pertemuan tatap-muka. Pada akhirnya, kita dapat menyarankan bahwa 
etnografi menunjukkan afirmasi (persetujuan) atas keyakinan dalam mempertahankan sisi 
‘kebaikan’ yang diperoleh melalui perbedaan. Pendekatan etnografis ini dalam realitas 
kontemporer direspon sebagai suatu ‘ proses magang di dalam komunitas’ yang menjadi 
suatu unit bagi tindakan sosial, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan sosial 
moderen saat ini. 
 

Selama periode yang kita sebut sebagai ‘relativisme’, antropologi meskipun 
terkonsentrasi dalam satu pemikiran, mulai terfragmentasi (menyebar secara terpisah) 
dalam perkembangannya. Antropologi memang pernah berada dalam periode itu, tetapi  
tidak mempersembahkan dirinya secara utuh menggunakan konsep budaya menurut 
pandangan Tylor. Radcliffe-Brown mengembangkan ‘antropologi sosial’ sebagai suatu 
disiplin ilmu yang secara kuat berkaitan dengan kajian komparatif ‘struktur sosial’, suatu 
konsep yang diturunkannya dari Durkeim, sebagaimana yang telah kita diskusikan, 
menunjukkan pengaruh-pengaruh yang bersifat eksternal, tipikal dan membatasi formasi-
formasi khusus yang berisi kesadaran kolektif orang kebanyakan, sesuatu yang memaksa 
orang bertindak secara rutin secara terintegrasi dan bersifat solidaristik. Pada masa yang 
bersamaan dengan Boas, bapak perintis antropologi Amerika, Manlinowski di Inggris      
mengembangkan eksistensi etnologi dan membangun pendekatan antropologi budaya 
yang mempelajari budaya dalam berbagai aspek gagasan, simbol-simbol, maupun artefak 
kebudayaan. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya komparasi (perbandingan) 
dan perspektif historis.  
 

Suatu pembagian signifikan dalam paradigma baru mengenai historikalisme dan 
relativisme dalam memahami budaya, muncul pertama kali sebagai hasil perseteruan 
antara W.H.R Rivers, yang merupakan guru dan mentor Radcliffe-Brown, dengan A.L. 
Kroeber yang merupakan murid Boas, atas interpretasi analisis Morgan yang sesuai 
dalam membedakan sistem klasifikasi dan sistem mendeskripsikan kekerabatan (kinship). 
Perseteruan antara Rivers dan Kroeber tampaknya merupakan perdebatan rahasia yang 
mendorong persaingan antara kedua teori antropologi budaya berdampak pada 
pembentukan karakter disiplin keilmuan dan membangun identitas berdasarkan masing-
masing pemikiran pendirinya, sesuatu yang dapat kita cermati hingga sekarang. Kedua 
analisis antropologi budaya ini yang pertama adalah teori tentang ‘pola budaya’ yang 
merupakan inspirasi Alfred Kroeber, dan teori ‘struktur sosial’ yang menunjukkan posisi 
Rivers, Radcliffe-Brown dan para pengikutnya. Pembagian dua pendekatan antropologi 
itu terinstitusionalisasi di Inggris melalui suatu perdebatan panjang yang berkelanjutan 
antara Malinowski sebagai wakil dari penerus antropologi budaya dan Radcliffe-Browm 
sebagai figur tokoh antropologi sosial baru. Perdebatan itu bahkan mensimbolisasikan 
perbedaan antara antropologi dan sosiologi, suatu pembeda disiplin keilmuan yang 
sekarang ini dalam analisis-analisisnya telah terkikis perbedaannya, hanya untuk 
membangun kembali perbedaan diatara kedua disiplin itu agar secara substantif dapat 
memahami poros yang dapat membedakan mana masyarakat pra-industri dan mana 
masyarakat industri.  
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TEORI POLA BUDAYA 
 
Pendekatan ini dibangun oleh Kroeber dan Kluckholn yang memberikan suatu tinjauan 
yang komprehensif sekaligus melelahkan dan analisa parsial sejumlah definisi yang tak 
terhingga serta formulasi konsep budaya dalam upaya untuk menyaring suatu sintesa 
yang produktif : 
 

Budaya terdiri dari beragam pola, baik yang eksplisit maupun implisit, dari dan 
untuk perilaku yang diperoleh dan ditransmisikan melalui simbol-simbol, 
membentuk pencapaian tersendiri bagi sekelompok manusia, termasuk 
perwujudannya dalam artefak-artefak, yang merupakan intisari yang esensial dari 
budaya yang terdiri dari gagasan-gagasan tradisional (contohnya, yang secara 
turun-temurun diwariskan dan diseleksi) dan khususnya nilai-nilai yang dianut; 
sistem-sistem budaya dapat, di satu sisi merupakan produk tindakan, sementara di 
sisi lain, merupan elemen pengkondisian bagi tindakan lebih lanjut.9 

 
Tidak diragukan lagi bahwa formulasi ini merupakan kemajuan pada cara pandang umum 
yang bersifat behavioris dan reduksionis yang melihat budaya terdiri dari perilaku yang 
dipelajari. Dikatakan lebih lanjut oleh Kroeber dan Kluckholn : 
 
 …. Budaya bukanlah perilaku, bukan pula pencarian perilaku dalam semua 

kelengkapannya yang kongkrit. Bagian dari budaya terdiri dalam norma-norma 
bagi standar perilaku. Meski begitu, bagian lain terdiri dari ideologi yang 
membenarkan atau merasionalisasikan pemilihan perilaku tertentu. Pada akhirnya, 
setiap budaya mencakup prinsip-prinsip umum yang luas atas  proses memilih dan 
menata (faktor-faktor bersama yang tertinggi) pola-pola tentang, dan untuk 
berperilaku dalam wilayah keragaman isi budaya yang dapat tereduksi pada 
generalisasi yang tidak memadai.10 

 
‘Teori pola budaya’, juga dapat kita kenali lewat pemikiran Sapir, Benedict, White, 
Bateson, dan yang lainnya. Mereka beragumentasi bahwa elemen budaya yang umum 
dan berulang dapat dipahami sebagai bagian yang terpisah dari struktur sosial. Pemikiran 
semacam ini kemudian lebih merekomendasikan kajian mengenai pola, bentuk, struktur 
dan organisasi dalam budaya daripada kajian yang melihat karakter budaya yang berbeda 
atau isi budaya seperti: ’bagaimana pola-pola seni, agama, filsafat, sebagaimana halnya 
teknologi dan ilmu pengetahuan, mengalami perkembangan atau penurunan, dan 
bagaimana semua pola itu mendapatkan isi bagi karakteristiknya masing-masing, dan 
tetap secara kuat memberi pengaruh, yang secara independen membentuk individu-
individu tertentu’.11 
 
Tesis semacam ini tidak mengabaikan isu struktur sosial tapi menghargai pola-pola 
struktural dari organisasi sosial yang terbangun secara mapan dan kurang dapat diterima 
untuk transformasi. Semua tingkatan budaya diperlakukan sebagai subyek untuk 
membuat pola-pola tapi tidak semuanya berada pada derajat yang sama dalam kepedulian 
atas kesadaran. Fesyen (mode pakaian) merupakan salah satu konfigurasi dalam budaya 
yang menjadi analisa Kroeber dan memiliki aplikasi yang nyata pada teori tersebut dalam 
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hal gaya berpakaian termutakhir. Pola kemudian menjadi abstraksi yang memungkinkan 
para teoritisi untuk menghadirkan persamaan umum seluruh elemen budaya, juga 
menghadirkan kekhususan elemen tersebut dalam hal keberlanjutan dan 
kekompleksannya. Pola ini juga membiarkan munculnya simbolisme budaya yang tidak 
ditentukan secara semiotik oleh batasan alam biologis, lingkungan fisik atau suatu versi 
yang tetap dan memaksa tentang struktur sosial. Teori ini memungkinkan pergerakan 
yang saling berkaitan seperti dari agama ke pola makanan, dari politik ke pakaian, dan 
dari cara-cara berproduksi ke artefak. Perputaran, ‘superorganisme’ historis yang 
dikemukakan Kroeber ini mengurangi peran individu yang merupakan instrumen budaya 
atau kendaraan dari pemolaan. Disini esentialisme lebih merupakan proses kultural 
ketimbang struktur sosial: ‘Sosial atau budaya…merupakan esensi yang bersifat non-
individu. Peradaban, semacam itu hanya dimulai dimana individu berakhir’.12 
 

Tidak seperti penjelasan tradisional sosiologis, teori pola tidak melahirkan 
hipotesa yang dimulai dengan cara mengarahkan perhatian pada struktur sosial. Dalam 
kenyataannya, teori pola cenderung menghindari penjelasan sebab akibat secara 
bersamaan. Topik dan hipotesa-nya pun merupakan suatu jaringan pola yang kompleks, 
yang melalui sejarah yang menentang suatu titik permulaan yang terbatas. 

 
 
STRUKTUR SOSIAL SEBAGAI TEORI BUDAYA 
 

Dari semua perkembangan yang dibawa oleh ‘Revolusi Boas’ dalam pemikiran 
antroplogi, serta komitmennya pada ‘kekhususan’ dan obsesinya yang secara konsekuen 
menyerupai seekor burung gagak melalui akumulasi data lapangan etnografi yang 
mengakibatkan kesenjangan dalam teori. Perayaan serta kemewahan dalam perbedaan-
perbedaan yang kaya, yang diberikan oleh variabel budaya mengakibatkan antropologi 
kiri menjadi rapuh bagi relasi atas suatu cakupan kerangka kerja teoritis yang 
menyeluruh. Pemikiran semacam ini diberikan oleh antropologi sosial Inggris dalam 
bentuk ‘fungsionalisme’, suatu perspektif besar yang komprehensif yang pernah 
memonopoli pemikiran sosiologi dan antropologi selama beberapa dekade hingga tahun 
1960-an. Prinsip-prinsip analisis fungsionalisme yang memberi arahan, ‘terintegrasi dan 
saling terkait satu sama lainnya’, dan budaya serta struktur semacam itu dapat dipandang 
sebagai sesuatu yang identik, atau setidaknya berkelanjutan. 
 
 Pemikiran ini membawa kita pada aksioma fundamental dari pengetahuan 

masyarakat, sebagaimana yang saya lihat. Apakah ilmu pengetahuan untuk 
budaya dimungkinkan? Boas mengatakan tidak mungkin. Saya setuju. Anda tidak 
bisa memiliki suatu ilmu pengetahuan tentang budaya. Anda dapat mempelajari 
budaya hanya sebagai suatu karakteristik dari suatu sistem sosial. Karena itu, 
apabila anda ingin memiliki ilmu pengetahuan semacam itu, maka ilmu 
pengetahuan semacam itu haruslah mengenai sistem-sistem sosial.13 

 
Radcliffe-Brown merupakan figur yang dominan dalam perkembangan signifikan konsep 
ini. Teorinya diturunkan dari pemikiran Durkheim (bahkan dalam interpretasinya tentang 
Durkheim, ia telah salah menempatkan reputasi Durkheim sebagai seorang teoritisi 
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fungsionalis yang ‘nakal/kritis’), khususnya pada masa-masa awal pemikiran Durkeim, 
dan secara berlebih-lebihan mengacu pada analogi ‘organis’ dimana konsekuensi 
metodologisnya atas suatu perbandingan morfologi (ilmu yang mempelajari bentuk-
bentuk kata) sosial didedikasikan untuk mengklasifikasikan secara rigid (ketat) struktur 
sosial yang berbeda sebagaimana halnya yang biasa dilakukan pada klasifikasi species 
(jenis-jenis makhluk hidup) dan genus (pengelompokan kategori yang memiliki 
kesamaan), serta fisiologi sosial mengenai pertimbangan atas fungsi apa saja yang 
dianggap ‘normal’ sebagai lawan dari ‘patologi’.  
 
  

Untuk mengelaborasi lebih lanjut konsep (fungsi) yang kita maksutkan disini, 
adalah nyaman apabila kita menggunakan analogi antara kehidupan sosial dan 
kehidupan organis.  …suatu sistem hubungan dimana unit-unitnya berhubungan 
dengan struktur organis. Sebagaimana merujuk pada pengertian yang kita 
gunakan ini, maka organisme bukanlah struktur itu sendiri, melainkan 
sekumpulan unit yang dirancang dalam suatu struktur seperti dalam suatu 
rangkaian hubungan,…Sedangkan kata fungsi yang digunakan disini, berkenaan 
dengan kehidupan organisme yang dipercaya dapat memfungsikan keberlanjutan 
struktur. Hanya lewat fungsi dan keberlanjutannya, kelangsungan suatu struktur 
dapat terus dipertahankan…Untuk mengubah kehidupan organis ke dalam 
kehidupan sosial, apabila kita mengamati komunitas seperti suku-suku di Afrika 
atau Australia, kita dapat mengenali keberadaann struktur sosial. Keberadaan 
manusia secara individual, merupakan unit yang esensial dalam kasus ini, 
individu-individu dihubungkan melalui serangkaian relasi-realsi sosial yang sudah 
pasti agar dapat secara menyeluruh terintegrasi. Keberlanjutan struktur sosial, 
serupa dengan suatu struktur organis yang tidak rusak oleh perubahan yang terjadi 
di dalam unit-unit......keberlanjutan itu dipelihara melalui proses kehidupan sosial 
yang terdiri atas aktivitas dan interaksi antar individu manusia dan kelompok-
kelompok yang terorganisir dimana mereka dipersatukan. Kehidupan sosial suatu 
komunitas disini didefinisikan sebagai berfungsinya struktur sosial.14 

 
Tidaklah sulit untuk membayangkan bagaimana analogi organis tidak digunakan dalam 
ilmu sosial sekarang ini. Para pendukung teori ini seperti Herbert Spencer, terlihat lebih 
menaruh perhatian untuk melindungi model teori ini daripada menggunakannya sebagai 
suatu sumber penjelasan. Meskipun, Radcliffe-Brown menggunakannya secara akurat 
dalam rangka menjustifikasi penerapan konsep ‘fungsi’ di dalam analisisnya. Radcliffe-
Brown memproduksi suatu teori struktur sosial yang ia lihat sebagai suatu jaringan 
hubungan-hubungan sosial yang meliputi kelompok sosial yang tetap, kategori-kategori 
sosial, kelas dan peran-peran sosial. Diasumsikan bahwa setiap sistem struktur sosial 
merupakan suatu unit yang mandiri, tidak pernah berubah, dan berfungsi secara 
harmonis; disini kita melihat keterkaitan primer dalam suatu struktur sosial. Secara 
empirik teori ini dibuktikan dengan selalu menguji bagian-bagian dari struktur sosial, 
tidak untuk mengetahui bagaimana bagian-bagian itu mendapatkan eksistensinya, 
melainkan lebih pada bagaimana bagian-bagian tersebut berfungsi di dalam relasi yang 
luas. Keterkaitan antar hubungan dan saling ketergantungan secara fungsional menjadi 
kunci analisa semacam ini. Salah satu kekuatan lain dari karya semacam itu adalah suatu 
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studi tentang perubahan struktural secara evolusioner, bukan perubahan radikal atau 
revolusioner tapi transformasi secara bertahap dan dapat diprediksi dari satu bentuk ke 
bentuk lainnya. Studi ini bersifat historis dan arkeologis, tetapi juga secara esensial 
bersifat morfologis. Teori Radcliffe-Brown tentang struktur sosial juga merupakan teori 
tentang budaya yang bersifat inklusif (terbuka), yang dalam penerapannya bersifat 
universal. Disinilah sebuah kerangka kerja tidak membutuhkan modifikasi ketika 
ditujukan pada pemahaman yang menyeluruh mengenai budaya apapun yang dapat 
melampaui ruang dan  waktu. 
 

Radcliffe-Brown dan pengikutnya mendistribusikan konsep budaya lewat 
pertimbangan-pertimbangan yang menyangkal rujukan atas pengertian budaya pada dunia 
yang otonom, sebagian dasar-dasar teritorial konsep mereka ini ditujukan hanya pada 
realitas sosial, sebut saja, struktur sosial. Meskipun, adakalanya konsep ini dianggap 
sebagai suatu konsep yang hipokrit (munafik) karena secara implisit menganut suatu 
kecendrungan tertentu yang kuat mengenai apa itu budaya. Kritik seperti ini misalnya ada 
dalam tulisan Meyer Fortes yang mengatakan bahwa struktur sosial bukan hanya ‘suatu 
aspek dari budaya melainkan suatu budaya yang menyeluruh yang telah membuat orang 
secara spesifik mendefinisikannya dalam suatu bingkai teoritis’.15  Meski demikian, 
konsekuensi atas bagaimana kita memposisikan Radcliffe-Brown bukan karena 
kontribusinya dalam mengkonsep teori budaya, tetapi lebih dikarenakan posisinya 
sebagai penerus suatu teori sosial yang berpengaruh dalam mendefinisikan konsep 
tentang ‘fungsi’ yang semata-mata hanya berkaitan dengan abstraksi atas ‘struktur 
sosial’, suatu konsep yang kemudian kita sebut sebagai ‘fungsionalisme-struktural’. 
 
 
 
MALINOWSKI DAN ANTROPOLOGI BUDAYA  
 
Malinowski dianggap layak berjasa dalam bidang antropologi budaya karena ia 
meninggalkan kategori-kategori teoritis, yang menurut saya dipakai untuk mengatur 
tradisi antropologis, itu untuk mengatakan bahwa eksplorasinya ditujukan sebagai suatu 
pendobrakan. Ia adalah seorang ilmuwan eksakta Polandia yang memperoleh posisi 
terhormat dalam antropologi kontemporer di Inggris setara dengan Radcliffe-Brown,  
yang mendukung fungsionalisme, dan secara terang-terangan telah menguraikan budaya 
sebagai sesuatu yang berbeda dengan struktur sosial, dan kemudian membentuk suatu 
sekolah pemikiran ‘budaya’ yang berlawanan dengan pemikiran antropologi ‘sosial’ yang 
memiliki persamaan minat dengan tradisi Amerika. 
 

Fungsionalisme menurut Malinowski didasarkan lebih pada kebutuhan individual 
daripada hubungannya dengan sistem sosial. Oleh karena itu ia membuat spesifikasi 
bahwa budaya dibentuk dari ‘tujuh kebutuhan dasar manusia’ yakni: pangan, reproduksi, 
kenyamanan dan keamanan, semuanya berada pada kesadaran individu ketimbang pada 
kesadaran kelompok atau kolektivitas yang lebih besar. Meskipun demikian, kebutuhan-
kebutuhan itu memberikan kontribusi yang berpengaruh dalam prose integrasi 
masyarakat secara menyeluruh. Individualisasi respon budaya dan generasi merupakan 
substansi perspektifnya yang berbeda dengan teori fungsionalisme lainnya, juga karena ia 
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mendobak dan mengubah konsep fungsionalisme yang didasari oleh teori fungsionalisme 
struktural. 
 
 Profesor Radcliffe-Brown sejauh yang saya pahami, masih mengembangkan dan 

memperdalam pandangan dari sekolah pemikiran sosiologi Perancis. Karena itu, 
ia harus mengabaikan individu serta mengacuhkan biologi.  

Fungsionalisme berbeda dari teori-teori sosiologi lainnya yang lebih 
definitif, yakni mungkin dalam hal konsepsi dan definisi teori sosiologi tentang  
individu ketimbang hal-hal yang lainnya. Kalangan fungsionalis dalam 
analisisnya melibatkan tidak hanya emosi sebagaimana menempatkan pandangan 
intelektual tentang proses mental, tetapi juga bersikeras bahwa manusia dalam 
realitas biologisnya yang utuh harus digambarkan dalam analisa kita tentang 
budaya. Kebutuhan-kebutuhan biologis dan pengaruh lingkungan, serta 
hubungan-hubungan budaya diantara keduanya, harus dipelajari secara 
berdampingan.16 

  
Malinowski seringkali merujuk budaya sebagai suatu ‘warisan sosial’ dan 
mengungkapkan suatu konseptualisasi yang lebih mendekati tradisi kesusasteraan Inggris 
daripada pandangan universal, misalnya dari pemikiran Tylor. Malinowski sebagaimana 
halnya Radcliffe-Brown, tetap bertahan pada pemikiran yang tidak terlalu mengakar pada 
evolusionisme yang menekankan pengertian tentang superioritas budaya. Melampaui 
pemikiran evolusionisme, pendekatan budaya menurut Malinowski dipercayai dalam 
suatu kebutuhan atas penelitian lapangan secara mendetail dan mendorong suatu kajian 
inter-disiplin seperti sosiologi, psikologi, sejarah dan antroplogi. 
 

Suatu dimensi analisis lebih lanjut kemudian muncul di sini. Apapun perbedaan 
tekstual mengenai isi ‘budaya’ versus ‘struktur sosial’, apa yang terjadi dalam hegemoni 
teoritis fungsionalisme Inggris, kedua teori tersebut telah memberikan konsepsi tentang 
waktu.  Dimensi temporal (sesaat) ini menjadi jauh lebih kritis dalam studi budaya 
kontemporer saat ini ketimbang sebelumnya. Fungsionalisme melalui ketergantungannya 
atas situasi yang statis (tidak berubah) tidak memiliki suatu kemampuan yang dapat 
dipraktekkan dalam menjelaskan tentang perubahan. Topik studi ini merupakan kajian 
tentang ‘organisme’ atau fungsi yang berjalan secara menyeluruh yang berlaku dalam 
waktu melalui keseimbangan mekanisme-mekanisme ‘internal’ dalam ketergantungan 
dan inter-relasi. Cara berpikir ini merujuk pada ‘sinkronisasi’, sesuatu yaang diajarkan 
oleh strukturalisme kontemporer pada kita selama ini. Komitmen temporal semacam ini 
secara tak terhindarkan telah menempatkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam 
fenomena. Antropologi fungsionalis membatasi dirinya sendiri, secara umum pada studi 
kontemporer mengenai masyarakat yang tidak mengenal baca-tulis. Teori ini juga tidak 
dapat menjelaskan masa lalu kita atau apa yang telah terjadi pada masyarakat yang telah 
punah. Pendekatan semacam ini dalam perkembangannya sudah mulai ditinggalkan 
dalam disiplin antropologi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Evans-Pritchard yang 
memberikan penjelasan material dari sejarah dan arkeologi untuk menyelidiki tradisi 
rasional dalam pemikiran primitif, hambatan-hambatan sosial tentang ingatan (memori), 
dan persamaan secara umum dalam etnometodologi moderen terkini, yakni signifikansi 
pertimbangan prosedural dalam pemahaman kita sehari-hari. 
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 Adalah...suatu kesalahan untuk mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di 
alam primitif (the savages) dipersepsikan sebagai orang-orang yang hanya 
percaya pada hal-hal mistik, atau dengan kata lain persepsi mereka adalah mistik. 
Disisi lain, kita dapat mengatakan bahwa mereka hanya memperhatikan fenomena 
kehidupan dengan cara menggunakan pemikiran yang bersifat mistik, yang 
kemudian mereka warisi kepada masyarakat mereka, dan karena itu seringkali 
kepentingan mereka terhadap fenomena, tetap saja secara eksklusif dimaknai 
sebagai kepentingan atas pemikiran-pemikiran yang bersifat mistik semata.17 

 
  
Antropolog berikutnya seperti Firth juga mempelajari masyarakat yang sama (primitif), 
tetapi pada periode waktu yang berbeda, serta mengembangkan ide tentang konsep-
konsep ‘akumulasi’, ‘warisan’ dan ‘transmisi’ 
 

Jika….masyarakat dianggap sebagai sekumpulan individu yang terorganisir 
melalui cara-cara hidup yang diketahuinya, budaya merupakan pengetahuan 
mengenai cara-cara hidup seperti itu. Jika masyarakat dianggap sebagai suatu 
kesatuan hubungan-hubungan sosial, budaya kemudian merupakan isi dari 
hubungan-hubungan tersebut. Masyarakat menekankan komponen kemanusiaan 
dan kesatuan antar orang, serta hubungan diantara keduanya. Budaya menekankan 
komponen sumber-sumber daya yang terakumulasi, baik yang bersifat immaterial 
(bukan materi) maupun yang material, sesuatu yang diwarisi pada kita, yang dapat 
digunakan, dikembangkan, ditambahkan, dan sesuatu yang dapat kita 
pindahkan.18 
 
 

Dibalik semuanya ini, generasi antropolog pembaharu telah mengambil resiko mengenai 
suatu stabilitas yang bersifat sentral dan tatanan di dalam teori mereka melalui studi 
konflik dalam masyarakat yang sederhana. Studi-studi antropologi yang lain ditujukan 
pada masyarakat pedesaan dan komunitas petani miskin dalam kehidupan modern, juga 
kehidupan masyarakat urban (perkotaan), dan komunitas non primitif.  Studi atas 
fenomena terkini semacam itu telah dimulai dalam dunia kajian yang bersifat ‘diakronik’, 
yakni suatu studi fenomena menurut waktu. Dalam studi semacam ini, antropologi tidak 
melihat kaitan hubungan-hubungan yang dianggap bersifat ‘tetap’ (fix/tidak berubah), 
sebagaimana rujukan semacam itulah yang telah mengisolasi pengetahuan kita tentang 
kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat primitif. Fenomena dibawah kajian saat ini 
menjadi jauh lebih kompleks. Jika saja ini bukan isu tentang geografi, atau stabilitas, 
maupun keprimitifan, kemudian apa yang membentuk identitas dan perbeedaan dalam 
setiap budaya yang beragam? Maslah ini adalah bukan hanya dihadapi antropologi,  
tetapi juga sosiologi budaya, dan ‘kajian budaya’ (cultural studies). Apa yang  
membentuk batasan-batasan bagi fokus budaya? Studi budaya yang moderen saat ini, 
membatasi fokusnya, misalnya pada ‘budaya pop’, ‘sub-kultur anak-anak muda’, ‘budaya 
East-End’ (budaya di timur kota London yang menolak trend berpakaian yang umum), 
‘budaya Azande’, dan bahkan ‘budaya posmodernisme’ yang setara. Kita bisa jadi 
mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan semacam itu terdapat pada konsepsi tentang 
struktur sosial. 
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Bab 3 
Budaya dan Tindakan Sosial 

 
 
Max Weber, teoritisi modernitas yang terkemuka, mungkin dipandang sebagai tokoh 
yang berhasil mencapai titik balik puncak (kulminasi) dan menjadi anutan bagi para 
analis teori sosial lainnya di Jerman sepanjang abad ke-19. Mereka ini kemudian juga 
menjadi tokoh-tokoh ternama seperti Ranke, Dilthey dan Rickert, yang kemudian 
mengembangkan teori kontemporer Weber dan lebih dikenal sebagai filsuf-filsuf budaya 
Heidelberg. Para filsuf ini berkontribusi dengan berbagai cara untuk memperdebatkan 
muatan dan status epistemologis fenomena budaya. Untuk mencapai tujuan ini, landasan 
konstruksi teoritik mereka ditujukan untuk pemikiran kontemporer dalam dunia 
kebudayaan, yang dalam beberapa aspek melanjutkan tradisi kesusasteraan Inggris, yang 
telah kita bahas sebelumnya, sedang dalam beberapa aspek lainnya mengambil posisi 
yang berlawanan dengan pendekatan antropologi yang amat dominan mengenai struktur 
sosial. Konstruksi ide-ide ini berproses melalui suatu dugaan sebab-sebab dan akibat 
yang ditimbulkan (suatu cara berfikir deduktif), yang bersifat intrinsik secara universal 
bagi kondisi manusia. 
 

Para filsuf budaya ini semuanya memfokuskan diri pada serangkaian masalah 
yang problematis dan ketika dilacak akar inspirasi pemikiran mereka, semuanya berada 
dibawah bayang-bayang filsuf yang sangat berpengaruh yakni, Kant. Jika kita mencoba 
untuk mengingat kembali akar pemikiran Kant, maka sesungguhnya ia dalam banyak hal 
mempraktekkan estetika pemikiran Coleridge. Meskipun demikian, keberadaan Kant 
dalam dunia akademik di Jerman bukanlah sesuatu yang tak disengaja atau hanya bersifat 
sementara saja. Adalah adil untuk mengatakan bahwa seluruh wacana intelektual 
termasuk pemikiran Weber, berbasis pada pemikiran neo-Kantian. Dengan 
mempertimbangkan adanya perseteruan dalam pengetahuan, yang bergulat di dalam dan 
melalui pergantian zaman, maka tradisi pemikiran Weber secara konvensional dapat 
dianggap sebagai suatu keterlibatan dalam perjuangan epistemologis, atau setidaknya 
suatu kecurigaan atas ketegangan yang ditimbulkan oleh klaim-klaim pengetahuan antara 
idealisme dengan positivisme. 
  

Filsafat Kantian dibangun dan memproyeksikan perhatian terhadap hubungan erat 
antara ‘moralitas’ dan ‘ilmu pengetahuan’ (science), yang tampaknya tidak dapat 
direkonsiliasikan (didamaikan). Dua elemen fundamental ini amat berpengaruh terhadap 
dunia eksistensi yang berbeda yang mewujudkan konsepsi-konsepsi kemanusiaan secara 
timbal-balik, dimana manusia mewujudkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, 
sesungguhnya adalah mahkluk yang ideal, sementara di sisi lain merupakan makhluk 
yang melakukan tindakan (praktek). Dualisme radikal dalam pemikiran Kant ini 
dimanifestasikan terus dalam perbedaan antara ‘pikiran’ (the mind) dan ‘tubuh’ (the 
body). Pikiran mengacu pada karakter spiritual eksistensi manusia, yang menjadi 
formulasi utama dalam filsafat ideal Jerman tentang ‘the Geist’ (semangat untuk 
mengikuti perubahan waktu / zaman), yang mencapai kematangannya dalam filsafat 
Hegel mengenai rasionalisme transendental. Sementara, tubuh menandakan karakter 
alamiah eksistensi manusia, yang terdiri atas sumber-sumber yang bersifat konkrit dan 



faktual bagi keberadaan manusia secara empirik di dunia, yang kemudian memberikan 
inspirasi material bagi filsafat-filsafat positivistik. Dualisme dalam filsafat Kantian ini di 
perbaharui kembali oleh filsuf-filsuf budaya, termasuk Weber sendiri, dalam hal 
perbedaan-perbedaan yang nyata dalam pemahaman relatif antara ‘ilmu budaya’ (cultural 
science) dengan ‘ilmu-alam’ (natural science).              

 
Perbedaan yang problematis ini diletakkan dalam konteks konseptualisasi lebih 

lanjut filsafat Kantinian, yakni berkenaan dengan pengertian atas ‘kebenaran-kebenaran 
artifisial yang dipercayai tetapi belum terbukti’ (synthetic a priori truths).  Sekat 
semacam ini di dalam sistem filosofi Kant merujuk pada suatu pernyataan ‘bahwa dunia 
bersifat universal dan itu menjadi kebenaran yang amat penting’. Pada konteks semacam 
inilah pernyataan tersebut bersifat a priori, sesuatu yang kita percayai tetapi belum dapat 
dibuktikan. Meski demikian, tuntutan atas kebenaran semacam itu tidak dapat serta merta 
diturunkan melalui proses analisis pemaknaannya saja. Pada konteks semacam inilah kita 
memahami sifat artifisial (synthetic) suatu kebenaran yang hanya diturunkan melalui 
proses pemaknaan. Hubungan antara sifat artifisial dan sifat a-priori, bukan hanya suatu 
deduksi logis, atau prinsip-prinsip saja, hubungan keduanya memberikan kita informasi 
tentang tentang dunia ‘yang lebih’ dari sekedar yang kita lihat sebagai hubungan 
antagonis antara pikiran dan tubuh. Beberapa contoh filsafat klasik menyatakan argumen 
seperti misalnya, ‘semua kejadian memiliki sebab-musababnya’ (sesuatu muncul sebagai 
akibat atas sesuatu yang lainnya), dan pernyataan lain seperti, ‘sesuatu tidak memiliki dua 
warna sekaligus pada saat yang bersamaan’. Menurut Kant, ada dua sumber pengetahuan 
semacam ini, dan keduanya memiliki kaitan erat dalam diskusi sosiologi budaya Weber.  
Dua sumber pengetahuan itu, yang pertama adalah ‘sensibilitas’ (kapasitas untuk melihat 
atau merasakan), yang merupakan suatu intuisi yang melekat di dalam diri manusia, dan 
yang kedua adalah ‘pemahaman’ yang menunjukkan aplikasi (penerapan) kategori-
kategori pemikiran yang tepat, seperti ruang, waktu, dan kausalitas (hubungan sebab-
akibat). Lebih lanjut, kita akan melihat kedua sumber pengetahuan tersebut sebagai suatu 
pesan yang disampaikan oleh Weber dalam idenya tentang ‘Verstehen’ dan konstruksi-
konstruksi tipe ideal-nya. 

 
Dalam pengertian yang lebih luas, mengikuti aliran filsafat Kant, para filsuf 

budaya memandang aktor individual sebagai agen moral yang bebas, tidak layak untuk 
menjadi subyek analisis melalui generalisasi metode ilmu alam. Epistemologi pemikiran 
Weber dan para pendahulunya menjadi klarifikasi karakter sosial yang dikonstruksikan 
secara sistematis atas konsep ilmu budaya dan pondasi bagi konstruksi mereka ini 
didasari oleh pengertian atas perbedaan dan nilai. 

 
Bagaimana kita dapat merangkum kontribusi pemikiran Weber  untuk 

pemahaman kita mengenai budaya? Apa manfaat yang dapat kita peroleh dari metode 
Weber seperti yang kita dapatkan dari instrumen penelusuran kontemporer lainnya? 
Sebelum kita membahas ini semua lebih jauh, ada baiknya kita bertanya, apa 
sesungguhnya yang menjadi pokok permasalahan dalam pengamatan Weber, apakah 
metodologi ilmu budaya Weber memberikan suatu solusi? Adalah masuk akal apabila 
kita menekankan bahwa menurut berbagai sumber yang bervariasi (termasuk biografi istri 
Weber sendiri), ia tidak memiliki suatu aspirasi-aspirasi metodologis yang ambisius. 



Ketika ia menulis tentang metodologi1, sebagai suatu sumber yang kini amat kita hormati, 
sebenarnya dibuat pada periode dimana terjadi kebingungan konseptual, kurang produktif 
dan gangguan psikologis, dan Weber menganggap periode semacam itu sebagai suatu 
tindakan pemurnian, atau lebih tepatnya, klarifikasi literatur secara massif atas riset dan 
tulisan yang memproses gap tersebut. Pada derajat ini, ia berbeda dengan Durkheim yang 
berambisi untuk membentuk sebuah sekolah pemikiran untuk teknik dan praktek 
sosiologi. Weber sungguh-sungguh ingin menunjukkan secara jelas pada kita semua 
bahwa pemikirannya tidak mengenal batasan waktu dan strategi yang tak terhindari bagi 
pemahaman fenomena sosial-budaya. Namun, pandangannya telah memberikan suatu 
justifikasi untuk suatu peralihan dalam aktivitas ilmu-ilmu budaya dan suatu 
pengumuman bagi identitas spesial ilmu tersebut. Dalam beberapa hal, ini dilakukan 
melalui kritik yang diajukan untuk teoritisi-teoritisi tertentu dalam bidang ekonomi klasik 
(suatu taktik yang juga dilakukan oleh Karl Marx), seperti misalnya terhadap Roscher 
dan Knies. Dalam konteks semacam itu, ada kesan bahwa esai-esai metodologi itu 
bersifat pragmatis, yang tampak sebagai suatu alat kepentingan bagi Weber daripada 
sebagai suatu tujuan. Dalam gairah obsesinya untuk memperoleh pengetahuan, 
khususnya tentang kolektivitas dalam sejarah dan budaya manusia, prinsip-prinsip 
metodologi Weber sebenarnya dapat memungkinkan atau memfasilitasi riset lebih jauh, 
tetapi prinsip-prinsip ini tidak memiliki karakter-karakter yang secara spesifik bersifat 
absolut. Pada sisi kelemahannya yang satu inilah, kita mendapatkan sedikit pencerahan 
melalui argumen Burger2 yang mengatakan bahwa sesungguhnya ide-ide metodologi 
Weber dalam banyak hal tidaklah orisinil. Menurutnya, ide-ide metodologi itu lebih 
merupakan kesepakatan-kesepakatan intelektual atas filsuf-filsuf pendahulu sebelumnya. 
Perhatian Weber terhadap status logis konsep-konsepnya itu cendrung berdasarkan pada 
pemikiran Rickert3, yang dikutipnya secara terbuka. Meski demikian, ‘kisah misteri’ 
moderen yang kita sebut sebagai tipe ideal ini serta ide-ide Weber tentang netralitas nilai, 
sungguh-sungguh merupakan formulasinya sendiri yang bersifat orisinil yang berguna 
untuk analisis-analisis kita tentang fomasi-formasi budaya. Metodologi analisis budaya 
Weber difungsikan dari suatu pegangan yang kuat dalam latar belakang pelacakan sosial. 
Ia menegaskan bahwa pengetahuan budaya haruslah bersifat konseptual ketimbang 
bersifat deskriptif dan lebih sebagai upaya representasi secara literal (tertulis). Konsep 
inilah yang membuatnya berjarak dengan ide-ide gurunya sendiri yakni Ranke yang 
mengatakan bahwa pengetahuan budaya merupakan ‘urusan para sejarahwan  untuk 
menghadirkan masa lalu dalam detil-detilnya secara menyeluruh’.  Weber berharap untuk 
menempatkan fakta-fakta artifisial budaya ke dalam dunia rasio, yakni dunia dimana 
pikiran bekerja, keberlanjutan tindakan manusia yang unik. Dibalik itu semua, pencarian 
Weber untuk mempertahankan campur tangan pengukuran nilai yang ketat dalam praktek 
ilmu sosialnya, teruji dengan baik. Walau begitu, tidak berarti bahwa Weber telah gagal 
mengenali karakter-karakter muatan nilai yang tak terhingga dalam fenomena budaya itu 
sendiri, juga bukan berarti bahwa ia tidak sensitif terhadap karakter muatan nilai yang 
menolak nilai-nilai itu sendiri. Budaya adalah praktek kehidupan manusia, begitupula 
halnya dengan pemahaman. Pada akhirnya, ia mempertahankan suatu ide yang amat 
meyakinkan, yang merujuk kembali pada keberhasilan yang nyata dari ilmu pengetahuan 
alam, bahwa analisis sosial, sejarah atau budaya harus ditujukan untuk membangun 
aturan-aturan dan generalisasi empirik. Kaum neo-Kantinian berpegang pada suatu 
pandangan bahwa dalam fenomena dunia budaya, tidak ada bentuk esensi atau intisari 



suatu fenomena yang dapat diungkap, hanya bentuk-bentuk atau kecendrungan yang 
tampak saja yang memungkinkan untuk diungkap dan oleh karena itu, pencarian untuk 
aturan-aturan yang berhubungan dengan eksistensi suatu esensi tidak dapat dijustifikasi. 
Ini berarti bahwa ilmu berbeda dengan ilmu-ilmu alam, meski tidak berarti bahwa ilmu 
budaya lebih inferior (rendah). Bahkan ilmu budaya jauh lebih menantang ketimbang 
ilmu alam. Segala aktivitas ilmiah harus diupayakan untuk memproduksi suatu 
pengetahuan yang bersifat obyektif , tetapi aktivitas ilmiah secara obyektif ini juga dapat 
dilakukan dengan cara menangkap fenomena melalui teknik-teknik wacana yang berbeda. 
Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa baik ilmu alam maupun ilmu budaya 
melahirkan realitas-realitas melalui proses abstraksi mereka, sehingga perbedaan karakter 
realitas keduanya dikarenakan oleh perbedaan-perbedaan di dalam proses atau metode 
penelusuran masing-masing. Pengetahuan obyektif dikontekstualisasikan secara sosial 
dan karena itu akan bervariasi. Kontekstualisasi ini dikarenakan adanya kesepakatan 
tentang aturan-aturan bersama yang dibuat oleh sekelompok ilmuwan (atau teoritisi 
budaya). Penjelasan semacam inilah yang berkenaan dengan pengertian Kuhn4 tentang 
pengetahuan paradigmatik.  

 
Pengetahuan bagi para filsuf budaya selalu merupakan keadaan pikiran, dan 

bukan menjadi suatu suatu salinan (copy) realitas yang saling kait-mengkait, apapun itu. 
Jadi, budaya tidak dapat kita perlakukan sebagai sesuatu yang kita simpan, atau suatu 
refleksi, ataupun representasi super-struktural suatu keadaan material. Melainkan, budaya 
bersifat otonom, tetapi juga sekaligus mengandung suatu tindakan. Fenomena budaya 
memiliki isi yang muncul melalui niat dalam diri manusia, sensasi-sensasi tertentu, atau 
kesan-kesan yang diberikan pada kita melalui karakter relasi kita terhadap dunia. Kita 
kemudian menempatkan suatu bentuk atas karakter tersebut dengan memberlakukan 
suatu kategori pikiran atau suatu ide. Dengan demikian, fakta muncul sebagai titik temu 
sensasi dan keterkaitan, yang keduanya memberi asumsi bagi status suatu segmen yang 
dipilih dari realitas yang banyak dan tak dapat dibeda-bedakan. Fakta, seperti contoh 
mendasar dari mengetahui, terletak di dalam pikiran. Fakta adalah tindakan atau tingkah 
laku yang disengaja, jadi bukan suatu gambaran yang bersifat konstan atas dunia yang 
tertata. Pengalaman, secara potensial tidak ada batasannya atau tak terhingga, artinya 
bahwa dunia terus berlanjut didalam keterbatasannya. Berlawanan dengan hal ini,  
pikiran manusia bersifat terbatas. Tindakan untuk mengetahui, kemudian menyelamatkan 
dunia yang tanpa tujuan. 

 
Bagi Weber, metodologi dalam ilmu sosial dan budaya adalah suatu kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip konsensus atas seleksi dan abstraksi. Tanpa suatu metodologi 
konsisten yang bertahan, pengetahuan subyektif akan tersebar luas dikarenakan oleh latar 
belakang manusia yang unik dan berbeda-beda. Dalam hal ini, obtektivitas bagi ilmu 
budaya tidak dapat menjadi dasar terbentuknya ‘kebenaran’ absolut fakta-fakta, tetapi 
merupakan keyakinan reflektif dalam seleksi berbagai fakta yang sama untuk semua 
analis atau praktisi. Jadi dapat dikatakan bahwa pengetahuan obyektif bersifat 
intersubyektif, dan merupakan bagian dari konteks sosial, dimana obyeknya selalu 
menjadi perhatian.  

 



 Perbedaan antara ilmu budaya dengan ilmu sosial, sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Weber dan para filsuf budaya, berdasarkan pada status logis suatu konsep dimana 
ruang pemahaman yang berbeda-beda berjalan. Manusia mengatasi beban atas 
ketakterbatasan melalui seleksi fakta-fakta dan kriteria yang berbeda-beda yang 
digunakan dalam seleksi fakta-fakta yang menandai lokasi pemahaman, baik yang 
bersifat natural, maupun yang bersifat kultural. Jadi, seleksi elemen-elemen umum atas 
suatu kejadian memperluas konsep-konsep general dalam ilmu-ilmu alam (konsep-
konsep ini mengabaikan perbedaan-perbedaan individual), dan seleksi elemen yang unik 
atas suatu kejadian, memperluas konsep-konsep yang bersifat individual, yang secara 
khusus merupakan konsep ‘ilmu budaya’.  

 
Baik Rickert maupun Weber menerima validitas dan keampuhan aturan-aturan 

alamiah yang dijelaskan melalui ilmu-ilmu alam, tetapi mempertahankan pengecualian 
bahwa validitas dan aturan-aturan semacam itu tidak dapat diterapkan seluruhnya pada 
semua keingintahuan kita. Dalam porsinya, fakta diterima karena secara esensial bersifat 
material, statis dan mengindikasikan faktor-faktor yang menentukan. Dalam hubungan 
dengan fenomena budaya, faktor-faktor semacam itu justru dapat mengganggu kualitas-
kualitas yang berkembang dan tidak dapat diprediksikan, seperti misalnya kejadian dan 
proses yang memiliki konteks sosial maupun historis. Pekerjaan para filsuf budaya 
kemudian cendrung mengarah pada sifat-sifat individual, konsep-konsep partikularistik, 
serta ide-ide mengenai sesuatu yang memiliki tujuan, bersifat otonom dan menempatkan 
budaya secara ketat dalam ruang tindakan. Saya akan menunjukkan penjelasan lebih 
lanjut atas konsep ini, khususnya yang berkaitan dengan tesis Weber mengenai asal-usul 
dan pertumbuhan kapitalisme moderen, tetapi sebelum sampai pada tahapan itu akan 
lebih baik bagi kita untuk mengikuti penjelasan Weber tentang metodologi untuk analisis 
budaya.  

 
Suatu ancaman nyata yang muncul dari setiap metode tampaknya mendukung 

individualisme yang bersifat partikularistik, yang menempatkan diri untuk terbuka bagi 
perkembangbiakan relativisme subyektif . Apakah ini justru mencegah munculnya 
banyak pertimbangan bagi pemikiran atas suatu fenomena, ataukah sudah seharusnya 
pertimbangan semacam itu diproduksi sebanyak mungkin oleh para teoritisi?  Ya, 
mungkin dalam satu hal, tentu tidak semuanya.  Namun, ‘mengetahui’ (knowing), seperti 
fenomena sosial-budaya yang lain (yang bagi Weber menjadi tujuan topiknya) 
merupakan suatu metode tindakan kolektif yang dibatasi oleh kesepakatan, tadisi, alasan, 
dan moralitas. Ada suatu kesadaran kolektif , atau setidaknya suatu inter-subyektivitas 
yang bersifat kompleks yang berlaku dalam proses ‘mengetahui’ , dan kesadaran 
semacam itu juga menjadi metode bagi semua tindakan. Jadi, cara yang akan digunakan 
oleh para teoritisi budaya dalam mendiskriminasikan beberapa hal terletak pada ruang 
dan waktu. Cara ini akan menjadi referensi bagi nilai-nilai budaya yang bersifat general 
yang merupakan evaluasi kontemporer praktis yang melekat dan tertanam kuat 
(embedded) dalam institusi-institusi sosial dimana struktur dalam setiap zaman terdapat 
di dalamnya. Pendapat ini sungguh-sungguh bersifat sosiologis. Analisis-analisis budaya 
meninggalkan relativisme melalui penekanan topiknya bukan pada nilai-nilai yang 
sepenuhnya bersifat personal dan tidak umum (idiosycratic), melainkan pada pada nilai-
nilai sejarah yang relevan. Ide tentang relevansi nilai acapkali digunakan oleh para 



komentator pemikiran Weber sebagai suatu praktek dalam berempati. Dalam cara seperti 
ini pengetahuan budaya menurut Weber bisa bersifat ilmiah karena cara seperti itu 
bersifat akurat dan dikonstruksikan secara reflektif , meski cara itu selalu merupakan 
suatu gambaran mental (atau metafora tentang suatu niat), ketimbang suatu salinan (copy) 
dari realitas. Fenomena budaya dikonstruksikan dalam pikiran, sedangkan data empirik 
dikendalikan melalui pembebanan nilai-nilai, tetapi hal ini merupakan suatu proses 
interpretasi atas Verstehen (pemaknaan relatif) secara sangat hati-hati, dan tidak 
memahaminya secara mekanis sebagaimana yang dilakukan oleh metode positivisme dan 
ilmu alam. Menurut Weber, fenomena budaya  dibentuk melalui nilai-nilai manusia dan 
pemahaman atas nilai-nilai tersebut memerlukan pembenaran nilai-nilai. Jadi ketika 
Weber mengatakan pada kita bahwa di dalam tindakan terdapat tingkah laku manusia, ini 
berarti bahwa aktor terikat pada pemaknaan subyektif tentang tingkah lakunya itu. 
Tingkah laku mengacu pada keanggotaan seseorang atas apa yang dikehendaki oleh suatu 
masyarakat dan bukan sepenuhnya didasari oleh insting atau sekedar suatu sikap yang 
reaktif, dengan kata lain seseorang merujuk pula pada apa yang dilakukan oleh orang lain 
di dalam masyarakat dalam menempatkan makna atas suatu tindakan untuk 
direpresentasikan secara bermakna dan koheren, jadi bukan sesuatu yang absurd dan 
acak. Aktivitas dalam mencari-tahu apa yang melatarbelakangi itu semua, 
dikristalisasikan oleh Weber dalam konsep metodologisnya sebagai ‘tipe ideal’. Tipe 
ideal sebagai suatu perangkat digunakan dalam interpretasi budaya yang melibatkan 
proyeksi seorang analis tentang nilai-nilai tipikal serta motivasi dalam diri seseorang  
melalui suatu pengamatan. Meski tentu saja, ada banyak tipe-tipe ideal yang melebihi 
metode semacam ini. Meskipun Weber memiliki komitmen perhatian terhadap ‘hal-hal 
yang bersifat tidak orisinil’, ‘penerimaan apa adanya’ (taken for-grantedness), dan 
hampir seluruh karakter ‘alamiah’ dari tipe-tipe ideal, sebagai cara memahami perilaku 
manusia secara kolektif, idenya ini tetap saja sulit untuk dimengerti, serta 
membingungkan bahkan sampai sekarang. 

 
Weber menggunakan ‘tipe ideal’ sebagai cara menyelesaikan kontradiksi antara 

idealisme dengan positivisme, serta menawarkan bentuk-bentuk alternatif penjelasan 
mengenai ‘partikularitas’ (kekhususan), atau ‘generalisasi’.  Dikarenakan dimensi 
esensial subyektivitas ada di dalam tindakan untuk sesuatu yang masuk akal, Weber 
mengakui bahwa pilihan-pilihan individual terhadap konsep budaya diturunkan dari pola-
pola yang unik dimana elemen-elemennya terdiri atas fenomena yang sedang terjadi. Ia 
kemudian menghadirkan isu bahwa meskipun setiap pertimbangan merupakan keunikan 
suatu aspek budaya, karakteristik yang dapat didefinisikan atau elemen-elemen dasar atas 
fenomena semacam itu, muncul secara konstan. Walau dalam setiap keadaan tertentu, 
elemen-elemen tersebut hadir dalam derajat yang berbeda (jadi ketika kita 
memperbincangkan ‘kapitalisme’, mungkin ini menyiratkan sesuatu yang berbeda,  
meskipun kita sadar bahwa kita mengerti apa yang sedang kita bicarakan itu). Pengakuan 
semacam ini mengarah secara langsung pada formasi ‘tipe ideal’. Tipe ideal juga dapat 
dipandang sebagai suatu upaya untuk memperkenalkan elemen-elemen kolektif dan 
komparatif ke dalam analisis budaya. Konsep ini berupaya untuk menyelesaikan masalah 
metodologis dalam pencarian ‘generalisasi’ budaya, tanpa memperkenalkan konsep-
konsep general sebagaimana yang dikarakteristikkan dalam ilmu-ilmu alam. Konsep ini 
mengklarifikasikan hubungan antara aturan-aturan universal dengan deskripsi-deskripsi 



historis, serta membantu mendirikan status epistemologis ilmu budaya. Weber menyaring 
esensi dari konsep ‘tipe ideal-nya’ ke dalam empat tipe, yang ditulisnya dalam buku  
‘Methodology of the Social Sciences’ (Metodologi Ilmu-Ilmu Sosial): 

 
Pengertian ideal-tipikal diaplikasikan pada kategorisasi atas pernyataan-
pernyataan mengenai hubungan antara elemen-elemen aktor dan tindakan yang 
mengacu pada satu atau lebih prinsip-prinsip umum dalam benak aktor menurut 
orientasi mereka atas pikiran dan tindakan. 
 
Suatu tipe ideal dibentuk oleh pernyataan yang berlebih-lebihan secara sepihak 
atas satu atau beberapa  sudut pandang dan juga oleh kombinasi dari suatu 
fenomena tunggal yang besar yang muncul secara menyebar dan tersembunyi, 
yang kadang-kadang muncul dan seringkali lenyap. Seluruh kombinasi itu setara 
dengan sudut pandang yang ditekankan secara sepihak ke dalam gambaran 
pemikiran yang secara internal bersifat konsisten. Dalam kesempurnaan 
konseptualnya, gambaran pemikiran ini tidak dapat ditemukan secara empirik 
dimanapun di dalam realitas, karena itu adalah suatu utopia..... 
 
Tipe-tipe ideal merupakan pernyataan-pernyataan atas bentuk-bentuk umum yang 
menegaskan eksistensi konstelasi elemen-elemen tertentu yang secara empirik 
hanya merupakan perkiraan atas beberapa keadaan yang berbeda-beda dalam 
suatu fenomena dimana ada acuan atas setiap tipe dibuat.... 
 
Tipe ideal, merupakan gambaran pemikiran yang bukan merupakan realitas 
historis (isi gambaran pemikiran itu bukanlah suatu reproduksi realitas yang 
konkrit), bahkan bukan pula realitas ‘yang sesungguhnya’ (karena tidak hadir di 
dalam suatu kesadaran yang absolut tentang esensi atas realitas itu sendiri), yang 
tujuannya seringkali memberi pelayanan sebagai suatu skema dimana bagian atas 
realitas harus menemukan tempatnya di dalam suatu keadaan (jadi, tipe ideal 
bukanlah suatu konsep yang benar-benar general). Tetapi konsep ini harus 
diinterpretasikan sebagai konsep yang pada dasarnya memiliki keterbatasan untuk 
perbandingan dan pengamatan realitas bagi tujuan yang menekankan bagian-
bagian tertentu yang signifikan atas suatu realitas empirik.5    

 
 
Dari definisi-definisi yang padat dan kompleks ini, kita dapat memperoleh penjelasan 
bahwa tipe ideal secara esensial adalah suatu perangkat percobaan, suatu pertolongan 
konseptual bagi pemikiran yang sebenarnya tidak bertujuan untuk mendiskusikan 
fenomena. Tipe ideal juga bukanlah suatu hipotesis (meskipun dalam tipe ini ada 
beberapa aturan dalam formasi hipotesis) yang mungkin dapat menjadi preposisi orisinil 
dalam suatu langkah penelusuran. Tipe ideal juga tidak dapat menyaring penganut-
penganutnya yang paling umum sebagai suatu situasi sejarah. Jadi, tipe ini bukanlah 
suatu generalisasi yang bersifat induktif. Dibalik itu semua, konsep ini membuang semua 
klaim-klaim untuk mendirikan suatu deskripsi yang akurat atas realitas yang konkrit. 
Agaknya, tipe ideal didefinisikan dalam pengertian apa  yang belum atau tidak 
didefinisikan. Tipe ideal lebih banyak terdiri atas suatu kumpulan elemen-elemen yang 



bersifat umum bagi setiap fenomena empirik tertentu yang ditujukan untuk menjelaskan 
gambaran-gambaran yang bersifat ‘signifikan’ dan ‘berkarakteristik’ atas fenomena 
tersebut, dimana gambaran tersebut diproduksi sebagai sesuatu yang ‘bermakna’ dan 
‘relevan’ dalam konteks historis yang spesifik. Weber mengumpulkan kualitas-kualitas 
unik dalam birokrasi organisasi pada peralihan zaman yang didominasi oleh rasionalitas 
dan efektivitas. Suatu tipe birokrasi moderen yang ideal akan selalu memperhatikan 
persoalan dehumanisasi dan ketidakefisienan (in-efisiensi). ‘Tipe-tipe ideal’ mengacu 
pada simbolisme otonom suatu fenomena dalam kebudayaan. Status epistemologis atas 
suatu tipe ideal yang bersifat luar biasa yang mudah dikenali melalui pembuatan 
pengelompokkan beberapa variabel yang dipersepsikan secara berbeda dalam dunia 
empirik. Meski sesungguhnya tipe-tipe ideal tersebut bersifat fiktif, atau suatu lompatan 
imajinasi, sesuatu yang acapkali disebut Weber sebagai utopia. Meski utopia semacam itu 
harus memenuhi beberapa kriteria yang masuk akal, secara internal kriteria itu haruslah 
bersifat koheren dan tidak boleh bertentangan dengan hal-hal umum yang dianggap 
masuk akal. 
 
 Seluruh fenomena budaya meskipun seringkali cendrung berani menantang 
kesulitan dalam mengatasi hambatan-hambatan di dalam prakteknya, fenomena budaya 
ini bersifat rapuh karena muncul dan dikelola oleh suatu moral kebajikan dalam tingkah 
laku anggota masyarakat yang menempatkan dan mengelola nilai-nilai mereka ke dalam 
moralitas bersama itu. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap representasi budaya bergantung 
kepada kondisi yang merefleksikan atau mewujudkan ide-ide dan kepentingan banyak 
orang, ide dan kepentingan tersebut memiliki keterkaitan (signifikansi) semiotik. 
Keadaan atas suatu budaya kemudian mengacu pada ketidaksadaran bersama individu 
yang dipertahankan oleh orang banyak.  Ini adalah konsep yang tersebar, tetapi konsep 
ini memungkinkan kita untuk merekonsiliasi makna-makna yang beragam yang 
diturunkan dari proses bagaimana suatu aspek budaya yang khusus muncul pada individu 
–individu yang berbeda, disamping beragam praktek tindakan yang berbeda yang 
mungkin dapat berdampak pada meningkatnya aspek tertentu pada suatu budaya. Jadi, 
kehidupan sosial dan pemahaman atas kehidupan sosial tersebut mengandung strategi 
(suatu pembahasan yang ditanggapi lebih lanjut oleh Garfinkel dalam konsep 
etnometodologi-nya) yang berdampak pada penyelesaian kesadaran yang seragam dan 
tunggal dalam kaitannya dengan pengetahuan kita tentang kejadian-kejadian budaya. Kita 
menciptakan tipe-tipe, simbolisasi atau gambaran ideal, dan ‘tipe ideal’ menurut Weber 
adalah suatu upaya untuk meregulasikan strategi semacam itu ke dalam metodologi ilmu-
ilmu budaya. Jadi, ketika Weber menyuruh kita supaya menciptakan ‘pernyataan yang 
secara sepihak berlebih-lebihan’, ia menunjuk pada perhitungan kita, yang secara reflektif 
mengabaikan kemungkinan motif-motif yang tak terhingga jumlahnya, atau kesadaran 
dalam diri individu yang ikut memberi dampak peningkatan suatu aspek budaya dalam 
masyarakat, daripada sekedar suatu tingkah laku yang seakan-akan hanya melibatkan 
kemungkinan motif-motif  yang terbatas saja yang berpengaruh, dan juga untuk melihat 
apa saja yang menghalangi bekerjanya variabel-variabel tersebut. Suatu penerimaan atas 
prinsip-prinsip ini memunculkan adanya kemungkinan yang tidak bersifat kontradiktif 
dalam perkembangbiakkan ‘tipe-tipe ideal’ mengenai hal-hal umum yang diterima 
sebagai sesuatu yang masuk akal untuk dianggap sebagai fenomena yang ‘sama’.  
Penerimaan ini benar-benar tepat bagi ilmu budaya dimana para teoritisi sosial yang 



berbeda atau para sejarahwan bekerja dalam perspektif intelektual dan posisi nilai yang 
secara ideologis bersifat eksklusif.  Lebih lanjut, ketika sudut pandang yang berbeda 
muncul, amatlah tidak tepat untuk mengupayakan pencapaian suatu sistem yang komplit 
‘tipe-tipe ideal’. Walaupun pemikiran liberalisme yang diam ini harus diungkapkan 
dalam sudut pandang yang berbeda berulang-ulang kali, sudut pandang itu tidak 
dimunculkan secara acak, karena itu mengacu pada pemikiran atas nilai-nilai praktis 
menurut teoritisi tertentu. Sehingga, ‘tipe-tipe ideal’ merupakan sesuatu yang telah diniati 
dan memiliki tujuan dalam suatu posisi nilai yang disepakati. 
 
 ‘Tipe ideal’ mungkin dapat pula dilihat sebagai perangkat dalam ilmu budaya 
yang bekerja pada suatu level deskripsi yang luas ataupun sempit, yang bersifat umum 
ketimbang khusus, tetapi diformulasikan dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan 
historis atau budaya. Sebagai suatu metode, tipe ideal harus dapat menangkap apa yang 
menjadi motivasi semangat proses sosial, dan bahkan mungkin diklaim untuk tujuan 
semacam itu. Weber mungkin agak sedikit keras dalam kesederhanaannya, ketika ia 
menyetujui bahwa ‘relasi yang tepat antara tipe ideal dan realitas empirik bersifat 
problematis pada setiap kasus’. Walaupun Parsons6 menuduh Weber telah menciptakan 
suatu ‘atomisme mosaik’, yakni suatu kerangka kolektif atas reduksi-reduksi yang 
bersifat esensial, tuduhan Parsons itu sendiri juga merupakan reduksi yang tidak dapat 
dibenarkan.  ‘Tipe ideal’ menjalankan tujuannya dengan cara menampilkan dan 
mewujudkan apa-apa saja yang bukan menjadi realitas. Weber sangat berminat pada 
persoalan tentang ‘pemahaman’ serta tindakan transformasi. Kontroversi kontemporernya 
adalah tentang bagaimana ilmu budaya harus diabstraksi secara induktif dari realitas 
empirik. Sebagai suatu perangkat uji-coba, ‘tipe-tipe ideal’ berusaha mencari 
keberhasilannya dan membantu menyediakan model-model yang bersifat substantif yakni 
suatu model yang memiliki karakter yang akurat. 
 
 Sekarang marilah kita beralih dari analisis Weber mengenai ‘tipe-tipe ideal’ ke 
pembahasannya mengenai budaya dominan modernitas, yang dianggapnya sebagai 
‘persamaan yang dipilih’ (elective affinity) dan akselerasi timbal-balik yang terjadi antara 
etika Protestan dengan semangat kapitalisme moderen. Analisis ini ditemukan dalam 
karya utamanya7, yang bagi sebagian besar komentator beraliran Marxis seperti Zeitlin, 
Lewis dan Hirst8 dianggap sebagai pembenaran atau pemakluman (apologi) bagi alasan-
alasan untuk menerima kapitalisme. Ini merupakan sudut pandang mereka tentang 
hubungan-hubungan manusia yang bersifat materialistis, yang meskipun menunjuk 
budaya berperan aktif dalam proses institusionalisasi dan melegitimasi organisasi 
masyarakat, tetapi cendrung mereduksi peran budaya dalam melakukan reproduksi. 
Lepas dari posisi sudut pandang aliran klasik Marxis, dan lebih terpusat pada pemikiran 
Weber, budaya dominan dalam modernitas memahami tentang bagaimana budaya bukan 
hanya mempertahankan dan mereproduksi hubungan-hubungan sosial, tetapi juga 
bagaimana budaya bersifat instrumental dalam produksi bentuk-bentuk organisasi atas 
hubungan-hubungan sosial itu, serta proses transformasinya melalui sejarah. Menurut 
Weber, budaya tidak dapat direduksi ke dalam status ‘superstruktur’, yakni suatu refleksi 
atau ekspresi yang mendasari struktur-struktur material, melainkan jauh lebih dapat 
diterima sebagai suatu basis tatanan sosial yang otonom yang secara aktif terlibat dalam 
praktek menstrukturkan relasi-relasi sosial pada publik dengan cara-cara yang mudah 



dikenali. Jadi, dipandang dari posisi ini maka penjelasan Weber tersebut memberikan 
kontribusi berharga bagi konsepsi kita mengenai budaya, yakni bahwasanya budaya 
memiliki logikanya sendiri. Dari pemahaman ini kita melihat budaya sebagai produser 
atau reproduser relasi-relasi sosial, melalui analisis Weber tentang kemunculan dan 
institusionalisasi kapitalisme dalam masyarakat barat sebagai bagian dari rasionalisasi 
modernitas, baik secara umum maupun khusus. Pemahaman ini secara kuat juga 
ditegaskan oleh Walsh, sebagai berikut: 
 

Apa yang ditunjukkan oleh Weber sebagai catatan esensial disini adalah mengenai 
kapitalisme moderen yang merupakan suatu bentuk aktivitas ekonomi yang 
dilakukan dalam suatu keadaan mental tertentu yang  bersifat esensial dalam 
keberadaannya. Jadi disana kita menemukan adanya budaya kapitalisme, atau 
yang disebut Weber sebagai ‘Semangat Kapitalisme’ yang bersifat instrinsik bagi 
organisasi kapitalis dan tanpa semangat itu, maka bentuk-bentuk aktivitas 
ekonomi tidak dapat berfungsi.9 

 
‘Spirit’ atau semangat yang dirujuk oleh Weber ini memotivasi sekaligus membatasi, 
bersifat kabur serta tak dapat mereduksi kondisi-kondisi yang muncul secara struktural 
seperti: pertumbuhan dan sentralisasi perdagangan, ekspansi urbanisasi ke kota-kota, 
hilangnya kepemilikan petani atas tanah garapan mereka, munculnya institusi-institusi 
keuangan dan kelompok sosial yang melayaninya, dan yang paling signifikan adalah 
pertumbuhan dan polarisasi suatu sistem stratifikasi yang dikelola secara mendasar pada 
isu mengenai kepemilikan alat-alat produksi. Semangat kapitalisme bukanlah suatu 
kebetulan fungsional bagi sistem ekonomi borjuis yang memetakan masa depan bagi 
generasi yang akan datang. Akan tetapi menurut Marx, semangat semacam itu berada di 
dalam struktur relasi-relasi sosial yang membuat kita terasing, tidak dapat mentolerir, dan 
secara konstan mengancam melalui perpecahan dalam kontradiksi-kontradiksinya. 
Semangat kapitalisme bekerja pada level-level yang berbeda. Semangat ini tidak 
melegitimasi pilar-pilar yang secara khusus mendukung relasi-realsi pasar, melainkan 
lebih memberikan jalan untuk menjadi rasional sekaligus moralis, yang termanifestasi 
dalam setiap level keadaan psikologis setiap orang. Seperti halnya Durkheim yang 
melihat adanya potensi integrasi dalam pembagian kerja ekonomi moderen melalui 
solidaritas heterogen yang dilandasi oleh saling ketergantungan,  maka Weber melihat 
semangat kapitalisme bukan sebagai sesuatu yang memproduksi kebohongan sejarah 
yang besar, atau distorsi tujuan hidup manusia, melainkan lebih sebagai suatu proses 
menciptakan kredo (sistem kepercayaan) yang dapat diwujudkan atau suatu tujuan bagi 
kelangsungan hidup manusia di dunia moderen. Para pengusaha diarahkan untuk 
mengakumulasikan profit (keuntungan) melalui ‘pengorbanan kecemasan’ (salvation 
anxiety) berkenaan dengan struktur yang mereka miliki, dan massa pekerja diarahkan 
pada produktivitas melalui suatu etika yang membenarkan ‘kerja keras yang tekun dan 
giat’ (sesuatu yang tidak bisa dianggap jelek bahkan baik untuk jiwa kita) sebagai tujuan 
hidup (suatu preposisi yang juga disetujui oleh Marx, diluar kondisi-kondisi eksploitasi).      
 
 Semangat ini merupakan mentalitas modernitas berupa seperangkat nilai-nilai 
bersama dan menciptakan keseimbangan pada setiap level di dalam sistem sosial, 
meskipun bersifat konstan dan dianggap memiliki keretakan inheren dalam dasar 



materialnya. Jadi jelas bahwa dalam pandangan Weber mengenai budaya, semangat 
mengikuti perubahan zaman (Zeitgeist) ini diilhami oleh otonomi dan umur yang 
panjang. Rasionalitas kapitalisme moderen  terletak pada harapan memperoleh 
keuntungan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dalam pertukaran, 
suatu kesempatan formal memperoleh keuntungan secara damai dan tidak dapat secara 
sederhana kita anggap sebagai suatu rekomendasi dalam ajaran aliran Hobessian yang 
menganggap kesempatan mencari untung sebagai suatu filsafat keserakahan. Rasionalitas 
merupakan bagian budaya yang secara luas bersifat kompleks yang dikendalikan oleh 
suatu pengecekan melalui etos unsur timbal-balik dalam harapan-harapan yang dilandasi 
oleh kejujuran, ketelitian, ketepatan, dan ketekunan. Etika Prostestan ini dialami lewat 
seluruh ‘panggilan’ yang memotivasi kerja secara jujur sebagai suatu ekspresi moral 
individu dan efisiensi. ‘Panggilan’ ini menurut Weber bersifat universal, sebagaimana 
yang dikatakannya bahwa panggilan tersebut menyangkut suatu kewajiban dimana 
individu diharapkan untuk merasakan dan memaknai apa yang terkandung dalam 
aktivitasnya tanpa peduli apapun itu.10   Pokok pemikiran dalam tesis Weber ini bukan 
untuk membenarkan perkembangan kapitalisme dan metode-metode stratifikasinya, juga 
bukan untuk mereduksi penjelasan tentang perkembangan kapitalisme terhadap tuntutan 
yang bersifat asketis (spitualitas atas kedisiplinan) atas percabangan sekelompok orang-
orang Eropa yang tidak sepakat dengan Protestanisme. Weber lebih menekankan pada 
suatu dasar yang bersifat persuasif untuk memahami formasi-formasi budaya 
kontemporer yang dominan yang berkenaan dengan keampuhan yang terpusat, serta ide-
ide yang otonom dan mendorong suatu tindakan. Budaya bersifat imanen dalam perilaku 
manusia dan pola-pola tindakan muncul melalui inter-subyektivitas manusia. Budaya 
secara sederhana bukan merupakan suatu refleksi atas relasi-relasi sosial yang 
distrukturkan sebelumnya dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang dipelihara di 
dalamnya.  Sebaliknya, budaya merupakan suatu agen dalam produksi dan pengelolaan 
kepentingan ekonomi. Weber telah menggiring kita lebih jauh ke suatu konsep yang oleh 
Frisby dan Sayer11 digambarkan sebagai ‘masyarakat yang tidak punya konsep’. Dunia 
sosial-budaya bukanlah suatu kekuatan material yang tampak secara nyata, bukan pula 
suatu refleksi atas materialitas semacam itu; melainkan terletak pada tindakan, pilihan 
dan nilai, yang seluruhnya bersifat subyektif, inter-subyektif, dan tidak dapat 
diprediksikan, tetapi konsekuensi-konsekuensinya bersifat riil (nyata), terukur, dan 
bersifat material.  
 
 Budaya sebagai tindakan sosial merupakan suatu ide yang secara luas banyak 
didapati dalam perkembangan pemikiran Weber. Budaya sebagai tindakan sosial 
memberikan dasar ontologis untuk seluruh tradisi analisis di dalam ilmu-ilmu sosial, 
suatu pemikiran yang ikut menghuni keberagaman dalam kolaborasi intelektual. Kaitan 
yang paling nyata antara ide-ide Weber dengan pemikiran kontemporer dilakukan oleh 
seorang pakar fenomenologi sosial, Afred Schutz yang terkenal dengan ‘teori umum 
mengenai tindakan’, dan juga oleh sosiolog terkemuka dari Amerika Serikat, Talcott 
Parsons, yang terkenal dengan ‘teori sistem sosial’-nya.  
 
 
 
 



SCHULTZ  DAN FENOMEMOLOGI SOSIAL DUNIA YANG HIDUP 
 
Schutz, lahir pada akhir abad ke-19 di Wina, belajar hukum dan teori sosial, dan akhirnya 
dikuasai oleh logika dan metodologi ilmu-ilmu humaniora. Ia kemudian mengambil 
keputusan untuk membangun dasar filosofis yang meyakinkan  yang dapat 
menginterpretasikan dan menggambarkan interaksi sosial secara akurat. Dasar filosofis 
ini berada dalam wilayah yang terbatas tentang makna yang tercipta melalui interaksi 
dimana budaya dibangun dan diteguhkan kembali. Ini adalah budaya yang tidak bersifat 
permanen dan didasari oleh interpretasi dan ‘realitas berganda’ yang muncul melalui 
tindakan sosial. Suatu contoh lain yang kita gambarkan sebagai suatu pandangan 
simbolik tentang budaya. 
 

….pernyataan-pernyataan…dari T.S. Elliot dan Goethe, menunjukkan inspirasi 
para penyair  ke dalam fakta yang di dalamnya terkandung pemaknaan yang 
bersifat terbatas dari suatu karya seni tentang hubungan antar simbol, yang kita 
dapati sebagai esensi dari isi puisi itu, dan menjadi hal yang tidak penting bahkan 
mungkin berbahaya untuk mencari suatu skema yang menunjukkan elemen-
elemen hubungan simbolik yang dapat disimbolisasikan, jika elemen-elemen 
tersebut adalah obyek–obyek dalam kehidupan kita sehari-hari yang tak dapat 
disangkal. Akan tetapi hubungan dengan obyek-obyek ini tidak cocok, karena 
penggunaan elemen yang muncul itu hanya merupakan alat komunikasi. 
Sementara puisi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa umum, dimana ide 
disimbolkan lewat bahasa tersebut yang merupakan entitas yangsecara riil ada 
dalam wilayah makna makna puitis yang terbatas sifatnya.12 

 
Pengaruh tunggal yang utama dalam pemikirannya diberikan oleh filsuf Husserl (yang 
juga guru Heidegger) yang memperkenalkan ‘ilmu subyektif’, yakni suatu fenomenologi 
baru, yang mengkritik obyektivisme semua filsafat Barat pasca Socrates. Husserl 
memberi tiga aliran utama perkembangan intelektual bagi Schutz melalui ‘teori tentang 
kesengajaan’ (the theory of intentionality), suatu gagasan tentang intersubyektivitas (yang 
di dalamnya menggabungkan pembacaannya atas Weber), dan konsep ‘Lebenswelt’ 
(dunia yang hidup).  Kondisi-kondisi ini dirancang oleh  Schutz untuk mencari 
rekonsiliasi bagi pemikiran Weber tentang ‘sosiologi Verstehen’ dan pemikiran Husserl 
tentang ‘fenomenologi transendetal’. Pemikirannya ini telah membantu kita dalam 
pendekatan budaya. Pertama karena perhatian pada pemusatan kesadaran ‘yang dengan 
sengaja dirancang untuk memiliki tujuan’ (intentionality) yakni yang setuju bahwa 
kesadaran selalu merupakan kepedulian atas beberapa hal, yang menunjuk pada teori 
dialektika tentang ‘memahami’, yakni suatu rancangan kesadaran tentang keberadaan 
‘yang lain’(other) dan lebih signifikan lagi pada praktek yang mengandung subyektivitas 
melalui tindakan. Kedua, Schutz memusatkan analisanya bukan hanya pada subyek yang 
terisolasi tetapi pada suatu ruang yang mempertemukan subyek dengan budaya, atau 
suatu dunia intersubyektivitas, sesuatu yang sebelumnya diekplorasi oleh Weber dalam 
pemikirannya tentang pilihan dan tipolologi tindakan rasional melalui suatu diktum 
(pernyataan dogmatis), yakni: 
 



Kita seharusnya berbicara tentang ‘tindakan’ sejauh tindakan individu itu 
menyertakan makna subyektif bagi perilakunya - baik yang bersifat terbuka 
ataupun yang tertutup, baik yang diabaikan ataupun yang disepakati. Tindakan 
bersifat sosial sejauh makna subyektifnya dapat menjelaskan perilaku yang lain 
dan karena itu diorientasikan dalam prakteknya.13 

 
Pada akhirnya, Schutz mengajak kita untuk menguji kembali sifat-sifat orisinil dalam 
dunia yang hidup, dimana ‘sikap alamiah’ manusia cendrung dianggap sebagai sesuatu 
yang dapat diterima begitu saja (taken for-granted). Melalui perangkat yang diasumsikan 
sebagai ‘perspektif timbal balik’ semacam itu, dan ‘pokok-pokok pikiran yang dapat 
saling dipertukarkan’ (interchangeability of standpoints), sesuatu yang amat jarang 
menjadi topik pembahasan bagi analis sosial, tetapi menjadi suatu situs budaya yang 
aktif, yang dipandang sebagai proses sosial yang muncul dari tindakan sosial yang 
disengaja. Prakarsa teoritis Schutz diambil dan dikembangkan dalam pemikiran Thomas 
Luckmann dan Peter Berger, yang ditujukan pada konstruksi sosial semua realitas 
budaya.  
 
 
TALCOTT PARSONS DAN TEORI UMUM TENTANG TINDAKAN 
 
Parsons, yang teori sistem sosialnya kita bahas di awal berkenaan dengan konsep struktur 
sosial, berupaya untuk memberikan suatu skema yang menyatu bagi  ilmu sosial melalui 
teori tentang tindakan.  Meskipun, ia juga menaruh perhatian pada klarisifikasi konsep 
budaya sebagai konteks interaksi sosial yang sebenarnya. 
  

Mungkin pokok permasalahan pertama yang dapat secara singkat didiskusikan 
berkaitan dengan permasalahan budaya. Dalam teori antropologi tidak ada yang 
dapat disebut sebagai persetujuan yang pasti bagi definisi mengenai konsep 
budaya. Tetapi untuk tujuan-tujuan saat ini terdapat tiga catatan penting yang 
dapat diambil dari diskusi tersebut. Yang pertama bahwa budaya ditransmisikan 
dan terdiri dari warisan atau tradisi sosial. Kedua, bahwasanya budaya merupakan 
sesuatu yang dipelajari, jadi bukan suatu manifestasi, muatan tertentu dari sifat-
sifat genetik manusia. Ketiga bahwasanya budaya merupakan sesuatu yang dibagi 
bersama. Budaya, di satu sisi merupakan sesuatu yang dihasilkan (produk), 
sedangkan disisi lain merupakan faktor penentu sistem interaksi sosial manusia.14 

 
 
Ide Weber sangat membantu bagi Parsons, meskipun tujuan produk teoritis ini kurang 
dapat diidentifikasi secara orisinil, ketimbang apa yang kita lihat dari kasus Schutz. 
Parson dididik di Heidelberg dan meskipun kehilangan kesempatan untuk diajar oleh 
Weber, ia banyak dipengaruhi oleh tradisi neo-Kantinian dan keteguhannya pada 
pembentukan kategori yang tidak bervariasi sebagai dasar pemahaman sosial dan budaya. 
 

Awal teorisasi Parsons terdiri atas dua bagian, yakni yang terletak dalam masalah 
tatanan dan membawanya pada diskusi mengenai sistem-sistem, serta masalah kontrol 
yang menggiringnya pada ide tentang tindakan sosial. Ini bukanlah suatu masalah 



sederhana untuk menempatkan definisi yang eksplisit atas tindakan dalam pemikiran 
Parsons, akan tetapi Rocher telah berupaya untuk menyaring salah satu pemikiran 
Parsons itu untuk kita : 
 

Tindakan sosial…adalah semua perilaku manusia yang dimotivasi dan diarahkan 
oleh pemaknaan dimana aktormempersepsikannya secara berbeda dalam dunia 
eksternal, yaitu makna yang menjadi pertimbangan seseorang dan karena makna 
itulah seseorang memberikan responnya. Jadi gambaran esensial atas tindakan 
sosial adalah sensitivitas aktor terhadap pemaknaan mengenai orang lain dan hal-
hal yang berhubungan dengan dirinya, atau persepsinya pada makna tersebut serta 
reaksinya terhadap pesan-pesan yang disampaikan.15 

 
Pandangan ini menyerupai definisi Weber, tetapi di tangan Parsons konsep itu berubah ke 
dalam level abstraksi yang ekstrim. Dalam teori Parsons tentang tindakan, obyek sosial 
yang fundamental merupakan ‘kesatuan tindakan’ yang dikombinasikan setidaknya 
dengan salah satu obyek sosial lainnya, yang terdiri dari ‘kumpulan tindakan’ atau 
‘interaksi’ antara ego dengan perubahan. Interaksi menempati medan (ruang) budaya 
yang dirancang secara kultural, atau apa yang sering disebut sebagai obyek simbolik. 
Tindakan sosial benar-benar tergantung pada lokasinya di dalam budaya. Ini (seperti yang 
ditunjukkan dalam kutipan di atas) memiliki makna esensial dan karenanya dipraktekkan 
melalui simbolisme. Hanya melalui tanda dan simbol, aktor dapat berhubungan dengan 
dunianya. Melalui simbolisme seseorang dapat mengakses untuk memberikan penilaian 
dalam upaya mempraktekkan kontrol atas lingkungannya. Tanpa sifat-sifat kultural atau 
situasi simbolik menurut Parsons, tidak akan ada interaksi. Interaksi simbolik merupakan 
media hubungan atau ikatan yang merekatkan kebersamaan orang dalam komunikasi. 
Jika tindakan manusia selalu dan dimanapun, diharapkan untuk mendiami suatu 
perangkat sistem maka sistem semacam itu berdampak pada budaya secara instrinsik. 
Sistem-sistem itu secara potensial merupakan seluruh dunia simbolik yang tak terbatas di 
dalam semua perilaku yang membutuhkan makna yang ditujukan baik oleh ego maupun 
perubahan.  
 

Obyek budaya adalah elemen-elemen simbolik tradisi budaya, ide-ide atau 
kepercayaan, simbol-simbol ekspresif atau pola-pola nilai lebih jauh karena 
elemen-elemen simbolik itu diperlakukan sebagai obyek situasional oleh ego dan 
yang tidak ‘diinternalisasikan’ sebagai elemen yang terdapat dalam struktur 
kepribadian seseorang.16 

 
Penalaran Parsons mulai terungkap, yaitu ketika kita mulai mengenali suatu kontinuitas 
dalam pemaknaaan yang dipertahankan pada semua level dalam sistem sosial, mulai dari 
ketidaksadaran individu, kesadaran individu dan kesadaran kolektif, hingga bahkan dari 
prasyarat fungsional suatu sistem. Isomorfisme (bentuk-bentuk yang serupa) yang stabil 
dan menyatu ini memberi keyakinan bahwa masalah sosiologis di masa lalu mengenai 
tatanan, dikontrol dalam pengetesan oleh berbagai perspektif komplementer yang 
disepakati melalui institusi-intitusi masyarakat dan budayanya. 
 



Teorema (suatu preposisi yang harus dibuktikan) yang paling mendasar dari teori 
tentang tindakan sepertinya menjadi struktur sistem-sistem tindakan yang terdiri 
dalam pola-pola pemaknaan budaya, yang terinstitusionalisasi (dalam sistem 
sosial dan budaya) dan, atau terinternalisasi (dalam kepribadian dan organisme). 
Hal ini bukan merupakan preposisi yang jelas untuk hal-hal yang dapat diterima 
secara umum yang teruji oleh sejarah perilaku manusia yang panjang dan 
kompleks, serta teori lainnya yang mereduksi perilaku manusia  ….17 

 
Apa yang dirujuk Parsons di sini sebagai ‘teorema’ merupakan pertimbangan unsur 
timbal balik dalam perspektif kolektif dan individu, dengan menunjukkan bahwa 
keduanya (perspektif kolektif dan individu) mengakar baik dalam pola budaya yang pada 
gilirannya merupakan realitas dalam kesadaran individu, serta dalam dunia kolektif 
simbolisme. 
 
  Oleh Garfinkel, murid Parsons yang mengaplikasikan inspirasi Schultz, ‘reifikasi’ 
(penciptaan ide yang abstrak menjadi riil) secara terang-terangan dalam pemikiran 
Parsons tentang sistem yang mengakibatkan permasalahan ‘demistifikasi (penjelasan 
tentang suatu misteri sehingga menjadi lebih masuk akal) tindakan’, digunakan untuk 
memulai dan mengulang proyek Parsonian, serta menyelidiki ‘misteri yang menakjubkan 
di dalamnya’, suatu penegasan sehari-hari atas realitas budaya melalui praktek-praktek 
rutin sesuatu yang biasanya kita terima apa adanya (taken for-granted) dalam tindakan 
sosial. 
 
 
 
GEERTZ  DAN ANTROPOLOGI INTERPRETIF 
 
Clifford Geerts adalah seorang antropolog kontemporer Amerika yang secara langsung 
mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan tradisi Verstende dalam ilmu sosial dan 
menempatkan idenya tentang budaya secara ketat dalam konteks tindakan sosial yang 
sedang berlangsung dan dapat diinterpretasikan, baik pada aktor sosial maupun teoritisi 
sosial. Ia secara jelas memahami budaya sebagai jaringan simbolik, yang bersifat 
paradoks menurut skema klasifikasi saya, merujuk pada ‘semiotik’, sebagaimana 
dinyatakannya dalam kutipan berikut : 
 

Konsep mengenai budaya yang saya dukung, secara esensial adalah semiotik. 
Percayalah pada Max Weber yang mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk 
yang terkurung dalam ‘jaring-jaring’ signifikansi (konsekuensi atas suatu dampak 
yang penting) yang ia sendiri berotasi (berputar-putar) di dalam jaring-jaring itu. 
Saya menganggap budaya merupakan jaring-jaring itu, oleh karena itu analisa 
mengenai hal tersebut bukan merupakan suatu ilmu yang bersifat eksperimental 
dalam mencari suatu hukum, melainkan suatu ilmu interpretatif  untuk mencari 
makna. Hal ini menjelaskan kesulitan yang saya alami, menerjemahkan ekspresi-
ekspresi sosial pada permukaannya yang membingungkan.18 

 
 



Geertz, melalui perhatiannya terhadap proses mental aktif, memiliki banyak persamaan 
dengan prinsip-prinsip idealisme klasik, meskipun dia berupaya untuk menjelaskan 
bahwa perbedaan semacam itu tidak berfungsi lagi. Praktek etnografi lebih merupakan 
riset daripada spekulasinya, sangat berakar dalam konteks yang hidup dalam masyarakat 
sesuatu yang berlawanang dengan apa yang dilihatnya sebagai perilaku dominan 
intelektual moderen: ‘para antropolog telah mundur dari aspek kekhususan budaya ketika 
muncul suatu pertanyaan untuk mendefinisikan manusia dan sebaliknya justru membuat 
perlindungan dalam dunia yang berdarah-darah’.19  Pendekatannya yang simbolik dan 
mentalis, lebih banyak tergantung diri pada penggambaran atas apa yang dilihatnya 
sebagai lapisan-lapisan mediasi (perantara) seperti mood (keadaan pikiran), motivasi dan 
konsepsi, atau antara sistem simbol dengan penggunaan fakta untuk mengkonstruksikan 
realitas yang bersifat artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini ia menyusun 
secara pasti pertimbangan tentang seluruh aspek budaya mulai dari kekerabatan sampai 
ke agama, dari politik ke ekonomi, yang semuanya ditujukan pada tindakan sosial yang 
didasari oleh pikiran, baik dalam bentuk-bentuk kesadaran dan ketidaksadaran. 
Fenomena yakng terakhir yakni ketidaksadaran, menempatkannya dalam suatu hubungan 
antara psikoanalis dengan strukturalisme, tetapi lagi-lagi ia menandai perbedaannya 
dengan teoritisi lain, yang terletak pada metode. Geertz merekomendasikan kajian 
fenomena budaya melalui suatu keterlibatan dalam penelitian lapangan secara empirik, 
yaitu suatu pendekatan etnografi yang bukan sekedar suatu rangkaian teknik, melainkan 
suatu hubungan antar manusia, atau suatu sikap perilaku (attitude). Geertz mencari 
‘perluasan dalam dunia wacana manusia’20 melalui pemahaman atas makna suatu simbol 
atau pengelompokkan (kluster) simbol-simbol bagi orang yang mengenakannya (apa 
yang sering disebut dengan analisa ‘emic’ yang berlawanan dengan analisa ‘etis’), suatu 
penjelasan praktis mengenai lokasi. Ini semua mempertahankan keyakinannya yang 
penting bahwa budaya bukanlah suatu sumber bagi penjelasan hubungan kausalitas 
(sebab akibat) melainkan suatu konteks kemampuan kecerdasan manusia. Geertz 
menyebut metode ini sebagai ‘thick description’ (deskripsi mendalam) yang melampaui 
deskripsi tentang ‘apa yang terjadi’ menjadi pekerjaan tanpa batas yang belum 
terselesaikan dalam menjelaskan struktur atas signikansi, yang didalamnya menjelaskan 
makna atas kapan, dimana dan bagaimana ‘apa yang terjadi’ itu berlangsung. 
 

Entusiasme dan optimisme yang ia letakkan dalam program itu agak menantang, 
dan sungguh-sungguh aneh sebagai suatu pertimbangan yang bersifat reduksionis atau 
esensialis tentang budaya. 
 

Analisis budaya secara instrinsik belumlah lengkap, dan yang lebih parah dari itu, 
semakin dalam analisis itu berjalan, semakin kurang lengkap. Ini adalah suatu 
ilmu yang aneh, yang kebanyakan para penganutnya menceritakan pernyataan-
pernyataan yang menggetarkan, untuk pergi ke suatu tempat dengan permasalahan 
untuk memperkuat kecurigaan, baik untuk diri kita sendiri dan orang lain, yang 
kita tidak dapat menemukannya dengan baik. Tetapi, sejalan dengan cara 
menggoyahkan orang-orang yang penuh basi-basi lewat pertanyaan-pertanyaan 
yang tidak akurat (berputar-putar), seperti itulah menjadi seorang etnografer.21 

 
 



LÉVI-STRAUSS DAN STRUKTURALISME 
 
Pembahasan ini mungkin hanya dianggap sebagai suatu wilayah marjinal yang tepat 
untuk diskusi tentang strukturalisme, tetapi mungkin ada cara penempatan yang lain atas 
skema klasifikasi yang saya buat. Strukturalisme tidak keluar dari kategori saya, seperti 
halnya menjustifikasi sebuah bab tersendiri untuk itu, dan selanjutnya saya 
pertimbangkan sebagai teori yang berkenaan dengan produksi budaya. Oleh karena itu 
saya akan berupaya untuk memuatnya disana dengan alasan untuk melanjutkan kembali 
diskusi secara lebih gamblang dengan tradisi idealisme filosofis, suatu latar-belakang 
untuk seluruh pendekatan budaya dan tindakan sosial sebagaimana yang dilakukan 
sebelumnya. Lévi-Strauss tidak mencampur-adukkan perhatiannya yang beraliran filsafat 
neo-Kantian ke dalam konteks masyarakat akademis Jerman, sebaliknya ia justru  
mencari perlindungan dari dua intelektual Perancis yang diakuinya memiliki pengaruh 
terhadap pemikirannya yakni, Durkheim dan Mauss. Kantinianisme sosial Durkheim atau 
‘idealisme yang halus’ sesuatu yang sebelumnya sudah kita bahas berkenaan dengan 
sudut pandang simbolik versus sudut pandang semiotik tentang budaya dan struktur 
sosial. Marcel Mauss mengembangkan lebih jauh elemen-elemen idealis dalam 
mempertimbangkan tindakan sosial melalui pemikirannya tentang ‘representasi kolektif’. 
Ini merupakan penyesuaian-penyesuaian yang lebih bersifat umum dan secara psikologis 
bersifat timbal balik, yang secara umum berlaku bagi seluruh umat manusia. Ia 
memberikan contoh-contoh yang berhasil tentang dua cara mempertimbangkan 
kewajiban dan sumber-sumber motivasi melalui kajiannya dalam The Gift (Pemberian).  
 

Sifat universal tindakan kognitif manusia menjadi pusat perhatian dalam 
pemikiran Lévi-Strauss. Apapun variabel-variabel yang bersifat konstan mengenai  
bentuk-bentuk kebudayaan manusia di seluruh tempat (‘synchronic’) dan di sepanjang 
zaman (‘diachronic’), variabel-variabel itu menegaskan bahwa pikiran manusia selalu 
berfungsi dengan cara yang sama. Tindakan sosial dalam formasi, reproduksi dan juga 
adaptasi budaya aktual, menjadi tujuan-tujuan analisis strukturalis, suatu manifestasi 
permukaan dari serangkaian pola-pola utama yang terinternalisasi secara mendalam pada 
level kognisi struktural yang mendalam. Budaya-budaya tertentu, kemudian merupakan 
transformasi spesifik secara sosio-historis suatu sistem aturan yang tidak disadari, bersifat 
universal dan imanen (tetap bertahan dalam diri manusia itu sendiri). Determinisme ini 
tersebar melalui spesifikasi-spesifikasi dalam suatu transformasi. 
 

Baik ketika kita melihat analisa Lévi-Strauss tentang sistem kekerabatan, lewat 
praktek inses yang bersifat tabu, yang mengatur pertukaran kaum perempuan, pemikiran 
Chomsky tentang ‘bahasa universal’ yang secara langsung berkaitan dengan fleksibilitas 
kapasitas setiap anak mananapun untuk menerima bahasa apapun, atau penyelidikan 
Piaget tentang epistemologi genetik yang memberi keyakinan tentang kebiasaan dan 
keteraturan dalam tahapan perkembangan kognisi ‘anak’, pada kenyataannya kita 
menengok kembali ke belakang tentang representasi-representasi yang siftanya tidak 
kekal yang telah menjadikan budaya modern kembali ke posisi pemikiran Decartes yang 
meletakkan manusia pada fokus alam semesta dan juga pada pemikiran Kant bahwa 
‘fokus’ itu berada dalam ruang yang terus-menerus melahirkan konsekuensi (a priori 



continua of space), hubungan antar waktu dan hubungan sebab akibat yang  tak 
terhindarkan.  
 

Strukturalisme memungkinkan kita lebih jauh untuk mengarah pada ‘homologi’, 
atau kesamaan-kesamaan dalam konfigurasi, antar fenomena budaya yang berjarak satu 
dengan lainnya. Kita mendeteksi suatu kontinuitas yang tak berujung antara perenungan 
Roland Barthes tentang apa arti pentingnya budaya dalam sebuah makanan kaitannya 
dengan pilihan dan mata-rantai yang tersedian lewat sebuah menu, dengan upaya Jacques 
Lacan untuk memperbaiki transformasi yang salah dalam suatu pembebasan kegilaan 
dalam menghadapi makna kolektif suatu bahasa. Dan Lévi-Strauss membawa kita ke 
dalam produksi unik suatu potongan musik orkestra sebagai suatu rekaman kombinasi 
melodi dan harmoni. 
 

Strukturalisme, dalam refleksi, merupakan suatu representasi besar dalam 
hubungan antara budaya dan tindakan sosial.   
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Bab 4 
Budaya dan Materialisme 

 
 
 

Di dalam kasus seni sering kita dengar terdapat periode-periode tertentu yang 
berkembang yang tidak dimaksutkan untuk menyeimbangkan perkembangan 
umum masyarakat, disinilah pada dasar materialnya, terletak kerangka-kerangka 
organisasi dalam perkembangan masyararakat. Contohnya ketika membandingkan 
orang Yunani dengan orang modern atau Shakespeare dalam kasus mengenai 
bentuk-bentuk seni tertentu, seperti epos (narasi dari mulut ke mulut tentang suatu 
kepahlawanan). Kita bahkan mengakui bahwa narasi seperti itu tidak pernah bisa 
diproduksi secara universal dalam bentuk-bentuk klasik pembuatan epos hanya 
ketika produksi artistik itu dimulai. Jadi, dalam dunia artistik formasi-formasi 
tertentu secara penting sangat dimungkinkan, semata-mata untuk suatu tahapan 
primitif perkembangan seni. Jika hal ini berlaku bagi hubungan keterkaitan antara 
berbagai medote dalam ruang seni, tidak begitu mengejutkan bahwa hal tersebut 
seharusnya menjadi kasus di dalam hubungan dunia artistik bagi perkembangan 
umum masyarakat.1 

 
Karya Karl Marx mungkin lebih dari sekedar sebuah tulisan seperti yang dibuat teoritisi 
sosial lainnya. Ia menggambarkan perumpamaan-perumpamaan and paradoks dalam 
teoritisasi yang dibuatnya. Meskipun dapat dikatakan bahwa pemikiran Marx ini hanya 
dapat ditantang oleh Yesus Kristus dan Sigmund Freud tentang status yang bisa diperoleh 
melalui seberapa besar pengaruh mereka terhadap kehidupan orang di dalam dunia 
moderen, dan itu bukan satu-satunya pesan yang ingin dimaksutkan. Kasus yang 
sesungguhnya menunjukkan jauh lebih banyak pengikut-pengikut pemikiran Marx yang 
sangat mungkin untuk diinterpretasikan, daripada apa yang kita dapati disini. Ada dua 
pemikiran yang dianut oleh para pengikut itu, yakni yang dapat kita jelaskan sebagai 
pikiran Marx di awal usianya, dan pikiran Marx di akhir usianya. Yang pertama adalah 
mereka yang mengikuti Marx yang humanis dan ilmiah, sedang yang kedua adalah para 
penganut pemikiran yang strukturalis, kasar, dan ideologi Marxisme-Leninisme. Pokok 
utama dalam konteks monografi budaya, menurut saya, bukan merupakan upaya untuk 
memperoleh persebaran versi atas pengaruh pemikiran Marx, bukan pula tentang 
pembacaan ‘yang benar’ mengenai Marx. Melainkan suatu keinginan yang saya harap 
dapat ditunjukkan dalam bab ini, yakni mengutip Marx sebagai sumber utama pemikiran 
tentang budaya dalam kaitan dengan materialisme. Hal ini juga hanya merupakan suatu 
formulasi (meskipun sangat dominan), dan karya-karya Marx mungkin dapat dilihat 
secara seimbang sebagai sumbangan suatu perdebatan atas budaya dan tindakan sosial, 
serta stratifikasi dan struktur sosial.  
 

Saya akan melanjutkan analisa mengenai beragam aliran neo-Marxisme mulai 
dari Gramsci dan Lukacs, sampai ke Goldman dan Benjamin, juga karya Raymond 
Williams, dalam rangka menilai berbagai kontribusi mereka terhadap pemahaman kita 
tentang budaya. Beberapa teori mereka secara langsung berkaitan dengan basis material,  
sementara teori yang lainnya dipengaruhi oleh Hegel dan fenomenologi, bergeser jauh 



menuju suatu pandangan yang semi-otonom tentang budaya, seluruh pokok-pokok 
pemikiran neo-Marxisme ini nyaris membuat pemikiran tersebut keluar dari dua kategori 
pemikiran Marx. Meskipun begitu, saya seharusnya menjustifikasi pengelompokan ini 
berdasarkan setiap teoritisi yang muatan teorinya menunjukkan kesetiaan utama terhadap 
Marx melalui pemikiran yang mereka sampaikan. 
 

Mari kita mulai dengan melihat Marx sebagai pencetus tradisi yang berkaitan 
dengan fenomena budaya ini. Pada awalnya saya ingin memandang karya ini dalam 
hubungannya dengan dikotomi epistemologi klasik antara idealisme dan materialisme 
yang terdapat di dalam konteks filsafat dan teori sosial. Dikotomi itu telah menghasilkan 
persoalan mengenai pengetahuan yang secara tipikal diajukan lewat teori rasionalitas 
praktek (theory of practical reason) dan  teori rasionalitas ‘murni’ (theory of pure 
reason). Teori yang pertama yakni teori alasan praktis menekankan bahwa kehidupan 
manusia dalam dunia nyata yang belum sepenuhnya terbentuk (preconstituted) yang 
memiliki status ‘kebenaran’ faktual secara intrinsik. Dunia semacam itu memiliki 
dampak terhadap individu. Aktivitas ‘memahami’ lalu merupakan penerimaan informasi 
dari dunia luar. Umat manusia hidup dalam suatu relasi kepatuhan baik terhadap budaya 
maupun alam. Kita mencari pengetahuan melalui perenungan pasif atas struktur obyektif. 
Teori deterministik semacam ini merupakan suatu variasi materialisme.  
 

Di sisi lain teori rasionalitas ‘murni’, didasari oleh suatu premis bahwa hal 
terpenting yang terpusat bagi umat manusia adalah bentuk-bentuk kesadaran. Bisa 
dikatakan bahwa teori semacam ini menaruh perhatian pada kapasitas individu mengatur 
diri sendiri dan menggunakan kapasitas itu untuk menghadapi dunia. Tindakan 
‘pemahami’ mengubah  proses ‘perolehan’ atau penerimaan pasif  menjadi ‘penciptaan’ 
atau proses pembentukan ‘aktif’. Pandangan yang membebaskan pikiran semacam ini, 
jelas-jelas akan mencontohkan suatu versi idealisme. 
 

Pada teori yang pertama, permasalahan yang mendahului pikiran, sementara pada 
teori yang kedua, pikiran yang mendahului masalah. Permasalahan dalam setiap kasus  
dapat dipahami sebagai peletakan kembali representasi-representasi yang dapat kita 
anggap sebagai ‘hal-hal yang berhubungan dengan budaya’. 
 

Mari kita mengikuti metode Marx melalui suatu pemahaman tentang budaya. 
Salah satu prinsip yang secara konvensional digambarkan oleh Marx adalah sintesa 
dikotomi yang dibuatnya antara materialisme dan idealisme. Kompleksitas pemikirannya 
berasal dari ketidakmampuannya untuk menstabilkan sintesa seperti itu, serta 
mengkombinasikan pengaruh-pengaruh para pendahulunya. Karya Marx dipengaruhi 
oleh pemikiran idealisme-rasional Hegel berkenaan dengan pemikiran mengenai 
‘kesadaran murni’, dan juga oleh filsafat materialisme Feuerbach berkaitan dengan 
gagasannya tentang ‘alam’ dan ‘basis material’. Kompleksitas dari filsafat keduanya yang 
eksplisit itu lebih lanjut dikombinasikan oleh Marx untuk kemudian menjadi bahan kritik, 
atau bahkan untuk ditolak. Ini bukan bermaksud untuk secara implisit menunjukkan 
bahwa Marx hanyalah sekedar membuat kompilasi pengaruh  dari para teoritisi 
pendahulunya itu. Arti penting kontribusi Marx yang kekal dilahirkan lewat inovasinya 
sebagai ilmuwan yang bercirikan metode yang sekarang kita sebut sebagai ‘materialisme 



historis’.  Pemikiran utama Marx secara luas berkaitan dengan sifat-sifat materialistik, 
dimana tulisannya itu sebagian merupakan tujuan dan sebagian lain merupakan 
penegasan interpretasi mekanis yang dilakukannya sebagai salah satu pengikut Engels. 
Pada kenyataannya, Marx memformulasikan dialektika sebagai cara berbicara pada 
dunia, sementara Engels secara khusus dalam the Dialectis of Nature (Dialektika Alam) 
membuatnya sebagai metode cetak-biru (prinsip-prinsip dasar) untuk menganalisa dunia. 
Konsep alam menurut Engels, sebagaimana Feuerbach dan pakar empirik Inggris, 
dikonseptualisasikan sebagai suatu hal yang tidak aktif, meyakinkan, dan tidak 
transparan. Di sisi lain menurut Hegel, alam dikontruksikan sebagai ‘roh (jiwa)’ dalam 
keadaan diri yang terasing (teralienasi). Rasionalitas dan ide-ide berakar dalam manusia 
dan karenanya eksistensi ekternal tidak terlalu penting, yakni bahwasanya pada akhirnya 
tidak ada keterasingan bagi kesadaran dan keberadaan manusia. Hegel melihat dikotomi 
idealis-materialis sebagai sesuatu yang merefleksikan pola-pola antara majikan-budak 
dalam hubungan-hubungan di dunia. Dikotomi idealis melibatkan unsur pemaksaan ide-
ide dan dikotomi strukturalis mengindikasikan suatu struktur yang memaksakan 
keterbatasaan. Pembagian semacam itu dalam berbagai kemungkinan kesadaran manusia 
antara ‘subyek’ dan ‘obyek’ dijelaskan oleh Marx berdasarkan konsepnya tentang 
‘alienasi’ (keterasingan). Pemikiran Marx kemudian dipandang sebagai penjungkir-
balikan tesis Hegel, sesuatu yang dapat memiliki perhatian utama berkaitan dengan 
keterikatan kesadaran dan kemungkinan emansipasi kreatif diri manusia atau legitimasi 
yang mutlak. Marx mengolahnya melalui konsep tentang ‘kesadaran’. Ia berpikir bahwa 
alam tidak dapat dibahas seakan-akan  alam itu terpisah dari tindakan manusia. Ini karena 
alam, sebagai obyek yang potensial bagi pengetahuan manusia, telah dipengaruhi oleh 
kontak manusia sebelumnya, dan harus terus berlanjut untuk merencanakan atau 
memahami tindakan manusia lebih jauh dalam teoritisasi. Sehingga Marx cenderung 
untuk berbicara tentang ‘alam yang dihumanisasikan’ atau ‘kepekaan’ lebih dari sekedar 
data obyektif yang faktual. Jadi sepertinya seluruh ‘alam’ bergerak dengan cepat dengan 
usaha produktif manusia. 
 

Penguasa meniadakan seluruh materialisme yang ada hingga kini (termasuk 
Feuerbach), yakni bahwasanya realitas dan kepekaan, hanya dianggap dalam 
bentuk obyek atau perenungan, bukan sebagai aktivitas manusia dengan 
kepekaannya, atau hanya bersifat praktis, dan bukan secara subyektif.  Oleh 
karena itu, dalam kontradiksi materialisme, sisi aktif dikembangkan secara 
abstrak oleh idealisme, yang tentu saja aktivitas kepekaan semacam itu tidak 
sungguh-sungguh disadari. Feurbach menginginkan obyek-obyek kepekaan 
berjarak dari pemikiran tentang obyek, tetapi ia sendiri tidak menganggap 
bahwasanya aktivitas manusia itu sendiri sebagai aktivitas yang bersifat obyektif.2  

 
Analisis-analisis Marx beroperasi dalam pemaknaan atas realitas sebagaimana yang 
dicontohkan oleh Wirklichkeit, yakni yang menyiratkan penciptaan awal dunia melalui 
tenaga kerja manusia, dan melanjutkannya dengan produksi atau pembentukan dengan 
cara-cara yang sama. Berkaitan dengan hal ini, Marx mengarahkan kita pada alam 
pemikiran konservatif doktrin klasik materialisme-idealisme yang berasal dari filsafat 
materialisme Feuerbach yang ditulisnya dalam The German Ideology (Ideologi Jerman), 
yang menyatakan bahwa apabila dunia bukanlah produk hasil pemikiran manusia maka 



kini kita mulai mengubahnya melalui tenaga kerja manusia. Sementara itu, dari idealisme 
Hegel yang spekulatif, Marx juga menunjukkan pada kita bahwa teorisasi semacam itu 
benar-benar tidak merefleksikan apa yang menjadi latar belakang produksi itu sendiri, 
yang kemudian setidaknya secara implisit berarti harus menerima latar belakang ini 
sebagai sesuatu yang tak bisa ditolak, sebagaimana yang dikatakan oleh Marx: ‘Tidak ada 
satupun filsuf-filsuf (yang beraliran Hegelian) ini yang mencoba untuk menelusuri 
hubungan antara filsafat Jerman dengan realitas Jerman itu sendiri, atau kaitan antara 
kritik mereka dengan materi  yang ada di seputar mereka sendiri.’3 
 

Avineri4 mengatakan bahwa apa yang dilihat Marx merupakan gambaran 
konstruksi kesadaran manusia yang tidak dapat dibatasi hanya sekedar sebagai kognisi. 
Tindakan kognitif harus dilihat sebagai keseluruhan proses dari perkembangan dan 
evolusi realitas. Sementara praktek membiasakan diri dengan realitas, secara refleksif 
melibatkan terbentuknya tindakan, serta formulasi dan perubahan realitas. Inilah yang 
dimaksutkan oleh Marx sebagai ‘praksis’, yang menjadi acuan dalam memahami 
pendekatan Marxis tentang kebudayaan. 
 

Persoalan yang terus mengganggu dan selalu ada dalam pemikiran Marx berasal 
dari keinginannya untuk membayangkan kondisi-kondisi apa yang mampu menyediakan 
produksi praksis secara spontan dan kreatif  oleh kebanyakan orang ‘untuk diri mereka 
sendiri’. Lalu, apakah yang menjadi asal-usul munculnya praksis, bagaimana praksis 
dilahirkan? Dapat dilacak dari pemikirannya, suatu metode yang sepertinya merangkul, 
atau bahkan melampaui batasan dikotomi epistemologis klasik antara idealisme dan 
materialisme. Marx nyaris putus asa dalam mengindikasikan apa yang mengontrol 
kesadaran kaum borjuis dan pengetahuan positivistik atas kesadaran itu sebagai sesuatu 
yang diletakkan pada pencapaian kehidupan praksis semua orang. Secara konsekuen 
perhatiannya pada dua pokok pemikiran tentang kesadaran tersebut dan gambaran tentang 
suatu masyarakat yang ‘memungkinkan’ di masa depan, mendorong Marx menciptakan 
teori tentang bentuk-bentuk kesadaran yang tidak sempurna dalam batasan konsep 
ideologi. Teori ini, seperti yang kita ketahui, telah menjadi konsep yang amat dihargai 
dalam pemahaman tentang  budaya dan analisis representasi budaya. Posisi teoritik ini 
bermanfaat untuk melihat tesis Marx yang terdapat dalam ‘Ideologi Jerman’ karena 
menjadi landasan penting untuk memahami apa yang sekarang kita anggap sebagai sudut 
pandang materialis dalam hubungan kausalitas antara keadaan konkrit apapun atas suatu 
permasalahan dengan manifestasi korelasi antara fakta dan idealisme, serta manifestasi 
simbolik dan budaya yang menyertai atau bahkan yang tersedia dalam permasalahan itu 
sendiri. Dalam pemikiran utamanya ini, Marx memenuhi dua tahapan tujuan. Pada satu 
tahapan, ia  memisahkan dirinya sendiri dari sistem filsafat spekulatif Hegelian yang 
sehari-hari banyak memenuhi pikirannya, sedangkan pada tahapan yang lain, ia 
mengajukan pandangannya yang orisinil tentang sejarah. Tahapan yang pertama 
berfungsi sebagai cara-cara yang bersifat praktis untuk menunjukkan tahapan yang 
kedua, yakni untuk mengatakan bahwa Marx mencontohkan hubungan antara filsuf-filsuf 
kontemporer Jerman itu dengan struktur sosial tertentu yang telah memunculkan para 
filsuf tersebut sebagai pengusung  ‘ideologi Jerman’. Di dalam ideologi tersebut terdapat 
distorsi yang ikut terlibat dalam sudut pandang para filsuf tentang dunia mereka 



dikarenakan hubungan mereka terhadap sumber-sumber kekuasaan dan karakter-karakter 
di dunia semacam itu. 
 

Ideologi Jerman merupakan pemikiran yang dinamis sekaligus puitis, yang bagi 
para pengikut aliran Marxis strukturalis-kontemporer, seperti Althusser, digambarkan 
sebagai suatu  polemik, humanis, dan ideologis, suatu pemikiran yang bahkan menolak 
‘perpecahan epistemologi’ yang terdahulu serta melahirkan Marxisme ilmiah secara 
nyata. Meski demikian, kekayaan dan inspirasi yang diperoleh dari teks dalam buku itu 
terletak pada perkembangan formulasi hubungan antara ide (gagasan) dengan kehidupan 
material. Hal ini jelas-jelas tidak dapat digambarkan dalam pemikiran-pemikiran klasik 
terdahulu, karena metafora yang digunakan oleh Marx disini, sungguh-sungguh 
merupakan ide yang sangat cerdas:  
 

Produksi ide, konsepsi, atau kesadaran, pada awalnya secara langsung merupakan 
proses yang saling berkaitan antara aktivitas material, keterlibatan material 
dengan  manusia, atau suatu bahasa dalam kehidupan nyata. Anggapan atau 
pikiran tentang keterlibatan mental manusia, muncul pada fase ini sebagai sesuatu 
yang secara langsung muncul dari tingkah-laku material. Hal yang sama berlaku 
pada produksi mental sebagai sesuatu yang diekspresikan lewat bahasa politik, 
hukum, moralitas, agama, serta hal-hal metafisik yang ditunjukkan orang. 
Manusia adalah produser konsepsi dan ide-ide untuk sendiri mereka sendiri. 
Secara nyata manusia adalah makhluk yang aktif karena mereka dikondisikan 
oleh suatu perkembangan definitif dari kekuatan produktif mereka dan 
keterlibatan yang berhubungan dengan kekuatan itu hingga mencapai bentuk-
bentuknya yang paling mutakhir. Kesadaran tidak pernah bisa menjadi sesuatu 
yang lain, selain eksistensi yang disadari dan eksistensi manusia merupakan 
proses kehidupan aktual mereka.  Jika dalam semua ideologi manusia dan kondisi 
disekitarnya muncul secara terbalik seperti di dalam suatu camera obscura (suatu 
kamera atau kotak gelap yang memiliki lubang kecil yang dengan menekan atau 
memutar tombol tertentu maka kita dapat melihat gambar/slide yang 
diproyeksikan secara silih berganti di dalamnya seolah-olah menjadi besar), 
fenomena ini tumbuh pesat dari proses kehidupan historis mereka seperti 
menjungkir-balikkan obyek pada retina mata kita, maka hal yang sama terjadi 
pada proses kehidupan fisik mereka. 

 
Kebalikan dari filsafat Jerman yang seakan-akan diturunkan dari surga ke dunia, 
disini kita justru naik dari bumi ke surga. Yakni untuk mengatakan bahwa kita 
tidak merekayasa apa-apa saja yang dikatakan, dibayangkan, dan dianggap oleh 
manusia, tidak pula untuk merekayasa apa-apa saja yang dapat kita narasikan, dari 
pikiran, gambaran dan anggapan manusia secara personal. Yang kita rekayasa 
adalah suatu proses yang riil dari kehidupan manusia sebagai mahluk yang aktif 
yang ditunjukkan dalam perkembangan refleksi-refleksi ideologis. Ilusi-ilusi yang 
terbentuk dalam otak manusia secara mendasar juga mensublimasikan (mengubah 
satu bentuk ke bentuk yang lain) proses kehidupan material yang secara empirik 
dapat diuji kebenarannya menjadi presis-premis material yang mengikat. 
Moralitas, agama, dan kepercayaan pada hal-hal metafisik, semuanya merupakan 



sisa-sisa ideologi dan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan kesadaran yang tidak 
lagi mempertahankan suatu kebebasan yang semu. Hal-hal semacam itu tidak 
memiliki sejarah dan perkembangan, tetapi manusialah yang mengembangkan 
produksi material dan keterlibatan mental mereka, yang berubah sejalan dengan 
eksistensi riil, pemikiran  dan produk pemikiran mereka sendiri. Kehidupan tidak 
ditentukan oleh kesadaran tetapi kesadaran ditentukan oleh kehidupan.5 

 
Meskipun gambaran dan isyarat-isyarat dalam kutipan di atas, dalm banyak hal 
merupakan suatu pertimbangan hubungan antara basis dan superstruktur yang tidak stabil 
dan tidak konsisten. Gambaran dan isyarat itu secara keseluruhan menunjuk pada suatu 
beban yang lebih besar yang menjadi signifikansi dan keampuhan faktor-faktor material 
sebagai realitas primer, sedangkan ide-ide dan sistem kepercayaan sebagai realitas 
sekunder yang muncul dari realitas primer. Sumber-sumber bacaan mengenai reduksi 
materialis lebih lanjut didukung dalam diskusi Marx berikutnya tentang tahapan-tahapan  
historis dalam perkembangan sosial berkenaan dengan berbagai ‘bentuk produksi’ yang 
berbeda-beda seperti ‘komunisme primitif’, ‘feodalisme’ dan ‘kapitalisme’. Metode 
pemikiran dalam setiap zaman ini memunculkan hubungan antar orang yang dibangun 
berdasarkan pembagian kerja ekonomi. Cara hidup atau budaya orang kemudian 
ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi tentu saja, secara lebih halus. Suatu budaya 
diorganisir dalam hubungan dengan serangkaian kepentingan dalam masyarakat dan 
kepentingan dominan merupakan artikulasi kekuasaan. Kekuasaan pada gilirannya, 
jarang dimanifestasikan hanya semata-mata sebagai kekuatan fisik, melainkan dimediasi 
melalui sistem yang terdapat dalam stratifikasi masyarakat (berhubungan dengan kelas, 
gender, ras, kemampuan, umur dan lain-lain) yang secara umum diterima begitu saja oleh 
sebagian besar orang, hampir di sepanjang zaman. Dalam hubungannya dengan budaya, 
Marx mengatakan pada kita tentang hubungan antara ide dengan sistem stratifikasi yang 
paling utama.  
 

Ide-ide kelas penguasa dalam setiap zaman merupakan ide-ide yang memiliki 
keuasaan, misalnya kelas yang menguasai kekuatan material dalam suatu 
masyarakat pada saat yang bersamaan menjadi kekuatan intelektual penguasa. 
Kelas yang memiliki alat-alat produksi material pada sisa-sisa penyelesaian akhir 
produksinya, pada saat yang bersamaan pula mengontrol cara-cara produksi 
mental, yakni manusia yang menjadi subyek dalam produksi material itu. Ide-ide 
penguasa tidaklah lebih dari sekedar suatu ekspresi ideal tentang hubungan 
material yang dominan, dimana hubungan itu dipahami sebagai suatu ide.Secara 
konsekuen hubungan-hubungan semacam itulah yang menciptakan suatu kelas 
menjadi penguasa atas kelas yang lainnya, jadi disinilah kita menemukan ide 
tentang dominansi. Individu-individu yang membentuk kelas penguasa 
mengontrol kesadaraan tentang banyak hal lainnya, hingga menguasai cara 
berpikir. Dengan demikian, sepanjang mereka memerintah suatu kelas dan 
menentukan derajat serta ruang lingkup suatu zaman, maka ini merupakan bukti 
bahwa mereka telah melakukan dominasi dalam lingkup yang lebih luas, sebab 
mereka juga memerintah sebagai pemikir, produser ide dan mengatur produksi 
serta distribusi ide pada zamannya, sehingga ide-ide mereka merupakan ide-ide 
yang berkuasa atas suatu zaman.6 



 
Konsep ideologi, yang akan kita lihat, telah diambil dalam berbagai bentuk pelacakan 
modern dalam rangka menelusuri suatu teori tentang budaya. Marx berbicara tentang ide-
ide kelas-kelas penguasa yang melegitimasi dan menyamarkan dominasi mereka. 
Ideologi dipandang sebagai perangkat penjelasan yang kuat yang melayani dan terus-
menerus melayani sejumlah fungsi dalam tradisi budaya dan materialisme. Bagi Marx 
ideologi di sini merupakan fenomena yang memiliki haknya sendiri, dengan kata lain 
bahwa ideologi-ideologi direkayasa dari serangkaian kepercayaam tentang dunia, yang 
bagaimanapun juga telah memproduksi suatu pemikiran yang terdistorsi tentang dunia, 
dan seperti itulah secara esensial ideologi-ideologi itu dipahami. Pemahaman ini diraih 
Marx dengan cara menghubungkan distorsi tersebut dengan realitas material, atau ‘dari 
surga ke dunia’, ia juga mempertentangkan ‘kemunculan’ dengan ‘esensi’, sebagai 
contoh,  relasi ideologis terhadap kepemilikan alat-alat produksi. 
 

Menurut Marx, ideologi dimulai dari suatu pandangan secara parsial atas dunia 
dan secara signifikan permulaan seperti ini tidak sadari. Bahkan lebih jauh, persuasi-
persuasi ideologi terletak dalam kenyataan bahwa ideologi tetap tidak menyadari dugaan-
dugaannya sendiri.  Hal ini, tentu saja, merupakan suatu gambaran tentang ideologi yang 
telah berubah secara dramatis ke dalam konteks budaya moderen, dimana budaya 
komersial dan teknologi secara besar-besaran diorganisasikan lewat komunikasi massa. 
Ideolog-ideolog seperti para ahli propaganda maupun pakar periklanan, terlalu sadar atas 
distorsi-distorsi yang mereka temukan secara kreatif untuk dikumandangkan. Sementara, 
teori-teori moderen tetap melindungik distorsi-distorsi semacam itu melalui konsep 
seperti ‘hegemoni’. Dalam pandangan Marx, ideologi menjadi perantara dan 
mengalihkan realitas melalui suatu jaringan kategori-kategori yang ada dan terseleksi, 
serta dapat diterima oleh kelompok dominan. Disini kita dapat menyaksikan perilaku  
dalam retorika politik, perawatan kesehatan, kebijakan ekonomi dan pengetahuan 
pendidikan, yang semuanya diarahkan dalam batasan-batasan wacana oleh ‘para pakar’. 
Kategori-kategori ideologis yang berhasil tidak serta-merta memungkinkan tujuan-tujuan 
suatu elit, atau suatu kelompok yang terpilih dalam suatu budaya. Secara lebih signifikan, 
ideologi-ideologi itu tidak memberdayakan kelompok mayoritas karena ideologi itu 
menngakibatkan terjadinya mistifikasi, pengabaikan atau perasaan tidak mampu. 
Ideologi-ideologi kemudian mengeneralisasikan kepentingan-kepentingan yang khusus 
dan terbatas. Ideologi itu memiliki kepentingan atas sejumlah harmoni yang muncul dari 
seluruh kepentingan yang ada. Ketika seseorang memberitahu anda bahwa sesuatu yang 
dikatakannya itu adalah ‘untuk kebaikan anda sendiri’, maka biasanya hal itu merupakan 
waktu dimana pendeteksi ideologi mengingatkan kita lewat bunyi alarmnya! Gambaran 
kritis  pengetahuan ideologi yang lain terdapat dalam konteks suatu analisa budaya, yang 
menjadi kapasitas ideologis untuk melahirkan suatu kesadaran praktis tentang 
kesepakatan (konsensus), yakni suatu fungsi khusus yang secara penting berada dalam 
konteks suatu pertikaian atas apakah budaya merupakan suatu jalan hidup manusia secara 
menyeluruh, ataukah hanya merupakan warisan simbolik atas kesempurnaan dalam 
kepemilikan yang diapresiasi oleh kelompok tertentu, atau bisa jadi suatu quasi-
kecocokan yang dapat diperoleh lewat keduanya. Ideologi memperjuangkan konsensus 
sebanyak mungkin untuk memainkan suatu bagian signifikan yang dapat mengelola suatu 
tatanan tanpa paksaan, melalui kontrol atas persetujuan dengan kelompok-kelompok yang 



tertindas, tereksploitasi, kelas bawah, kelompok yang amat miskin dan tercerabut dari 
kepemilikan atas kapital budayanya sendiri. Hal ini diperoleh melalui suatu jaringan 
ikonografi (studi tentang simbolisme) yang canggih dan berlapis-lapis. Ideologi tersebut 
menyebarkarkan imej. Imej dari kelas dominan untuk kepentingan mereka sendiri, 
sebagai ‘pemelihara standar’, ‘penjaga warisan budaya’, ‘pendukung rasionalitas, atau 
peradaban’ dan lain sebagainya. Imej kelas dominan diperuntukkan bagi kelompok-
kelompok lainnya, sebab ‘mereka mengetahui yang terbaik’, ‘merekalah yang terbaik 
dalam memahami apa yang menjadi kepentingan kita’, ‘merekalah yang memiliki 
komitmen untuk kebaikan semua orang’ dan lain sebagainya. Imej-imej kelas-kelas yang 
lain mungkin dianggap ‘kurang mampu’ atau ‘memerlukan suatu kepemimpinan’ 
sehingga imej kelas yang dominan sebenarnya diperuntukkan bagi diri mereka sendiri, 
misalnya diungkapkan lewat perumpamaan seperti: ‘Saya mungkin tidak tahu banyak 
tentang seni, tapi saya tahu apa yang saya sukai’. Ikonografi ini tidak secara sederhana 
terdapat dalam seperangkat label yang ditanggalkan orang ketika mereka pergi ke 
sekolah, melamar pekerjaan, menghadiri galeri seni, atau ketika mencoblos dalam suatu 
pemilihan umum. Imej-imej semacam ini menjadi suatu gaya kognitif,  dan menjadi 
bagian dari cara-cara orang menginterpretasikan kondisi mereka sendiri, kemudian imej-
imej semacam itu membatasi ruang lingkup seseorang untuk memperoleh alternatif lain. 
Budaya yang membebaskan sebagian kecil orang lewat pencerahan dalam pendidikan 
mereka yang lebih tinggi, atau melalui kehidupan mereka ‘sebagai suatu perjalanan 
mengenali Mozart’, secara simultan telah menjadi penjara dan pengasingan bagi sebagian 
besar orang. Perkataan semacam itu, tentunya tidak dapat dipisahkan dari para tokoh- 
tokoh seperti Marx, Engels, Lenin dan Trotsky, yang semuanya justru memiliki cita-rasa 
seni yang agak ‘tinggi’,  dan lebih banyak berpihak untuk ‘menaikkan’ standar-standar 
massa daripada menghancurkan budaya tinggi. Marx juga mengatakan bahwa ‘semua’ 
kelas memiliki ide-ide, beberapa di antaranya bahkan merupakan ide-ide yang 
revolusioner. Seluruh ide-ide kelas sebagai suatu ideologi berusaha untuk menampilkan 
kepentingan khusus sebagai sesuatu yang identik dengan kepentingan semua orang. 
Dalam contoh semacam ini, dengan menunjuk ide sebagai senjata dalam perjuangan 
kelas, Marx kini seakan-akan mengatakan bahwa ide-ide bukan hanya sekedar basis 
material, melainkan memiliki suatu kemanjuran dalam menjelaskan hubungan sebab-
akibat. Meski demikian, pokok permasalahan utama di sini merupakan suatu penerimaan 
atas kekuatan sistem pemikiran yang dominan serta kaitannya dengan kondisi-kondisi 
material dalam setiap periode historis. Kelas-kelas itu, tentu saja  bersifat riil, tetapi pada 
suatu level tertentu, kelas-kelas dilihat sebagai metafora dalam permainan bahasa 
tertentu, dan bentuk-bentuk wacana dalam suatu budaya. Budaya borjuis adalah suatu 
contoh yang berbentuk kesadaran dalam suatu komunitas yang mengkonseptualisasikan 
manusia dan pengetahuannya, sebagai sesuatu yang diatur oleh obyektivitas, atau 
struktur-struktur material yang bahkan melebihi kesadaran itu sendiri. Komunitas 
semacam itu mungkin mengetahui harga bagi segala hal, serta nilai dari hal-hal lain yang 
tidak menjadi apapun. Komunitas itu mungkin juga memandang pengetahuan sebagai 
kepemilikan, memperlakukan seni sebagai sesuatu yang dimiliki, dan menghargai 
pekerjaan artistik ke dalam perhitungan untung-rugi. Wacana dan metafora kelas 
dominan mengenai budaya, pastinya akan berbicara tentang pasar. Dipandang dari cara 
seperti ini, pemikiran utopia komunis tidak pernah dapat secara sederhana direduksi ke 
dalam suatu keadaan struktural yang kongkrit atas suatu permasalahan yang diposisikan 



untuk masa yang akan datang. Pemikiran utopis itu lebih banyak berbicara tentang suatu 
komunitas refleksif, yakni orang-orang yang sangat terikat pada rasionalitas praktis, yang 
secara otentik mewujudkan diri mereka sendiri sebagai teoritisi, atau sebagai pembuat 
konstruksi tentang dunia. 

 
Meskipun sosiologi telah banyak memperlakukan ide-ide di atas sebagai ideologi, 

dominasi kelas dan determinisme ekonomi sebagai deskripsi-deskripsi kongkrit atas 
keadaan riil suatu persoalan dengan penjelasan positivisme, apa yang direkomendasikan 
di sini adalah pengertian semacam itu mungkin dapat dianggap sebagai aturan-aturan 
analisa Marx dalam membangkitkan dunia. Contohnya, arti penting ‘ideologi’ dalam 
pemahaman budaya tidak dapat dipandang sebagai efek-efek yang bersifat impersonal 
atas kekuatan ide-ide terhadap individu, melainkan lebih sebagai formulasi Marx tentang 
konstruksi atas lingkungan yang dimakna lewat pemahaman seorang aktor secara tipikal 
atas materialisme. Ideologi kemudian menentukan sebuah aturan bagi relevansi perilaku 
aktor-aktor. 
 

Mungkin perkembangan utama berikutnya dalam kronologi metode Marx, atau  
yang disebut ‘Wissenschaft’, kita temui dalam Introduction to the Critique of Political 
Economy (Pengantar Kritik Ekonomi Politik) pada tahun 1857, yang mengarah pada 
penemuan ‘ilmiah’ yang diperdebatkan dalam buku Marx yang lain yakni Das Kapital.  
Dalam karya sebelumnya, Marx membedakan dua jenis konsep, yang keduanya secara 
historis diposisikan dan dihubungkan dengan realitas kontemporer, melalui abstraksi 
yang bersifat universal dan tertata melalui beberapa peristiwa historis tertentu (seperti 
pertumbuhan populasi penduduk). Marx menegaskan bahwa ekonomi politik tradisional 
memulai analisisnya dengan abstraksi-abstraksi semacam itu, sehingga tidak akan pernah 
mewakili pertimbangan atas kondisi material yang riil bagi suatu zaman. Metode Marx 
ini, merupakan suatu kontradiksi yang merekomendasikan sintesa yang secara riil dan 
historis diposisikan dalam rangka mencapai teori atau praktek yang bersifat konstruktif, 
dan menyatu secara materialis. Ini dikarakteristikkan oleh Marx sebagai ‘suatu metode 
ilmiah yang tepat’. Bagi Marx, dunia riil tetap bersifat eksternal terhadap sisi luar kaum 
intelektual sebagai suatu sikap yang benar-benar teoritis yang diadopsi untuk memahami 
dunia eksternal tersebut. Analisis Marxis memandang ‘realitas’ sebagai prasyarat bagi 
pemahaman dan juga sebagai pokok asal-usul persepsi dan imejnasi. Sehingga pemikiran 
semacam ini kemudian merupakan suatu tindakan transformasi, atau suatu tindakan 
produksi dimana konsep-konsep dibentuk. Menurut Marx, konsep ilmiah yang tepat 
adalah produk-produk kondisi historis, yakni transformasi tertentu yang hanya 
dimungkinkan di bawah kondisi historis tertentu. Konsep-konsep mencapai validitasnya 
secara penuh di bawah kondisi historis yang melatarbelakanginya. Pemikiran ini dapat 
kita lihat sebagai serangan yang nyata terhadap pengaruh positivisme dalam teori sosial 
yang berupaya untuk mengoperasikan kategori-kategori analisa yang bebas dari konteks.  
Serangan terhadap positivisme sangatlah penting dalam epistemologi Marx, yang secara 
jelas menempatkan kritiknya atas ekonomi politik klasik.  Ia menyatakan sebagai berikut: 
‘Para pakar ekonomi menjelaskan bagaimana produksi berlangsung dalam hubungan 
yang dijelaskan di atas, tetapi apa yang mereka tidak jelaskan adalah bagaimana 
hubungan ini sendiri diproduksi, sesuatu yang merupakan peristiwa historis yang 
melahirkan produksi itu sendiri’7. Di sini Marx menuntut bahwa teoritisi seharusnya 



mendasari pertimbangan mereka atas dunia dalam kondisi material yang riil. Ia 
menyimpulkan : ‘Kategori-kategori ekonomi hanya merupakan ekspresi teoritis, suatu 
abstraksi hubungan sosial atas produksi’8, sehingga kita mungkin juga dapat 
menambahkannya dengan memperhatikan masalah metode sebagai kategori-kategori 
dalam analisa budaya. 
 

Pada akhirnya kita seharusnya melihat pada Das Kapital  yang merupakan 
penyelesaian akhir proyek metodologis Marx, sesuatu yang oleh Althusser dianggap 
sebagai lahirnya Marxisme yang ‘matang’ dan ‘ilmiah’. Ini merupakan karya yang massif 
dan terdiri dari referensi secara sporadis untuk metodologi dan teori ideologi yang salah 
satunya merujuk pada ‘upah’ yang nantinya akan saya gunakan dalam analisis tentang 
reproduksi budaya. Di sini saya akan menujukan pada bagian ‘Komoditas Fetisisme’ 
yang menaruh perhatian pada perbedaan penampilan dan perbedaan realitas. Perbedaan 
ini berpusat pada pendekatan Marxis tentang representasi budaya. Dimana dasar 
produktif suatu masyarakat berkaitan dengan produksi komoditas untuk pertukaran di 
dalam pasar, bentuk hubungan sosial antara komoditas (misalnya produser benda-benda 
bernilai tinggi (berdasarkan pada kecerdasan otak) yang memiliki status yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan produser benda-benda bernilai rendah (hasil pekerjaan). Relasi-
relasi sosial yang dikatakan oleh Marx ini mengarah pada suatu ‘penampilan yang 
menipu’. Penampilan ini berkaitan dengan imej suatu produk, yakni cara-cara suatu 
produk menampilkan dirinya sendiri kepada para produser. Semua komoditas diberi nilai 
di dalam pasar, dimana semua komoditas dihubungkan satu dengan lainnya berdasarkan 
nilai-nilai tersebut, dan para produser-lah yang memiliki hubungan sosial yang sesuai 
dengan nilai-nilai tersebut. Meski demikian, nilai-nilai ini yang secara rutin kita terima 
begitu saja sebagai tujuan, dengan sendirinya terikat pada properti komoditas-komoditas 
yang tidak dapat kita lihat dan rasakan. Nilai-nilai yang muncul ini berproses secara 
spesifik sebagai relasi-relasi sosial diantara komoditas-komoditas di pasar, tetapi nilai 
‘riil’ suatu komoditi hanya dapat menjadi ekspresi tenaga kerja manusia yang dihabiskan 
dalam produksi komoditas itu sendiri. Relasi yang ‘sesungguhnya’’ tersamarkan oleh 
relasi-relasi yang dipercayai sebagai suatu kaitan antara relasi sosial dengan para 
produser. Jadi, penampilan suatu produk merupakan mistifikasi ideologis dalam relasi 
yang riil dan esensial. Analisa Marxis tentang budaya kemudian sepertinya melampaui 
relasi-relasi tersembunyi yang mempertahankan status quo. 
 
 
LUKÁCS : ESTETIKA REALIS DAN TOTALITAS 
 
Kini marilah kita beralih dari masukan dari kumpulan tulisan (corpus) metode materialis 
Marx yang orisinal, ke kontribusi-kontribusi aliran neo-Marxis tertentu bagi pemahaman 
kita tentang budaya manusia. 
 

Penganut aliran Marxis manapun yang paling menaruh perhatiannya pada 
permasalahan filosofis yang mendasar, memulai perjalanan pemikirannya dari 
suatu pandangan antroposentris atas sejarah sebagaimana yang diwariskan oleh 
Kant dan pencerahan Jerman secara umum kepada Marx dan Engels, yakni: 
manusia berdiri di tengah-tengah dunia masyarakat yang diciptakan oleh manusia 



dan ‘dunia’ ini meliputi ruang seni yang merefleksikan suatu dimensi khusus 
spiritualitas manusia.9 

 
Kemudian, Lichtheim memperkenalkan kita pada konsep estetika dari Georg Lukács, 
seorang filsuf Hungaria yang periode analisa budaya dan politiknya yang kreatif 
berkembang dari awal abad ini hingga akhir tahun 1960-an. 
 

Lukács telah digambarkan sebagai ‘seorang Marx yang estetis’, sebuah julukan 
yang tidak sepenuhnya diberikan tanpa alasan kecuali bahwa ia adalah seseorang yang 
justru merusak proyek kehidupannya sendiri. Ia tidak dapat secara sederhana 
dikategorikan hanya sebagai filsuf belaka menurut pemikiran spekulatif para teoritisi 
yang hanya duduk di belakang meja, dan ia juga tidak dapat dibaca hanya sekedar 
merangkai pemikirannya untuk meraih representasi artistik, suatu aktivitas yang seakan-
akan terlihat elitis. Lukács adalah seorang teoritisi yang memiliki kompleksitas yang 
besar. Meskipun ia seorang keturunan Hungaria dan menghabiskan banyak waktu untuk 
secara aktif terlibat dalam politik dan pendidikan di Hungaria, tetapi sebagian besar 
pendidikan dan kematangannya sebagai seorang pemikir berlangsung di Jerman dimana 
ia sangat dekat dan dipengaruhi oleh filsafat Romantisme Jerman melalui pemikiran 
Dilthey, Rickert, Simmel, dan Max Weber. Beberapa ilmuwan tersebut nantinya akan 
dibahas dalam kategori saya tentang “Budaya dan Tindakan Sosial’. Di situlah, 
berdasarkan pemikiran Hegel (sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi sepanjang 
hidup), Lukács mengembangkan kritik dan resistensinya, baik terhadap idealisme Neo-
kantian maupun irasionalisme Nietzche. Semuanya ini adalah untuk membentuk suatu 
latar belakang bagi pembebasan Lukács di kemudian hari atas pengaruh modernisme 
borjuis, baik mengenai sifat individualisme maupun kemunduran modernisme borjuis itu 
sendiri.  Apa yang juga dihasilkan dari periode modernisme, bagi Lukács adalah suatu 
komitmen utama terhadap metafisika yang sangat bercirikan Eropa, sebagai suatu 
pertahanan positivisme dan menjadi suatu pertimbangan baginya dalam teoritisasi sosial 
dan politik. Seluruh sumber bagi konsep intinya tentang suatu ‘totalitas’.  Lukács bekerja 
di kota Wina pada saat teori-teori Freud sedang berada di puncak kejayaannya, dan ketika 
kaum positivis-logis menjadi kelompok yang aktif dan berpengaruh, serta ketika wacana 
monumental pertama dalam filsafat linguistik muncul.  Lukács tetap tidak sepenuhnya 
tersentuh oleh salah satu perkembangan tersebut. Kesetiaan yang sangat bergairah, 
pengecualiaan, serta kontradiksi merupakan gambaran yang muncul secara kuat dalam 
ide-idenya. Hal yang secara konsisten berlaku bagi Lukács, sepenuhnya merupakan 
integrasi antara perkembangan intelektualnya sebagai suatu motivasi keterlibatan dengan 
kontribusinya bagi perkembangan budaya Eropa yang sosialis. Lukács adalah seorang 
aktivis politik yang memainkan peranan penting dalam Revolusi Hungaria yang tidak 
berhasil pada tahun 1919, ia juga seorang anggota Partai Komunis dan untuk sementara 
waktu adalah seorang ‘komisaris’ (seorang kepala kantor pemerintah dibawah 
pemerintahan Uni-Sovyet). Pengalamannya itu amat berpengaruh terhadap derajat 
pengakuannya yang terungkap dalam karyanya History and Class Consciousness  
(Sejarah dan Kesadaran Kelas) yang mengakibatkan keresahan yang amat besar pada 
level tertinggi dalam hierarki pemerintahan Uni-Sovyet dikarenakan unsur otentik filsafat 
Hegelian, serta percampuran antara ideologi Leninisme yang merusak dengan ide-ide 
yang diturunkan dari Rosa Luxemburg, pemikiran Lukács ini dicap sebagai suatu 



‘penyimpangan’. Lenin memiliki kesempatan untuk membuktikan kembali tindakan-
tindakannya yang ‘ultra-kiri’. Pada akhirnya di bawah rezim Stalin yang kejam, penuh 
kecurigaan dan semena-mena, Lukács tenggelam dalam ketakutan sepanjang hidupnya, 
untuk memodifikasi dan memformulasikan kembali beberapa pandangannya di depan 
publik, ke dalam suatu bentuk teori, bahkan sebagian besar pengikut setianya memiliki 
kesulitan untuk merekonstruksi pemikirannya itu sebagai suatu hal yang bukan sekedar 
slogan dan propaganda. Konsep Lukács mengenai ‘totalitas’ yang diterapkannya secara 
konsisten terhadap analisa atas karya seni, ataau setiap produk budaya manapun, dapat 
dipandang sebagai sesuatu yang ia terapkan juga dalam gaya hidupnya. Ia mempercayai 
sistem-sistem filosofis total, sebagaimana pemikiran Hegel, yang membutuhkan 
komitmen awal bagi terbentuknya suatu eksistensi atas sesuatu, yang berarti menjadi 
oposisi terhadap filsafat metafisika Inggris yang digantikan dengan empirisme yang 
lemah tetapi didukung oleh ilmu pengetahuan dan pemikiran umum. Antroposentrisme 
Lukács merupakan suatu kepercayaan ontologis dalam harkat dan tujuan eksistensi 
manusia, suatu prinsip budaya yang fundamental melalui tindakan manusia, dan 
kemungkinan-kemungkinan yang secara gamblang hadir bagi perubahan lewat sejarah. 
Semua hal ini terdapat dalam konteks dunia modern, suatu dorongan materialis yang 
kuat, yang meskipun dapat dipahami secara dialektik, tetap menjadi ancaman yang 
menekan kekuatan hidup dari ‘Geist’ (spiritualitas)  yang muncul melalui kreativitas. 
Keadaan semacam ini secara langsung mengarah pada pandangan Lukács tentang 
‘keterasingan’ (alienasi) dan ‘reifikasi’ (anggapan untuk menjadikan hal yang abstrak 
sebagai hal yang riil) sebagai buatan manusia. Bahkan keterbatasan-keterbatasan material 
bagi kehidupan manusia, masih dengan santainya dianggap sebagai suatu kepentingan 
yang diekspresikan oleh orang secara unik. Pemikiran Lukács mempercayai totalitas 
sebagai sistem-sistem filosofis yang berkembang, tanpa adanya suatu keretakan, ke dalam 
kebutuhan integrasi atas pemikiran dan tindakan. Secara konsekuen, hal ini merupakan 
keterlibatan politiknya yang tetap dan aktif apapun implikasinya. Mungkin motivasi 
mendasar Lukács, sebagai seorang filsuf tentang sistem-sistem, adalah untuk 
memproduksi teori estetika yang akan dicapai atas nama budaya baru sosialime Eropa 
Timur, yakni apa yang telah dicapai oleh idealisme Hegel dan Jerman bagi dunia 
moderen borjuis Barat. Lukács melahirkan suatu tradisi pemikiran sosialis yang bersifat 
orisinil, revolusioner dan layak diterima sebagai suatu pemikiran intelektual. Hal ini 
bukanlah suatu pencapaian yang sederhana dalam suatu periode sejarah yang hanya dapat 
ditembus lewat kecerdasan dan kumpulan pengetahuan intelektual tersebut tidak 
diperuntukkan bagi suatu kebijakan terbuka. Ini dikemukakan pula oleh Steiner, ‘Lukács 
selalu membuat dirinya sendiri bertanggung jawab atas sejarah. Ini memungkinkannya  
untuk memproduksi suatu bagan pemikiran kritis dan filosofis yang secara intens 
merupakan ekspresi atas semangat suatu zaman yang kejam dan serius’.10 Inilah yang 
mungkin merupakan warisan positif dari karya pemikiran Lukács berjudul ‘Devil Pact’ 
(Persekutuan Setan).  
 

Bagi seorang penganut aliran Marxis seperti Lukács (yang beroposisi terhadap 
aliran generasi muda neo-kantian, sebagaimana yang diekspresikannya dalam The Theory 
of The Novel / ‘Teori tentang Novel’), hubungan antara politik, seni dan budaya tidak 
dapat dipisah-pisahkan. Pandangan seorang filsuf atas dunia semacam itu menyerupai 
pandangan seorang seniman kreatif yang berkaitan dengan perjuangan kelas. Hal ini, 



tentu saja, mengarahkan kita pada estetika yang sentral dan obsesi yang tunggal, yang 
tentu saja menjadi aksioma dalam ide-ide Lukács, yakni bahwa ‘realisme’ dalam seni dan 
filsafat tidak hanya memproduksi versi lain tentang dunia, melainkan secara aktual 
menggambarkan dunia (konsep aktual yang diterapkan oleh Lukács adalah untuk 
‘merefleksikan’ dunia). Hal ini bukan merupakan suatu kemunduran untuk kembali pada 
korelasi positivistik dengan teori mengenai kebenaran. Sebaliknya, ini berarti bahwa 
reifikasi dan distorsi apapun yang dapat dilalui, dan mediasi-mediasi formal apapun yang 
dibutuhkan bagi seni atau filsafat, hasil suatu proyek yang realistis ditujukan untuk 
memungkinkan manusia mempersepsikan sifat alamiah yang sesungguhnya atas hasil 
proyek itu sendiri. ‘Realisme bukan merupakan satu gaya diantara yang lainnya, 
melainkan suatu basis kesusasteraan.’11  Pernyataan-pernyataan yang secara potensial 
bersifat membatasi ini memberikan basis bagi kritik Lukács terhadap seni yang bersifat 
modernis, formalis dan eksperimental sebagai suatu pengakuan yang menyimpang dari  
kebenaran atas kondisi manusia yang terjerat dalam totalitas kondisi sosial, ekonomi, 
politik dan historis. Relasi sosial menjadi basis bagi teori budaya dan setiap isi di dalam 
bentuk  representasi budaya haruslah didikte, seperti itulah relasi sosial, sebagaimana 
yang ditegaskan Lukács: ‘…disana tidak ada isi dimana manusia sendiri bukan menjadi 
fokus atas suatu situasi ’.12  Seni modernis yang menyimpang ke dalam situasi-situasi 
yang aneh dan teralienasi dari kehidupan kotemporer,  diturunkan ke dalam kemerosotan 
(dekadensi) subyektivisme. Secara alternatif organisasi bisnis kaum borjuis 
memperjuangkan deskripsi yang kaku, yakni suatu representasi yang akurat yang 
menyetujui empirisme bagi ilmu-nya, dengan kata lain hal ini merupakan dekadensi ke 
dalam naturalisme. Pemikiran semacam ini, melalui keteguhannya pada deskripsi sebagai 
oposisi atas narasi, mengakibatkan manusia berada dalam kondisi yang stagnan. Pada sisi 
yang lain, seni realis yang kritis dan kesusasteraan harus bersifat dinamis yang 
memproyeksikan karakter-karakternya ke dalam proses historis dan menberikan 
petunjuk-petunjuk, perkembangan dan motivasi, serta kehendak untuk menciptakan 
perubahan bagi seni dan kesusasteraan itu sendiri. Kesusasteraan yang dinamis, bagi 
Lukács merupakan suatu realisme sosialis, yang mencerminkan gerakan dominan pada 
saat itu. Seni realis menyertakan di dalam gerakan dominan itu, bentuk-bentuk yang 
bersifat universal dan terintegrasi atas keindahan dan kebenaran yang bertentangan 
dengan fragmentasi dan mistifikasi yang tercipta melalui  pembagian kerja  kapitalis. 
 

Tujuan bagi semua seni yang hebat adalah untuk memberikan suatu gambaran 
realitas dimana terdapat kontradiksi antara penampilan dengan realitas, antara 
yang khusus dengan yang umum, antara yang sementara dengan yang konseptual, 
dan lain sebagainya… , juga untuk menyelesaikan kedua keadaan yang 
kontradiktif itu ke dalam suatu integritas yang bersifat spontan....Sifat universal 
muncul ke dalam kualitas individu dan kekhususan, realitas bersifat manifes 
(dapat diwujudkan) dan dapat dialami lewat penampilan’13 

 
Totalitas kehidupan manusia secara sistematis terkikis melalui pemisahan, pengasingan, 
isolasi dan keputusasaan yang muncul dalam struktur sosial kapitalis. Ini menjadi 
‘keresahan’ dimana kesusasteraan modernis seperti Kafka, dan seni ekspresionis seperti 
karya-karya Munch, van Gogh maupun Kokoschka, seakan-akan dirayakan melalui 
pemujaan subyektif  atas kesadaran diri sendiri. 



 
Fungsi seni secara estetis menciptakan kesadaran yang kaya atas diri sendiri … 
Esensi dari semua seni (bagi Lukács) terletak dalam estetika realisnya, yang 
mencakup totalitas sosial dan universal dalam perkembangan sosial. Seni 
kemudian merupakan media pendidikan kemanusiaan ‘yang benar’, suatu totalitas 
yang melekat pada diri sendiri yang menunjukkan jalan menuju utopia.14 

 
 
GRAMSCI : HEGEMONI BUDAYA DAN KALANGAN INTELEKTUAL 
 
Mungkin sulit untuk membayangkan dua orang yang sangat berbeda dengan Lukács:  
‘…. Salah seorang yang amat berbakat dalam filsafat telah muncul dari perbudakan 
dalam wilayah abu-abu aliran Marxis.’15 Adalah Antonio Gramsci, seorang komunis 
Italia yang tulisannya dipandang sebagai ‘…..lebih luas, ‘demokratis’,  dan memperkaya 
strategi revolusi sosialis Lenin’.16  Meskipun berjarak hanya 6 tahun semenjak 
kelahirannya, orang-orang Eropa Timur yang aristokratis memiliki posisi kelas yang 
sangat berbeda dan menyukai pengalaman hidup yang berbeda dengan orang-orang kecil, 
sakit-sakitan dan orang-orang Sardinia yang cacat. Sangat jelas bahwa mereka terikat 
bersama oleh suatu komitmen yang kurang kuat pada penyebab sosialisme. Akan tetapi 
mereka juga terikat lewat metafora yang buruk tentang  ‘kurungan’, sebagaimana yang 
dijelaskan oleh  Lukács tentang dogma dalam aliran Stalinis, serta Gramsci dalam 
penjelasan tentang kondisi-kondisi penjara Mussolini yang tidak manusiawi, yang selalu 
diklaim Gramsci sepanjang hampir seperempat hidupnya yang pendek. Meskipun Lukács 
membuka kemungkinan-kemungkinan untuk suatu keterlibatan secara populis dalam 
proses budaya, melalui idenya tentang realisme dan totalitas, tidak dapat disangkal lagi 
bahwa karyanya secara terus menerus ditujukan pada apa yang kita rujuk sebagai ‘budaya 
tinggi’ yang terletak dalam dominasi seni yang agung, serta kepemimpinan seniman besar 
sebagai ‘pengikut kebenaran’. Di sisi lain, Gramsci lewat pemikirannya menunjukkan 
peran kaum intelektual, kebutuhan atas suatu aktivitas budaya politik yang aktif, dan 
analisa hegemoni yang menjelaskan beragam jenis perbedaan tentang pemahaman dan 
keterlibatan dalam budaya populer. 
 

Semakin luas kehidupan budaya dan kekayaan pengalaman seorang individu, 
semakin dekat opininya pada kebenaranm, opini-opini itu dapat diterima oleh 
setiap orang: semakin banyak individu yang memiliki budaya yang luas dan kaya 
pengalaman, maka opini-opini popuker semakin mendekati kebenaran – ini untuk 
mengatakan, isilah kebenaran dalam suatu bentuk yang tidak matang dan tidak 
sempurna, yang bisa dikembangkan sampai bentuk itu mencapai kematangan dan 
kesempurnaan. Dengan mengikuti pemikiran ini, bisa dikatakan bahwa kebenaran 
seharusnya tidak disajikan dalam bentuk yang dogmatis dan absolut, seolah-olah 
kebenaran itu bersifat matang dan sempurna. Karena kebenaran dapat menyebar, 
maka kebenaran harus diadaptasikan dengan kondisi historis dan budaya  
kelompok sosial dimana kita menginginkan kebenaran semacam itu tersebar.17 

 



Ide-ide ini, yang dikombinasikan dengan elemen-elemen dan revisi dari Althusser, 
menjadi sangat berpengaruh dalam perkembangan kajian budaya dan sosiologi budaya di 
Inggris seperti yang akan kita bahast kemudian.  
 

Ruang lingkup kepentingan Gramsci secara substantif diuji lewat ukuran topik-
topik, sebagaimana yang dirujuk dalam bukunya, The Prison Notebooks (‘Catatan-catan 
Penjara’) yang secara bervariasi mempersoalkan pendidikan, filsafat, isu-isu gender, 
sejarah, aspek kecerdasan (intelejensia), dan budaya secara spesifik.  Walaupun begitu, 
motif Gramsci secara keseluruhan merupakan generasi dan elaborasi  teori Marxis yang 
sesuai bagi analisis teantang kondisi budaya kapitalis canggih. Pemikiran Gramsci 
menunjukkan bahwa ia seorang teoritisi yang aktif dan tidak mudah diprediksi, yang 
menekankan karakter tindakan politik yang disengaja, sebagai oposisi terhadap teori-teori 
yang memuja hukum perkembangan kapitalis bersifat deterministis dan keras. Jalan 
menuju sosialisme tidak bersifat tunggal maupun lurus, serta membutuhkan suatu 
penempatan kembali individu ke dalam pusaran perjuangan revolusioner. Untuk tujuan 
ini, tulisannya sendiri selalu dianggap sebagai suatu tindakan revolusioner, bukan suatu 
tindakan spekulasi atau sekedar deskripsi, melainkan suatu dinamika dalam proses 
perubahan. Dorongan ini secara sistematis dihidupkan oleh internalisasi kritik budaya 
tentang pengertian mengenai ‘praksis’, yakni suatu penggabungan kesadaran tentang teori 
dan praktek, logos dan eros (rasionalitas dan perasaan), pemikiran dan tindakan, serta 
subyek dan obyek. Kehidupan adalah suatu proyek dan proyek bersifat polemik. 

 
Filsafat mengenai praksis adalah suatu reformasi dan perkembangan 
Hegelianisme; ini adalah filsafat yang telah terbebaskan (atau yang berupaya 
membebaskan dirinya sendiri) dari semua elemen ideologi yang hanya memiliki 
pengaruh pada satu sisi saja (bersifat unilateral) ataupun elemen ideologi yang 
fanatik. Ini juga merupakan kontradiksi-kontradisi yang dipenuhi oleh kesadaran, 
dimana para filsuf sendiri dipahami, baik sebagai individu maupun sebagai bagian 
dari kelompok secara menyeluruh, yang bukan hanya memahami kontradiksi saja, 
melainkan juga memposisikan dirinya sendiri sebagai elemen dari kontradiksi itu 
dan mengangkat elemen ini pada suatu prinsip pengetahuan yang menghasilkan 
tindakan.18 

 
Kontribusi pemikiran Gramsci yang paling signifikan terhadap tradisi Marxis, serta 
terhadap analisis formasi-formasi sosial dan politik, telah didiskusikan dalam 
pemikirannya yang orisinil tentang sifat ideologi dan bagaimana ideologi itu difungsikan 
dalam konsepnya tentang ‘hegemoni’. Dengan cara yang amat khusus, konsep ini 
memperbaharui teori ideologi ke dalam konteks modernitas terkini. Pada kenyataannya, 
Hegel telah membagi otoritas ke dalam dua ruang yaitu ‘masyarakat politik’ (political 
society) dan ‘masyakarat madani’ (civil society), sementara Gramsci menggarap kembali 
perbedaan ini ke dalam dua metode yang diaplikasikan dalam analisis tentang kontrol, 
dominasi dan persetujuan (konsensus). Masyarakat politik berada di pinggir kekuasaan 
yang keras dan brutal, yang secara tipikal merupakan suatu tatanan tertua dalam 
masyarakat. Struktur-struktur politik moderen berfungsi melalui persekutuan dan 
kombinasi yang terkontrol. Implikasinya di sini adalah suatu bentuk kesukarelaan politik  
(a politic voluntarism). Pada kenyataannya, strategi ideologis merupakan salah satu 



bentuk paksaan (coersion), memang terdapat unsur persuasi dan kerjasama, tetapi unsur 
pemaksaan di sini bersifat ‘halus’ dan persuasi bersifat ‘tersembunyi’, sedangkan 
kerjasama bersifat ‘satu sisi’. Apa yang dipertahankan disini adalah penampilan dan 
pengalaman volunterisme. Hegemoni adalah prinsip yang memungkinkan kesepakatan-
kesepakatan yang bersifat implisit melalui ‘konsensus’ populer. Hegemoni memediasi 
individu dan penggunaan pilihan, dan hegemoni memasukkan struktur-struktur yang di 
dalamnya pilihan-pilihan dimungkinkan. Pilihan-pilihan itu memperluas pengetahuan kita 
tentang dunia. ‘Perangkat-perangkat hegemoni, yang sejauh ini telah menciptakan ranah 
ideologi baru dan menentukan suatu reformasi kesadaran tentang metode pengetahuan, 
direalisasikan sebagai suatu fakta pengetahuan, atau suatu fakta filsafat’.19 
 

Seluruh elemen dalam superstruktur berpengaruh untuk mengupayakan praktek 
hegemoni ideologi dalam budaya, mulai dari agama ke pendidikan media massa, hukum, 
budaya massa, olahraga, kesenangan, dan lain sebagainya. Di dalam masyarakat massa 
yang maju dengan pendidikan massa, kesusastraan massa dan media massa yang 
semuanya berfungsi melalui suatu level teknologi yang tertinggi, pusat kekuasaan 
menjadi jauh lebih trampil dan licik dalam memperluas upaya merangkul periferi 
(pinggiran).  
 

Praktek hegemoni yang ‘normal’  dalam area ini telah menjadi klasik, yakni rezim 
parlementer yang dikarakterisasikan oleh kombinasi variasi antara kekuasaan dan 
kesepakatan dalam keseimbangan mereka satu sama lainnya, tanpa paksaan yang 
melampaui konsensus secara berlebih-lebihan. Sehingga, hegemoni mencoba 
untuk memperoleh penggunaan paksaan yang kemunculannya didukung oleh 
persetujuan mayoritas sebagaimana yang diekspresikan oleh instrumen opini 
publik yaitu surat kabar dan asosiasinya… Jalan tengah antara konsensus dan 
paksaan berpihak pada korupsi atau penipuan (yang merupakan karakteristik dari 
situasi-situasi tertentu dimana praktek fungsi hegemoni menjadi sulit karena  
penggunaan unsur paksaan menjadi sangat berbahaya).20 

 
Di luar konteks institusi, kekuatan hegemonik diciptakan secara aktual dan permanen 
melalui nilai-nilai budaya, norma, kepercayaan, mitos dan tradisi yang muncul untuk 
dimiliki orang dan mempunyai kehidupan diluar pemerintahan tertentu dan sistem kelas. 
Bagaimanapun juga, kekuatan hegemonik itu melayani tatanan yang telah ada untuk terus 
berlanjut. Politik modern tidak terlalu banyak dikelola lewat kekuasaan seperti melalui 
otoritas, dimana kewenangan semacam ini membutuhkan persetujuan atau ‘legitimasi’. 
Karena sistem semacam ini mengundang dan tergantung pada konsensus, maka sistem ini 
memberikan stabilitas budaya bagi rakyatnya, suatu fakta yang mereka ciptakan sendiri. 
 

Fakta atas hegemoni tidak diragukan lagi menganggap bahwa kepentingan dan 
tendensi kelompok-kelompok atas hegemoni ini dipraktekkan dalam suatu 
pertimbangan dimana ada suatu keseimbangan kompromi tertentu, dimana 
kelompok yang berkuasa mengorbankan suatu jenis ekonomi secara kolektif, 
tetapi pengorbanan dan kompromi semacam itu juga tidak diragukan lagi, secara 
esensial tidak memiliki dampak apapun.21 

 



Analisis Gramsci tentang peran kaum intelektual dalam proses budaya (suatu isu yang 
selalu kritis terhadap teori Marxis, karena kaum intelektual, baik sebagai penjaga 
terdepan dalam reaksi atas perubahan sosial, maupun sebagai kelas kaum pengkhianat 
yang secara esensial berada di dalam gerakan revolusi) adalah untuk mendemokrasikan 
peran dan kemudian mengkombinasikan keahlian dan vitalitas peran-peran tersebut.  
Demokratisasi berlangsung dengan cara mencabut kepemilikan budaya oleh kelompok 
yang memiliki dan memproduksi budaya itu. Menjadi intelektual adalah suatu fungsi 
yang bersifat universal. 
 

Setiap orang, pada akhirnya berada di luar aktivitas profesionalnya, dan 
berperilaku dalam berbagai bentuk aktivitas intelektual, pada situasi itulah ia 
menjadi seorang ‘filsuf’, seorang seniman yang bercita-rasa, dimana ia 
berpartisipasi dalam suatu konsepsi tertentu atas dunia, dan memiliki garis sadar 
atas perilaku moralnya, sehingga ia ikut andil dalam memelihara suatu konsepsi 
tentang dunia atau memodifikasi konsepsi itu, yakni yang melahirkan cara-cara 
baru dalam pemikiran.22 

 
 
Sehingga, ruang aktivitas intelektual dalam suatu masyarakat tidak dimiliki oleh elit 
budaya saja, yang mempraktekkan suatu cara-cara kognitif yang khusus dan suatu 
epistemologi bersama. Akan tetapi ruang aktivitas intelektual itu memanifestasikan 
dirinya sendiri suatu sebagai segmen integral tindakan politik yang berakar dalam 
kehidupan sehari-hari dan budaya orang pada umumnya. 
 

Cara-cara untuk menjadi intelektual baru tidak lagi dapat dilakukan lewat 
retorika, sebagai seorang pendorong kegairahan dan emosi yang hanya tampak 
dari luarnya dan sesaat saja, melainkan secara aktif berpartisipasi dalam 
kehidupan praktis, misalnya sebagai seorang perancang, pengelola, dan seorang 
‘yang secara permanen terus melakukan persuasi’, jadi bukan hanya sekedar 
seorang orator (pembicara di ruang publik).23 

 
Gramsci kemudian menggambarkan dua jenis intelektual. Yang pertama, intelektual 
‘tradisional’, yaitu  yang mendukung tatanan lama (dan harus menanggung karakteristik 
yang secara menyolok menyerupai gereja Katolik). Yang kedua, intelektual ‘organis’ 
yang muncul sebagai wakil dari zamannya untuk mengartikulasikan tatanan baru. Mereka 
secara relatif menjadi bagian dari permasalahan dan sekaligus solusinya. 
 
 
 
GOLDMANN : STRUKTURALISME GENETIK  
 

…. estetika dialektik memandang setiap karya seni sebagai ekspresi, dalam 
bahasa kesusasteraan secara spesifik, lukisan, musik atau seni pahat, dan lain-lain 
sebagai suatu visi dunia. Sehingga apa yang akan kita harapkan adalah bahwa visi 
ini juga mengekspresikan dirinya sendiri dalam sejumlah level filosofis dan 
teologis lainnya, seperti halnya juga pada tindakan dan aktivitas manusia sehari-



hari. Kriteria yang esensial dimana estetika materialisme dialektis menentukan 
nilai setiap ekspresi atas suatu visi dunia, merupakan koherensi terdalam suatu 
karya seni, khususnya koherensi antara bentuk dan isi.24 

 
Lucien Goldmann adalah seorang sosiolog, pemikir humanis dan kritikus budaya yang 
lahir di Rumania sebelum Perang Dunia Pertama. Tulisannya tentang produksi dan ruang 
seni dalam sebuah analisa budaya memberikan kontribusi yang kompleks dan bahkan 
menantang bagi tradisi materialistis-Marxisme, dimana saya sebagai penulis buku ini 
memposisikannya. Bagian dari ide-ide orisinil Goldmann berasal dari keinginannya yang 
konsisten untuk memunculkan suatu metode dialektis untuk analisis ‘kreativitas’ 
kesusastraan (suatu istilah yang dirujuknya sebagai ‘produksi’ sebagai dasar yang ia 
adopsi tentang penempatan subyektivitas di dalam prosesnya). Di seluruh pemikirannya, 
Goldmann tetap bertahan dari reduksionisme yang mentah tentang penjelasan-penjelasan 
yang paling konvensional, mekanis dan materialis mengenai representasi dan bentuk-
bentuk budaya untuk suatu kritik yang tajam, kebisuan, dan pengabaian yang menekan, 
sebagaimana realitas dan praktek komunisme Sovyet yang ditentangnya dengan keras.  
Jadi, pemikirannya tentang kelemahan kebijakan suatu partai dan kekagumannya yang 
tidak umum terhadap Marx muda (tentang Ideologi Jerman)  dan juga terhadap 
Hegelianisme, telah membuat banyak pemikir yang lain mengatakan bahwa Goldmann 
mungkin tidak sepenuhnya Marxis, melainkam hanya sekedar mengajukan kritik 
ideologis dan bukan kritik atas fakta. 
 

Goldmann mengembangkan suatu pendekatan bagi analisis kesusasteraan dan 
praktek artistik yang ia sebut sebagai ‘strukturalisme genetik’. Metode ini berakar pada 
‘Geist’ (spiritualitas) yang terdapat dalam idealisme Jerman, khususnya bentuk-bentuk 
dialektika dalam aliran Hegelian. Metode ini juga menganut pandangan Marxis bahwa 
budaya adalah ekspresi dari kesadaran kelompok yang ditujukan melalui perubahan 
struktur sosial dan politik yang dilembagakan. Sementara, konsep ‘totalitas’ yang berasal 
dari intelektual ‘pra-Sovyet’ Lukács, juga menjadi dasar bagi metode Goldmann ini. Ia 
juga mengambil ide tentang kepekaan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan 
kategori kognitif dalam teori perkembangan strukturalisme menurut Piaget yang 
bekerjasama dengannya selama bertahun-tahun. Strukturalisme genetik dimulai dengan 
suatu premis bahwa analisis apapun tentang kreativitas intelektual dan hubungannya 
dengan eksistensi praktek sosial, berkaitan dengan kategori kognitif yang membentuk 
baik dunia imajiner maupun dunia nyata. Goldmann berargumentasi bahwa kesusastraan 
yang esensial (atau seni apapun yang esensial) dari suatu periode sejarah tertentu 
membentuk artikulasi yang dilahirkan melalui munculnya ‘dunia visi’ dalam tatanan 
sosial yang baru. 
 

Apakah visi dunia itu? Visi ini bukanlah suatu fakta empirik yang bersifat 
sementara saja, melainkan suatu hipotesa kerja konseptual yang amat berharga 
bagi pemahaman tentang cara individu mengekspresikan gagasan mereka secara 
aktual. Bahkan dalam suatu derajat empirik, arti penting dan realitas suatu visi 
dapat dilihat selama kita dapat melampaui ide atau karya dari seorang penulis 
tunggal dan mulai mempelajarinya secara menyeluruh.25 

 



Goldmann mengikat pandangannya ini dengan konsep kelas sosial : 
 

Visi dunia merupakan istilah yang sesuai untuk seluruh ide-ide yang kompleks, 
aspirasi dan perasaan yang saling terkait dengan para anggota suatu kelompok 
sosial…dan kelompok apa saja yang bertentangan dengan mereka sebagai bagian 
dari kelompok sosial yang lain. Ini merupakan…suatu kecenderungan yang benar-
benar eksis diantara para anggota kelompok sosial tertentu yang semuanya 
mencapai kesadaran kelas dalam suatu perilaku yang kurang jelas …dalam 
beberapa kasus…ada individu-individu yang berbeda, yaitu yang secara aktual 
memperoleh, atau yang hampir pemperoleh suatu pandangan yang secara komplit 
terintegrasi dan koheren, atas apa yang diupayakan oleh kelas sosial mereka 
dalam melakukan sesuatu. Orang yang mengekspresikan visi ini pada suatu 
derajat imajinasi atau konseptual adalah para penulis dan para filsuf, dan semakin 
dekat karya mereka mengekspresikan visi ini ke dalam bentuk yang komplit dan 
terintegrasi, maka semakin penting karya itu. Kemudian mereka mungkin 
mendapatkan kesadaran yang maksimal dari kelompok sosial yang sifat dasarnya 
mereka ekspresikan.26 

 
Tatanan sosial yang baru dan berkembang ini tidak harus menjadi suatu tatanan sosialis. 
Disinilah letak ketidaksepahaman Goldmann dengan Lukács, yang berkenaan dengan 
keadaan-keadaan yang searah, dan hubungan yang mempertajam perbedaan antara ‘seni 
yang luhur’ dan realisme. Bentuk-bentuk artistik dan sastra yang lain, menyesuaikan 
perubahan dan visi-visi dunia yang berbeda. Bahkan, kritik proletarian sendiri tidak dapat 
dipercaya untuk memiliki masa depan kreativitas budaya, dengan kata lain, memanipulasi 
utopia politik. Seni yang agung atau kesusasteraan bagi Goldmann, tidak terkunci dalam 
hubungan yang dapat diprediksi melalui realisasi potensi kaum sosialis yang tak 
terhindari. Seni semacam ini memuja semangat yang ada pada zaman itu, sesuatu yang 
berkaitan dengan konsep ‘Geist’ (spiritualitas) menurut aliran Hegelian, yakni apa saja 
yang dicari oleh bacaan, kritik dan apresiasi untuk diungkapkan.  
 

Gambaran kedua yang orisinil dan signifikan dari metode Goldmann adalah 
penempatan kembali subyektivitas. Berbeda dengan sebagian besar strukturalisme 
lainnya, kita tidak menemukan ‘kematian seorang penulis’ disini. Subyek yang aktif atau 
dinamis ini diakui sebagai pusat kreativitas budaya. Subyek yang aktif, seperti subyek 
yang berkembang dan imanen dalam teori Piaget, bersifat pro-aktif dalam penciptaan dan 
transformasi bentuk-bentuk budaya representatif. Akan tetapi, bentuk-bentuk ini, 
meskipun riil dan dapat diukur manifestasinya, berasal dari struktur-struktur kognitif dan 
kolektif, seperti halnya subyektivitas itu sendiri. Hal ini berarti bahwa dalam rangka 
merekonsiliasikan pengertian tentang suatu totalitas, suatu struktur holistik, dengan 
individu yang kreatif, dalam tuntutan-tuntutan teori strukturalis, Goldmann menciptakan 
‘subyek kolektif’ atau ‘subyek trans-individual’. Struktur kognitif yang memungkinkan 
tindakan invididu muncul sebagai hasil yang diperoleh dari kombinasi perilaku 
sekelompok orang yang hidup lewat pengalaman bersama dengan perencanaan strategi 
kolektif, yang dengan itu semua tindakan individu ditangani dan dikontrol. Sehingga 
struktur-struktur kognitif yang melahirkan subyek yang aktif, seama halnya dengan 



kesadaran kolektif, keduanya merupakan fenomena sosial dan bukan termasuk dalam 
wilayah psikologi individu. 
 

Determinisme struktural kini muncul untuk mengatasi voluntarisme 
(kesukarelaan) para penulis. Para penulis seolah-olah menjadi bidan yang mendorong 
munculnya visi dari rahim dunia. Seperti yang dikatakan oleh Swingewood: 
‘strukturalisme Goldmann berdampak dalam menekan dialektika antara subyek dengan 
obyek, penulis dengan teks, juga antara penulis dan kelompok yang mengubah relasi-
relasi yang hidup ke dalam formalisme yang disesuaikan dengan skema.’27 
 

Penilaian Goldmann atas budaya kontemporer yang problematis, terletak pada 
perluasan konsep Lukács mengenai reifikasi yang berasal dari pandangan orisinil aliran 
Marxian tentang komoditas fetisisme. Dunia muncul melalui kemajuan kapitalisme dan 
persebarannya dalam masyarakat madani (civil society) untuk berbagi pemahaman riil 
tentang nilai guna dibawah pengaruh kuat nilai tukar. Goldmann memetakan 
perkembangan ini dalam novel (fiksi) melalui sisi perubahan dalam cara-cara produksi 
masyarakat. Hal ini memungkinkan diakronisitas strukturalismenya untuk tetap eksis 
sejajar dengan sinkronisitas analisisnya tentang bentuk-bentuk kognitif. 
 

Apapun kegagalan-kegalan dalam aspek-aspek yang kurang berguna  mengenai 
idealisme yang dilontarkannya sendiri, karya Goldmann ini melampaui suatu jarak yang 
patut dipertimbangkan atas pencapaian sudut pandang budaya yang semi-otonom dalam 
konteks materialisme Marxis. 
 

Secara prinsip, agama, moralitas, seni dan sastra bukan merupakan kehidupan 
ekonomi yang otonom dan bebas, bukan pula merupakan refeleksi sederhana atas 
hal tersebut. Meskipun demikian, dalam suatu masyarakat kapitalis, agama, 
moralitas,seni dan sastra itu, cenderung berfungsi seperti sistem ekonomi 
masyarakat tersebut, yang secara progresif mengontrol semua aspek yang 
terkait.28 

 
 
 
BENJAMIN : MODERNITAS, PRODUKSI BUDAYA DAN AURA 
 
Walter Benjamin adalah seorang  kritikus Jerman yang lahir sebelum pergantian abad dan 
meninggal karena bunuh diri untuk menghindari penganiayaan Nazi yang terjadi dalam 
Perang Dunia Kedua. Ia melahirkan suatu spektrum yang luas melalui tulisannya seputar 
permasalahan estetika, produksi dan penerimaan bentuk budaya dan artefak, teknisisasi, 
kritik kesusasteraan dan kehidupan masyarakat perkotaan (urban), seluruh pemeikirannya 
ini terdapat dalam kerangka kerja materialis. Meskipun Benjamin merupakan pemikir 
yang sulit dikategorisasikan, ia lebih banyak didefinisikan sebagai seorang teoritisi 
modernitas. Bahkan, ia sejalan dengan Nietzsche dalam berbagi doktrin tentang 
‘keuntungan abadi’ (the eternal return), dimana Benjamin digambarkan memproduksi 
suatu arkeologi dan penjelasan pre-historis atas modernitas.  
 



… tidak ada suatu zaman yang tidak dapat merasakan dirinya sendiri, dalam 
kepekaan yang paling eksentrik sekalipun, untuk menjadi ‘moderen’ dan 
mempertimbangkan dirinya sendiri untuk segera berdiri di depan segera 
kekacauan. Keputusasaan, dan kewaspadaan yang terbenam dalam krisis yang 
harus segera dipecahkan bersifat kronis dalam kemanusiaan. Setiap periode 
muncul dengan sendirinya sebagai hal baru yang tak terhindari. Meskipun 
demikian, ‘modernitas’ secara tepat merupakan keragaman seperti halnya 
keragaman aspek –aspek dari salah satu kaleidoskop yang sama.29 

 
Benjamin menganggap dirinya sendiri sebagai seorang sosialis yang sangat kritis, yang 
memproduksi sosiologi seni yang melanjutkan program Lukács tentang estetika, serta 
suatu konsep hasil kerjasama dengan Korsch dan juga Brecht. Sosiologi seni menurut 
Benjamin menaruh perhatian yang jelas terhadap konteks politik suatu budaya dan juga 
terhadap dampak politis pada seni yang terdapat dalam budaya pada saat itu. Salah satu 
kutipannya yang paling sering dirujuk orang menyatakan bahwa ‘…sementara Fasisme 
memberikan nilai estetika pada politik, komunisme justru mempolitisir seni’. Jadi jelaslah 
bahwa kutipan di atas menunjukkan kepekaan yang kuat atas integritas material antara 
politik dan budaya yang terdapat dalam pemikiran Benjamin. Meskipun teorisasinya ini 
amat baik tentang dorongan pengaruh reduksi materialis, tetapi justru sering menjadi 
kelemahan dari karyanya. Pada kenyataannya, Adorno, seorang anggota terkemuka dari 
Institut Frankfurt yang bekerja sama dengan Benjamin selama tahun 1930-an, mengkritik 
secara keras analisa Benjamin tentang perkotaan yang berpusat di Paris sebagai salah satu 
contoh analisis materialisme reduksionis yang mentah. Dalam dua esai-nya yang paling 
signifikan tentang produksi budaya, yang berjudul ‘The Author as Producer’ (Penulis 
sebagai Produsen) dan ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’ (Karya 
Seni di Zaman Reproduksi Mekanis), Benjamin mengembangkan tesisnya yang berkaitan 
dengan ironi utama atas ‘hal-hal yang baru’ (the newness) dan proyek kreatif dalam 
modernitas. Sementara sekolah Frankfurt memperkenalkan ide-ide mereka tentang 
meningkatnya ‘industri budaya’ dan ‘budaya massa’ (yang akan kita bahas dalam bab 
berikutnya) dan menganggap perkembangan historis ini, tanpa sedikitpun meremehkan, 
lewat suatu pertimbangan dalam dasar ide-ide tersebut dalam konsep ‘Kultuur’ dari 
filsafat Romantis-Jerman. Benjamin menyusun suatu pandangan yang sama tentang  
proses-proses yang memiliki optimisme dalam dua sisinya. Zaman modern, dibandingkan 
dengan zaman yang lain, memproduksi identitasnya dan mereproduksi tanda-tanda dari 
identitas tersebut melalui teknologi yang bersifat mekanis. Hal ini telah mempercepat 
perubahan melalui perkembangan teknologi produksi, dasar-dasar material inilah yang 
secara esensial menjadi pembahasan dalam teori posmodernitas yang disebut dengan 
simulakra. ‘Pengaruh baik’ dalam perkembangan ini sebagaimana yang dilihat oleh 
Benjamin, merupakan serangan yang tak terhindarkan bagi budaya elit yang borjuis.  
Pada suatu masa sebelum adanya kemungkinan produksi mekanis atau yang secara 
signifikan disebut dengan reproduksi massa, kemurnian, ketunggalan, spontanitas dan 
kreativitas obyek seni, semuanya menjadi suatu simponi dari Mahler atau lukisan karya 
Manet, yang hanya dimiliki sebagai suatu keistimewaan sebagian kecil rakyat yang 
secara nyata ditandai oleh posisi-posisi kelas bagi mereka yang memiliki akses untuk 
mengkonsumsinya.  
 



Disinilah Benjamin menjelaskan pada kita tentang ‘aura’ dari suatu karya seni. 
Dari sudut pandang semacam ini, reproduksi mekanis memiliki potensi emansipatorik, 
apakah dalam bentuk video, rekaman yang berdurasi panjang, reproduksi karya-karya 
ilmiah, atau bahkan perhiasan imitasi, disini semua orang diasumsikan memiliki akses 
yang setara terhadap seni. ‘Pengaruh buruk’ dalam perkembangan ini secara simultan dan 
ironis dikenali oleh Benjamin dalam bentuk komodifikasi budaya itu sendiri, dimana 
hilangnya aura suatu karya seni adakah suatu kerugian. Dalam membawa obyek seni 
menjadi lebih dekat dengan banyak orang atau demokratisasi produksi budaya, hanya 
dapat menjadi lebih dekat dengan sebagian besar orang melalui komoditas dan esensi 
dalam penciptaan itu hilang seperti yang kita lihat dalam T-shirt Picasso, atau Pavarotti 
sebagai lagu tema sepakbola. 
 

Benjamin mendefinisikan aura sebagai ‘fenomena unik dari suatu jarak, 
bagaimanapun dekatnya (sebuah obyek) yang mungkin ada’. Aura menjadi saksi 
bagi kesewenangan-wenangan seni dalam bentuk-bentuk pemujaannya, kondisi 
atas keunikan yang tidak dapat ditiru, suatu bentuk tunggal dalam ruang dan 
waktu dimana tanda orisinil menjadi merupakan bukti otentiknya. ‘Keunikan 
suatu karya seni merupakan bentuk yang tak terpisahkan dari keberadaannya yang 
melekat dalam tradisi manufaktur.’30 

 
Bagi Benjamin, seni adalah ekspresi dalam budaya, bukan bagian dari pandangan dunia, 
sebagaimana yang dilihat oleh Goldmann, bahkan tidak dalam konsep totalitas Lukács, 
menurutnya seni merupakan suatu fragmen, suatu mikrosom (representasi di dalam 
bentuk miniatur). 
 

Cinta terhadap obyek berpegang pada keunikan radikal dari karya seni dan 
menggunakannya sebagai titik awal titik bagi pokok perbedaan secara kreatif 
dimana wawasan tentang sifat alamiah ‘keindahan’ atau ‘seni’ terkungkung pada 
keunikan karya-karya individu dan menyebarkannya. Seni masuk ke dalam sifat 
alamiah seperti dalam suatu kesatuan yang sederhana yang tidak dapat dibagi 
(monad) yang…tidak memiliki jendela, tetapi terwujud di dalam dirinya sendiri 
sebagai miniatur dari seluruhnya.31 
 

Seni mempunyai basis material dalam struktur dan organisasi suatu masyarakat, dalam 
sistem kepercayaannya, serta dalam alat-alat produksi dan pengaturan politiknya. Pada 
sisi ini, ide-ide Benjamin sejalan dengan pandangan sebelumnya dalam modernisme, 
dimana seni dihubungankan secara intim dengan ranah produksi. Jika seni yang bersifat 
tidak demokratis terletak pada aura yang bersifat monopolistik, sebagai contoh, bahasa 
personal yang digunakan dalam suatu cerita yang dikisahkan, mengkarakteristikkan 
spesialisme dan keahlian komunitas borjuis, maka seni sosialis kemudian harus 
didasarkan pada kekuatan-kekuatan bersama yang bersifat kolektif dan egaliter dalam 
masyarakat moderen, yakni suatu fakta realisme. Kapitalisme dan industrialisme yang 
menyertainya telah mengubah ruang antara produksi dan penerimaan. ‘Untuk 
mempersepsikan aura atas suatu obyek, kita melihat pada cara-cara menginvestasikannya,  
dengan kemampuan untuk melihat diri kita sendiri, sebagai suatu respon dalam suatu 
konsep tentang aura yang meliputi ‘manifestasi-manifestasi yang unik atas perbedaan.’32  



Benjamin menunjukkan pada kita bahwa setiap pola produksi budaya mengikutsertakan 
hubungan yang secara relatif tetap, yakni tentang suatu pola spesifik  penerimaan. Dalam 
pemikiran Benjamin tentang Baudelaire, dan keterlibatannya dengan proyek Parisian 
Arcades (jalan yang memiliki dua sisi di Perancis). Benjamin mengembangkan 
serangkaian metafora yang layak untuk apresiasi representasi budaya melalui modernitas, 
sebagai contoh kerumunan orang, keruwetan, para pemalas, hal-hal yang tidak berguna, 
dan pengembara jalanan. Setiap pemikiran tentang kehidupan yang bersifat ‘reseptif’ 
(bersifat fleksibel) dari orang moderen, terkait dengan kesadaran, seni, serta struktur 
sosial dalam suatu estetika yang kompleks, yang benar-benar kompleks, sehingga dapat 
mereduksi materialistik, yang dalam kenyataannya, oleh Adorno disebut sebagai 
kesenjangan antara dialektika dan mediasi. Proses sosial yang menyeluruh dalam kasus 
ini merupakan dunia yang bersifat mekanis, menurut Benjamin. Kelemahan teorisasi ini 
dirangkum dengan baik oleh Swingewood yang mengatakan : 
 

Suatu teori tentang produksi secara jelas membutuhkan teori tentang masyarakat, 
akan tetapi Benjamin gagal untuk menteorisasikan kecendrungan-kecendrungan 
struktural mendasar yang bersifat spesifik dalam kapitalisme maju . Pada satu sisi, 
formasi sosial kapitalis semakin bertambah tersentralisasikan (terutama dalam 
ruang ekonomi dan politik) dan ikatan-ikatan kolektif (seperti: serikat 
perdagangan, partai politik), sementara di sini lain terjadi perubahan yang amat 
cepat dalam keberagaman institusi otonom yang kompleks dalam masyarakat 
madani. Benyamin berpegang pada penyederhanaan konsep Marxis mengenai 
ekonomi kapitalis dan budaya sebagai struktur-struktur yang bersifat tertutup 
terhadap teknologi yang membentuk perangkat demokratisasi dan seni yang 
dipolitisir. Politik seperti itu, tidak lagi berdasarkan pada ritual, seni yang 
mengalir dari praktek lainnya.33 

 
 
 
RAYMOND WILLIAMS : REVOLUSI PANJANG 
 
Kontribusi yang diberikan oleh Raymond Williams bagi pemikiran kontemporer dalam 
kajian budaya dan sosiologi budaya amatlah besar. Beberapa tulisan karya Raymond 
yaitu  Culture and Society (‘Budaya dan Masyarakat’), The Long Revolution (Revolusi 
Panjang), Keywords and Culture (Kata-Kata Kunci dan Budaya), memberikan suatu 
pertanda yang nyata dalam evolusi tesisnya. Secara kronologis kita dapat menyaksikan 
perubahan gaya dari seorang professor Inggris sayap-kiri menjadi seorang kritikus 
materialis yang matang dalam kajian budaya kontemporer berdasarkan pemahanan  
sosiologi dan antropologi yang terdapat dalam tradisi kesusasteraan Inggris. Ini tidak 
berarti suatu saran bahwa setiap pemikirannya kurang memberikan kontribusi yang yang 
cukup memadai dan terartikulasikan bagi budaya sosialisme di Inggris, atau suatu analisis 
yang memberikan wawasan secara gamblang mengenai berbagai bentuk budaya massa 
dan populer. Proyek Williams mungkin diinterpretasikan sebagai hegemoni-tanding yang 
sesungguhnya, menurut pemikiran Gramsci. Ini dimulai sejalan dengan komitmen 
Williams pada pendidikan kaum buruh dan perayaan budaya kelas pekerja di masa 
mudanya sebagai intektual yang menentang serangan reaksioner atas ‘budaya’ yang 



dilakukan oleh tradisi borjuis dari Quiller-Couch, Leavis dan Elliot. Williams secara 
radikal menentang ideologi elitisme yang digunakan dalam tradisi yang sangat akademis, 
yang telah memungkinnya untuk berbicara dengan otoritas. 
 

Ada satu pertanyaan bagi saya, apakah saya harus menulis kritik mengenai 
ideologi tersebut….atau…mencoba  memperbaiki kompleksitas yang 
sesungguhnya dari tradisi yang telah diambil-alih, sehingga kelayakan-kelayakan 
semacam itu dapat dipandang sebagaimana adanya …Saya merancang suatu 
strategi kedua. Strategi ini memungkinkan saya untuk membantah penggunaan 
konsep budaya kontemporer yang terus meningkat untuk melawan demokrasi, 
sosialisme, kelas pekerja atau pendidikan populer, yang berkaitan dengan tradisi 
itu sendiri.34 

 
Williams memformulasikan suatu tradisi wacana tentang konsep budaya yang terdiri dari 
suatu bunga rampai konsep para pemikir ‘yang relevan’, mulai dari filsafat, kritik 
kesusasteraan dan sekolah pemikiran humanis.  Mereka antara lain Bentham, Coleridge, 
Arnold, Carlyle, Lawrence, Tawney, Eliot dan Orwell, yang tidak semuanya dihargainya 
secara simpatik.  Ia kemudian berupaya mencapai realisasi dialektis dari ide-ide mereka 
sebagai suatu respon, tetapi itu juga seakan-akan dilahirkan dari kondisi material, situasi 
yang menganggu, dan bahkan perubahan melalui kekerasan yang didorong oleh 
industrialisasi dan kapitalisme dalam masyarakat sipil. Secara tidak langsung, tesis ini 
juga mempertanyakan tujuan perubahan yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis dalam 
masyarakat politik, tetapi sebagaimana yang diakui oleh Williams di kemudian hari, 
karya awalnya ini sangat berkaitan dengan ide tentang budaya dalam tradisi Inggris, 
sehingga elemen ini adakalanya berfungsi tidak secara optimal. Meski demikian, ini 
merupakan program yang hebat dan impresif yang mengindikasikan setiap perjalanan 
menuju masa depan dalam bidang budaya (termasuk monografi yang ringan ini).  Ide 
mengenai ‘revolusi panjang’ menurut Williams dimaksudkan untuk menangkap narasi 
yang sedang berlangsung melalui tulisannya tentang budaya. Ini mengkonfirmasikan 
pemikirannya secara gamblang tentang budaya sebagai suatu proses daripada sesuatu 
yang bersifat stagnan, dan budaya yang berubah dengan pesat secara positif , dan bukan 
budaya yang mengalami pengikisan. Ia menegaskan bahwa martabat produksi budaya 
berada dalam kehidupan sosial, suatu ide yang tidak selalu dapat diterima dengan baik 
oleh Marxisme tradisional. Menurutnya, produksi budaya ditujukan bagi perubahan 
modernitas melalui tiga sistem yakni: sistem ‘demokrasi’, sistem ‘industri, dan sistem 
‘budaya’, yang tidak semuanya didorong oleh faktor penyebab dalam basis ekonomi. 
Williams tertarik pada suatu penekanan khusus mengenai ‘pemikiran kreatif’ sebagai 
suatu kondisi yang kritis dan tidak diperkirakan keberadaannya. Pemikiran kreatif juga 
memposisikan hubungan-hubungan sejarah sosial politik berkaitan dengan pendidikan 
massa, kesusasteraan massa, dan media massa dalam bentuk pers dan seni pertunjukan.  
Dalam kelangsungan kritik tentang bentuk analisis Williams mengenai basis dan 
superstruktur ini, ia lebih lanjut masuk ke dalam argumentasi tentang perkiraan sifat-sifat 
alamiah aktivitas ekonomi yang berkembang dalam kapitalisme. Sebagai alternatif 
pemikiran mengenai ekonomi sebagai sistem produksi, Williams justru menganggap 
ekonomi lebih sebagai suatu sistem pemeliharaan. Formulasi ini memberi suatu petunjuk 
bagi kita untuk menjauhi suatu sudut pandang yang sangat sederhana dan bersifat 



reduksionis dalam melihat ekonomi hanya sebagai suatu peralihan bentuk-bentuk 
subsistensi yang kemudian berkembang ke dalam jaringan kontrol yang begitu kompleks 
yang berlangsung dalam kapitalisme yang maju. 
 

Meskipun kesenjangan ini tampaknya disengaja dalam prinsip dasar materialisme 
historis, William tetap bersikukuh pada pandanganya bahwa penjelasan sosialis tentang 
sejarah dan perkembangan budaya juga merupakan penjelasan sejarah tentang konflik 
kelas. Akan tetapi, Williams tidak memperkirakan pemikirannya itu sejauh apa yang 
telah dilakukan oleh E.P Thompson, meskipun Williams tetap menganggap sejarah 
budaya sebagai sejarah pertarungan kelas. Sejarah pertarungan kelas ini memberi 
identitas dan momentum yang sagat vital dalam proses budaya secara menyeluruh. Untuk 
tujuan inilah, Williams mengkonfirmasi pandangan antropologisnya terhadap budaya dan 
membawa kita pada suatu budaya umum yang muncul secara bertahap di Inggris. Ia juga 
merasa tidak harus dipaksa untuk berposisi mengutip seorang novelis dari kalangan kelas 
pekerja, penulis drama, penyair dan pembuat film sebagai suatu perkembangan yang 
menandai budaya oposan kaum proletariat. Bahkan lebih lanjut, konsepsinya merupakan 
suatu elemen-elemen yang kompleks, daripada suatu totalitas. Ia mendukung suatu 
pandangan bahwa pada periode sejarah tertentu yang esensial, terdapat pola-pola budaya 
yang dominan, yang terus bertahan dan berkembang. Pandangannya yang bersifat parsial 
dan relativis dalam penjelasan-penjelasan materialis mengenai formasi-formasi budaya 
diekspresikan dengan baik melalui pernyataan di bawah ini : 
 

Jika seni merupakan bagian dari masyarakat, tidak ada seni yang secara 
keseluruhan bersifat solid, baik solid diluar masyarakat, atau seni yang manakah 
yang solid itu, jadi lewat pertanyaan semacam itu, kita mengakui adanya prioritas. 
Seni ada di sana, sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan produksi, 
perdagangan, politik, memelihara keluarga. Untuk mengkaji relasi-relasi ini 
secara memadai, kita harus mengkajinya secara aktif, melihat seluruh aktivitas 
sebagai bentuk khusus dan kontemporer dari energi manusia. Jika kita mengambil 
salah satu dari aktivitas ini, kita dapat melihat betapa banyak hal-hal lain yang 
direfleksikan di dalam aktivitas itu, dalam berbagai cara menurut sifat-sifat 
alamiah organisasi secara menyeluruh…oleh karena itu, ketika seni secara jelas 
dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya, seni juga dapat dilihat sebagai 
elemen-elemen tertentu yang diekspresikan di dalam organisasi, dimana di dalam 
organisasi itu pula, istilah-istilah organisasi hanya dapat diekspresikan melalui 
aktivitas-aktivitasnya. Jadi, ini bukanlah suatu pertanyaan yang berkaitan dengan 
seni untuk masyarakat, melainkan mempelajari semua aktvitas dan keterkaitan 
antar relasi seni tanpa memprioritaskan salah satu diantaranya yang mungkin kita 
pilih sebagai abstraksi. 35 

 
Terdapat ambivalensi dalam karya Williams, yakni ketika ia menaikkan status budaya 
kepada status sentral yang problematis dalam proses menuju demokrasi, suatu 
konseptualisasi yang sesuai bagi kritik materialis, dan juga suatu dekontekstualisasi 
budaya melalui hermeneutik idealis. Budaya bukanlah sesuatu yang khusus, melainkan 
bersifat umum dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari setiap orang. Budaya 
juga diyakini sebagai proyek, yakni suatu perubahan sebagai bagian dari evolusi manusia 



yang tepat dan mendasar. Semua itu dianggap sebagai esensialisme, yang masih kita 
temukan dalam pemikiran Williams (sebagaimana sesungguhnya terdapat keharusan bagi 
seorang penulis untuk menulis ensiklopedia mini yang mereduksi budaya ke dalam 
batasan-batasan yang dibuat menurut ‘kata-kata kunci’). Essensialisme cenderung 
mendepolitisasikan ide-ide tentang budaya dan kemudian menghancurkan radikalisme 
yang dimaksudkan dalam tesis Williams.  Williams sendiri adalah seorang Marxis yang 
memandang budaya kelas pekerja sebagai kontribusi terhadap ‘budaya umum’. Tidak ada 
pertimbangan tentang antagonisme kelas di sini, melainkan suatu komunalitas dan 
keseimbangan dalam struktur yang mengambil-alih ide-ide tentang kontradiksi. Jika saja 
budaya tidak mengenal kelas (tidak berstrata), maka budaya tidak lagi bersifat ideologis. 
Inilah kasus yang masih tersisa yang berkenaan dengan suatu jaringan representasi-
representasi simbolik yang halus dan memonopoli dunia makna. Suatu masalah yang 
tidak dapat disesuaikan menurut kepatutan dan reproduksi kelompok yang kuat dan 
dominan untuk mencari legitimasi bagi posisinya di dalam masyaratat. 
 

Seni memang penting dalam tatanan, dimana manusia seharusnya bisa mengenali 
dan mengubah dunia, tetapi seni juga penting dikarenakan kekuatan magis yang 
ada di dalamnya.36 
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Bab 5 

Stratifikasi Kultural 
 
 
Dalam pemikiran yang kuat, stratifikasi budaya bukanlah suatu kategori yang eksklusif, 
dan jelas bukan merupakan kategori terpisahkan dengan baik, melainkan merupakan 
keseluruhan variasi gagasan atas stratifikasi yang meliputi semua bahasan kita mengenai 
konsep ‘budaya’. Melalui karya ini kita berulang-kali mempertentangkan perbedaan 
antara ide mengenai budaya tinggi yang dimiliki kelompok istimewa dengan ide tentang 
eksistensi budaya yang didefinisikan sebagai keseluruhan cara hidup orang dan tanpa ada 
keraguan, kita akan mengkaji-ulang pembedaan ini. Meskipun ada banyak hal lain dalam 
dimensi, perbedaan, hierarki dan peringkat ketika kita membahas ide tentang stratifikasi 
budaya sebagai referensi pemahaman mengenai totalitas kehidupan sosial. Pembedaan ini 
bukanlah permasalahan yang tidak penting; dalam setiap contoh kita akan membagi 
landasan (dasar) dan memberikan alasan untuk diuji. Mari kita mulai melihat sejumlah 
contoh penting disini. 
 

Kita telah mempertimbangjan hubungan antara ide tentang budaya dan struktur 
sosial, dan sebagian besar diskusi dipusatkan pada sekitar perkembangan kronologis 
antropologi sosial dan budaya serta kerangka teoretis yang menyertainya, yang seringkali 
merupakan proses yang sangat kompetitif dan penuh dengan muatan penjelasan budaya. 
Apa yang tertinggal dari perdebatan antara sekolah pemikiran adalah tidak sepenuhnya 
bersifat intelektual, melainkan lebih merupakan hubungan sosial politik antar disiplin 
ilmu dengan fenomenanya. Jika kita mengadopsi pandangan yang secara relatif masih 
kasar, yakni bahwa dalam perkembangan awal antropologi terkandung superstruktur 
kolonialisme barat, yang kemudian menghargai etnografi mereka sebagai kategorisasi 
dan kumpulan koleksi atas invasi terhadap pengambilan sampel melalui risorsis budaya 
lain yang langka, dan teori mereka yang bersifat ekspansif dan sangat fungsionalis, 
dimana teori difungsikan sebagai riset-nya pasar imperialis ke dalam struktur kekuasaan 
dan sistem kontrol terhadap Dunia Ketiga. Saat ini semua bahasa kritis semacam itu 
bukanlah berarti sebagai suatu tuduhan sederhana atas ketidakbenaran politik antropologi 
di masa lalu, tapi lebih untuk menunjukkan pemikiran yang gamblang tentang 
superioritas yang berasal dari ideologi ‘pertumbuhan’, yang mereprsentasikan pikiran 
barat yang rakus secara intelektual. Pertimbangan tentang stratifikasi yang kita miliki 
disini, di ambil begitu saja dari hubungan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga, antara 
masyarakat yang maju dan berkembang, antara keadaan yang kompleks dan sederhana, 
anatara mereka yang mengalami kemajuan maju dan kemunduran, yang terdidik dan yang 
tradisional. Baik stratifikasi atas kesadaran maupun ketidaksadaran, oleh Freire dikatakan 
melalui pernyataan berikut : 
 

Penaklukan budaya mengarah pada budaya yang tidak otentik atas orang-orang 
yang dijajah; mereka mulai merespon nilai-nilai, ukuran dan tujuan penjajah,,, 
Agar penjajahan budaya berjalan sukses,  adalah hal yang esensial untuk 
meyakinkan orang-orang yang terjajah akan kondisi intrinsik mereka yang 
inferior…. Penjajahan budaya di satu sisi merupakan instrumen dominasi  dan di 



sisi lain menjadi akibat dominasi. Oleh karena itu, tindakan budaya atas suatu 
karakter yang mendominasi, sebagai sesuatu yang disengaja dan direncanakan, 
secara sederhana dapat dipertimbangkan sebagai suatu produk realitas yang 
menindas.1 

 
Ini adalah bentuk stratifikasi yang keropos, dan sekarang justru mulai terkikis, seperti 
yang digarisbawahi oleh Fanon dalam perkataannya yang sinis ketika ia menceritakan 
pada kita, “percaya bahwa menciptakan budaya hitam adalah sesuatu yang mungkin, 
adalah untuk melupakan bahwa orang-orang negro (niggers) telah lenyap, sebagaimana 
halnya orang-orang yang telah membawa orang-orang kulit hitam itu  untuk menyaksikan 
suatu akhir supremasi ekonomi dan budaya mereka’.2  Pendapat semacam ini yang 
merupakan stratifikasi metodologis, yang diserang Frank dalam essainya: 
 

 …mengkaji perkembangan sosiologi yang akhir-akhir ini diproduksi di 
negara-negara berkembang, khususnya yang diekspor dan digunakan oleh 
Amerika Serikat, merupakan sesuatu yang juga diterapkan  di negara-negara yang 
belum maju itu. Dalam kajian yang kritis, jelaslah bahwa sosiologi pembangunan 
merupakan suatu pendekatan yang tidak valid secara empirik ketika dibenturkan 
dengan kenyataan di negara-negara dunia ketiga itu, bahkan secara teoritis juga 
tidak memadai dalam kaitan dengan standar-standar klasik ilmiah sosial dari 
sosiologi itu sendiri, dan pertimbangan bagi kebijakan menjadi tidak efektif  
untuk meraih kehendak-kehendak apa saja yang diinginkan dalam 
mempromosikan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Lebih 
lanjut, keadaan yang tidak memadai ini tumbuh sejalan dengan perkembangan 
masyarakat yang memproduksinya. Seperti halnya masyarakat yang belum 
berkembang dimana sosiologi pembangunan diaplikasikan, maka sosiologi ini 
secara pesat mulai menjadi tidak berkembang pula.3 

 
Sebagian dari penjelasan itu saling tumpang tindih dengan stratifikasi budaya yang 
muncul dari ideologi imperialisme sebagai bentuk-bentuk stratifikasi yang seolah-olah  
terus menerus dimunculkan dari pengalaman ras dan etnis. Meskipun masyarakat barat 
moderen telah berubah dengan pesat menjadi masyarakat yang multi-ras dan multi-etnik, 
jika kita hanya melihatnya secara sekilas saja, ketimbang memperhatikan praktek apapun 
yang berkenaan dengan ‘kesetaraan’ atau ‘pluralisme’, kemudian juga dengan jelas 
memberi kategori-kategori baru bagi suatu landasan tentang perbedaan dan stratifikasi.   
Apa yang menjadi penting disini adalah pengakuan kolektif atas karakteristik-
karakteristik status rasial, seakan-akan terjadi secara alamiah, dan artikulasi karakteristik 
rasial tersebut berkenaaan dengan pola-pola tingkah-laku dan representasi simbolik 
etnisitas, sesuatu yang secara nyata kita anggap sebagai budaya. Sebagaimana yang akan 
kita lihat secara terperinci dalam Bab 9,  isu tentang ras dan etnis bercampur dan melekat 
dengan mudahnya dalam sentimen dan politik liberalisme maupun reaksi liberal-nya. 
Percampuran etnis (melting pots) dan perkampungan kumuh (ghettos), integrasi dan 
isolasi, multikulturalisme dan integritas budaya, semuanya memberikan kita energi 
permasalahan yang bukan merupakan analisa sederhana. Ideologi rasisme, supremasi, 
kemurnian dan pembersihan rasial, semuanya menjadi sumber yang perlu kita amati 
dengan cermat dalam penilaian atas stratifikasi budaya, baik apakah melalui formulasi 



stereotipe rasial yang negatif atau melalui perilaku rasial yang tidak kasat mata yang di 
proyeksikan dalam interaksi, sesuatu yang secara teoritis ibarat sebuah percakapan yang 
penuh dengan ‘sopan-santun’. Kita tidak membutuhkan George Steiner untuk 
menjelaskan pada kita bahwa budaya-budaya di dunia tidak akan pernah sama lagi 
setelah peristiwa Auschwitz (pembersihan etnis Yahudi di masa Hitler), kecuali 
memperhatikan apa saja yang telah kita lakukan setiap hari dimana sepertinya tidak  
seorangpun pernah memperhatikan.  
 

Salah satu contoh penutup yang mungkin merupakan seruan paling berhasil dalam 
memproyeksikan kepentingannya dalam arena analisis budaya adalah stratifikasi budaya 
yang terjadi melalui isu gender. Hal ini  bukanlah suatu ‘penemuan baru’ yang sejalan 
dengan pengakuan atas perbedaan kaum perempuan dalam pembagian tenaga kerja yang 
dilakukan oleh sosiologi atas masyarakat industri yang maju, atau hanya secara sederhana 
merupakan pelengkap retorika bagi aktivitas kaum feminis. Isu stratifikasi gender dalam 
budaya dapat diaplikasikan dengan setara melalui spektrum tentang poliseksualitas. 
Budaya sebagai suatu proses disebarkan melalui artefak, adat-istiadat, representasi 
simbolik dan kebiasaan-kebiasaan, yang muncul di permukaan untuk dapat diterapkan 
dan diproses oleh semua orang yang hidup dalam budaya tersebut. Meskipun demikian, 
Spender memberitahu kita bahwa ‘manusialah yang menciptakan bahasa’, tesisnya 
menjadi hal yang paling fundamental mengenai aspek-aspek apa saja yang dibagi 
bersama bagi eksistensi manusia yang dalam bahasa itu sendiri terkandung aspek-aspek 
seperti penampilan, perbendaharaan kata dan tata-bahasa, sebagai suatu rangkaian 
struktural yang mendukung dominasi laki-laki. Goffman menawarkan kita suatu analisis 
imajinatif mengenai stereotipe seksual dalam komunikasi massa, yang diambil dari iklan-
iklan gender. Sementara Dworkin menjelaskan suatu pemikiran mengenai unsur terpusat 
dalam pornografi dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Sydie memberikan 
pernyataan tentang sifat-sifat maskulin (maskulinitas) yang ‘dibudayakan’ (culturedness) 
secara alamiah dan membudayakan ‘kealamiahan’ (naturality) sifat-sifat feminin 
(femininitas)4.  Sementara itu, McRobbie menaruh perhatian pada ‘tidak munculnya’ isu 
mengenai perempuan dalam kajian budaya: 
 

Ada banyak studi mengenai hubungan antara remaja pria dengan kelas dan 
budaya kelas, terhadap mesin negara, sekolah, komunitas dan tempat bekerja. 
Sepakbola telah dianalisis sebagai olahraga kaum laki-laki, minum minuman 
beralkohol sebagai bentuk kesenangan mereka, hukum dan pengawasan sebagai 
struktur patriarki yang seringkali hanya menaruh perhatian pada remaja pria yang 
lebih berpotensi menjadi pelanggar hukum. Saya tidak mengerti mengapa studi 
semacam itu, tidak memikirkan prioritas-prioritas seperti: hubungan antara remaja 
dan keluarganya, perempuan dan seluruh pertanyaan tentang pembagian seksual 
yang termarginalkan.5 

 
Sedikitnya sumbangan dalam bidang ini tidak memberikan jalan untuk mengkonsumsi 
materi-materi wacana yang secara relevan mengembangkan isu gender dan budaya.6 
Tidak juga memberi kontribusi bagi konsep tentang ‘patriarki’, ‘marjinalisasi’, dan 
‘stereotipe’ yang dapat memproduksi kritik. Meski demikian, kita ditunjukkan adanya 
suatu peningkatan dimensi publik yang signifikan mengenai stratifikasi budaya. 



Pembagian sosial utama melalui stratifikasi budaya dihasilkan melalui pilihan yang 
terkonsentrasi pada kelas sosial. Tidak ada masyarakat yang kualitas hidupnya tidak 
dibedakan melalui kompleksitas kelas, status dan kekuasaan. Dan ketika masyarakat 
semakin bertambah kompleks, perbedaan-perbedaan ini semakin nyata, tetapi 
diterjemahkan secara halus dalam jaringan representasi-representasi budaya simbolik. 
Dalam banyak hal tentang rasionalitas Barat, khususnya yang berasal dari Eropa, budaya  
muncul untuk mengatur masyarakat seiring dengan kapasitas untuk memahaminya. 
Mungkin apabila kita mengikuti cara berpikir Aristotelian tentang bagaimana 
pengetahuan yang sesungguhnya telah menjadi pengetahuan yang mutlak tentang sebab-
sebab, yakni suatu percampuran yang terjadi antara kebenaran dan kualitas, serta antara 
alasan dan penilaian. Tujuan untuk menjadi manusia adalah untuk mengetahui bahwa 
apa-apa yang kita ketahui itu diatur oleh kebenaran, dan tidak semua orang mempunyai 
hubungan yang setara dengan tujuan ini. Ketika menghubungkan bagaimana suatu ‘polis’ 
(negara kota di masa Yunani Kuno) menamai demokrasi, yang secara fungsional 
merupakan sistem oligarki yang murah-hati, dari situ kita memiliki latar belakang sejarah 
suatu budaya yang distratifikasikan secara instrinsik dalam kaitannya dengan pengaturan-
pengaturan, dan terstratifikasi secara ekstrinsik dalam hubungannya dengan karakteristik-
karakteristik yang tepat untuk menjaga pengaturan-pengaturan tersebut. 
 
 
 
F.R. LEAVIS : PEMIKIRAN  KESUSASTERAAN-SOSIAL DAN KOMUNITAS 
ORGANIK  
 
 
F.R. Leavis menulis pada tahun 1930 dalam suatu pamflet yang berjudul ‘Mass 
Civilization and Minority Culture’ (‘Peradaban Massa dan Budaya Minoritas’) yang 
sering dikutip untuk memperlihatkan posisi pemikirannya mengenai budaya sebagai 
berikut : 
 

Dalam periode apapun, budaya tergantung pada sekelompok kecil minoritas yang 
mengapresiasikan seni dan kesusasteraan secara kritis. Hanya sedikit saja orang  
(terpisah dari kasus yang sederhana dan familiar) yang mempunyai kemampuan 
memberi penilaian yang orisinil dan tidak tergesa-gesa. Mereka tetaplah 
kelompok minoritas kecil, tetapi justru menjadi mayoritas dalam kemampuan 
memberikan penilaian pertama melalui respon personal yang orisinil…kelompok 
minoritas ini bukan hanya mampu mengapresiasi Dante, Shakespeare, Baudelaire, 
Hardy (sebagai contoh yang besar) tapi juga mengakui bahwa warisan-warisan 
mereka yang terakhir mengandung kesadarasan ras (atau percabangannya) pada 
waktu tertentu. Pada kelompok minoritas inilah, kita menggantungkan kekuatan 
untuk memperoleh manfaat atas pengalaman hidup terbaik di masa lalu; mereka 
tetap mempertahankan bagian-bagian tradisi yang paling halus dan tidak dapat 
dimusnahkan. Di dalamnya tergantung standar-standar yang secara implisit 
mengatur kehidupan yang lebih baik pada suatu masa, dengan suatu alasan bahwa 
hidup haruslah lebih baik daripada yang ada sekarang, dan karenanya menjadi 
arah yang harus dicapai. Dalam mempertahankan tradisi itu…terdapat bahasa, 



perubahan idiom (ekspresi) dimana kehidupan yang lebih baik tergantung pada 
bahasa dan perubahannya, dan tanpa bahasa maka semangat untuk mencapai 
tujuan itu akan tertutup dan tidak koheren (saling terkait). Lewat ‘budaya’, itulah 
penggunaan bahasa semacam itu dimaksutkan.7 

 
Leavis merupakan sosok terkemuka dalam dunia akademik Inggris, dimana orang belajar 
kepadanya tentang bahasa Inggris dan kritik kesusasteraan yang dihargai sebagai arah 
menuju kehidupan yang lebih baik. Pencerahan merupakan intisari semua hal yang 
bersifat murni dan berharga untuk kondisi manusia, serta menjadi obat yang bersifat 
universal (panacea) bagi kondisi yang tersia-siakan dan mengganggu masyarakat secara 
keseluruhan. Seorang profesor sastra Inggris pernah mengatakan bahwa : 
 

 Inggris sakit, dan…. kesusastraan Inggris harus menyelamatkannya. 
Gereja-gereja (sebagaimana yang saya pahami) telah gagal dan pengobatan sosial 
berjalan sangat lambat, kesusastraan Inggris kini memiliki tiga fungsi sekaligus : 
yang pertama masih seperti yang saya kira, untuk menghibur dan mengatur diri 
kita, tapi juga di atas segalanya adalah untuk menyelamatkan jiwa dan 
memperbaiki negara.8 

 
Tetapi Leavis bukan sosok yang eksentrik, misterius dan hidup di dunia lain. Idenya lebih 
banyak bersumberkan dari semangat untuk mengikuti perubahan zaman. Mengikuti  jalur 
pemikiran Arnold dan yang lainnya dalam sastra Romantis seperti yang kita bahas di bab 
1, dimana ada keluh-kesah dan keresahan di kalangan intelektual yang secara radikal 
menentang kerusakan yang disebarkan melalui kemajuan yang disebut sebagai 
industrialisasi. Kerusakan ini semakin diperburuk pada awal abad ke-20 melalui kejadian 
mengerikan selama empat tahun dan sampah-sampah ‘rasional’ dan ‘mekanis’ yang 
dihasilkan oleh Perang Dunia Pertama.  
 

Minimalisasi yang bersifat monumental serta kepedihan dalam proporsi yang 
secara langsung menyertai akhir suatu zaman (fin de siecle), telah melahirkan optimisme 
sejarah secara terbalik.  Sementara itu, retorika konvensional pasca-pencerahan (post-
enlightment) sepertinya menjalankan apa yang justru tidak dapat menjadi yang terbaik, 
dan karena itu kita harus mengantisipasinya dan mempercepat tahapan berikutnya dalam 
evolusi budaya kita. Apa yang sekarang berproses merupakan suatu hasrat besar di masa 
lalu. Ketika semua pernyataan terbuka tentang ‘hal-hal yang baik di masa lalu’, keadaan 
historis yang sesungguhnya jauh sekali dari kenyataaan dan lebih dapat disepakati 
sebagai instrospeksi ketimbang hambatan perubahan yang bersifat aktual. ‘Komunitas 
organik’ dalam fantasi Leavis dan memori-memori merupakan hal yang tidak spesifik 
pada abad ke-17 di Inggris ketika peradaban secara jelas telah mencapai puncaknya 
dalam sebuah integrasi antara kepala (pikiran/kognisi) dan hati (emosi/afeksi), mata dan 
pikiran, serta alam dan budaya. 
 

Adalah tradisi kesusasteraan dimana tanggung-jawab memelihara keberlanjutan 
harus diletakkan…. Apa yang kita rasakan hilang adalah komunitas organik 
dimana budaya yang hidup direpresentasikan. Lagu rakyat, tarian rakyat, 
peternakan domba (Cotswold cottages) dan produk kerajinan tangan merupakan 



pertanda dari sesuatu yang lebih dari sekedar produksi, melainkan suatu seni dan 
cara  hidup yang tertata dan berpola, meliputi seni sosial, kode-kode komunikasi 
dan penyesuaian yang bertanggungjawab, semuanya tumbuh dalam pengalaman 
yang tak terlupakan, menurut lingkungan alam dan ritme waktu… Mesin telah 
menghancurkan cara hidup dan bentuk-bentuk kehidupan lama, melalui logika 
perubahan yang cepat dan secara terus-menerus melibatkan logika semacam itu 
untuk mencegah pertumbuhan hal-hal baru.9 

 
Dalam banyak hal, narasi singkat ini tidak dapat ditangkap kembali oleh kebanyakan 
orang, yang akhirnya hanya menjadi takdir dan tujuan segelintir orang saja.  
 
Selama hampir 1 dekade, Leavis terkunci dalam suatu perdebatan dengan C.P. Snow10  
yang tesisnya mengatakan bahwa, jauh dari apa yang menjadi inti budaya dimana 
modernitas disamarkan, kenyataannya ada dua inti budaya yaitu sastra-artistik dan sastra-
ilmiah, dimana karya sastra ilmiah-lah yang menjadi kejayaan khusus modernitas. Dua 
ruang pengetahuan ini meski berbeda tetapi sejajar dan integral bagi konsumsi orang-
orang terpelajar, misalnya mengabaikan fisika kontemporer sebanding dengan 
mengabaikan Shakespeare. Lepas dari kenyataan bahwa secara analitis pandangan Leavis 
yang menantang ini menekankan bahwa suatu budaya bersama didapati dalam bahasa 
bersama, dimana ‘suatu bahasa adalah suatu kehidupan’. Snow mempunyai suatu pilihan 
implisit untuk budaya ilmiah dan populis yang mendukung vocasionalisme (suatu 
pandangan tentang kualifikasi) baru. Perdebatan ini secara ekstrem bersifat antagonis dan 
terbagi atas enam bentuk landasan ‘estetika’ yang membedakan diri dari ilmuwan 
‘barbar’ (liar) yang mewarisi bumi dan nyaris menghancurkannya. Meskipun pandangan 
ini halus dan menarik, pada level tertentu, tidak ditangkap adanya bahaya dalam 
memahami pesan Leavis yang rumit melalui detil interpretasi dan ironi. Baik secara 
demonstratif maupun secara sengaja, kehidupan sosial tidak lagi dihargai sebagai suatu 
pengalaman yang serupa bagi semua orang. Orang ditandai karena intelektulitas mereka 
dan kemampuan mereka untuk membedakan penilaian, mereka dibedakan berdasarkan 
ukuran-ukuran ini, dan kelompok yang layak adalah yang berada dalam kaitan dengan 
tanda-tanda penting perbedaan ini. ‘Dunia ketiga’ bagi Leavis merupakan dunia 
kemasyarakatan, yakni ‘yang secara kolaboratif menciptakan dunia bagi manusia’. Suatu 
dunia yang bukan publik ataupun personal (bersifat pribadi)’, atau sebuah dunia yang 
berkembang dari ruang budaya yang umum ke budaya milik kelompok minoritas yang 
terpisahkan oleh modernitas tetapi secara potensial dimediasikan melalui bahasa, seni dan 
sastra, serta kritik, dan semuanya terikat pada tradisi kekusasteraan ‘dimana tradisi 
semacam itu menjadi representasi kesadaran ras yang terbaik…dan memberikan 
pertukaran bagi kehidupan yang lebih baik’, disini tradisi budaya berada ‘dalam semua 
standar yang melampaui tingkatan manusia biasa’. Kecerdasaan umum yang secara bebas 
tidak terspesialisasi harus mampu melampaui waktu, mayoritas, dan ditempatkan di 
dalam tradisi sebagai yang terbaik. Pusat superioritas harus berpegang pada ‘kebaikan 
untuk semua orang’ dan elit yang mengawasi akan tersebar di dalam pusat tersebut. 
Status keistimewaan (privelege) mensyaratkan kelemahan yang dalam oposisi biner, 
sebagaimana halnya budaya minoritas memperoleh statusnya yang berbeda sebagai 
oposisi yang berlawanan dengan budaya kebanyakan. Literatur yang hebat mencakup 
elemen-elemen esensial pengalaman manusia, manifestasi individual pengarangnya, dan 



memperoleh pembaca personal yang kreatif. Posisi ini bersebarangan dengan produk 
budaya massa, yang secara ironis diapresiasi oleh Benjamin. Budaya massa merupakan 
budaya yang diproduksi secara kolektif, anonim (tidak diketahui siapa pembuatnya), 
bersifat komersial dan tidak memiliki semangat kreatif. Budaya ini merefleksikan 
materialitas mekanis berdasarkan waktu dan bukan pada esensi pengalaman manusia. 
Budaya ini juga tidak membuat hidup jadi lebih baik dan tidak membebaskan. 
 
Penyatuan masyarakat melalui budaya, sebagaimana yang direkomendasikan Leavis, 
akan terjadi melalui program pendidikan liberal. Program semacam ini akan 
memungkinkan publik yang sangat terpelajar menuntut kembali contoh-contoh yang 
paling vital dalam kehidupan sosial, politik dan moralitas.  
 

Karena itu, publik secara total akan merepresentasikan perlunya mereka 
mempertimbangkan kompleksitas kehidupan dikarenakan perubahan waktu yang 
cepat, untuk memastikan bahwa pencapaian, spritual dan manusiawi, merupakan 
pencapaian kreatif yang paling mendasar  dari peradaban kita, yang seharusnya 
menjadi keuntungan permanen dan terpelihara dalam warisan budaya.11 

 
Gagasan Leavis, tersebar melalui tulisannya banyak, serta ajaran dan formulasinya untuk  
perdebatan kritis melalui jurnal Scruinity (Pengawasan), yang mempunyai dampak yang 
patut dipertimbangkaan pada kritik budaya, baik selama masa kehidupannya ataupun 
sesudahnya. Sebagaimana juga pemikir kontemporer yang berasal dari Cambridge, T.S. 
Elliot. 
 
 
 
T.S. ELIOT : TRADISI DAN ELIT  
 
Pengaruh Eliot amat besar tentanga cara-cara berpikir bagian di dunia yang menggunakan 
Inggris sebagai bahasanya. Ia secara khusus dikenal sebagai kritikus sastra dan penyair 
yang sangat sukses. Karyanya meluas ke dalam teori budaya dan sosial di Inggris setelah 
Perang Dunia Kedua berdampak pada kebijakan politik dan pendidikan. Tesis utamanya 
menaruh perhatian pada karakter budaya yang terstratifikasi dan tidak demokratis. 
 

Lahir dan memulai pendidikannya di Amerika, ia belajar menjadi filsuf, dan 
berteman dengan Bertrand Russell meski ada perbedaan politik yang memisahkan 
pemikiran mereka. Elliot sangat dipengaruhi oleh ahli metafisika neo-Hegelian, F.H. 
Bradley.  Digelorakan oleh idealisme radikal serta minat untuk mencari realitas absolut di 
balik penampilan yang bersifat pemukaan saja, ia kemudian diarahkan pada komitmen 
atas ‘esensi’ dalam bentuk-bentuk yang bervariasi mulai dari ‘kebaikan atau manfaat’, 
‘warisan budaya’, ‘tradisi’, dan esensi apa yang setara dengan Ketuhanan dalam iman 
Kristen.  

 
 

 



Karya Eliot yang paling penting dalam wilayah kajian kritik budaya adalah After 
Strange Gods, The Idea of a Christian Society (‘Sesudah Dewa-Dewa Aneh, Ide tentang 
Masyarakat Kristen’) dan Notes Towards the Definition of Culture (‘Catatan untuk 
Pengertian Budaya’) dipublikasikan antara tahun 1934 dan 1949, yang menunjukkan 
evolusi pemikirannya pada ketidakpuasan moderenitas dan resolusi untuk 
mengembalikan struktur kehidupan sosial dunia seperti di masa lampau. Bentuk kreasi 
sastranya sendiri bersifat imajinatif, secara khusus tampak pada inovasinya. Ia juga 
dianggap berlawanan dengan dorongan-dorongan yang tidak semestinya serta 
ketidakdisiplinan moderenisme sebagai sebuah proyek. Ia mengumumkan bahwa 
pencarian itu terdapat dalam produktivitas tradisi kesusastraan Eropa yang menyatu. Pada 
awal karirnya, Elliot ditunjukkan sebuah peristiwa dalam sejarah budaya dimana terjadi 
provokasi atas turunnya nilai-nilai budaya yang serius. Gaya-gaya klasik sebelum abad 
ke-17 telah terpecah-pecah melalui penempatan yang keliru atas kognisi dan afeksi, yang 
dikatakan Elliot sebagai ‘pemisahan sensibilitas’, yakni suatu ‘esensi’ yang hillang dan 
moderenisme kini tersebar dalam bahasa-bahasa personal yang aneh dan mengabdi pada 
imajinasi. Para nabi, yakni para pencari kebenaran adalah seniman kreatifif masa kini 
yang harus membangkitkan kembali monoteisme tradisi nilai bersama dimana ada 
kombinasi yang tepat di dalam proses budaya. Jadi bisa dikatakan Eliot seolah-olah 
adalah seorang nabi semacam itu.  
 

Bagi Elliot, runtuhnya konsentrasi kesusasteraan dan tradisi artistik bukan hanya 
suatu kebetulan yang misterius, yang mempengaruhi hanya sejumlah kecil seniman,  
kritikus dan kelompok estetis di sekitarnya. Keruntuhan, sebagaimana dicontohkan lewat 
hilangnya suatu hal yang esensial, telah mengancam seluruh tatanan hidup manusia.  
Keadaan bagi proyek kreatif kemudian direalisasikan sebagai petunjuk negara dalam 
mengarahkan kesadaran kolektif masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, 
masyarakat moderen ditandai oleh kurangnya nilai dan kepercayaan bersama serta 
kegagalan untuk secara terus-menerus mencapai makna bersama, yang kita temui dalam 
erosi bahasa dan sistem komunikasi pada inti budaya. Kepercayaan semacam ini telah 
menuntun Eliot untuk menentang pengetahuan konvensional dalam estetika moderen 
yang menekankan kreativitas melalui perbedaan, menciptakan hal-hal baru, dan 
pemisahan. Ia bersebrangan dengan pemikiran yang menempatkan seniman kreatif dalam 
praktek pemulihan, pembebasan dan penyelamatan tradisi yang berdasarkan 
kemungkinan untuk produksi budaya yang diakui. Jadi, konsolidasi dan akarnya 
tampaknya menjadi tujuan. Pemulihan tradisi kesusastraan yang merupakan proyek 
moral, menurut Eliot hampir menyerupai cara-cara dalam sosiologi aliran Durkeim yang 
mencari kredo (sistem kepercayaan) yang tepat untuk meyakinkan komunitas solidaristik 
dalam menghadapi perubahan material dan tekanan atas hubungan yang terstruktur. 
Secara paradoks, Eliot juga melihat banyak kejahatan dalam masyarakat moderen yang 
termanifestasikan dalam bentuk-bentuk representasi, sesuatu yang oleh Marx telah lebih 
dahulu menjadi polemik, dimana etika untuk berkompetisi telah menjelma melalui 
kapitalisme, organisasi yang mengatur hubungan antar manusia di dalam kaitan dengan 
wacana tentang pasar, dimana motif sentral dalam transaksi ekonomi sebagai mediaasi 
semua kehidupan sosial, komoditas fetisisme (pemujaan pada tubuh dan seksualitas), 
eksploitasi manusia ke dalam bentuk-bentuk perburuhan, serta keuntungan ekonomi 
sebagai motif utama tindakan sosial. Semua prinsip-prinsip yang memberi tuntunan 



dalam budaya  dan kehidupan sosial moderen ini berlawanan dengan moral kehidupan 
Kristen, sebagaimana ketika prinsip-prinsip itu juga telah meremehkan pandangan Marx 
tentang sisa-sisa buangan pemikiran Yahudi (Judaism).  
 
Dalam Notes Towards the Definition of Culture (Catatan untuk Definisi Budaya), Eliot 
akhirnya mengemukakan pandangan yang kurang egaliter tentang pentingnya stratifikasi 
pengalaman dan dan sosialisasi budaya. Pada awalnya, Ia mempresentasikan suatu kasus 
yang seolah-olah berkaitan dengan  level-level analisis, akan tetapi level-level itu terletak 
pada bentuk yang sangat positivis dan menjadi pembenaran untuk berbagai level 
partisipasi dan kualitas pengalaman. Tiga strata budaya itu meliputi individu, kelompok 
dan keseluruhan masyarakat. Menurut Elliot, kita tidak dapat atau tidak seharusnya 
memilih standar-standar pada salah satu level, dan menerapkan level itu pada salah satu 
level lainnya. Dengan demikian, individu tertentu secara kultural hanya dapat 
mencapainya dalam level individual saja. Sebagai konsekuensinya, amatlah tidak tepat 
untuk berupaya mendidik mayoritas ke dalam budaya minoritas. Ini secara instan akan 
mengarah pada percampuran antara ide tentang budaya tinggi dengan budaya minoritas. 
Upaya demokratisasi budaya tinggi mengarah pada standar-standar yang melemah dan 
gagal. ‘Esensi’, kualitas dan tradisi pada inti kebudayaan secara umum harus 
dipertahankan oleh para penjaga warisan estetika untuk kebaikan semua orang. Suatu 
argumen yang mengingatkan kita pada konsep Republik Plato.   
 

Walaupun ritual, rutinitas, dan adat kebiasaan atas cara hidup budaya kita 
bersama adalah kebiasaan-kebiasaan yang didukung oleh semua anggota masyarakat 
secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi ada suatu keharusan untuk 
kesempurnaan dan puncak pencapaian budaya yang dikelola secara sadar. Hal ini menjadi 
tanggungjawab khusus seorang elit dan bukan secara spontan atau elit yang bersifat 
organis yang muncul berdasarkan kondisi material dominan kini. Warisan budaya, 
merupakan tradisi kreatif kita yang membutuhkan perawatan melalui keberlanjutan yang 
tersedia lewat pemeliharaan sistem kelas yang merupakan bentuk yang melahirkan 
modernitas dan kapitalisme untuk mengekspresikan dan menginstitusionalisasikan 
meritokrasi (sistem penghargaan berdasarkan keahlian seseorang). Rekomendasi ini dapat 
kita baca sebagai sebuah apologi untuk suatu sistem yang diwarisi ‘kapital budaya’ yang 
akan kita lihat kemudian melalui karya Bordieu. 

 
 
ORTEGA Y GASSET :  ANCAMAN MASSA 
 
Tampak dari dari luar, perdebatan ini seolah-olah cendrung mewakili pemikiran di 
Inggris. Elemen kritis budaya elitis terdapat dalam bagan analisa budaya Amerika yang 
bersifat reaktif, kecuali apa yang secara independen dilakukan oleh Marcuse. Marcuse 
menegaskan ketakutannya atas bentuk-bentuk keseragaman yang disebut sebagai ‘satu-
dimensi’ dalam ekspresi dan hasrat manusia yang mengikuti bangkitnya seluruh elemen 
dalam konsumsi budaya populer. Dalam konteks Amerika, ide semacam ini lebih jauh 
dikembangkan oleh McCarthyite dalam trend politik ibarat teror kelompok sosialis dalam 
melakukan ‘penyeragaman’. 
 



Terlepas dari perdebatan ini, di kemudian hari ada suatu penjelasan filosofis yang 
tajam mengenai perdebatan tersebut, yakni yang secara kreatif muncul dari seorang filsuf 
Spanyol Ortega y Gasset, yang bekerja di Madrid hingga tahun 1955. Minat Ortega y 
Gasset meliputi jangkauan yang luas termasuk estetika, metafisika, logika, 
eksistensialisme dan kehidupan kultural. Idenya yang tegas mengenai stratifikasi budaya 
muncul secara spontan hingga akhirnya kita temukan bahwa pemikiran yang serupa 
diberikan oleh banyak perguruan tinggi di Jerman yang memberikan pengaruh-pengaruh 
pemikiran neo-Kantianisme. Teori sosial Ortega y Gasset menekankan kerapuhan dan 
ketidakstabilan budaya secara absolut. Sementara itu Thomas Hobbes yang hidup 
beberapa abad sebelumnya, telah melihat keputusan penting yang menimbulkan 
ketidakstabilan sosial terletak dalam pengabaian dan kesewenang-wenangan kekuasaan 
negara sebagai ‘setan besar’ (Leviathan). Ortega y Gasset membayangkan peranan 
semacam ini diambil alih oleh sekelompok aristokrat yang terpilih dan berbudaya. 
Sementara menurut Hobbes, alternatif yang dapat mempertahankan dan menantang 
tatanan sosial merupakan suatu anarki yang melibatkan perang seluruh orang melawan 
semua orang. Bagi Ortega y Gasset, ketidaksinambungan stabilitas budaya akan ditandai 
oleh sebuah kemunduran ke dalam bentuk kebuasan dan kelesuan semangat manusia. 
Tidak semua kemanusiaan secara cukup dilengkapi atau tertarik untuk menjaga warisan 
kualitas yang membentuk budaya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kewaspadaan yang 
terus-menerus dibutuhkan untuk mempertahankan budaya dan moral dari proses 
pembusukan yang dimungkinan melalui kepemimpinan elit budaya, meskipun mreka 
adalah elit budaya yang liberal. Sebagian manusia pada umumnya, tidak dapat 
memberikan energi yang dibutuhkan dan berpikir untuk mengawasi budayanya sendiri, 
yakni terjadi ketika ia secara pasif  menyetujui kepemimpinan elit. 
 

Karena menjadi manusia bukan secara serta-merta merupakan hadiah yang 
diberikan padanya begitu saja, melainkan merupakan kemungkinan imajiner yang 
murni, karena spesies manusia merupakan suatu ketidakstabilan dan tidak 
konsisten, yang membuatnya tidak dapat dibandingkan dengan spesies binatang. 
Manusia sesungguhnya tidak ada yang setara, meskipun kaum egalitarian pada 
dua bad yang lalu yang menyetujui hal itu dan juga disetujui oleh rakyat yang 
kolot di abad ini.12 

 
Kita dapat mendengarkan gaung Nietzcshe di sini.  Sementara itu ada pengaruh lain karya 
Ortega y Gasset yang mengatakan bahwa, ‘jika anda memiliki budaya yang 
memerinthakan perlunya budak, sungguh tidak masuk akal untuk mendidiknya menjadi 
seorang tuan’. Sentimen yang  tidak demokratis ini secara menyeluruh terrangkum dalam 
kontribusi utama Ortega y Gasset mengenai budaya massa melalui, The Revolt of the 
Masses / ‘Pemberontakan Massa” (1930). Baginya, kecenderungan terhadap masyarakat, 
repon-respon kolektif dan populer tidak dapat terpisahkan dengan kedalaman relasi-relasi 
sosial dunia industri, yakni suatu kecenderungan manusia yang tak bermartabat dan 
menyerupai binatang (subhuman) dan manusia yang termekanisasi. Masyarakat 
kebanyakan dan budaya massa, sekarang jelas lebih politis ketimbang deskritif, dan 
merupakan ancaman bagi ekspresi dan proyek kreatif manusia. Kehidupan sosial dan 
budaya tidak dapat berjalan seiring melalui ikatan perasaan yang bersifat egaliter dan 



spontan, tetapi melalui proyek yang berlanjut, disengaja dan didedikasikan untuk 
intelektual minoritas yang bekerja untuk nasib semua orang. 
 

Terlepas dari pengakuan kesamaan apapun dengan tradisi teorisasi Marxist yang 
terdapat pada bab 4, Leavis, Eliot, dan Ortega y Gasset, seakan-akan dipandang sebagai, 
intelektual yang reaktif, dan teorisi yang ‘benar’, sekaligus yang terburuk. Posisi mereka 
disetarakan dengan para pemikir lain yang secara terang-terangan bersikap konservatif 
seperti Jacques Ellul, Ernest van den Haag dan Russell Kirk. Bagaimanapun juga, kasus 
yang kita lihat disini adalah suatu bentuk tumpang-tindih yang membingungkan di dalam 
beberapa ide-ide mereka mengenai estetika, tradisi, serta representasi budaya. Sesuatu 
yang juga akan kita temui dalam ide-ide pemikiran para teorisi Jerman kritis yang 
terkumpul dalam sekolah pemikiran Frankfurt (the Frankfurt school). Jadi jelaslah bahwa 
semangat mengikuti waktu itu, secara temporer telah mengatasi perbedaan-perbedaan  
politik yang ada. 
 
 
 
SEKOLAH FRANKFURT: BUDAYA MASSA DAN ‘INDUSTRI BUDAYA’ 
 
Dalam banyak hal, salah satu paradoks dan ironi yang besar dalam teori sosial 
kontemporer yang merupakan sekelompok pemikir Marxist yang produktif dan radikal 
yang tesisnya didasari pada karakter, nilai dan fungsi budaya massa yang dipersonifikasi 
melalui hujatan ketimbang suatu upaya penemuan kembali. Bagaimanapun juga, ‘teori 
kritik’ dari Adorno, Horkheimer, Lowenthal dan Marcuse telah mengokohkan suatu 
platform sayap kiri yang bertahan lama untuk mendukung kritik atas budaya massa dan 
kemudian stratifikasi budaya yang tak terhindari. Ironi atas tema argumentasi yang kuat 
dalam karya mereka, nyaris sama pahitnya dengan gambaran yang membahayakan lewat   
pecahnya jendela-jendela di Institut Frankfurt oleh segerombolan mahasiswa revolusioner 
pada tahun 1968. Sungguh-sungguh merupakan ilmu pengetahuan yang melankolis. 
 

Sebelum kita melihat lebih jauh gagasan sekolah Frankfurt ini, amatlah penting 
untuk mencatat perbedaan mereka dari posisi kritikus-kritikus konservatif yang telah kita 
bahas sebelumnya. Kaum konservatif jelas-jelas menentang egalitarianisme (prinsip-
prinsip kesetaraan), sementara teorisi kritik memiliki komitmen pada demokrasi politik. 
Perbedaan ini terletak pada cara pandang antagonistik tentang rakyat dan nilai-nilai 
intrinsik mereka. Oleh karena itu, penjelasan konservatif mengenai kekurangan budaya 
massa berhubungan dengan ketidakcukupan, keduniawian dan status ‘aspek-aspek yang 
rendah’ dalam cita rasa publik secara umum, serta kapasitas penerimaan. Penjelasan 
Marxist disini dikaitkan dengan intervensi pasar dan erosi budaya rakyat yang spontan di 
hadapan budaya populer yang mengeksploitasi secara komersial dan bersifat mekanis. 
Semuanya itu menjadi kehendak kekuasaan yang dibebankan pada massa yang tidak 
berdaya. Meski demikian, kedua kelompok kritikus ini sama-sama terganggu atau bahkan 
dapat dikatakan terancam oleh meningkatnya budaya populer yang hampa dan terus-
menerus bersifat otonom seperti yang kita lihat sekarang. 
 



Selama tahun 1930-an dalam upaya untuk menjelaskan distorsi, baik dalam 
kepribadian individu maupun respon kolektif yang terjadi melalui totalitarianisme, 
sekolah Frankfrut mengganti dasar ekonomi dalam pencarian mereka melalui teoritisasi 
yang mengkombinasikan pendekatan psikologi dan psikoanalisis. Pendekatan ini 
melibatkan permainan berkelanjutan dengan sistem ide Freudian meski lebih banyak 
dimediasi lewat pemikiran Reich dan Fromm. Peralihan dari level sosial ke level 
individual ini sebenarnya ditujukan pada kesadaran diri dan merupakan upaya yang 
terbuka untuk menghubungkan transformasi dramatis dalam perilaku manusia yang 
secara rutin terjadi sebagai akibat ‘manipulasi’ yang diperhitungkan dalam propaganda 
fasis. Rakyat yang semula lemah lembut kemudian menjadi massa pembunuh, dan 
perbedaan-perbedaan yang dulu tidak muncul dalam isu ras dan etnis menjadi alasan 
‘yang masuk akal’ untuk penghujatan dan bahkan pembasmian. Secara nyata, tidak ada 
satupun kepentingan yang terlewatkan. Para anggota institut Frankfurt ini kemudian 
harus melarikan diri ke Amerika Serikat agar dapat menghindari konsekuensi yang tak 
terelakkan dari histeria yang dimanipulasi oleh Nazi yang telah berubah menjadi mesin 
rasional bagi suatu bentuk masa depan yang ‘murni’ dan pembersihan sejarah. 
 

Amerika Serikat menjadi tempat berlindung dari fenomena massa yang suka 
menganiaya. Para anggota Institut Frankfurt ini kemudian dihadapkan dengan fenomena 
baru yang memberi urat nadi untuk mendorong pencarian baru teori mereka lebih lanjut 
tentang ‘manipulasi’.  Amerika digetarkan oleh bentuk kapitalisme yang jauh lebih 
canggih, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia barat. Di sini tidak 
ada fasisme, tetapi ada masyarakat yang relasi-relasinya diatur oleh regulasi ekonomi 
pasar yang dimotivasi oleh dorongan posesif individualisme. Relasi-relasi sosial itu 
diorientasikan untuk bentuk-bentuk kepemilikan dan pencapaian material dimana seluruh 
proses itu disosialisasikan, disampaikan dan diinformasikan melalui suatu manipulasi 
budaya populer dalam bentuk kesetaraan. 
 

Sepertinya tidak lagi cukup relevan bagi anggota Institut Frankfurt itu untuk 
mempertimbangkan pikiran psikoanalisa tentang akar ‘kepribadian yang otoriter’ yang 
dapat menjelaskan pentingnya latihan untuk membersihkan diri (toilet traning) atau suatu 
bentuk represi atas dorongan-dorongan libido. Apa yang mereka lihat sekarang adalah 
suatu campuran yang kompleks dari hiburan, kesenangan, iklan, komoditas, gaya hidup, 
dan media massa yang semuanya membuat ‘orang Amerika’ menjadi ‘satu-dimensi.  
Situasi kompleks inilah yang dikatakan oleh Adorno dan Horkheimer sebagai ‘industri 
budaya’. Jadi, disini kajian psikologi mereka beralih ke wacana kritik tentang budaya 
massa. 
 

Analisa tentang ‘proyek pencerahan (enlightenment) sebagai penipuan massa’ ini 
merupakan hal baru dan benar-benar bersifat sosiologis, sesuatu yang menjadi titik tolak 
pemikiran sekolah Frankfurt. Seperti yang digambarkan Bottomore sebagai berikut : 
 

Argumentasi yang digunakan disini bukan lagi pemikiran Marx yang berdasarkan 
pada pertimbangan mengenai ‘ide-ide yang mengatur kita dalam setiap zaman 
adalah ide kelas penguasa’  dan teknologi moderen yang kita anggap telah 
meningkatkan efektivitas dimana ide-ide penguasa itu ditanamkan dalam 



masyarakat secara menyeluruh (suatu hipotesa sudah pasti harus diuji secara 
empirik), melainkan lebih pada kesadaran teknologi dan teknologi itu sendirilah 
yang dengan sendirinya memproduksi fenomena baru dalam bentuk 
penyeragaman lewat ‘budaya massa’ yang membuat kita diam dan membunuh 
kritik itu sendiri.13 

 
Disini kita temui suatu visi yang menyedihkan, kalau tidak mau dikatakan tragis, yang 
disampaikan oleh pemikiran Sekolah Frankfurt dalam periode ini. ‘Industri budaya’ 
bukan hanya sekedar deskripsi mengenai mekanisme kapitalis atas manipulasi dan 
produksi budaya dalam teori Fordisme merupakan suatu konsep yang terdiri atas cara 
hidup yang menyeluruh, bahkan menjadi budaya kelas pekerja. Istilah ‘budaya massa’ 
kemudian diganti dengan ide tentang ‘industri budaya’ dalam karya Adorno dan 
Horkheimer. Ide ini merangkum tidak hanya apparatus (perangkat) yang dipaksakan oleh 
kekuatan eksploitasi dari luar, tetapi oleh gaya hidup yang terintegrasi secara menyeluruh 
dan keberlangsungan produksi tiruan-tiruan yang ditujukan untuk kepuasan lahiriah 
semata. Visi yang ada di sini adalah suatu kekeliruan dan dianggap sebagai pesimisme 
yang keterlaluan. 
 

Kaum proletar dalam analisis Marx merupakan kendaraan historis bagi revolusi 
sosial, dimana keadaan kelompok yang terdahulu menjadi modal bagi transformasi yang 
bersifat laten (apapun keadaan negara dengan kondisi strukturalnya yang opresif). Potensi 
ini dimunculkan bagi tindakan-tindakan militan yang merumuskan takdirnya untuk 
memutus mata rantai yang membatasi kemungkinan bagi manusia dan menghapus 
kekerasan dari bentuk status quo apapun. Dalam kenyataannya, kaum proletar ini 
sepenuhnya telah terpola. Pola-pola ini ditransformasikan secara ajaib ke dalam sikap-
sikap pasif dan rasa puas, dan kehendak untuk berkuasa menjadi berkurang atau bahkan 
tidak ada sama sekali. Disini, kaum proletar tidak lagi menjadi kekuatan revolusioner.  
 

Sekolah Frankfurt melarikan diri dari gelombang pasang fasisme Eropa dan 
tenggelam dalam suatu kolam yang stagnan atas kemunduran untuk membangkitkan 
kembali istilah mereka sendiri tentang ‘kebrutalan’ (barbarity). Realisasi mereka atas 
kondisi masyarakat Amerika yang apatis dan mudah berubah-ubah, tidak dapat dijelaskan 
melalui teori ‘kegagapan budaya’ (culture shock). Teori ini lahir sebagai suatu pemikiran 
kontemporer yang sinis yang dikembangkan oleh sosiolog beraliran Marxis, C. Wright 
Mills melalui karyanya The Power Elite (Elit yang Berkuasa) pada tahun 1956. Mills 
berargumen bahwa ada suatu keruntuhan yang nyaris total dalam masyarakat madani 
(civil society), dan bahwa kehidupan politik kini dibangun melalui hubungan yang kurang 
lebih bersifat langsung antara ‘mereka’ yang secara terpilih memanipulasi dan ‘kita’ 
sebagai massa yang dapat dimanipulasi. Konteks politik kemudian menyulut tesis yang 
memunculkan ketakutan sebagaimana yang diungkapkan oleh McCarthyite tentang 
penyeragaman yang berproses melalui konspirasi, mulai dari bahaya ‘merah’ (sosialisme) 
dengan mencontohkan perang Korea, dan beralih ke propaganda bahaya ‘kuning’ 
(liberalisme) dimana pikiran mengontrol setiap pembicaraan serta ‘pencucian otak’. 
Dalam teori ini ‘massa’ diabaikan untuk strategi-strategi ‘bujukan-bujukan yang 
tersembunyi’. Mereka dibiarkan mengkonsumsi  cerita-cerita fiksi picisan, acara televisi 
yang itu-itu saja dan tidak pernah berhenti, bioskop drive-in (dimana mobil bisa diparkir), 



makanan cepat saji, komik yang membuat kecanduan, radio yang ‘menghibur’ tapi tidak 
pernah menginformasikan apa yang sesungguhnya ada. Dalam kenyataannya, kehidupan 
semacam itu sekedar menjadi mangsa bagi iklan. 
 

Dialektika Pencerahan (Dialectic of Enlightenment) sebagai buah pikiran 
Horkheimer dan Adorno, merupakan analisis tentang ‘industri budaya’, tetapi sekaligus 
menjadi tangisan duka bagi estetika Marxisme, yang kini berhenti dalam pencarian situs 
bagi budaya dalam konsep tradisional mengenai dalam bentuk-bentuk budaya tinggi atau 
Kultur.  Industri budaya, dikatakan Swingehood seperti di bawah ini: 
 

…industri budaya jelas dimaksudkan untuk menganjurkan dominasi dari atas 
meskipun keberhasilannya masih tergantung pada kelas pekerja yang tanpa 
bentuk, pasif dan irasional. Media massa bersifat represif: yakni kritik terhadap 
kapitalisme dibungkam, kebahagiaan diidentikan dengan kepatuhan dan integrasi 
individu yang lengkap ke dalam tatanan sosial dan politik. Dua tema inilah yang 
mendominasi pemikiran sekolah Frankfurt dalam teorinya tentang masyarakat 
massa, yakni kelemahan institusi tradisional yang berfungsi sebagai media 
sosialisasi dalam menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi yang massif; 
serta perwujudan budaya yang meningkat dimana obyek tenaga kerja manusia dan 
aktivitasnya ditransformasikan ke dalam kekuatan yang mandiri dan otonom yang 
seolah-olah diluar kontrol manusia.14 

 
Runtuhnya keluarga atau lebih merupakan erosi peran-peran keluarga sebagai lembaga 
sosialisasi yang rasional dan memilih individu yang mandiri telah menyerah pada ruang 
yang sekarang dikuasai oleh ‘industri budaya’. Oleh karena itu ‘rumah bagi mereka yang 
bebas dan berani’ telah mejadi ruang gagasan Marcuse tentang ‘manusia satu dimensi’. 
 

Dari analisis Horkheimer mengenai keluarga dan struktur kewenangan, Sekolah 
Frankfurt berproses untuk menemukan penyelamatan bagi kondisi manusia dan 
manifestasi budayanya dalam suatu gudang tradisional yang berisikan kebebasan, seni 
yang jujur, serta kesadaran kreatif seniman yang bebas dan jujur. Hal ini mungkin 
merupakan obat yang mencegah tekanan budaya massa, meski tidak pernah dan tidak 
akan pernah dapat menjadi sandaran bagi kebanyakan orang kecuali hanya bagi 
‘beberapa orang saja’. Jadi, tidak ada kaum proletar baru di sini. Sekolah Frankfurt telah 
beralih dari penilaian kritis tentang stratifikasi budaya yang mengarah pada justifikasi 
(pembenaran) stratifikasi budaya. 
 
 
 
BUDAYA POPULER: PENILAIAN POSITIF  DALAM PLURALISME BUDAYA 
 
Apa yang kita catat sepanjang bab ini adalah bahwa budaya massa atau budaya populer 
diwujudkan secara analitis sebagai antitesis dan rekan (partner) yang inferior dari budaya 
tinggi. Konsep ini merupakan salah satu secara konvensional tinggal di dalam bayang-
bayang seperti penyimpangan, ketika seseorang mulai menghubungkan konsep ini sejak 
awal permulaannya sebagai sesuatu yang lemah secara konstitusional, tidak menjadi lebih 



baik, atau setidaknya menandakan yang lain tidak memiliki cita rasa ‘yang lebih baik’ 
ketimbang mereka. Meskipun Williams, dari perspektif Marxis, mungkin telah 
menunjukkan rancangan dan konstruksi simbol serikat pekerja, yang ditunjukkan dalam 
seni kelas pekerja seni dan pencarian kreatif, ia setidaknya telah memperlihatkan suatu 
ambivalensi tertentu dalam memperlakukan rancangan dan konstruksi simbol tersebut 
secara ekuivalen (setara) atau secara kompetitif dengan apa yang kita pahami sebagai seni 
‘muni’ (fine art). Tentu saja ini merupakan pemikiran seorang teoritisi yang ambisius 
yang ingin melampaui keangkuhan opini publik yang ‘terpelajar’ dan mendeklarasikan 
nilai-nilai intrinsik yang dapat ditemui dalam musik Paul McCartney setara dengan musik 
Bach, prosa Catherine Cookson yang sejajar dengan Proust, atau lukisan David Hockney 
yang memiliki kedekatan dengan Cezanne (pembedaan disini kemudian menjadi 
kabur…), tetapi apa yang kita ajukan disini bukanlah suatu argumen mengenai 
seperangkat standar para pemimpin atau filsuf secara absolut, melainkan lebih sebagai 
suatu argumen keterkaitan sosiologis atas apa yang dipertunjukkan (dipertontonkan) dan 
penerimaan beragam manifestasi budaya. Pemikiran ini memberikan posisi politis yang 
penting bagi sebagian besar kajian budaya kontemporer di Inggris seperti yang akan kita 
lihat dalam bab 8.  Meski demikian, pendapat yang serupa pernah diajukan oleh beberapa 
teoritisi tedahulu seperti Gans15 dan Gerbner16  serta beberapa tokoh lainnya di Amerika 
seperti Shils, Bell dan Riesmann pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1970-an. 
 

Suatu tatanan baru dalam masyarakat telah memperoleh bentuknya semenjak 
akhir Perang Dunia Pertama di Amerika Serikat … Masyarakat yang baru ini 
adalah masyarakat massa, tepatnya merupakan massa dalam populasi besar yang 
dilibatkan ke dalam masyarakat. Pusat masyarakat merupakan institusi sentral dan 
sistem nilai yang terpusat, yang mengarahkan dan melegitimasi institusi-instisusi 
ini untuk memperluas batasan-batasannya. Sebagian besar populasi (‘massa’) 
sekarang berdiri diatas suatu hubungan yang lebih dekat dengan pusat ketimbang 
apa yang pernah ada dalam masyarakat pra-moderen atau masyarakat dalam fase 
awal moderen.17 

 
Argumen ini memfungsikan masyarakat moderen melalui perubahan dalam pondasi 
produktivitas dan distribusi demografis, yang mengalami peralihan secara signifikan 
dalam karakter akan sistem kelas, penguatan masyarakat madani (civil-society), dan 
meningkatnya keterlibatan rakyat melalui konsepsi mengenai kewarganegaraan 
(citizenship). Semua orang di dalam masyarakat pasca-industri memiliki lebih banyak 
kebebasan, punya lebih banyak pilihan dan secara nyata lebih banyak mengekspresikan 
diri. Jadi, budaya populer tidaklah secara sederhana merupakan suatu praktek eksploitasi 
atau hanya reproduksi mekanis, tetapi justru lebih banyak memenuhi kebutuhan dan 
hasrat atas cita rasa atau sensasi kenikmatan tertentu yang jujur (lugu). Dibalik semua ini, 
dengan mempertimbangkan sifat (karakter) sesaat dan historis suatu pengalaman, maka 
semua orang mempunyai hak, dan juga kini memiliki otonomi untuk memilih 
representasi budaya yang mereka minati. Dengan mengadopsi posisi semacam ini, Gans 
mengatakan pada kita bahwa kritik terhadap budaya populer ditempatkan secara salah 
yang meliputi empat elemen yaitu : 
 



1. Karakter negatif atas penciptaan budaya populer. Budaya populer sangat menarik 
karena berbeda dengan budaya tinggi, budaya populer diproduksi secara masal 
(besar-besaran) oleh para pengusaha yang mementingkan keuntungan untuk 
memberi kesenangan bagi konsumen yang telah membayar. 

 
2. Efek-efek negatif pada budaya tinggi. Budaya populer meminjam dari budaya 

tinggi dan kemudian menurunkan kualitas budaya tinggi yang juga mampu 
memikat mereka yang secara potensial dapat menciptakan budaya ringgi dan 
akhirnya memiskinkan persediaan talenta (bakat-bakat) dalam budaya tinggi. 

 
  
3. Efek negatif pada audiens budaya populer. Konsumsi budaya populer berisikan 

tipuan penurunan kualitas seakan-akan sebagai produksi yang terbaik, dan efek 
yang terburuk adalah menyakiti audiens secara emosional. 

 
4. Efek negatif pada masyarakat. Distribusi budaya populer yang luas bukan hanya 

mengurangi level kualitas budaya atau peradaban suatu masyarakat, tetapi juga 
mendorong totalitarianisme melalui penciptaan audiens yang pasif yang secara 
aneh mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan para penghasut yang berbakat 
menjadi diktator.18 

 
Meski demikian, empat tesis di atas terletak pada serangkaian kepentingan tertentu yang 
bias. Mempopulerkan suatu budaya, dalam posisi yang bertentangan, merupakan suatu 
argumen yang sulit, yang dapat membuat hampir seluruh para penyaji potensial menjadi 
kalangan yang mampu mengapresiasi budaya tinggi, dan inilah resiko yang diakibatkan 
oleh bentuk-bentuk patronasi. Bagaimanapun juga argumentasi yang benar-benar 
demokratis yang mendukung budaya populer tidak dapat mengenali kualitas dalam 
penandaan keadaan pada suatu masa tertentu, sebagai suatu abstraksi yang tidak dapat 
diidentifikasi oleh konsumennya, melainkan pada kualitasnya sebagai penyedia cita rasa, 
kesadaran dan seperangkat hasrat yang dimiliki banyak orang. 
 

Gans memberikan argumentasi yang mendukung pluralisme semacam ini dan 
menyarankan bahwa kritik terhadap budaya populer bersifat bias dan diletakkan secara 
keliru dalam beragam cara. Pertama-tama, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 
budaya populer mengandung aspek-aspek yang merusak yang dengan sengaja ditujukan. 
Seluruh representasi budaya hidup dalam keadaan yang damai, bila tidak bersifat 
simbiotis, tetapi setidaknya secara timbal-balik ada toleransi (co-eksistensi). Kritik 
tersebut menurut Gans, lebih bersifat ideologis, yang didasari oleh penolakan estetika isi 
budaya populer dan merupakan suatu ‘penghinaan untuk orang biasa’. Lebih dari itu, 
budaya populer mewujudkan cara pandang yang mundur mengenai proses sejarah, dan 
merupakan pandangan borjuis dan pencerahan atas individualisme yang pada 
kenyataannya diorientasikan untuk kepentingan para pencipta ketimbang konsumen.  
Walaupun begitu, Gans dan pakar budaya pluralis lainnya mempertahankan perbedaan 
antara budaya massa atau populer dengan budaya minoritas atau tinggi, juga perbedaan 
antara orang ‘biasa’ dan dengan ‘orang yang bukan sekedar orang biasa’. Bahkan, mereka 
memoles perhatian utama dalam dua cara teorisasi yang mereka cari untuk pemecahan 



dengan mengabaikan semua pertanyaan mengenai nilai dan vitalitas budaya, dan juga 
bentuk-bentuk eksploitasi dan dominasi bubdaya. 
 

Teori pluralisme …. memiliki suatu konsep tentang masyarakat moderen yang 
berdasarkan pada keseimbangan kekuatan dimana kelompok sosial yang bebas 
dan eksklusif menerapkan ukuran yang terbatas bagi kontrol demokrasi melalui 
akses mereka ke elit-elit utama. Masyarakat karenanya merupakan suatu struktur 
kompleks dari pengecekan dan keseimbangan (check and balance)  dimana tidak 
ada satupun kelompok yang mempraktekkan kekuasaan secara dominan …. 
Konsumen kapitalisme lebih bersifat homogen dan cendrung merupakan massa 
yang dianiaya secara kultural, ketimbang sebagai suatu penciptaan massa yang 
besar. Konsumen kapitalis ini melahirkan perbedaan tingkatan pada cita rasa, 
perbedaan audiens dan konsumen. Budaya distratifikasikan, bahkan konsumsinya 
pun dibedakan.19 

 
Itu semua mulai ditinggalkan hingga pada tahun 1977 yang muncul dalam karya 
Swingewood, The Myth of Mass Culture (Mitos Budaya Massa), yang memproduksi 
suatu sintesa dan kritik atas posisi konservatif  Sekolah Frankfurt dan kalangan pluralis 
budaya, dan juga suatu pengumuman bahwa ketiga kelompok teoritisi tersebut terlibat 
dalam pemeliharaan mitos politik tentang ‘budaya massa’. Budaya massa bukan sekedar 
kategori deskriptif, tetapi merupakan senjata retorika dalam serangkaian argumen, yang 
secara bervariasi memperluas stratifikasi budaya berdasarkan kelas sosial.  
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Bab.6 
Reproduksi Budaya 

 
 
Kita telah melampaui banyak hal untuk membangun suatu definisi yang bermafaat 
mengenai konsep budaya, meskipun wacana mengenai konsep budaya yang pernah ada 
seakan-akan menguap begitu saja dan tidak cukup lama bertahan. Karena itu, amat tepat 
apabila kita mencoba memikirkan dua aspek, baik pemahaman kita atas perubahan, 
maupun pengalaman yang konsisten dalam relasi keseharian kita dengan formasi-formasi 
budaya. ‘Reproduksi budaya’, meskipun tidak lagi merupakan piranti penjelasan yang 
dapat menangkap segala hal, sebagaimana yang pernah coba dilakukan sebelumnya, 
merupakan suatu alat analisis yang berguna untuk wilayah yang produktif dalam teori 
sosial.1 Ide tentang reproduksi budaya mengacu pada kualitas yang muncul dalam 
pengalaman hidup sehari-hari, meskipun melalui posisi-posisi teoritis yang bervariasi. 
Konsep ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ditujukan untuk mengartikulasikan proses 
dinamis yang memungkinkan kelangsungan struktur sosial yang bersifat statis (tidak 
berubah) dan faktor yang menentukan. Sedang di sisi lain, merupakan inovasi dan agensi 
yang secara inheren terdapat dalam praktek tindakan sosial. Reproduksi budaya 
memungkinkan kita untuk mempelajari kebutuhan yang menjadi keharusan untuk 
kelangsungan dan perubahan dalam pengalaman sosial. Untuk mencapai tujuan ini, 
reproduksi budaya menjaga keberlangsungan antara elemen-elemen setiap sistem 
semiotik seperti budaya, sekaligus juga memberikan kemungkinan-kemungkinan aspek 
alamiah yang tak terhindarkan, yakni evolusi.  
 
 Dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal, masalah reproduksi budaya yang 
problematis ini telah menjadi suatu monopoli yang terus dipelihara dalam teorisasi sosial 
sejak kelahirannya. Ini berkenaan dengan konseptualisasi kritik moderen pada persoalan 
diseputar ide tentang reproduksi budaya, yang pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog 
dan pakar budaya Perancis, Pierre Bourdieu pada awal tahun 1970-an. Konteks praktis 
yang asli dari karya Bourdieu ini merujuk pada suatu sistem pendidikan moderen yang 
berfungsi mencapai tujuan untuk ‘mereproduksi’ budaya kelas-kelas dominan. 
Mekanisme sosialisasi massa semacam ini, secara terang-terangan telah membantu 
kelompok tertentu untuk tetap mempertahankan dan melanjutkan dominasi, dan tentu saja 
melanjutkan praktek kekuasaan mereka secara diam-diam.  
 

ALTHUSSER: IDEOLOGI APARATUS NEGARA 
 
Ide Bourdieu diatas sejalan dengan konsep Althusser2, yang juga muncul dalam periode 
waktu yang sama.  Althusser mengasimilasi dan menyesuaikan beberapa ide Gramsci 
mengenai hegemoni dan perbedaan antara masyarakat politik dan masyarakat madani 
(civil society), sebagaimana yang telah kita diskusikan sebelumnya. Pemikiran Althusser 
ini merupakan suatu upaya untuk menteorisasikan suatu mekanisme kontrol yang halus 
yang bekerja dalam masyarakat kapitalis maju, yang memungkinkan dipeliharanya suatu 
tatanan sosial yang khusus, serangkaian relasi-relasi produksi, dan suatu praktek 
kekuasaan tertentu, dimana orang tidak merasa dikuasai. Althusser meyakini secara 



sungguh-sungguh bahwa kekuasaan moderen tidak lagi bersifat memaksa, bukan bersifat 
absolut, dan bersifat terbatas, akan tetapi kekuasaan tetap dipertahankan dalam suatu 
prosedur yang tersembunyi. Sebagai pengganti dimana individu-individu dahulunya 
diperintah, diarahkan, bahkan dimanipulasi, maka sekarang ini mereka justru dilibatkan. 
Melalui pengertiannya mengenai ‘kelompok refresif’ dan ‘ideologi aparatus negara’, 
Althusser memberitahu kita bahwa keduanya ibarat ‘tangan-besi’  (otoriter) dan ‘sarung 
tangan- sutra’ (suatu istilah untuk menggambarkan kehalusan dalam menekankan 
kekuatan).  Secara konkrit ia mengatakan bahwa polisi dan tentara bersenjata selalu 
berlawanan dengan pendidikan, media-massa, dan sistem kepercayaan. Secara analitis, ia 
mengungkapkan bahwa negara moderen gagal menjalani kehendaknya untuk memerintah 
berdasarkan persetujuan apabila rakyatnya terlalu banyak mencampuri batas-batas 
kekuasaan. Negara kemudian berupaya mencari persetujuan, daripada menggunakan 
paksaan terhadap rakyatnya. Ia mengembangkan suatu konsep perantara mengenai 
‘interpelasi’, yakni suatu tata cara dimana ideologi moderen mengklaim individu. 
Ideologi dominan beroperasi tidak di dalam ide-ide yang kabur dan memaksakan 
dampaknya terhadap kesadaran kolektif. Ideologi dominan menseleksi, meng-
individualisasi-kan, serta melakukan penetrasi terhadap subyek. Ideologi ini mengundang 
kita secara individual ke dalam komplesitasnya, dan kita bertindak seolah-olah telah 
memilih secara bebas motif-motif tipikal yang telah tersedia. Iklan yang menganjurkan 
kepemilikan sebuah mobil tertentu, merupakan suatu gambaran tentang kemampuan 
seksual yang secara terang-terangan ditujukan untuk kita sendiri dan bukan sesuatu yang 
dimaksutkan untuk orang lain. Gambaran iklan yang lain dicontohkan lewat; ‘tangisan 
seorang guru untuk seorang anak laki-laki’ dimana di sebrang gedung aula sekolah 
berkumpul murid-murid yang rapuh dengan status dan tanggung jawab-nya terhadap 
potensi menjadi serakah, dan papan iklan itu secara terang-terangan tertulis ‘Negeri ini 
butuh kamu’, sesuatu yang tentu saja perkataan ini ditujukan bukan untuk orang yang 
berdiri di belakang kita. Ide-ide Althusser berkenaan dengan hal-hal yang menginterupsi 
kita semacam itu berkontribusi terhadap berkembangnya wilayah dalam pemikiran kritis 
reproduksi budaya melalui indikasi rutinitas dan cara-cara sistematis dalam kehidupan 
yang statis dimana setiap anggota individu patuh (tidak melawan) terhadap budaya 
tersebut. 
  

Bourdieu mengembangkan dan memperluas jangkauan konsepnya mengenai 
‘kapital budaya’ dan ‘habitus’, yang akan kita bahas lebih mendalam nanti, dimana riset 
yang dipengaruhi kedua konsep tersebut diterapkan dalam berbagai bidang kebudayaan 
bukan hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga, sosialisasi, praktek budaya tinggi dan 
artistik, serta gaya dan tata-krama dalam hubungan sosial. Ide-ide dan metode analisis 
Bourdieu merupakan suatu sintesa pencerahan lewat pemikiran tajam yang diturunkannya 
lewat percampuran beragam pemikiran intelektual yang pernah ada. Dipandang dari 
sejarah atas pemikiran, konsep Bourdieu tersebut amat menarik, meskipun komplesitas 
dan pengaruhnya yang besar terhadap tradisi sosiologi, thesis Bourdieu merupakan 
sumber kritik yang pedas oleh para kritikus sosiologi budaya dan kajian budaya (cultural 
studies) Inggris. Mereka menganggap bahwa hasil kontribusi Bourdieu lebih merupakan 
suatu metafora reproduksi dan merupakan imitasi ketimbang suatu regenerasi pemikiran 
atau sintesa. Sebagai konsekuensinya, konsep reproduksi budaya-Bourdieu lebih banyak 
dikategorikan dibawah pemikiran ortodoks dalam teori dan ideologi neo-Marxisme.3 Pola 



pemikiran lain yang signifikan tetapi sedikit berbeda, dikembangkan oleh Berstein4 pada 
studi peranan kode-kode linguistik sosial dalam mengungkapkan karakter relasi antara 
struktur sosial dan tatanan simbolik, serta penelitian Cicourel5 mengenai sosiologi 
kognisi yang berkembang pesat dalam pencapaian prosedur interpretatif . Meski inistiatif 
untuk mengembangkan wacana reproduksi budaya memiliki kontribusi yang penting, 
konsep sentral reproduksi budaya sepertinya dibajak dalam suatu konspirasi struktural 
yang mendalam atas faktor-faktor determinan (telah ditentukan sebelumnya), sesuatu 
yang nyaris mencegah upaya perbaikan.  
  

Tentu saja konsep ini tetap penting, khususnya bagi sebagian besar teoritisi yang 
mengajukan kritik terhadap ideologi tematik yang mapan dan struktur determinan dalam 
teori reproduksi budaya. Salah satu bagian rekomendasi dalam bab ini adalah suatu 
rangkaian upaya untuk membuka kemungkinan-kemungkinan lain suatu perspektif yang 
bervariasi yang kurang begitu dikenal dalam studi reproduksi budaya, misalnya sosiologi 
reflektif, sosiologi aliran Durkheimian, etnometodologi, strukturalisme dan pos-
strukturalisme. Reproduksi budaya juga merupakan suatu tema penting yang menantang 
diskusi dalam posmodernisme dengan penekanan atas konsep ‘simulacra’, representasi, 
dan produksi budaya.  
  

Akan sangat bermanfaat pula pada tahap ini apabila kita menguji ruang yang tepat 
bagi konsep budaya khususnya reproduksi budaya dalam teori sosial secara umum. 
Semua penjelasan sosiologis selalu dimulai dengan konsep yang sama tentang ‘struktur’ 
setelah kemunculan konsep Durkheim6 yang bersifat tipikal pada seluruh anggota 
masyarakat. Suatu konsep yang berpihak pada suatu keadaan yang dianggap normal dan 
umum (sehari-hari), sesuatu yang merupakan rangkaian manifestasi yang bersifat ‘taken 
for-granted’ (sesuatu yang diterima begitu saja). Struktur juga membatasi perilaku 
anggota masyarakat baik secara terang-terangan, maupun melalui suatu jaringan strategi 
yang tersembunyi. Pada akhirnya, struktur dikenali sebagai suatu kehendak atau tingkah 
laku individu tertentu yang sepenuhnya bebas. Pemahaman atas struktur disini akhirnya 
merupakan suatu bentuk determinan, bukan material (intangible) tetapi nyata, dan selalu 
memiliki konsekuensi yang riil. Struktur menyediakan risorsis kausalitas (sebab-akibat) 
melebihi sesuatu yang bersifat individual (supra-individual)dalam alasan sosiologis, 
apakah risorsis itu diperoleh lewat pengalaman atau dibentuk lewat teori sebagai 
orientasi-orientasi ekonomi, politik, moral, kognitif, bahkan fisik. Dari beragam konsepsi 
ini, atau yang setidaknya dapat kita katakan sebagai formulasi-formulasi untuk 
merancang dinamika teori sosial sebagai suatu ‘proses’. Budaya dan khususnya 
reproduksi budaya sangat bersifat dinamis yang hanya dapat kita lacak melalui proses.  
Bahkan ide mengenai budaya pada awalnya muncul dari kata benda ‘proses’, dalam 
pengertian pemeliharaan, pertumbuhan, dan menjadikannya suatu fakta dalam kehidupan, 
yang kita temui dalam pengelolaan pertanian dan cara-cara bercocok tanam.7 Budaya 
sebagai proses amat nyata dan sesuatu yang pasti akan terjadi dan terus berlanjut dalam 
cara-cara kita berreproduksi dalam seluruh proses sosial. Budaya-lah yang memberi kita 
landasan bagi seluruh konteks yang setara dengan tindakan sosial itu sendiri.  
  

 
 



Dalam sosiologi, seluruh tindakan sosial tidak muncul secara terisolasi, tetapi 
sebagai suatu konstruksi berdasarkan konteks atau suatu kompetensi dalam memaknai 
apa yang melatarbelakangi sesuatu. Dalam hal ini, sosiologi berperan sebagai suatu 
indeks yang mengakibatkan munculnya kejadian-kejadian sosial.8 Tindakan, kemudian 
secara tak terhindarkan berhubungan kembali dengan asal-usulnya, sesuatu yang 
mungkin belum pernah terkatakan secara intelektual dan menyeluruh, misalnya  yang kita 
rasakan dalam struktur sosial. Titik utama dalam penjelajahan intelektual disini 
merupakan upaya penjelasan sosiologis dalam membuat pola-pola ke dalam kesatuan dua 
rangkaian, yakni: pertama, sosiologi memiliki hubungan yang senantiasa ambivalen 
(mendua) dengan pemikiran yang terpusat serta keampuhan subyektivitas, dimana diri 
(pikiran) manusia ditransformasikan ke dalam gerakan melalui budaya atau unit-unit 
buday; kedua, sosiologi muncul untuk menurunkan suatu pemikiran mengenai suatu 
rantai sebab-akibat, meskipun yang kita dapatkan dari sosiologi adalah suatu teleologi 
(ideologi bahwa sesuatu terjadi karena memiliki tujuan), suatu sirkuit penjelasan yang 
terus dipertahankan dalam obyek sosial dan tujuan-tujuannya, sebagaimana Durkheim 
mengatakan sosiologi sebagai ‘penjelasan atas pengertian-pengertian kehidupan sosial’.  
  

Titik analisis utama disini secara khusus terdapat dalam studi mengenai struktur 
simbolik seperti budaya, yakni pola-pola yang menjadi keharusan bagi struktur, proses, 
dan tindakan sosial, sebagai sesuatu yang tidak lagi bersifat deskriptif, meskipun secara 
epistemologis agak kabur, misalnya dalam metode positivisme yang seakan-akan 
menganggap dirinya telah sepenuhnya mewakili sifat deskriptif dalam menganalisa 
fenomena sosial. Meskipun begitu, epistemologi dalam sosiologi tetap merupakan 
penekanan yang layak untuk kita pertimbangkan sebagai  suatu keharusan atas pola-pola 
yang bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga yang bersifat metafor (pengandaian). 
Topik mengenai metafora dalam pendekatan sosiologis inilah yang menjadi fokus kajian 
kita sekarang. Pilihan kita atas metafora melalui metafora budaya menunjukkan 
kepentingan, motivasi, serta moralitas kita di dalam berhubungan dengan dunia. 
Penggunaan metafora yang beragam dan berbeda-beda dalam analisis kita menunjukkan 
bagaimana sikap kita terhadap pengetahuan mengenai dunia sosial serta kebudayaannya. 
Sikap ini mengungkap visi kita sekaligus juga tradisi kita . Contohnya adalah bagaimana 
kita secara kritis melihat pemilihan kata bersifat maskulin ‘Man’ yang dalam bahasa 
Inggris bukan hanya berarti kaum pria saja, tetapi juga mewakili ‘manusia secara 
keseluruhan’, atau sebaliknya penggunaan kata ‘Man’ tersebut selalu digunakan untuk 
mereka yang berada pada posisi struktur tertinggi, tanpa memandang siapa dan jenis 
kelamin apa yang menempatinya. Pada tingkatan yang lebih bersifat esoteris, kita 
mungkin akan cendrung menganggap hal tersebut sebagai suatu latar-belakang empirik 
semata atas cara berpikir yang sentralistis (terpusat), khususnya yang berkenaan dengan 
suatu visi yang di dalam ilmu pengetahuan sosial secara spesifik merupakan pengamatan 
kita terhadap suatu fenomena. Hal semacam ini bahkan menyangkut pula pertanyaan 
kritis terhadap pengetahuan, yang justru sering muncul dalam realitas keseharian kita, 
misalnya ketika kita menekankan pada orang lain melalui pertanyaan; ‘Mengerti tidak 
yang saya maksud?’ Kita memang dapat mencatat penggunaan metafora yang bersifat 
teknis atau komersial dalam penjelasan sosiologi kontemporer, contohnya penggunaan 
istilah-istilah seperti: ‘produksi’, ‘profit’, ‘output’. Cara-cara semacam ini bahkan 
ditemui dalam suatu prosa birokratis seperti yang dilakukan oleh Habermas9, yang secara 



ironis justru membuat level-level kritik atas penetrasi wacana ilmu pengetahuan dan 
teknologi ke dalam dunia, dan secara tidak langsung ia justru melawan kebebasan dalam 
demokrasi itu sendiri.   
  

Titik utama yang ingin saya tegaskan disini adalah bahwasanya metafora yang 
beragam dan berbeda, baik yang kita sadari atau tidak, merefleksikan berbagai komitmen 
moral yang bervariasi dan secara konsekuen mengakibatkan perbedaan perspektif kita 
dalam melihat dunia kehidupan sosial. Jadi dalam upaya untuk mengumpulkan berbagai 
penggunaan metafora dan konteks perdebatan di dalamnya, semua ini merupakan suatu 
proses memaknai yang menghasilkan implikasi (signification). Dengan demikian berarti 
metafora-metafora yang kita gunakan disini sesungguhnya merupakan ‘budaya’ dan 
sekaligus ‘reproduksi’ , sesuatu yang kita elaborasi dalam rangka menggali potensi-
potensi beragam makna yang terkandung di dalamnya.  
  

Jadi, kita telah mengenali konsep budaya dan kaitannya dengan ide-ide tentang 
proses dan pertumbuhan, serta mendapatkan suatu intisari pandangan bahwa ‘budaya 
membawa alasan-alasan tertentu dalam perwujudannya’. Sebelumnya dalam bab 2, kita 
telah melihat hubungan antara budaya dan struktur sosial. Ada beberapa argumen yang 
dapat kita kaji ulang disini, tetapi kita juga perlu mengetahui ‘apa yang membuat budaya 
berbeda dari masyarakat-nya, atau apa yang membuat budaya merupakan duplikat atas 
masyarakatnya sendiri?’ Mallinowski10 mengatakan pada kita bahwa budaya diwarisi 
melalui artefak, benda-benda unik, proses-proses teknik, ide-ide, kebiasaan, dan nilai-
nilai. Dalam definisinya, ia juga mencantumkan budaya sebagai pemahaman mengenai 
‘struktur sosial’, yang ia percaya tidak akan dapat dipahami, tanpa mengikutsertakan 
‘budaya’. Ia bahkan lebih jauh menekankan bahwa budaya ‘secara nyata merupakan 
bagian integral yang terdiri atas implementasi dan konsumsi benda-benda, kesepakatan 
atas untuk mengatur pengelompokan-pengelompokan sosial, ide-ide kemanusiaan, 
keahlian, kepercayaan,  adat-istiadat. Ia menegaskan bahwa fakta yang paling esensial 
atas budaya adalah bagaimana kita hidup dan mengalami kehidupan itu sendiri, sesuatu 
yang kita amati secara ilmiah, budaya juga merupakan organisasi manusia yang mewujud 
dalam kelompok-kelompok permanen.  
  

Firth11, salah seorang antropolog lain yang terkemuka, mengambil suatu posisi 
berbeda dan membedakan secara tegas struktur sosial dengan budaya, dan 
mendefinisikan budaya sebagai ‘komponen sumber daya yang terakumulasi, baik yang 
bersifat non-material maupun material,  yang oleh sekelompok orang diwariskan, 
digunakan, dialih-rupakan, dan juga di transmisikan (dipindahkan)’. Menurutnya, 
semuanya itu adalah perilaku yang dipelajari dan hanya dapat diperoleh melalui 
kehidupan sosial.     
  

Bottomore seorang sosiolog12, menyimpulkan suatu temuan definisi melalui 
preposisi sebagai berikut: ‘Melalui budaya, kita mengerti aspek-aspek ideal kehidupan 
sosial, sebagai sesuatu yang berbeda dari relasi-relasi aktual dan pembentukan relasi antar 
individu, dan hanya lewat budaya sajalah kita memahami aspek-aspek ideal suatu 
masyarakat tertentu.’ 
  



Seakan-akan tampak bahwa konsep budaya secara tersirat merujuk pada suatu 
relasi antara representasi simbol-simbol bersama yang terakumulasi dengan hal-hal yang 
secara signifikan berada dalam suatu komunitas tertentu, sesuatu yang kita deskripsikan 
sebagai suatu konteks sistem semiotik yang bebas. Budaya, bukan hanya sekedar residu, 
budaya sebagaimana yang kita pikirkan disini, bergerak maju. Dalam proses itu 
terungkap struktur dan isi budaya itu sendiri. Budaya adalah cara hidup dan perangkat 
tingkah laku sekelompok orang. Seringkali kita merancukannya dengan istilah ‘budaya 
tinggi’, yang membatasi dan bersifat eksklusif. Karena itu kita akan membicarakan 
kategori biner tentang ‘budaya tinggi’ dan ‘budaya rendah’ sebagai bagian dari topik kita 
pula dalam buku ini, khususnya yang berkenaan dengan ke-ekslusifannya, kesetaraannya, 
dan tak lupa kebingungan yang kita dapatkan disana.  
  

Sekarang, marilah kita memfokuskan diri pada akar metafora kedua, yakni 
‘reproduksi’. Dari bacaan-bacaan yang telah saya amati selama ini, metafora mengenai 
‘reproduksi’ mengarah pada suatu definisi negatif, yang membangkitkan kehidupan 
moderen berdasarkan kehidupan yang serba mekanis dan melulu teknis, segala hal yang 
menuntut kita pada keahlian yang bersifat material. Dari segala keterbatasan metafora ini, 
kami lebih cendrung mengartikan reproduksi sebagai suatu proses ‘replikasi’ (membuat 
tiruan yang serupa), yang tentu saja metafora semacam ini memiliki keterbatasan. Dalam 
kaitan dengan pengalaman kehidupan sosial, reproduksi semacam itu haruslah merupakan 
suatu bentuk persetujuan dari rezim kuno, yakni suatu sistem yang memuji kekerasan 
simbolik melalui pembatasan pilihan-pilihan yang dimiliki saat ini. 13  Simbolisme 
tatanan semacam ini mengalami reduksi, bersifat mengaburkan, mengacu pada kebiasaan, 
dapat terbentuk dan mengalami penurunan.  
  

Alternatif metafora yang lain atas ‘reproduksi’, adalah dengan cara 
membenturkan sisi positif dan sisi kuatnya. Hal ini seakan-akan membawa kita pada 
imajinasi kenikmatan seksual dan reproduksi biologis. Dalam konteks ini, gambaran yang 
kita peroleh adalah suatu bentuk turunan ketimbang sebagai suatu bentuk replikasi, atau 
setidaknya menggabukan dua kombinasi tersebut. Ide yang mendalam atas kelahiran 
formulasi ini bersifat inovatif dan juga sangat kreatif.  Disini pula kita melihat teorisasi 
tatanan sosial yang baru atau tatanan sosial di masa depan dipertimbangkan melalui 
faktor-faktor perubahan, reformasi, atau bahkan revolusi. Simbolisme ini bersifat 
menyebar dan sulit dimengerti, karena simbolisme itu hidup dalam aturan-aturan yang 
masih berlaku dan kita terapkan sebagai makna. Pemahaman atas kedua konsep budaya 
semacam ini, secara baik telah dikaji oleh Williams14, yang dapat menghubungkan 
kombinasi-kombinasi biner yang menyebar dalam teori-teori sosial, seperti misalnya 
tentang kelangsungan dan perubahan, konsensus dan konflik, struktur dan agensi, 
determinisme dan kehendak bebas. Ada sesuatu yang cair yang terdapat diatara dua ruang 
yang saling berlawanan tersebut, yang sesungguhnya juga merupakan reproduksi dan 
turunan dari proses teorisasi yang beragam. Ruang yang cair dan fleksibel inilah yang 
ditinggalkan oleh posisi kosong yang belum pernah dibahas sebelumnya dalam wacana 
pasca pencerahan (post-Enlightenment) yang selalu bersifat dikotomis, dimana ruang itu 
kemudian dimaknai secara beragam dalam banyak arti, dan dikolonisasi sebagai wilayah 
yang menjadi sumber bagi kritik-kritik pos-moderen.     
 



Reproduksi Budaya menurut Perspektif Marxis 
 
Tema reproduksi budaya muncul di tengah keragaman bentuk pelacakan sosial 
kontemporer, segalanya yang secara tak terhindarkan mengacu pada suatu kelangsungan 
sosial yang diperoleh melalui keharusan atas perubahan. Kini, tema tersebut secara 
dominan muncul dalam dikotomi klasik Marxis yang membedakan dua unsur yakni 
‘esensi’ (kelangsungan) dan ‘kemunculan’ (sebagai perubahan). Jadi, menurut kalangan 
kajian budaya (cultural studies) Inggris, konsep reproduksi budaya lebih merupakan 
suatu konsep yang diturunkan lewat tradisi Marxis. Meski demikian, perdebatan disini 
merupakan suatu usaha untuk meliberasikan konsep ini jauh ke dalam arena perdebatan 
sosiologi yang lebih luas. Dan untuk memulai itu semua, maka kita akan secara singkat 
melihat apa saja yang menjadi landasan bagi konsep Marxis tentang ‘esensi’ dan 
‘kemunculan’. Sesungguhnya dua konsep tersebut merupakan suatu epistemologi dalam 
‘ideologi Jerman’, yang diklarifikasikan lewat ‘The Introduction to Critique of Political 
Economy’ (Pengantar Kritik Ekonomi Politik) dan ‘the Grundrisse’ (Aturan-aturan 
dasar), dan salah satu karya yang paling matang dari Marx, ‘Das Kapital’.  Salah satu 
contoh dari metode ini diturunkan dalam volume 1 buku ‘Das Kapital’. Dalam bab 4 
(Budaya dan Materialisme), kita melihat contoh budaya ‘fetisisme’ (pemujaan terhadap 
tubuh dan seksualitas), sedangkan pada bab ini kita akan mengambil contoh tentang 
‘upah’. Menurut Marx, upah memproduksi suatu citra yang bersifat distorsif dan 
sekaligus mendistorsi hubungan antar orang di dalam pasar. Salah satu kelompok, yakni 
pemilik faktor-faktor produksi, menawarkan upah bagi kelompok pekerja sebagai balasan 
atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Buruh, disini diperlakukan seakan-akan tidak 
ubahnya seperti komoditas itu sendiri, sehingga harus diasumsikan secara obyektif, dan 
buruh juga dianggap sebagai suatu nilai tukar. Buruh, bagaimanapun juga tidak bisa 
disamakan dengan komoditas yang lainnya, karena dalam kenyataannya juga bersifat 
subyektif. Buruh adalah bagian dari proses kita menjadi manusia, yakni sebagai manusia 
pekerja (homo laborens). Konsumsi atas buruh melahirkan suatu nilai dalam ekses atas 
keadaan aslinya yang tidak termobilisasi. Properti buruh yang unik inilah yang kita sebut 
sebagai ‘kekuatan buruh’ (labour power). 
  

Meskipun ‘kemunculan’ upah sebagai penyedia pertukaran yang fair (adil) bagi 
konsumsi atas buruh (ketenagakerjaan), apa yang sesungguhnya sesuai dengan topik kita 
disini adalah ‘kekuatan buruh’, sesuatu yang dilahirkan sebagai ‘nilai lebih’ (surplus 
value) atau profit bagi konsumennya. ‘Esensi’ dalam hubungan upah kemudian 
merupakan relasi yang sesungguhnya mengenai ‘eksploitasi’, dan perubahan apapun yang 
terjadi dalam pemunculan upah (misalnya ketika serikat buruh melakukan tawar-
menawar, maka akan terjadi kenaikan upah dan perbaikan pelayanan), tetap saja ada 
suatu mekanisme eksploitasi yang terus diproduksi, disinilah esensi itu.  Jadi, dalam 
pengertian Marx, kita memiliki suatu contoh elementer tentang bagaimana komponen 
suatu budaya pasar direproduksi, sebagaimana hubungan riil dimana keuntungan bagi 
tatanan lama tetap tak tersentuh dan tersembunyi. Konsep penghubung bagi kontradiksi 
atau kesenjangan antara ‘kemunculan’ dan ‘esensi’ adalah, tentu saja, ideologi. Ideologi 
disini menjadi proses, baik disadari atau yang secara umum tidak kita sadari, melalui 
bentuk-bentuk distorsi, pengaburan, generalisasi dan de-kontekstualisasi (keluar dari 
konteks) atas realita yang terjadi. Semuanya itu menjadi keuntungan bagi 



kelompoktertentu dalam masyarakat. Model ini memberikan suatu pola dan energi 
konsep bagi analisa atas segala fenomena budaya yang berkembang dari bentuk-bentuk 
material, seperti properti, artefak, atau komoditas (benda itu sendiri), menjadi bentuk-
bentuk non-material seperti, bahasa, dan subyektivitas itu sendiri. Althusser, bahkan telah 
memperkenalkan suatu konsep ‘interpelasi’ yang menwarkan kemungkinan-kemungkinan 
bagi identitas dan subyektivitas yang muncul dari proses-proses ideologis. Ideologi 
menjadi suatu variabel yang konstan dalam kehidupan sosial, ideologi mengundang dan 
memilih individu. Individu terinkorporasi (menyatu) dengan ideologi, sedangkan ideologi 
memberikan individu tujuan dan alasan mencapai tujuan. Jadi, distorsi yang bersifat 
determinan disini lengkap sudah, yakni dimana dunia yang privat (personal) diinvasi dan 
didiami oleh kebutuhan ideologis yang tak terhindarkan dan sekaligus menindas. Sejarah 
mengajarkan pada kita pelajaran-pelajaran aneh, dan meskipun kita dengan pedih 
bersikap lebih hati-hati, khususnya dengan apa yang telah terjadi di Eropa Timur. 
Marxisme sebagai suatu kebijakan ekonomi dan politik yang konkrit telah melahirkan 
serangkaian struktur sosial yang memanifestasikan penindasan, dan pada level personal, 
melahirkan keputus-asaan, padahal dalam konteks tradisi pemikiran Barat, selalu ada 
kemungkinan untuk ruang bagi kebebasan, emasipasi serta otentisitas prinsip-prinsip 
intelektual. Bagaimanapun juga dalam konteks analisis budaya, penggunaan istilah 
‘budaya yang dapat di-reproduksi’ (culture’s reproducibility) seakan-akan memberikan 
suatu visi yang pesimis, suatu penyesalan, dan kegagalan, suatu ‘ilmu yang diwariskan 
oleh Adorno secara melankolis’. Seringkali rekomendasi-rekomendasi yang tak 
terkatakan memberikan dasar bagi kemunculan gangguan kekerasan dan konflik, suatu 
tesis yang secara konstan terus diperbaiki. Sebagai suatu bentuk analisis, teori Marxis 
menganjurkan suatu demokrasi, yang meskipun tak terlihat telah disetir oleh pakar-pakar 
yang bersembunyi, menggambarkan suatu citra konkrit yang telah gagal, suatu saksi atas 
distorsi. 
 
Reproduksi Budaya menurut Perspektif Durkheimian 
 
Sosiologi aliran Durkhemian memberikan suatu risorsis lain yang belum cukup banyak 
dikaji mengenai teori reproduksi budaya. Tradisi ini berpusat pada seorang pakar yang 
tidak tahu diri, yang menganggap dirinya secara lantang telah berbicara melebihi apa 
yang secara umum dipikirkan orang kebanyakan. Ini kita temui pada diri Durheim lewat 
karya awal-nya ‘The Rules of Sociological Method’ (Aturan-aturan metode sosiologis), 
yang menganjurkan agar kita menghapuskan seluruh pra-konsepsi, suatu anjuran yang 
menurut Hirst15 diinterpretasikan sebagai suatu ‘serangan terhadap ideologi tentang 
alasan-alasan kita pada umumnya (common-sense)’. Durkheim secara nyata telah 
membuat suatu klaim untuk mendirikan suatu wacana yang disiplin, tidak umum, serta 
merefleksikan hal-hal yang diluar kebiasaan pada umumnya. Ia mengarahkan kita untuk 
menjelajahi pengalaman-pengalaman individual sehari-hari menuju ke suatu representasi 
yang bersifat kolektif dan secara tipikal lebih riil. Dari pemahaman atas fenomena ini, 
kita dapat menghasilkan suatu komitmen altruistik pembentukan moral dalam ilmu 
pengetahuan. Moralitas bagi Durkheim, mengacu pada apa saja yang mengikat orang 
secara bersama-sama, suatu perekat esensial yang harus direproduksi dari suatu 
momentum ke momentum lainnya, dalam rangka mempertahankan pengalaman 
kohesivitas sosial kita.  



  
Masalah mengenai isu sosial dan reproduksi budaya bagi Durkheim, bukan untuk 

mengungkap apa yang terjadi di balik distorsi topeng ideologis tentang perubahan, 
melainkan lebih pada upaya mencari koleksi kredo sekuler yang sesuai untuk menjamin 
reproduksi solidaritas dalam menghadapi perubahan. Reproduksi tidak dimaknai sebagai 
sesuatu yang jahat secara intrinsik, atau hanya sebagian saja yang diperlukan dalam 
implikasinya.16 Thesis ini ditawarkan oleh Durkheim dalam tulisannya yang berjudul 
‘The Division of Labour’ (Pembagian Kerja). Dalam karya formatifnya ini, ia 
memberikan dua model tentang integrasi dalam poros modernitas melalui ‘solidaritas 
mekanis’ dan ‘solidaritas organis’. Solidaritas mekanis adalah suatu bentuk relasi sosial 
yang berdasarkan persamaan, kekompakan, kepercayaan bersama, dalam suatu 
pembagian kerja yang belum sepenuhnya sempurna dan lebih banyak digerakkan oleh 
suatu kesadaran kolektif. Transisi ke solidaritas organik berlangsung melalui ‘kepadatan 
moral’ yang mengiringi tahapan modernitas, dimana kesadaran kolektif mulai memudar 
dan melemah sehingga memberi pengaruh langsung terhadap perubahan gambaran 
keadaan masyarakat. Pembagian kerja kemudian menjadi wilayah demarkasi yang 
mengawasi persebaran sistem kepercayaan, kepura-puraan, dan suatu pengakuan antar 
orang yang sepenuhnya berbeda. Perubahan ini dapat disimpulkan sebagai ilmu tentang 
etika, yakni suatu pergeseran ikatan sosial dari yang sebelumnya bersifat altruistik ke 
pengaruh kekuatan egoisme. Tujuan Durkheim dan warisan pemikirannya, adalah untuk 
memproduksi suatu teori tentang reproduksi yang baik-budi. Suatu teori yang hendak 
mengalokasikan ikatan kekuatan dalam menghadapi potensi perpecahan, yakni suatu 
kondisi yang disebutnya sebagai ‘anomie’. Pemikirannya ini ditujukan untuk 
memperbaiki dan menghadirkan dorongan yang secara aktif dapat merekonstruksi 
perbedaan sebagai bentuk saling ketergantungan. Berlawanan dengan pendekatan Marxis, 
Durkheim telah memberitahukan pada kita ‘mengapa reproduksi budaya menjadi penting 
bagi kita’, yakni kebutuhan untuk suatu konformitas (kesepakatan bersama) melalui 
perubahan. Beberapa sistem memang harus direproduksi, karenanya bentuk relasi sosial 
Durkheim tidaklah bersifat evolusioner, melainkan morfologis (bercabang-cabang). 
Tradisi Durkheimian memandang reproduksi secara optimis, bahkan positivistik. 
Metafora-metafora yang digunakannya lebih merupakan suatu gambaran atas 
kesepakatan ketimbang perpecahan, dan motivasinya bersifat integratif. 
 
 
Reproduksi Budaya dalam Perspektif Etnometodologi 
 
Sumber lain untuk tipologi teori reproduksi budaya adalah melalui etnometodologi, yang 
dapat terlihat secara tegas dalam kebangkitan tradisi Durkheimian. Garfinkel17 yang 
menjadi pelopor etnometodologi dari California, meskipun banyak sekali dipengaruhi 
oleh fenomenologi aliran Schutzian, masih tetap berpegang pada karakter tipikal realitas 
menurut pandangan sistem teori Parsonian. Ia menggabungkan pendekatan yang 
sentralistis terhadap masalah yang tidak dapat dipertanyakan meskipun ditempatkan 
sebagai isu internal dan tidak lagi eksternal, dengan filosofi linguistik menurut 
Wittgenstein yang mengkaitkan permainan bahasa dan aturan yang dipakai dalam 
penggunaannya, suatu konsep yang juga banyak dipinjam dari pemikiran Durkheim. 
Realisasi pemikiran Durkheim mengenai ‘kesadaran kolektif’ menjadi sebuah petunjuk 



bagi Garfinkel dalam memahami apa yang menjadi pengetahuan orang tentang kehidupan 
sehari-hari mereka. Semangat ini amat terlihat dalam seluruh karya Garfinkel, terutama 
dalam tulisan awalnya, ‘Conditions for successful degradation ceremony’ (Kondisi-
kondisi untuk keberhasilan upacara degradasi).18 Etnometodologi berdasarkan pada suatu 
pemahaman yang kuat mengenai munculnya kolektivitas berdasarkan kesepakatan yang 
tidak terartikulasikan dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Akan tetapi secara ironis 
pemahaman dalam etnometodologi ini digambarkan melalui pengujian dan retorika yang 
bersifat positivistik, yakni sebagai kondisi yang ‘normal’.  Kondisi normal yang dimaksut 
disini, bukanlah suatu keadaan yang menjadi lawan dari keadaan patologis atau 
penyimpangan, tetapi lebih mengacu pada ‘rutinitas’ , kondisi yang diterima sebagai 
‘taken for-granted’ (tidak terbantahkan, diterima begitu saja). Dan untuk memahami 
‘budaya’, maka kita harus memahami apa saja yang bersifat ‘rutin’ sebagai bagian dari 
‘budaya kita sehari-hari’. Reproduksi budaya dalam etnometdologi, merupakan suatu 
proses penting yang menjadi tujuan penelitiannya. Praktek yang dijalani dalam 
etnometodologi mengungkapkan detail komplesitas etnografi, atau yang seringkali 
dipakai adalah pertukaran dalam percakapan, yang tidak bersifat deterministik, tetapi 
ditujukan untuk mencari alasan yang melatarbelakangi konteks melalui reproduksi secara 
refleksif kondisi-kondisi atas kejadian yang terjadi dalam konteks tersebut. Jadi, 
reproduksi disini merupakan sesuatu yang direncanakan, dan terintegrasi. Reproduksi 
bagi penganut etnometodologi adalah suatu persetujuan kembali atas kehidupan sosial 
secara kolektif. Hal yang ditinggalkan oleh teoritisi etnometodologi adalah kepentingan 
untuk berperan sebagai ‘pakar/ahli’. Menurut mereka, dalam menguji dan 
mempraktekkan karakter sosiologi, mereka disyaratkan untuk berposisi sebagai aktor 
yang ‘setara’ dengan ‘anggota komunitas sosial’ (obyek kajian mereka sendiri). Hal ini 
karena menurut mereka, sosiologi hanya berperan merefleksikan kembali apa saja yang 
dipahami dalam praktek-praktek yang dijalani oleh orang (responden). Apapun status 
yang diberikan bagi pendekatan demokratis yang utopis ini, hal yang mendasar dari 
pendekatan ini adalah bahwa baik teoritisi (peneliti) dan obyek kajian sosialnya 
(responden), keduanya merupakan agen dalam reproduksi suatu jaringan simbolik 
bersama yang berkelanjutan, yakni yang kita sebut sebagai budaya.  
 
 
Reproduksi Budaya Menurut Perspektif Strukturalis 
 
Strukturalisme memberikan input yang seakan-akan sudah final tetapi tetap meyakinkan, 
tentang reproduksi budaya. Reproduksi budaya menurut strukturalisme bukanlah suatu 
pendekatan yang seragam, tetapi secara internal membagi spektrum penyikapan terhadap 
masalah-masalah manusia yang terbagi atas tema-tema tertentu yang bersifat umum. 
Strukturalisme mengandung dan mengkombinasikan banyak elemen-elemen dalam 
pendekatannya dan berbasis pada dikotomi epistemologi klasik antara ‘esensi’ dan 
‘kemunculan’ dalam pengertian yang terus berlanjut mengenai ‘kedalaman’ dan 
‘permukaan’ suatu masalah. Adalah Lévi Strauss19 yang sangat intrumental dalam 
mempraktekkan hal ini lewat metafora geologisnya. Dia membandingkan formasi 
fenomena budaya ke dalam lapisan-lapisan, mengembangkan, memperluas, dan 
memasukkan unsur-unsur strata, ibarat ilmu topografi yang mempelajari elemen dalam 
lapisan-lapisan tanah yang masing-masing unik, tetapi tetap merupakan satu kesatuan 



fenomena geologis. Pemahaman atas fenomena semacam ini dilakukan melalui upaya 
untuk menggali lapisan pada tiap-tiap strata dan memunculkan pola-pola interrelasi apa 
yang ada disana. Struktur diturunkan dari pola. Elemen-elemen budaya, sebagaimana kita 
mengalaminya, merupakan hal yang muncul di permukaan, atau manifestasi yang 
didasari oleh pola-pola pada level yang lebih mendalam, baik yang sedang berlangsung 
dalam konteks waktu, atau yang bersifat ‘sinkronik’, maupun yang terus berproses seiring 
berjalannya waktu, atau yang bersifat ‘diakronik’. Ferdinand de Saussure20, seorang ahli 
linguistik dari Swiss adalah yang pertama kali memberikan konsep tentang ‘tanda-tanda’ 
(signs), sesuatu yang mungkin saat ini menjadi penjelasan signifikan yang dapat 
merekatkan seluruh elemen-elemen strukturalisme. Pendekatan Saussure merupakan 
suatu konsep tentang pola-pola yang mendasari struktur atas fenomena budaya yang 
dapat dipahami melalui metafora linguistik. Kita mulai dapat mengerti bahwa struktur 
terdiri atas budaya, sebagaimana bila kita melihat perkembangan bahasa. Pengertian-
pengertian leksikal atau bagian-bagian kosa-kata dalam suatu bahasa yang digunakan 
untuk simbol-simbol yang eksis dalam kehidupan sosial, yakni suatu representasi yang 
melekat atau muncul dari keadaan-keadaan materi yang riil, contohnya yang kita temui 
dalam peran-peran kekerabatan, sebagai ibu, anak, sepupu, kakek, dan seterusnya. 
Aturan-aturan gramatikal dalam metafora bahasa ini disediakan untuk dan oleh tindakan, 
suatu kebiasaan yang terus berlanjut, atau suatu keterkaitan, yang dapat memaklumi 
hubungan-hubungan antar kerabat, serta larangan bagi hubungan-hubungan tabu yang 
tidak boleh mereka lakukan. Sehingga berbagai macam cara dalam keberagaman budaya 
dapat dimengerti dan diartikulasikan dalam perbedaan ‘bahasa’ dimana simbol-simbol 
terkandung di dalamnya. Komplesitas sistem pemaknaan dibentuk melalui relasi 
perantaraan yang bersifat esensial antara obyek atau keadaan tertentu suatu masalah dan 
perangkat simbolik (linguistik), yang digunakan untuk menandai keberadaan obyek 
tersebut. Pendekatan yang menghubungkan obyek dengan sistem pemaknaan semacam 
ini dalam setiap budaya diturunkan, bukan melalui suatu korespondensi (suatu cara yang 
hanya dihubung-hubungkan saja) antara ‘siapa yang menamai dan menamai apa’, tetapi 
berasal dari  proses strukturisasi yang seimbang dan halus tentang keberbedaan dalam 
ide-ide yang berisikan jaringan. Sesuatu tidaklah tampak seperti apa adanya, tetapi 
muncul melalui pengetahuan tentang apa yang bukan menjadi bagian dari sesuatu itu. 
Jadi kita dapat mengenali sesuatu, apabila kita mengetahui apa yang berlawanan dengan 
sesuatu tersebut, pemikiran semacam inilah yang kita kenal sebagai prinsip utama dari 
setiap kode biner. Sampai saat ini, kerapuhan yang terkandung dalam konsep 
‘menstrukturkan perbedaan’ itu  tetap tidak tersentuh oleh kritik apapun, bahkan konsep 
ini semakin berkembang kuat melalui kajian mengenai relasi-relasi kemasyarakatan, juga 
melalui kebertahanan dan reproduksi relasi-relasi yang belum saling terkait pada setiap 
pergantian (pergeseran) budaya. Makna, kemudian dalam setiap budaya tertentu muncul 
melalui kebiasaan yang mengatasi relasi perantaraan antara ‘pemberi tanda / yang 
menandai’ (the signifier) dengan ‘apa yang ditandai’ (the signified). Kebiasaan 
mereproduksi budaya, dan budaya bergantung pada reproduksi di dalam strukturalisme. 
Budaya bersifat konvensional (berdasarkan kebiasaan-kebiasaan), tetapi tetap merupakan 
praktek struktural yang mendalam, yakni berkenaan dengan aturan-aturan yang mungkin 
hanya sebagian diantaranya yang bersifat ‘tidak disadari’.  Simbol-simbol budaya dan 
representasi merupakan permukaan suatu struktur.  
 



 
Bourdieu dan Reproduksi Budaya 
 
Kita kembali lagi pada  Bourdieu, pendiri konsep ‘reproduksi budaya’ , dimana kita 
mendapatkan elemen-elemen dari setiap tradisi-tradisi utama yang muncul dalam 
pemikirannya dan seakan-akan terintegrasi tanpa ada konflik atau ambiguitas.  

 
Memang dapat dikatakan bahwa Bourdieu memiliki komitmen terhadap 

perkembangan teori budaya yang kritis dan apresiatif,dan ide-idenya tersebut 
memberikan suatu kontribusi penting bagi pemahaman kita mengenai kekuasaan dan 
otoritas dalam masyarakat. Ia memulai analisisnya dari sistem pendidikan dan bagian-
bagian dimana institusi pendidikan berperan dalam menciptakan kebiasaan-kebiasaan 
serta transmisi pengetahuan yang dapat diterima, dan bentuk-bentuk komunikasi. 

 
 

...medan-medan budaya ditransformasikan melalui restrukturisasi yang 
berhasil daripada lewat revolusi radikal, dengan tema-tema tertentu yang 
ditampilkan di muka sementara tema-tema yang lain diletakkan di belakang tanpa 
harus ditiadakan, sehingga kelangsungan komunikasi antar generasi-generasi 
intelektual tetap secara memungkinkan dipertahankan. Dalam banyak kasus, pola-
pola semacam ini menginformasikan pemikiran yang muncul dalam suatu periode 
waktu tertentu, dan lewat rujukan sistem sekolah kita semua dapat memahaminya. 
Dari referensi itulah, kita dapat memperkokoh suatu pengetahuan, 
mengembangkannya, melalui praktek sebagai suatu kebiasaan berpikir secara 
umum bagi seluruh generasi.21 

 
Dalam hal ini, Bourdieu mengembangkan suatu hubungan positif antara tatanan simbolik 
dengan keadaan struktur sosial. Ia menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk dan pola-pola 
komunikasi merefleksikan dan mempertahankan komunitas-komunitas tertentu. Dalam 
hal ini, pemikiran Bourdieu cendrung menyerupai teori Berstein mengenai kode-kode 
linguistik sosial yang mengaburkan perbedaan antara reproduksi budaya dan reproduksi 
sosial. Disini Bourdieu juga mengungkapkan elemen-elemen epistemologi Durkheimian 
melalui perhatiannya pada karakter-karakter representasi budaya yang terus bertahan, 
melalui pengelolaan dan produksi ‘konsensus (kesepakatan) sosial’.  Suatu konsep yang 
intisarinya secara paralel merupakan gagasan mengenai ‘kesadaran kolektif’, melalui 
asumsi tentang asal-usul masyarakat dan bertahannya klasifikasi pengetahuan. Meskipun 
banyak terinspirasi oleh pemikiran Durkheim, Bourdieu adalah seorang yang amat kritis 
dan bukan penganut positivisme yang hanya bersandar pada suatu keadaan yang statis 
(tetap). Bourdieu juga mengkritik pemikiran Durkheim yang menegaskan bahwa fungsi 
dari sistem pendidikan adalah untuk mengantisipasi perubahan.22 
  

Merujuk pada konteks pendidikan, Bourdieu mengkonseptualisasikan seluruh 
praktek pedagogik (pengajaran) pada satu tahapan sebagai suatu cara menekankan kesan 
baik yang terus melanjutkan kecendrungan sosial secara umum dalam menerima represi 
(tekanan yang tidak disadari), sesuatu yang menurutnya merupakan kekerasan simbolik. 
Represi, dalam tesis Bourdieu, merupakan suatu cara yang paling alamiah bagi adaptasi 



manusia dalam menghadapi budaya yang terus berkembang secara opresif . Segala 
bentuk sosialisasi dan enkulturasi dianggap memiliki kontribusi dalam adaptasi yang 
membuat kita menjadi terasing. Disini kita melihat secara jelas, bagaimana Bourdieu 
melanjutkan tradisi Marxisme, yang memberi perhatian pada korupsi di dalam struktur 
sosial mealui sejarah dan polesan-polesan secara visual melalui ideologi. Bourdieu 
memberi kesaksian atas suatu masyarakat yang dilandasi oleh suatu pengekangan, bukan 
hanya suatu pengekangan yang disepakati bersama, tetapi suatu pengekangan yang 
terorganisir dalam distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, khususnya dalam relasi 
tatanan ekonomi. Ia secara khusus memperhatikan bagaimana landasan kelompok-
kelompok sosial dibentuk dan seleksi mengenai apa-apa saja yang yang membentuk 
lokasi pemikiran secara kultural tentang realitas anggota kelompok sosial tersebut. Ia 
amat kritis terhadap struktur dan institusi-institusi yang muncul dan mewujud, serta suatu 
proyeksi gambaran tentang ‘apa sesungguhnya kasus itu’, dan suatu harapan untuk 
melihat apa yang ada dibalik kondisi-kondisi yang disembunyikan oleh mekanisme-
mekanisme distorsi ini.       

 
 Esensi strukturalisme dalam pemikiran Bourdieu tampak nyata secara 
keseluruhan. Ia memandang masyarakat sebagai suatu struktur permukaan atas ilusi-ilusi, 
yang di dalam analisisnya diarahkan untuk mengungkap latar belakang aktual atas relasi-
relasi yang ada pada level struktur yang lebih dalam. Transisi antar level tidak akan 
membuka hubungan antara elemen-elemen sistem budaya yang tidak sama, tetapi secara 
simultan setiap individu akan kembali pada hubungan itu sebagai sumber agensi, tujuan-
tujuan dalam konstruksi sejarah.  
  

Bourdieu memberikan suatu kontribusi utama bagi studi kontemporer melalui 
perkembangan serangkaian metafora-nya yang dahsyat dalam mengartikulasikan 
hubungan yang halus antara kekuasaan dan dominasi, yang bekerja dalam dunia sosial 
melalui stratifikasi budaya. Salah satu metafora Bourdieu yang paling penting dalam hal 
ini berkenaan dengan politik ekonomi dalam metafora ‘kapital budaya’. Kapital budaya 
tersebar di dalam ruang sosial, ditransmisikan (dipindahkan) melalui sistem pewarisan, 
dan dinvestasikan dalam rangka untuk diambil manfaatnya.23 
  

Praktek-praktek sosialisasi yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat dalam 
kombinasi sistem pendidikan, berfungsi untuk secara positif  besikap diskriminatif, dan 
lebih memberi dukungan bagi sebagian anggota masyarakat yang posisinya di dalam 
sistem kelas adalah para pewaris ‘alamiah’ kapital budaya. Ini bukanlah suatu eksplorasi 
atas teori konspirasi yang kasar tentang manipulasi kesadaran. Melainkan tentang 
kemungkinan proses budaya  yang terus dipertahankan dan dilanjutkan. Proses ini 
membawa konteks antisipasi dan toleransi atas stratifikasi dan kekhususan (privilege).  
Dalam hal ini, Bourdieu telah beranjak dari fungsi ideologi budaya ke kesadaran atas 
keampuhan-keampuhan budaya yang aneh tetapi unik, dimana kita melihatnya sebagai 
strukturisasi sistem relasi-relasi sosial  dengan cara memfungsikan sistem tersebut. 
Konteks analisis Bourdieu mengenai sistem pendidikan, menunjukkan pada kita tentang 
bagaimana sistem pendidikan menjadi sarana bagi kekhususan sosial yang dialokasikan 
dan dikonfirmasikan dalam mitos praktek pedagogis yang bebas dari nilai, sesuatu yang 
memungkinkan pendidikan berjalan dengan komplit. Mitos ini memonopoli pengaburan 



pedagogis, dan mitos ini telah merekatkan seluruh kelompok dalam masyarakat untuk 
memproduksi versi-versi yang mengharuskan tatanan ‘alamiah’. Baik kelompok dominan 
maupun kelompok yang tertindas, sam-sama tidak mencurigai fungsi laten sistem 
pendidikan, dimana secara konsekuen integritas yang sempurna dikelola pada setiap level 
kesadaran individu. ‘Sekolah berfungsi mentransformasikan warisan kolektif ke dalam 
ketidaksadaran individu secara umum’.24 
  

Berangkat dari sinilah menurut Bourdieu, bahkan dalam suatu masyarakat yang 
demokratis sekalipun, manifestasi atas mesin yang tersembunyi ini terus berlanjut untuk 
memapankan ketidaksetaraan suatu tatanan sosial, yang sesungguhnya merupakan 
karakter pra-demokrasi, dan secara esensial anti demokrasi. 
  

Definisi budaya yang terangkum dalam pemikiran Bourdieu juga meliputi seluruh 
sistem semiotika, mulai dari bahasa sebagai suatu jaringan komunikasi melalui ilmu 
pengetahuan tentang seni dan sastra, seluruhnya merupakan contoh-contoh dunia 
simbolik. Ia berargumen bahwa semua anggota dalam relasi-relasi sosial secara aktif 
terlibat dalam penciptaan dan rekonstruksi yang ekspresif dalam sistem semacam itu, 
sehingga sesungguhnya telah melawan asumsi tentang latar belakang kebebasan dan 
netralitas. Disini ia menunjukkan letak ilusi besar itu yang telah mengaburkan fungsi 
politik budaya yang sesungguhnya. Ketika seluruh anggota komunitas mengasumsikan 
dan menyadari realitas yang mereka alami melalui dan di dalam budaya, secara tak sadar 
dan tak terhindarkan, mereka memiliki struktur relasi-relasi kekuasaan yang ada, dan 
memaksakannya pada diri mereka sendiri. Lagi-lagi ini merupakan contoh dari apa yang 
disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Kelompok-kelompok yang memiliki status 
khusus dan dianugrahi legitimasi kultural, seperti guru atau kritikus, bertingkah laku 
dalam peran-peran profesional dan mendistribusikan penghargaan berdasarkan suatu 
acuan indeks yang absolut dan kelayakan yang bersifat intrinsik. Indeks dan penerimaan 
semacam itu, memitoskan situasi politik yang aktual, penghakiman-penghakiman budaya, 
dan sistem ranking yang semuanya memberi landasan bagi perlindungan terhadap 
kepentingan-kepentingan tertentu, seperti misalnya indikasi tentang siapa saja yang 
berhak atau layak untuk berbicara, meskipun tidak berbicara tentang suatu hal yang 
absolut, tetapi tentang dominasi dan kekuasaan.  Wilayah bagi kebebasan kreatif dan 
artistik di dalam pemikiran Bourdieu, dimunculkan dengan cara menghubungkan 
perkembangan sejarah dengan otonomisasi sistem produksi dan konsumsi komoditas 
budaya. Proses historis ini melahirkan apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai suatu 
‘medan intelektual’ (intellectual field). Young25 secara jelas menyimpulkan konsep itu  
sebagai berikut:  
 

Bourdieu menganggap bahwa ‘medan intelektual’ sebagai serangkaian agensi 
yang memediasi beragam kelompok-kelompok produsen yang berkompetisi untuk 
suatu legitimasi kultural. Dalam elaborasi ‘medan intelektual’ Bourdieu 
menyarankan konteks sosial dan ekonomi menurut tiga aspek dalam dunia 
kesusastraan dan seni, sesuatu yang seolah-olah bersifat ‘taken for-granted’ (yang 
kita terima begitu saja). 1) Suatu kepercayaan tentang ‘seni adalah untuk seni’. 2) 
Asumsi tentang ketidakmampuan publik dan konsekuensi penolakan para seniman 
untuk merespon tuntutan publik. 3) Pertumbuhan suatu kelompok kritikus yang 



menginterpretasikan karya-karya artistik untuk publik dan memberikan legitimasi 
atas kritik mereka itu. Bourdieu mengacu pada ‘proyek kreatif’ sebagai aktivitas 
yang menggabungkan tuntutan atas ‘medan intelektual’ dan konteks eksternal 
tatanan sosial dan ekonomi yang berlangsung , dalam suatu kerja seni itu sendiri. 
Jadi, ia menyarankan bahwa karya seni dan kesusasteraan dibentuk dalam konteks 
kategori-kategori dan definisi-definisi publik seperti ‘nouvelle vague’ (suatu 
gerakan sinema di Perancis pada tahun 1960-an yang ditujukan untuk film-film 
imajinasi), dan ‘novel baru’, dalam pengertian dimana seorang artis didefinisikan 
dan mendefinisikan dirinya sendiri. 26 

 
Satu lagi konsep penting dalam pemikiran Bourdieu adalah konsep tentang ‘habitus’. 
Gagasan ini memberi suatu hubungan antara proses menstrukturkan relasi-relasi sosial 
dengan budaya suatu masyarakat. Habitus terdiri atas ‘prinsip-prinsip yang mengatur 
tindakan’. Habitus dikategorikan sebagai ‘sistem tentang cara-cara mempersepsikan 
sesuatu, cara berfikir, cara mengapresiasi, dan cara bertindak.’27  Habitus sepertinya 
merupakan suatu konsep yang meletakkan makna pada setiap level yang berbeda-beda. 
Dalam satu hal, habitus merupakan metafora bagi keanggotaan suatu komunitas 
berlandaskan pertimbangan-pertimbangan inteletual atau estetika, sesuatu yang juga 
menjadi ‘kunci integrasi’ dalam kredo aliran Durkheimian mengenai solidaritas, yakni 
kunci yang diperoleh dalam sosialisasi awal. Contohnya, ketika kita memperlakukan 
bahasa sebagai suatu habitus, ini dapat kita lihat dari cara-cara kita berbicara, sesuatu 
yang menjadikan kita bagian dari keanggotaan suatu komunitas tertentu. Berbagai bentuk 
cara-cara berbicara ini, bukan hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi lebih 
dari itu, memberikan kita status keanggotaan, sesuatu yang membuat kita berbicara bukan 
hanya untuk menyampaikan pesan semata-mata.  Jadi, cara-cara berbicara, sama halnya 
dengan totem, yang merupakan simbol yang melekat dengan diri kita (emblem), dan 
menunjukkan keanggotaan kita secara khusus pada suatu kelompok tertentu. Lewat cara-
cara berbicara, kita membawa kepentingan dan orientasi kelompok kita, serta 
mempertunjukkan pada orang lain, apa yang menjadi gaya yang membedakan kita 
dengan mereka. Secara konkret dan sederhana, pemikiran tentang habitus seringkali 
dihadirkan sebagai suatu ‘gaya’ (style). Ide semacam inilah yang bagi kebanyakan analis 
sosial Inggris  (bahkan setelah Hebdige)28, merupakan pemikiran yang sentral secara 
absolut atas pengakuan yang menyakitkan tentang variasi-variasi kelas, sebagaimana 
yang kita dapati dalam logat bahasa (aksen), cara-cara memasang dasi, cara-cara 
memegang perangkat makanan (sendok-garpu), serta pengakuan atas gelas-gelas yang 
layak untuk berbagai macam anggur (wine), dan lain sebagainya.    
  
 Habitus tidak sama dengan kode-kode yang membatasi dalam konsep Berstein29. 
Habitus tertentu teletak dalam  ketidaksinambungan (disjunction) dengan habitus yang 
dimiliki oleh kelompok dominan. Dimana habitus kelompok dominan ini menjadi 
kendaraan untuk ‘menstrukturkan kesadaran kita’ tentang ‘selera yang baik’ (good taste), 
‘gaya yang cocok/tepat’ (appropriate style), ‘ke-ekspresifan’, dan lain sebagainya, suatu 
alur yang mengalir seakan-akan sebagai hal yang normal dan alamiah saja, padahal 
sesungguhnya manipulatif. Seluruh praktek habitus semacam ini, bekerja melalui 
institusi-intitusi di dalam ‘medan intelektual’. Jadi pemilik habitus dari kelompok yang 
dominan-lah yang akan mewarisi seluruh kapital budaya. Mereka membentuk realitas dan 



pengakuan tentang segala hal yang dianggap paling layak (‘sesuatu yang misalnya selalu 
kita katakan pada seorang gentleman.....’). Jadi, habitus yang berbeda terdiri atas bentuk-
bentuk pemprograman dan kelengkapan individual yang berbeda, dimana seseorang 
secara natural bergravitasi menuju lokasi-lokasi yang layak dan final dalam hierarki 
sosial.           
 

Dapat diasumsikan bahwa setiap individu berhutang pada tipe-tipe sekolah yang 
telah diterimanya sebagai suatu dasar, yang secara mendalam telah memoles pola-
pola utama dalam suatu basis dimana setelah itu ia memperoleh pola-pola lainnya, 
sehingga sistem pola-pola yang mengorganisasikan pikirannya berhutang pada 
karakter spesifik, bukan hanya pada latar-belakang  yang membentuk pola-pola 
itu, tetapi juga pada frekuensi dimana ia sering menggunakan pola-pola tersebut, 
serta pada level-level kesadaran yang membuat pola-pola itu bekerja. Seluruh 
perangkat ini mungkin dihubungkan dengan situasi yang harus kita hadapi, 
dimana untuk  menghadapinya, kita memerlukan pola-pola intelektual yang paling 
mendasar.30 

 
 
 
Fungsi utama dari pendidikan dan variasi-variasi sosialisasi yang berbeda-beda adalah 
untuk mentransmisikan kapital budaya dalam bentuk tanda-tanda atas nilai-nilai tertentu, 
serta gaya dalam mempresentasikannya. Habitus yang lain secara konsekuen mengacu 
pada status suatu stigma tertentu. Representasi ‘pemikiran umum’ merealisasikan lokasi-
lokasi sosial yang berbeda-beda, melalui pembedaan bakat, atau bahkan menurut ‘aliran 
darah’. Kegagalan sekolah dan bahkan stratifikasi sosial dihadirkan sebagai ‘kebodohan 
yang terjadi secara alamiah’, dan fungsi yang secara politis membeda-bedakan sistem 
pendidikan dan struktur keluarga dikaburkan melalui kabut kesepakatan publik. Konsep 
utama Bourdieu tentang ‘ketidaksadaran kultural’ (cultural unconscious) berkaitan erat 
dengan pengertian mengenai habitus, dan juga konsep Durkheimian mengenai ‘kesadaran 
kolektif’ (collective consciousness). Hal ini bersifat non-material/tidak riil (intangible), 
dan dijadikan sebagai sesuatu yang  riil melalui acuan-acuan eksternal. Sesuatu yang 
bersifat implisit, diasumsikan, dan suatu dasar yang tak terkatakan yang memberi pre-
kondisi setiap produksi budaya apapun. Melalui pendekatan Bourdieu tentang 
ketidaksadaran kultural, kita memiliki suatu hubungan yang secara dominan dipilih oleh 
minat-minat sosial  tentang suatu zaman. 
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Bab 7.  
Budaya dan Posmodernisme 

 
 

Setidaknya lebih dari satu dekade, posmodernisme telah berkembang dari 
statusnya yang semula sebagai suatu pernyataan ekspresi pemikiran, menuju pada 
statusnya sebagai bagian dari realitas, atau setidaknya realitas dalam dunia pemikiran. 
Dalam kerajaan nebulanya, posmodernisme memproyeksi masa depan melalui 
keberlanjutan prinsip-prinsip neurosis mengenai ‘self-decentring’ (refleksi yang tidak 
terpusat, tetapi menyebar), prioritas yang tidak dapat dikenali, serta acuan pada 
ketidakstabilan. Keseluruhan aspek pemikiran tersebut, telah mengalami peningkatan 
status, dari suatu konsep kritis menjadi suatu refleksi atas kenyataan. Fokus perhatian 
pada keterbatasan ‘ jalur modernisme’  dalam dunia seni dan arsitektur yang 
dikembangkan melalui arogansi kebanggaan  telah membangkitkan kritik atas kehidupan 
moderen, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pengetahuan dan nilai-nilai 
yang digunakan untuk mendukung dan mempertahankan cara-cara hidup dalam 
pandangan modernis.  

Tradisi posmodernisme tidak secara ketat menentukan disiplin keilmuannya, 
meskipun para penulis ‘protagonis’ yang mempromosikan posmodernisme, kebanyakan 
berasal dari lingkup dunia pemikiran. Tradisi pemikiran posmodernisme ibarat uap air 
laut yang mengandung karat, ia menyerang metode dan nilai-nilai kita mengenai ‘waktu’, 
baik sebagai suatu kecendrungan yang bersifat simultan, maupun yang bersifat spontan, 
posmodernisme telah memproduksi suatu simptom (gejala-gejala) mengenai apa yang 
berhubungan dengan ‘waktu’. Fenomena yang ditampilkan lewat ruang lingkup 
pemikiran posmodernisme ini bukan saja telah mempengaruhi konsepsi kita mengenai 
‘budaya’, tetapi lebih jauh juga memberikan suatu tantangan baru bagi konsepsi kita 
tentang ‘budaya’, atau bahkan mengubah cara pandang kita tentang ‘budaya’. Banyak 
klaim posmodernisme yang muncul mengatakan, bahwa beberapa aspek dalam pemikiran 
posmodernisme telah ‘terinternalisasi dan terkandung dalam kebudayaan’ yang kita 
miliki saat ini. 

Posmodernisme tidak menawarkan suatu cara alternatif untuk mengetahui 
darimana dan bagaimana kita seharusnya mempertentangkan atau mengapresisasi ‘hal-hal 
yang baru’. Meski demikian, setidaknya posmodernisme membantu kita mengindikasikan 
secara tidak langsung seluruh wacana, melalui penyikapan kritis secara terus-menerus 
terhadap epistemologi pemikiran yang telah mapan, reduksi-reduksi yang terus 
dipertahankan, dan memustahilkan penjelasan-penjelasan yang dipremis-kan melalui cara 
yang tidah memenuhi kualitas dalam suatu wacana. Berangkat dari dekonstruksi post-
strukturalisme,  Baudrillard telah menggunakan suatu konsep, yang sebenarnya agak 
kurang meyakinkan, mengenai ‘pemberi tanda’ (the signifier) dan ‘apa yang ditandai’ 
(the signified) dalam kecendrungannya mendiagnosis kualitas yang bersifat tetap dari 
perubahan dalam waktu. Sementara itu menurut Lyotard, perbedaan posisi moral dan 
posisi politik merupakan dua faktor yang signifikan sebagaimana halnya permainan 
bahasa. Logika yang sama juga terjadi pada kalangan teoritisi dan kesadaran reflektif, 
keduanya merupakan irisan sekaligus dua sisi yang saling berhadapan dalam permainan 
itu, dimana perbedaan merupakan denyut nadi yang dialirkan melalui penyampaian 
pesan. Dengan demikian pertarungan untuk ‘suatu petunjuk atau penanda’ (the sign) 



dimulai tanpa kita harus menjustifikasi klaim-klaim apa yang mendahului munculnya 
petunjuk (penanda) itu. Yang menjadi peraturan dalam hal ini adalah peraturan untuk 
tidak berpihak. Dalam bungkusan aturan semacam ini, teori sosial bisa bangkit ataupun 
jatuh, sebagaimana juga konsep mengenai budaya itu sendiri. 1 

Meskipun ide posmodernisme muncul secara teguh menghindari pendefinisian, 
belum ada satu wacana-pun yang muncul mengenai apa yang sesungguhnya menjadi 
proyek posmodernisme itu sendiri (atau bisa dikatakan bahwa tidak ada proyek sama 
sekali). Suatu kesimpulan umum yang amat berani mengenai proyek posmodernisme 
yang berantakan dikemukakan oleh Hebdige, yang secara ironis mengklaim dirinya 
sebagai dewa posmodernisme, melalui konsepnya tentang ‘the bin-liner’ (kantong 
pembungkus sampah):  

 
Posmodernisme, sebagaimana yang dikatakan pada kita selama ini , bukanlah 
suatu entitas yang seragam, bukan pula sesuatu yang secara sadar diarahkan pada 
suatu ‘gerakan’. Posmodernisme menggantikan pemahaman kita tentang ‘ruang’ 
(space), ‘kondisi’ (condition), ‘suatu keadaan umum yang dilematis’ (a 
predicament), menjadi suatu ‘retorika yang penuh teka-teki’ (an aporia), ‘suatu 
jalan yang sukar dilalui’ (an unpassable path) -  dimana terjadi kehendak-
kehendak yang saling berkompetisi, definisi-definisi dan pengaruh-pengaruh, 
kecendrungan sosial dan intelektual yang beragam, serta batasan-batasan yang 
menyebar, maupun perbenturan konseptual. Bagaimana kita dapat dengan mudah 
memahami ‘posmodernisme’ sebagai suatu yang riil dalam kenyataan, dengan 
hanya mendefinisikan ‘posmodernisme’ sebagai hal-hal seperti berikut ini:  
 
- dekorasi suatu ruangan, rancangan bangunan, alur cerita film, konstruksi suatu 

rekaman, atau sebuah video yang tergores, iklan TV, atau suatu dokumentasi 
seni, atau hubungan tekstual antara iklan dan dokumentasi seni, tata ruang 
dalam sebuah majalah mode, atau jurnal kritis, kecendrungan anti-Ketuhanan 
dalam epistemologi, serangan-serangan pada logika metafisika (alam ghaib), 
menipisnya perasaan kemanusiaan, ketidaksetujuan kolektif, dan prediksi 
yang mengerikan tentang generasi pasca Perang Dunia dimana kita 
menyaksikan ‘mereka yang lahir dimasa ledakan kelahiran’ (baby-boomers) 
membenturkan ide-ide pencerahan-abad pertengahan, situasi yang tidak 
nyaman dalam refleksi, kelompok yang bersilat lidah lewat retorika, 
penampakan permukaan yang tumbuh pesat, suatu tahapan baru dalam 
komoditas fetisisme (pemujaan terhadap seksualitas), pencitraan yang dibuat 
secara mempesona, kode-kode dan gaya hidup, proses budaya dan politik, 
atau keberlangsungan dan fragmentasi krisis, kesadaran diri yang tidak 
terpusat, ketidakpercayaan pada meta-narasi (narasi-narasi besar), pergantian 
sumbu kekuasaan yang seragam dengan keberagaman kekuasaan atau 
keberagaman formasi wacana, ledakan makna, runtuhnya hierarki budaya, 
kecemasan dibawah ancaman perusakan lewat bahaya nuklir, menurunnya 
pengaruh Universitas, fungsi dan pengaruh teknologi mini masa depan, 
peralihan lingkungan sosial dan ekonomi yang luas dalam kategori; ‘media’, 
‘konsumen’, atau ‘fase-fase multinasional’, suatu rasa atau ‘sense’ (tergantung 
menurut buku siapa yang kita baca!) dimana kita seolah-olah kehilangan 



ruang dimana kita berada (misalnya yang dikatakan oleh Jamesson dalam 
bukunya, ‘the Bonnaventura Hotel’), atau ketidakacuhan pada tempat dimana 
kita berada (contohnya Kenneth Frampton dalam ‘Critical Regionalism’), atau 
bahkan suatu ruang pada umumnya tanpa kekhususan yang kini kita diami.  

 
- Keseluruhannya sungguh mudah dan sangat mungkin untuk kita katakan 
sebagai sesuatu yang bersifat ‘posmoderen’ (atau kadangkala dengan enteng 
cukup disingkat sebagai ‘pos’ atau sangat ‘pos’!). Ketika kita dapat menerima 
semuanya ini, maka jelaslah bahwa kita semuanya berada dalam suatu 
‘omong-kosong’ belaka.2 

 
Jadi begitulah.....suatu analisis atas pecahan-pecahan bom, muncul secara acak 

menanti pembelaan lebih lanjut dari kalangan teoritisi budaya. Cerita dibalik 
posmodernisme, meskipun tetap berbentuk narasi, adalah sebuah akhir dari cerita lain 
yang lebih besar. Kesimpulan dari kisah ini tertulis di dalam konsep ‘pencerahan’ 
(Englightenment). Konsep pencerahan telah memapankan sekumpulan karakter-karakter 
tipikal, dengan motif tipikal, dan suatu tujuan bersama, yakni memproduksi bentuk narasi 
besar bagi perkembangan sejarah dan modernitas. Dimana rasio mengalahkan iman, 
keberadaan manusia haruslah menjadi ukuran untuk segala hal, alam semesta harus 
ditundukkan untuk melayani tujuan-tujuan hidup manusia, dan waktu harus diukur 
sebagai peralihan dari masa kegelapan menuju masa pencerahan, suatu transisi dan teori 
yang implisit mengenai evolusi moral, yang kita kenal sebagai ‘progres’ (kemajuan). 
Tujuan utama dari kemanusiaan menurut Descartes adalah ‘subyektivisme kognitif’. 
Yakni yang muncul ketika kita dihadapkan pada cara-cara melembagakan rasio yang kita 
sebut sebagai ‘ilmu’ (science), dan subyektivisme kognitif inilah yang menjadi 
metodologi bagi rencana besar kemajuan manusia. Meskipun demikian, sebagaimana 
sejarah telah menunjukkan pada kita, klaim-klaim secara sepihak atas metodologi 
misalnya pada; obyektivitas, sekat ideologis para pengguna metodologi, bentuk-bentuk 
yang bebas-nilai; seluruhnya telah menciptakan suatu kekosongan moral yang pesat. 
Perang dunia, teknik-teknik dan teknologi penghancur massa, dan aktivitas pasar 
(ekonomi) yang secara konsekuen berdampak pada polusi, kerugian produktivitas, 
ancaman kesehatan, ketidakmerataan pendapatan, melemahnya demokratisasi; 
sungguhkah semuanya ini yang kita petik dari tujuan pencerahan, yakni modernitas? 
Apakah kondisi-kondisi diatas yang menjadi jaminan bagi munculnya tujuan baru, 
posmodernisme? Mungkinkah bisa menjadi lebih dari sekedar jaminan?...atau hanya 
sedikit jaminan saja, mungkin? 
 
Kemunculan Konsep Nietzche 
 

Nietzche adalah seorang ‘pangeran irasionalisme’, seorang filsuf penemu konsep 
posmoderen, yang telah memprediksikan dan memberi argumen formulasi negatif  
tentang kemunculan masa yang kita jalani saat ini. Ciri khas dari filosofinya berbasis 
pada moralitas. Nietzche memberikan suatu pernyataan yang menggema tentang topik 
dan tujuan filsafat, serta kelemahan dan degradasi dari bentuk-bentuk filosofi 
konvensional yang telah berlaku saat itu. Cara pandangnya yang paling serius dan 
bertahan cukup lama ditekankan dengan gaya alegoris dalam bukunya, Zarathustra, suatu 



bentuk ziarah posmodernitas yang dilahirkan lewat sepuluh tahun perenungannya diatas 
puncak gunung, ditemani hanya oleh kebijakan, harga diri, serta kesaksian atas ketersia-
sian rasa kemanusiaan di sekitarnya.  ‘Tuhan sudah mati’, begitu pernyataannya, 
berulang-ulang. Pandangannya ini bukanlah suatu observasi sosiologis yang sederhana 
berkenaan dengan sekularisasi masyarakat barat yang moderen, meskipun bisa menjadi 
suatu fenomena yang bersifat super-struktural. Apa yang diperkenalkan oleh para filsuf 
kita adalah runtuhnya nilai-nilai yang terpusat (sentral), serta konsekuensi dari nilai-nilai 
yang menyebar. Metafora ilmu sosial yang dijumpai untuk melihat dunia yang terbalik 
saat ini seringkali menggunakan istilah-istilah seperti; integrasi, solidaritas, komunitas, 
struktur, instrumen, dan budaya, keseluruhannya dianggap sebagai kecendrungan 
‘penyatuan ilmu sosial’ (unification). Sebaliknya, untuk melihat kecendrungan ini, 
Nietzsche menyarankan suatu konsep mengenai ‘ketersebaran ilmu’ (dispersion). 
Menurutnya, daya tahan hidup manusia tidak lagi ditentukan oleh kolektivitas tetapi 
melalui persetujuan dewa-dewa baru, yakni individu yang menindas individu yang lain 
(the Ubermensch / Overman). Kemanusiaan harus meninggalkan tatanan ‘perlindungan 
protektif’, menuju pada suatu persetujuan hidup mengenai ‘kehendak untuk menguasai’. 
Berikut ini kita akan melihat bagaimana Nietzsche menyebarkan bibit-bibit kritis dalam 
konsep kebudayaannya: 
 

Aku mengajarkan engkau teori tentang ‘manusia yang menindas manusia 
yang lain’. Apa yang telah kau lakukan untuk menguasai seseorang? Segala hal 
yang telah diciptakan hanya ditujukan untuk mengatasi keadaan diri sendiri; dan 
apakah kau ingin menjadi air yang surut dari banjir bandang ini? Atau kembali 
pada kehidupan kita yang buas dulu, daripada menghadapi situasi kini dimana kita 
saling menginjak satu sama lainnya? Lalu apa artinya seekor ‘kera’ bagi manusia? 
Makhluk lucu yang menggemaskan, ataukah suatu penghinaan yang amat 
menyakitkan. Dan ‘manusia penindas manusia yang lain’ tidaklah lebih dari 
semuanya itu, yakni: ‘makhluk lucu yang membuat kita terbahak-bahak, sekaligus 
mahluk yang penuh dengan hinaan yang menyakitkan’. Kalian semua telah 
menciptakan jalan bagi seekor cacing untuk menjadi manusia, tetapi tetap 
saja..kalian tak ubahnya seperti seekor cacing...(tidak berdaya). 

Cobalah lihat, bagaimana aku telah mengajarimu tentang ‘manusia 
penindas’. Manusia penindas adalah makna yang kita peroleh di muka bumi ini. 
Mungkin engkau bisa saja berkata: manusia penindas seharusnyalah yang menjadi 
makna di bumi! Saya memohon kepadamu, saudara-saudaraku, tetaplah yakin 
pada bumi, dan jangan percaya pada siapapun yang bicara kepadamu tentang 
harapan-harapan dari dunia lain! Mereka adalah pembuat racun, sadar atau tidak. 
Mereka adalah orang-orang yang menafikan hidup, membusukkan dan meracuni 
diri mereka sendiri, dari sekelompok orang yang percaya bahwa bumi telah letih; 
maka biarkanlah mereka pergi.3 

 
 

Nietzsche adalah seorang pengajar moral ketimbang seorang filsuf yang persuasif. 
Dia secara terus terang mengatakan pada kita, cara terbaik untuk menjalani hidup, dan 
kuncinya tidak terletak pada etika-etika kolektif, atau agama dan pandangan sekuler, 
tetapi pada penjungkir-balikkan seluruh kepercayaan dan kebiasaan orang-orang pada 



umumnya. Zarathustra mengacu pada tiga doktrin utama mengenai kehidupan: kehendak 
untuk menguasai, kecurigaan dan pengujian nilai-nilai, dan bagaimana memperoleh 
kembali keabadian. Hidup bukanlah suatu latihan, dan tidak akan mendapat keuntungan 
dari kesederhanaan, ketidakpatuhan atau klaim terhadap dunia lain. Kehendak untuk 
menguasai adalah suatu persetujuan-diri yang bersifat eksistensial atas takdir, melalui 
pilihan yang bersifat otentik dan refleksif.  Nilai-nilai yang dimiliki oleh orang lain 
adalah hambatan untuk merealisasikan suatu kehendak, nilai-nilai itu seringkali 
menghambat kita,misalnya dalam pembentukan kepercayaan kolektif dalam Kristianitas, 
kepercayaan kristen itu dianggap menghambat oposisi yang menggunakan pembenaran 
lewat kekerasan. Nilai-nilai secara ideologis ditujukan sebagai ‘moralitas yang paling 
benar’ (a virtue), seperti misalnya: rasa mengasihi, lemah lembut, semuanya melunturkan 
dan membuat kehendak menguasai tadi menjadi tidak efektif. Karena itulah, hanya 
manusia yang menindas manusia yang lain saja yang akan menjadi pewaris dari bumi ini, 
meski tidak dalam suatu keadaan yang tanpa batas. Cara pandang Nietzsche ini bukan 
menjadi bagian dari filsafat milenium yang ditujukan untuk mencari arah perbaikan bagi 
masyarakat, sebagaimana yang kita ketahui dari wacana mengenai Marx, Weber dan 
Durkheim,  atau teoritisi konvensional yang lainnya. Cara pandang Nietzsche bukan pula 
sesuatu yang menjadi arah bagi perwujudan perubahan sosial, akhir baginya adalah suatu 
proses yang tidak stabil. Kekuatan dari kehendak dan penilaian atas nilai-nilai dianggap 
‘baik’, bagi mereka yang menyakini nilai-nilai tersebut. Tiada titik akhir yang bisa atau 
seharusnya dipertimbangkan, ketiadaan improvisasi dan kemunculan nilai-nilai baru, 
semuanya menjadi tujuan hidup. Yang ada hanyalah suatu tantangan atas kebiasaan-
kebiasaan. Jika tidak ada akhir dari kehidupan, maka kemudian proses-proses yang 
dibangun diatas ‘narasi-narasi besar’, ‘mitos’, atau ‘nilai-nilai’ atas sejarah, tidak lebih 
dari sebuah upaya untuk mengkondisikan keabadian, yakni mengabadikan nilai-nilai, 
orang, dan benda.  

Posisi filosofis Nietzsche yang terbaik dapat kita temui dalam karya terakhirnya, 
Beyond Good and Evil (‘Melampaui Baik dan Jahat’). Suatu penempatan amoral dan 
apolitis dimana dekonstruksi pemikiran dan praktek-praktek lainnya, semakin dilekatkan, 
dan dikontekstualisasi melalui epistemologi dan kode-kode. Intuisinya adalah, anti-
pengajaran moral, anti ide-ide rasional, menentang tradisi filsafat klasik, dan melayang-
layang diatas proyek-proyek metafisika, serta pengetahuan mengenai hidup. Segala 
sistem-sistem metafisika dan paradigma etika, telah mengaburkan asumsi dan 
kepentingan yang ditujukan untuk melindungi keadaan yang tetap, suatu kehendak yang 
stagnan, dan kemenangan ‘keadaan pada umumnya’ atas  kekuatan ‘hidup yang kreatif’. 

Menanggapi kebangkitan serangan atas etika sosial, Babel dengan lantang 
mengatakan bahwa posmodernisme dirancang sebagai suatu ‘polysemy’ (dimana satu 
kata memiliki banyak makna). Baginya, posmodernisme adalah suara-suara yang terlalu 
beragam dalam kebudayaan, yang seakan-akan menunggu untuk didengar, segalanya 
dengan hal-hal yang saling berhubungan dan suatu kebenaran yang bervariasi dari 
‘penindasan hingga pada apa yang sebelumnya tidak pernah terkatakan’.  
 
 
 
 
 



 
Pos-Strukturalis dalam Kandungan 
 

Saluran bagi luapan air ini diciptakan oleh proyek pos-strukturalis melalui suatu 
era ‘keberbedaan’. Warisan-warisan pemikiran Nietzsche telah diturunkan pada 
intelektual garda-terdepan (avant-garde) dari Perancis seperti: Derrida, Foucault, 
Donzelot, Deleuze, dan Guattari. 

Dalam teori mengenai ‘the sign’ (tanda) yang diajukan oleh de Saussere, lewat 
perkembangan teori strukturalisme Lévi-Strauss, ia menanamkan suatu premis bahwa 
seluruh fenomena budaya pada dasarnya memiliki sifat karakter linguistik. Lebih lanjut 
menurutnya, sistem budaya dan linguistik ini telah dikarakteristikkan melalui level 
formal, sebagai suatu proses perantara tetapi memiliki aturan yang tidak tetap, dimana 
sistem tersebut dapat mengeneralisasikan aturan-aturan sistem yang lain. Sistem ini tidak 
memiliki persyaratan biologis, dan sistem itu diperantarai juga melalui simbol-simbol. 
Potensi-potensi yang ada di dalamnya, dibangun dalam sistem budaya yang melandasi 
kekuatannya untuk merealisasikan rangkaian suatu realitas yang beragam. Relasi antar 
orang dapat diatur sebagai suatu konsekuensi langsung dari kelengkapan-kelengkapan 
formal suatu sistem budaya. Jadi fakta mengenai bahasa yang digunakan manusia dan 
kebudayaannya, menciptakan potensi-potensi ketidakstabilan dalam struktur komunikasi. 
Makna di dalam kebudayaan, sebagaimana juga bahasa, menjadi suatu masalah mengenai 
‘keberbedaan’. Melalui penyikapan-penyikapan seperti: anti terhadap pandangan 
konvensional mengenai kehendak untuk menguasai, dekonstruksi nilai suatu sistem, dan 
komitmen terhadap ‘ketidakstabilan proses’,  pos-strukturalisme menekankan premis-nya 
sebagai berikut: 

 
Jika strukturalisme dibagi menjadi tanda dari suatu hal atau kejadian yang 

menjadi acuan.....pos-strukturalis telah membuat satu langkah lebih maju, yakni 
membedakan ‘penanda / pemberi tanda’ (the signifier) dari ‘sesuatu yang 
ditandai’ (signified). 

Cara lain untuk menempatkan apa yang kita bahas mengenai pos-
strukturalisme ini juga menunjukkan bahwasanya makna tidak serta-merta 
menghadirkan suatu tanda. Karena ‘makna suatu tanda’ adalah suatu masalah 
mengenai apa yang ‘bukan mengenai tanda’. Makna suatu tanda seringkali dalam 
banyak hal hilang dari tanda itu sendiri. Makna, telah tercerai-berai atau tersebar 
dalam mata rantai, yakni mata rantai mereka yang memberi tanda (the signifier). 
Jadi keduanya, yakni makna dan tanda, tidak dapat dengan mudah dihubung-
hubungkan. Makna tidak pernah secara penuh dihadirkan hanya melalui satu 
tanda saja, melainkan lebih merupakan suatu ‘kerdipan yang bersifat konstan’ (a 
constant flickering) dari apa yang ada saat ini, dan apa yang tidak ada, secara 
bersamaan. Membaca suatu teks, lebih menyerupai pelacakan proses ‘kerdipan 
yang konstan’ daripada menyerupai suatu proses menghitung berapa jumlah biji  
batu akik pada sebuah kalung.4 

 
 
Derrida mengambil peran yang menentukan dalam cara pos-strukturalis menilai kembali 
makna, meskipun caranya ini telah banyak diadopsi sebagai model analisis yang 



mendalam, tetapi memiliki bentuk ‘teks yang terpusat’ (text-centered). Jadi, seluruh 
fenomena budaya lainnya dapat dianggap memiliki genre yang sama, sebagaimana 
halnya dengan teks, atau representasi metafora dalam suatu teks. Implikasi dari 
persebaran acuan dalam makna dan juga dalam status subyek yang diketahui, menjadi hal 
yang serius bagi formulasi mengenai ‘sense/rasa kebudayaan’ yang bersifat relativis dan 
cair. Jika makna diturunkan begitu saja dari apa yang dilakukan oleh pemberi tanda, 
suatu perulangan dari ketidakstabilan proses, maka kita mulai melanjutkan kepercayaan 
bahwa segala yang ada di dunia berurusan dengan ‘teks’. Oleh karena itu, apa yang 
diketahui dan apa yang dapat diketahui, terletak diluar wilayah subyektivitas. Apakah ini 
merupakan suatu pecarian ‘penanda yang bersifat transendental’ dalam bentuk suatu 
kesadaran universal? Serangan atas ‘kehadiran metafisika’  sebelumnya ditujukan pada 
suatu strategi untuk memutuskan dasar-dasar fenomenologis dengan sengaja, yakni 
dengan menumbuhkan prinsip terpusat ‘Cartesian’ mengenai ‘the cogito’, yakni subyek, 
atau kesadaran-diri (the self). Melalui cara pandang Derrida, kita tidak dapat lagi 
bersandar pada keharusan realibilitas untuk  menghadirkan ‘the self’ atau kesadaran-diri 
maupun praktek yang mengacu pada ‘kesadaran-diri’ dalam rangka memberi suatu 
‘alasan’ dibalik kesadaran pasca pencerahan (post-enlightenment) Barat. Konsep 
mengenai ‘keberbedaan’ yang dibangun oleh de Saussere telah muncul, dan bagi Derrida, 
ini tidak cukup untuk menangani masalah penandaan (the signification). Karena itu, 
Derrida memperkenalkan konsep lain mengenai ‘keberbedaan’, yang meskipun amat 
kompleks,  oleh Callinicos didefinisikan secara ringkas, sebagai berikut: 
 

Neologisme Derrida adalah sesuatu yang disebut oleh Lewis Carroll 
sebagai ‘a portmanteau word’ (satu kata yang dihasilkan dari penggabungan dua 
kata). Neologisme ini menggabungkan makna dari dua kata yakni ‘to differ’ 
(menjadi tidak sama) dengan ‘to defer’ (menunda). Neologisme ini menyepakati 
beberapa hal. Pertama, prioritas tingkah laku dan perbedaan atas kehadiran dan 
ketidakhadiran; kedua, keharusan di dalam perbedaan atas relasi untuk kehadiran, 
yaitu suatu kehadiran yang selalu tertunda (baik untuk masa depan atau yang 
pernah ada di masa lalu), tetapi setidaknya secara konstan terus dimunculkan. 
Kehadiran (presence) adalah suatu perbedaan intrinsik bagi ketidakhadiran 
(absence). 5 

 
Dengan demikian, tidak ada suatu sistem tertutup dalam pemaknaan, yang ada adalah 
suatu horison yang terbuka bagi kemungkinan yang beragam, serta substitusi-substitusi 
dimana tidak ada kepastian dalam menjelaskan kesadaran-diri, kecuali melalui kepalsuan-
kepalsuan kebiasaan dalam kebudayaan. Realitas di-estetika-kan dan bentuk-bentuk 
kebudayaan dikondisikan melalui gaya, yang kemudian dilengkapi dalam suatu teks 
tertulis yang bersifat anonim.  
 Melampaui apa yang sudah dilakukan oleh Derrida dalam memandang 
kebudayaan, Foucault dan para pengikutnya melakukan cara pendekatan yang berbeda. 
Teori sosial-budaya pos-strukturalis yang mereka usulkan adalah ‘dekonstruksi’ suatu 
hubungan kausalitas yang opresif dalam struktur. Jadi, pertimbangan atas suatu tindakan 
menjadi pertimbangan dimana politik harus berhadapan dengan psikologi. Ini kita temui 
dalam analisis Danzelot mengenai keluarga sebagai suatu unit kontrol, analisis Foucault 
mengenai konstitusi yang diberlakukan atas subyek (perorangan) melalui ‘penology’ 



(kehendak untuk menghukum), seksualitas, kegilaan, atau rezim-rezim medis. Proyek-
proyek semacam itu telah memberikan ‘sejarah atas keadaan sekarang’ melalui suatu seri 
genealogi imajiner mengenai modernitas. Pandangan Nietzsche mengenai kehendak 
untuk menguasai, direvisi dengan ‘kehendak atas kebenaran’, dan hal-hal baru yang 
pernah diterapkan pada masa lalu direalisasikan melalui relasi ‘kekuasaan-pengetahuan’.  
 Lari dari puitisasi anti kemanusiaan Derrida yang terungkap dalam 
Grammatology, kita akan menemui cerita-cerita politis Foucault mengenai ‘waktu yang 
tak bertepi’ yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian pada saat bagaimana kekuasaan 
dipraktekkan.  
 

Bagi Foucault, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan adalah suatu 
ulir spiral yang tanpa akhir, suatu totalitas dalam ruang dan waktu yang tak 
berhenti, hubungan itu diciptakan, ibarat menara pengintai di tengah-tengah 
penjara – the voir in savoir/pouvoir, apa yang terlihat itulah yang diketahui.6 
 
 
Kebudayaan bagi Foucault, tidaklah diciptakan melalui prinsip turun-temurun, 

atau lewat warisan budaya yang kita pahami dalam sebutan ‘tradisi’. Thesis lanjut 
pemahaman mengenai kekuasaan dan pengetahuan ini bersifat saling mempengaruhi, 
Dimana prioritas terletak pada pemberi tanda /penanda (signifier), dan subyek atau 
kesadaran berbasis pada pengetahuan yang telah tercerai-berai melalui konsep ‘ide’, dan 
karena itu mengalihkan tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar ini adalah, 
pemahaman mengenai sejarah diluar ‘epistemologi klasik’ serta totalisasi ‘kebohongan’ 
narasi-narasi besar. Arkeologi Foucault mengenai pengetahuan membantu kita 
mengupayakan suatu ‘formasi diskursif’, yang keluar dari determinisme dan 
reduksionisme historiografi (pelacakan sejarah), serta memungkinkan bagaimana 
penanda budaya (cultural signifier) menciptakan makna dalam konteks diluar teks. Disini 
kita melihat bagaimana pemikiran kembali ide-ide Nietzsche didamaikan, dan ontologi 
Heidegger ditampilkan sebagai tantangan untuk menuntaskan metafisika melalui sejarah.  

Medan kebudayaan dalam pandangan Foucault, dikonstitusikan melalui sistem 
simbolik yang harus dipandang dengan penuh kecurigaan. Sistem, sebagai wahana 
penanda-penanda, adalah suatu konstruksi makna melalui praktek kekuasaan. Estetika 
mungkin melekat pada rasionalitas politik. Hubungan-hubungan bahkan yang paling 
intim sekalipun beroperasi melalui pengawasan, dan artefak keseharian atau formasi yang 
bersifat ‘taken for granted’ (menerima begitu saja) dibawakan dengan sinkronisasi 
kontrol dan halangan dalam area lain kehidupan sosial. Foucault telah membangkitkan 
konsep ‘govermentalitas’ sebagai perangkat yang dibentuk oleh institusi, prosedur, 
analisis dan refleksi, kalkulasi dan taktik, keseluruhannya yang merupakan rangkaian 
kompleks bentuk kekuasaan.7 

Diturunkan dari pemikiran Foucault, ada suatu input politis dari studi mengenai 
kebudayaan yakni di dalam area analisis feminisme,dimana upaya seperti inilah yang 
telah dilakukan oleh Kristeva. Tradisi pemikiran dalam aliran Foucauldian, memiliki 
konsep struktur dalam penjelasan mengenai fenomena sosial-budaya. Dan sebagaimana 
halnya pemikiran Foucauldian itu, feminis pos-strukturalis memulai kritiknya atas 
pengertian-pengertian sama yang digunakan dalam tradisi feminisme yang telah mapan. 
Meskipun tahapan terpenting dalam perkembangan politik gender ide feminisme mapan 



masih kita temui, misalnya gelombang pertama feminisme yang tetap bekerja pada 
tataran isu-isu struktural, tuntutan bagi hak-hak kesetaraan yang dimunculkan oleh 
feminisme liberal, serta terbukanya isu mengenai eksploitasi dan penindasan yang 
dibarengi dengan peran-peran pekerja domestik, militer yang mengawasi para buruh, dan 
isu tentang tempat pengasuhan anak. Dalam feminisme pos-strukturalis semua isu 
tersebut mengalami pergeseran melalui feminisme Marxis ke garis tengah yang tidak 
bersifat antagonis sebagai suatu tahapan baru. Dalam gelombang keduanya, feminisme 
diteoritisasikan melalui kemunculan konsep yang membedakan ‘seksualitas’ dan 
‘gender’, yakni sesuatu yang dapat kita identifikasikan dan sesuatu yang merupakan 
subyektivitas kita. Pos-strukturalisme dalam konteks antagonis semacam itu menghapus 
konsep atas kehendak untuk menguasai suatu batasan-batasan mengenai makna, suatu 
cara mengeksekusi kerusakan yang disebabkan oleh cara berpikir ‘kombinatoris’ atau 
‘oposisi biner’, yang menjadi pusat dalam sistem bahasa menurut de Saussure, serta 
sistem kebudayaan menurut Lévi Strauss. Kebanyakan konsep biner yang menyebar ini 
dinyatakan dalam kebudayaan feminis mapan melalui pembedaan yang bersifat biner 
(dua kategori yang bertentangan) seperti; lelaki/perempuan, budaya/alam, serta 
kognitif/afeksi.  
 
 
Posmodernisme: Panen Suatu Akhir 
 

Salah satu faktor yang menentukan perkembangan dalam posmodernisme yang 
bercampur-baur itu, tetapi seringkali terlupakan atau tidak dianggap sama sekali, adalah 
kontribusi elemen liberal, dan bahkan teori-teori sosiologi yang konservatif berkenaan 
dengan perluasan struktur relasi-relasi sosial dalam modernitas terakhir. Bell, 
memproklamasikan suatu akhir bagi ideologi yang secara provokatif didorong oleh era 
‘visible’ (kasat-mata) dari suatu ‘pasca’ yang dalam thesisnya disebut sebagai peralihan 
baik dalam cara-cara maupun dalam relasi produksi. Basis produktif, sebagaimana yang 
dikemukakan Bell dan juga Touraine kepada kita, telah beralih melalui kekuatan pasar, 
dan berkembang dalam teknologi, menuju pada masyarakat pasca-industri (the post-
industrial), dan sistem stratifikasi sosial semakin bertambah panjang karena dapat kita 
kenali dalam polarisasi, persebaran kelas-kelas antagonis konvensional ke dalam kategori 
pos-kapitalis. Berkenaan dengan itu, ada dua konsep yang diajukan oleh Bauman pada 
kita, yakni yang telah melayani tujuan dengan baik. Bauman mengatakan bahwa 
polarisasi pos-kapitalis telah menajamkan perhatian kita pada apa yang baru dan tidak 
dapat terus berlanjut, serta menawarkan suatu poin referensi untuk menangkis argumen 
yang mendukung kontinuitas.8 Apa sesungguhnya yang terjadi dibalik itu semua, dapat 
dikatakan adalah variasi atas ,suatu makna konseptual, asumsi-asumsi kasar atas 
posmodernisme itu sendiri, dan dalam banyak hal merupakan suatu aliran langsung yang 
mengeluarkan potensi-potensi dan mempeluas kondisi-kondisi struktural. Kesemuanya 
itu  merupakan realisasi pergeseran super-struktural dalam basis material. Pemikiran ini 
merupakan cara mencocok-cocokkan sebagaimana yang dilakukan oleh Lyotard ketika ia 
menyatakan bahwa posmodernisme ditujukan untuk ‘merancang keadaan kebudayaan 
kita mengikuti transformasi semenjak akhir abad ke-19’, sesuatu yang telah memperkaya 
aturan main dalam ilmu pengetahuan, literatur dan  kesusasteraan, serta seni. 9 



 Hal itu seakan-akan muncul untuk menyediakan suatu status obyektif bagi 
posmodernisme. Padahal sekarang ‘keadaan kebudayaan kita’ bersifat deskriptif, suatu 
pemunculan ide, abstraksi, kecendrungan, atau bahkan mode pakaian, tidak dapat dengan 
sederhana direduksi. Manifesto Lyotard ini bukan hanya suatu sugesti, melainkan lebih 
dari itu, bersifat legislatif serta sarat akan muatan nilai. Manifesto ini telah 
menyingkirkan para kampiun rasionalitas serta para pengusung perjuangan politik secara 
menyeluruh dalam sejarah Barat (yang hanya dianggap sebagai salah satu alternatif bagi 
serangkaian nilai), dan karena itu membuka forum untuk para pembangkang 
kepentingan-kepentingan faksional, yang mulai kini semuanya harus didengarkan. Nilai-
nilai yang menuntut untuk didengarkan itu adalah bentuk-bentuk seperti kekecewaan, 
kegagalan, keputus-asaan, dan anarki. Ini seakan-akan menunjukkan bahwa segala hal 
berjalan dalam tingkah-laku yang benar-benar nihilisme. Tragedi atas 
ketidaksinambungan ini, sebagaimana juga yang direkomendasikan oleh Feyerabend10, 
yakni bahwa ketika sesuatu harus didengar dengan suara yang keras untuk memecahkan 
kesunyian, segala sesuatu itu jadi lenyap dalam nilai-nilai setara yang kompetitif, dan 
karena itu terjadi persebaran nilai dibawah bendera posmodernisme. Dengan demikian, 
kita diarahkan pada absurditas, sebagaimana yang metafora yang digunakan oleh Ellis 
tentang ‘pembunuhan berseri’ untuk menggambarkan posmoderen yang sejati. Kita juga 
merasa diarahkan pada absurditas ketika Baudrillard bertanya tentang bagaimana kita 
mengimajinasikan perang teluk, yang sesungguhnya hanya sebuah realitas di layar kaca 
televisi kita saja. Hal ini menjadi harga yang mahal untuk dibayar, hanya untuk 
menghindari efek-efek totalitas dalam teori sosial.  
 McHale11 menjelaskan bahwa setiap teoritisi dan komentator, mengkonstruksikan 
posmodernisme dalam cara-cara yang berbeda, serta mengarah pada akhir yang berbeda 
pula. Ia juga menekankan bahwa segala pertimbangan adalah ‘fiksi final’ – yakni suatu 
latihan non-referensial yang sejati! McHale juga menyatakan bahwa posmodernisme 
mempertontonkan pada kita, suatu ‘ontologi dominan’ dalam bentuk oposisi dan reaksi 
terhadap ‘epistemologi dominan’ modernisme. Perbedaan terakhir ini merupakan cara 
yang  menarik untuk membeda-bedakan fenomena, tetapi perbedaan itu didasari oleh 
kategori biner (metode membandingkan dua kategori bertentangan), sesuatu yang 
menurut pandangan pos-strukturalisme tidak memiliki fungsi. Kategori biner ini juga 
dianggap sebagai suatu ancaman yang muncul dalam definisi Harvey12. Ia menilai, 
modernisme menggunakan kategori biner dalam melihat paradigma, hypotaksis 
(konstruksi subordinan dalam sintaksis, yakni aturan mengenai penyusunan kata), dan 
formasi-formasi jenis kelamin (genital/phallic), sedangkan untuk konteks yang sama, 
posmodernisme menggunakan pengertian seperti; sintagma (koleksi sistematis atas 
pernyataan-pernyataan, parataksis (pengaturan klausa dalam kalimat tanpa unsur 
subordinan), dan keberagaman seksual dimana baik laki-laki maupun perempuan 
memiliki karakter sifat feminin-maskulin dalam dirinya (polymorphous/androgenous).  
Semua penemuan-penemuan baru ini telah menempatkan posmodernisme sebagai suatu 
pembatas (boundaries) bagi rasio konvensional serta sistem makna yang bersifat tertutup. 
Meskipun kelanjutan dari posmodernisme tidak sepenuhnya demikian. 
 Baik Baudrillard dan Lyotard, dalam caranya masing-masing yang berbeda, telah 
menghilangkan pengaruh yang memungkinkan teoritisasi pendahulu mereka dengan 
menempatkan kerapuhan yang tidak diperkirakan sebelumnya di masa lalu untuk melihat 
keadaan masa kini. Ini diasumsikan sebagai suatu lompatan di dalam posmodernisme 



dimana terjadi ektra-polasi/extrapolation (suatu perkiraan atas masa depan yang 
dirumuskan lewat pengetahuan yang kita miliki saat ini) sebagai suatu bentuk 
kesombongan, sesuatu yang menurut Kellner13 sangat ironis, sebagai suatu teori atas 
‘pecahnya epistemologi’ dengan cara mempertahankan dirinya melalui ‘suatu meta-teori’ 
keadaan sejarah masa kini. Baudrillard dengan sendirinya menunjukkan pada kita, 
kegagalan posmodernisme melalui seruannya dalam ‘the end of society’ / akhir 
masyarakat (hal yang merupakan perkembangan atas ziarah konsep Nietzsche, sekaligus 
merupakan reduksi konsep Foucault dalam sosiologi mengenai relasi antara pengetahuan-
kekuasaan). Ikatan sosial dalam posmodernitas seakan-akan menyebar dalam suatu tanda 
yang beragam dan realitas kehidupan kita bersama difabrikasi (diolah) melalui 
serangkaian kesamaan-kesamaan yang direproduksi secara beragam. Contohnya: simulasi 
mengenai ‘simulakra’ (yang merupakan suatu bentuk hiperbola atas penyederhanaan 
konsep Benjamin mengenai ‘aura’ dalam visi tentang ‘perulangan-perulangan abadi’/ 
eternal recurrence). Sejarah tidak lagi dijalani sebagai suatu takdir yang diakibatkan oleh 
hasrat manusia dan tujuan manusia, tetapi melalui suatu kemunculan teknologi ruang-
maya (cybernetic) yang otonom. Berbeda, tetapi merupakan model atau kode yang 
seragam (yang ditrans-posisikan dari ‘teks’ pos-strukturalisme) yang datang ke dalam 
struktur kehidupan melalui organisasi sosial. Modernitas yang meledak melalui 
‘pertumbuhan’ dan ‘produksi’ melahirkan perbedaan-perbedaan; hal yang sama terjadi 
dalam posmodernitas dimana terjadi ‘de-deferensiasi yang sempoyongan’ (a vertiginous 
se-differentiation) yakni desahan-panjang (implosion) melalui penggunaan simulasi.  
Teori ‘lubang hitam’ yang konsumtif tetapi tidak menggeneralisasi menjadi suatu pusat , 
dan menjadi metafora suatu ilmu pengetahuan fiktif yang disesuaikan. Pandangan 
posmodernisme Lyotard lebih merupakan kondisi yang bersifat kognitif ketimbang 
Baudrillard, yang meskipun mengabaikan ideologi dalam sosiologi, tetapi tetap 
beroperasi di wilayah yang sama. Lyotard menawarkan suatu komentar mendasar 
mengenai pengetahuan, dan bukan sebagai suatu deskripsi atas struktur sosial, tetapi 
dalam banyak hal ia secara implisit menggunakan konsep struktur seperti yang 
disarankan dalam formulasi teori Baudrillard. Ia sepertinya berminat untuk 
mengembangkan epistemologi yang sesuai bagi kondisi pengetahuan saat ini, tetapi 
epistemologi itu terlalu banyak memuat ‘klaim’ yang dibuatnya sendiri. Teoritisasinya itu 
telah menempatkannya ke dalam proyek Marxis mengenai kategori-kategori pengetahuan 
sebagai suatu perkembangan sejarah yang deterministik. Lyotard membuat kesaksian 
bahwa dirinya seorang yang resisten terhadap epistemologi, ia menolak meta-narasi, 
nilai-nilai yang mundur ke belakang, pemikirannya yang totaliter seperti misalnya visi 
kemanusiaan atas komitmen moral altruistik yang melekat dalam tradisi sosiologi. Dalam 
oposisinya, Lyotard merekomendasikan penggunaan ‘permainan bahasa pada level lokal’, 
yang menjadi kunci untuk memoles ‘kemampuan memahami kondisi masa kini’. Pada 
suatu titik, ia menyarankan suatu pergantian yang menggairahkan tentang ‘persamaan 
para pakar’ dengan  ‘deklarasi lisan para penemu’. Dapatkah ini kita anggap sebagai 
suatu upaya justifikasi demokratisasi atas klaim-klaim seluruh pengetahuan? Atau 
mungkin suatu anjuran kontemporer atas prinsip ‘falsifikasi’ (penggunaan distorsi)? Pasti 
tentulah tidak kedua-duanya. Adalah kepercayaan radikal Cartesian yang menjadi 
halusinasi, dan seakan-akan menjadi gaung kesedihan atas kehancuran minimalis seperti 
yang didapati dalam pemikiran Kroker dan Cook14 tentang munculnya kegelapan yang 
hiper-realis di dalam posmodernisme. Pesan yang ingin disampaikan seolah-olah 



ditunjukkan dalam generasi rasio yang opresif dan eksploitatif serta pemikiran yang 
dikelola. Aturan-aturan metodologis menurut Lyotard seakan-akan menuntut adanya 
suatu logika yang menyalah-nyalahkan, kesalahan, dan kecelakaan metodologi itu 
sendiri.  
 Gaung yang menyedihkan ini bersifat reaktif atas keadaan status-quo, 
sebagaimana halnya sikap diam orang dewasa. Huncheon mengatakan suatu 
kemungkinan bahwa ‘posmodernisme secara paradoks mengelola budaya legitimasi’ 
(tinggi dan rendah), sementara disaat yang bersamaan berusaha untuk meruntuhkan 
budaya itu. 15 
 Apapun penyikapan yang ditujukan untuk mengkritisi posmodernisme, tentunya 
tidak dapat begitu saja diabaikan, karena kritik atas posmodernisme itu sendiri telah 
menjadi suatu fenomena kebudayaan. Kritik ini membantu kalangan akademik dan media 
sehingga menjadikan mereka pusat perhatian. Penyikapan semacam itu mungkin lebih 
merupakan suatu upaya memecahkan teka-teki ketimbang hanya sebagai suatu artefak 
seperti ‘mendekorasi suatu ruangan’, atau kombinasi antara rok mini dengan sepatu boot 
tentara. Kritik semacam itu merupakan suatu upaya serius untuk menteorisasikan 
‘perkembangan baru’ dalam kehidupan kita.  
 

 Kesulitan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat kontemporer sudah 
banyak dimaklumi orang. Pengetahuan, seringkali diklaim hanya bisa diperoleh 
dan dinikmati hanya pada saat kita telah selesai atau melampaui pengetahuan itu 
sendiri. Klaim bahwa kita telah mengetahui apa yang bersifat kontemporer 
seringkali kita lihat sebagai suatu kejahatan konseptual, suatu menggabungan 
energi yang cair dan tidak berbentuk mengenai keadaan masa kini yang 
mendesak, ke dalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami dan mudah untuk 
dibicarakan, melalui pilihan-pilihan kritis dan tindakan-tindakan fundamental 
yang tidak mengubah apapun. Formulasi semacam ini bermuara pada suatu sense 
tentang pembagian inheren antara pengetahuan dan pengalaman, suatu 
kepercayaan bahwa ketika kita mengalami kehidupan, kita hanya mengerti 
sebagian saja dari apa kehidupan itu, dan kita berusaha untuk mengerti kehidupan 
yang sudah kita tidak alami lagi. Menurut model ini, pengetahuan pada akhirnya 
selalu datang terlambat di dalam skenario mengenai pengalaman.16 

 
Meskipun berantakan, tidak lengkap, atau dalam banyak hal bersifat absurd, disinilah 
tempat bagi posmodernisme, yakni suatu tantangan atas ketidaksinambungan. Tantangan 
ini bukanlah suatu bagan pemikiran, bukan pula suatu metode, tetapi menjadi suatu 
penyikapan terhadap kebudayaan. Apapun itu, hal ini tidak mereduksi aksioma-aksioma, 
karenanya saya secara dungu berusaha untuk menangkap suatu rangkaian ‘kesamaan-
kesamaan’ belaka.  
 Posmodernisme selalu memulai dengan menempatkan masalah dalam konteks 
‘karakter yang dibahasakan’ dalam kebudayaannya. Posmodernisme tidak dapat lari dari 
masalah mengenai acuan (referensi) dan juga masalah representasi, meskipun 
posmodernisme selalu berusaha untuk lari dari kedua masalah tersebut.  
 Posmodernisme menjadi saksi bagi transformasi bentuk-bentuk dominan dalam 
pengetahuan di masyarakat Barat. Ilmu pengetahuan dan ideologi-nya, saintisme, telah 
bergerak dari suatu kepercayaan dalam karakter yang dikelola secara eksternal kepada 



suatu relasi metaforis yang berhubungan dengan kosmis (alam semesta). Pada saat kita 
bertepuk-tangan  waktu menyaksikan menyusutnya ‘pola pikir empirik’ dan ‘konsep 
bebas-nilai positivisme’, posmodernisme mempersoalkan kemajuan ‘techno-science’ 
(ilmu pengetahuan berbasis  teknologi) dengan kecepatannya, kalkulasi, kehalusan, dan 
sifatnya yang hadir tanpa diundang. Kemampuan teknologi untuk melakukan imitasi dan 
menyederhanakan jarak antara kesadaran-diri kita terhadap realitas apapun yang 
sesungguhnya sangat mungkin melibatkan banyak faktor. 
 Posmodernisme setidaknya telah hadir sebagai suatu ‘aliansi penting’ bagi 
‘techno-science’ dengan konsumen nasional serta kapitalis trans-nasionalnya. Apa yang 
menjadi praktek kehidupan, realita, dan kehidupan material kita sehari-hari direduksi 
melalui representasi dan sekaligus melalui estetika.  
 Posmodernisme mengabaikan kepercayaan atas ‘narasi-narasi besar’ dalam 
epistemologi tradisional.  
 Posmodernisme juga merayakan apa yang sebelumnya tidak pernah kita bicarakan 
(atau sesuatu yang dahulu hanya sekedar gunjingan), perbedaan dalam keberagaman yang 
kita jumpai hari ini, misalnya dalam seksualitas, etnisitas, seni, dan juga karya tulis...... 
 Mungkin, ‘idealisme Eropa baru’, jika tidak dapat menjadi suatu resolusi konflik 
dan suatu rancangan perbedaan, dapat menjadi sesuatu yang melekat dalam kebudayaan 
posmodernisme, yang ditunjukkan lewat ‘waktu yang tidak bertepi’, universal, 
konstekstualisasi, de-tradisionalisasi, bersifat spontan, dan simbolisme tanpa 
keberpihakan. Karenanya, kita akan melalui suatu perjalanan panjang kebudayaan 
dimana kita menemui: 
 

...........seluruh karakteristik aktivitas dan kepentingan sekelompok orang.... (dan 
karenanya, untuk bangsa Inggris)...muncul dalam peringatan-peringatan seperti 
Derby Day, Henley Regatta, Cowes, the twelfth of August (12 Agustus), the Cup 
Final (Final kejuaraan sepakbola), pacuan anjing, meja permainan pinball 
(memasukkan bola ke dalam lubang), perlombaan melempar busur, keju 
Wensleydale, kubis yang diiris dan dikukus, buah bit dalam cuka, gereja-gereja 
Gothic abad ke-19, dan musik ciptaan Elgar. 17   
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Bab 8. 
 

Kajian Budaya (Cultural Studies): Apakah itu? 
 

Buku ini memang tidak secara khusus membahas mengenai ‘kajian budaya’ 
(cultural studies), melainkan lebih banyak mencermati topik mengenai apa saja yang 
berkaitan dengan ‘studi mengenai topik-topik kebudayaan’ (a study of culture). Kedua 
pembahasan mengenai ‘kajian budaya’ dan ‘studi mengenai topik budaya’ memang tidak 
serta-merta memperbincangkan persoalan yang sama, akan tetapi pembahasan topik 
mengenai kebudayaan disini, diturunkan dari berbagai aliran filosofi yang telah ada 
sebelumnya serta tradisi dalam teoritisasi sosial dan penempatan konteks kebudayaan 
yang dianggap mewakili asumsi dalam tradisi pemikiran tersebut. Sementara ‘kajian 
budaya’ (cultural studies), meskipun juga berawal dari penelusuran yang sama dalam 
tradisi filosofis serta penempatan kontekstual, telah meng-klaim dirinya sebagai suatu 
pendekatan yang ‘paling kontemporer’ dan mewakili fenomena budaya kekinian yang 
berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam studi mengenai kebudayaan. 
Dalam bab ini, saya tidak akan secara khusus mendeskripsikan latar belakang  mengenai 
‘kajian budaya’ (cultural studies), tetapi lebih pada pembahasan mengenai apa saja yang 
membedakannya dengan ‘studi mengenai topik-topik kebudayaan’ (a study of culture). 
Karena itu, pembahasan mengenai keduanya bukan ditujukan untuk memberikan 
justifikasi (pembenaran) masing-masing pendekatan melalui kacamata perspektif 
posmodernitas.  
 

Kajian budaya (cultural studies) muncul dalam diskursus akademik kira-kira 
tigapuluh tahun yang lalu, dimulai di Inggris, dan kemudian menyebar ke Amerika Utara 
dan Australia, melalui serangkaian aktivitas penelitian dan publikasi ilmiah.  Dalam 
periode selama tigapuluh tahun itu, kajian budaya memperoleh legitimasi dan popularitas 
baik di dalam maupun diluar dunia akademik. Popularitas yang diperoleh kajian budaya 
(cultural studies) mengindikasikan bahwa wacana yang mereka sebarkan telah menjadi 
suatu daya tarik tersendiri dalam masalah-masalah sosial kontemporer yang terkini. 
Berbagai pusat studi didirikan untuk merespon perkembangan intelektual yang muncul 
lewat pembahasan ‘kajian budaya’  ini (hal ini menggambarkan suatu pola penunjukan 
akademik sebagaimana ketika Durkheim mendapatkan pengakuan sebagai salah seorang 
pendiri tradisi keilmuan dalam bidang sosiologi di Eropa). Berbagai program studi untuk 
strata S1 dan S2 didirikan, serta penerbitan jurnal-jurnal khusus yang merespon dan 
mempromosikan perkembangan wacana dalam ‘kajian budaya’ (cultural studies) itu. 
 

Jadi, seperti apa sesungguhnya letak menariknya ‘kajian budaya’ ini?  Apakah 
kajian ini sekedar suatu respon atas situasi sosial yang membingungkan yang kian 
tumbuh dari waktu ke waktu? Seperti ‘meledaknya tradisi pemikiran kritis Wilsonian 
yang dipicu oleh kebijakan pendidikan di masa Thatcher dan Joseph yang menganggap 
pemikiran-pemikiran kritis sebagai sebuah ancaman bagi komplesitas politik. 
Menanggapi isu tentang apa yang sesungguhnya menjadi esensi dari ‘kajian budaya’, 
Stuart Hall1 telah dengan sukses membangun tradisi pohon keilmuan dalam pemikiran ini 
yang dilandasi oleh pencarian fakta atas reproduksi kebudayaan. Proses perkembangan 
‘kajian budaya’ ini diibaratkan sebagai suatu penulisan biografi, yang menggambarkan 



suatu periode yang tergesa-gesa, yang terjadi dalam masa limabelas tahun periode awal 
kemunculannya, dimana pemikiran-pemikiran utama hanya diwarnai oleh introspeksi 
para pendiri teori ini 2. Biografi ini dianalogikan seolah-olah seperti seorang anak yatim 
piatu yang terancam dalam keputus-asaan dalam pencarian figur kedua orangtuanya.3 
Dalam menanggapi isu tentang komplesitas politik, banyak orang menganggap bahwa 
posisi politik ‘kajian budaya’ berada pada wilayah ‘merah-jambu’ (pink), yakni tidak 
sungguh-sungguh membawa ideologi Marxis, tetapi tetap berbasis pada ideologi 
sosialisme, atau setidaknya ideologi sosial-demokratis dimana ada komitmen untuk 
menanggalkan nilai-nilai lama seperti konflik dan radikalisme, dan lebih berpihak pada 
nilai-nilai yang mendukung reformasi sistem sosial dan demokratisasi.  Meski begitu, 
tetap saja penilaian saya terhadap ‘kajian budaya’ tidak bermaksut untuk menyalahkan 
kedua argumentasi diatas tentang apa sesungguhnya  yang dibahas dalam pendekatan ini. 
 

Hagiografi (hagiografi adalah suatu penulisan semacam biografi yang 
memperlakukan subyek penulisan sejarah biografi seakan-akan sebagai suatu kebenaran 
yang dapat dipercaya) mengenai ‘kajian budaya’  yang ditulis oleh Stuart Hall, pada 
bagian awalnya sebagai berikut: 
 

Secara serius, dalam pekerjaan kritis intelektual tidak akan pernah ada suatu 
‘permulaan yang bersifat absolut’, kadangkala pekerjaan kritis itu tidak pernah 
tuntas.....sebagai gantinya, apa yang kami dapatkan adalah suatu ketidakrapihan 
dan ketidaksinambungan perkembangan intelektual. Hal penting yang menjadi 
perhatian disini adalah apa yang dapat membuat kerja intelektual menjadi 
‘terpecah’ – yakni ketika banyak kesinambungan pemikiran kritis dari tradisi lama 
yang dihambat perkembangannya, suatu penempatan konstelasi teori-teori lama 
yang salah, serta elemen-elemen baik pemikiran baru maupun lama yang 
dikelompokkan kembali menurut premis dan tematik yang berbeda. ....Kajian 
budaya (Cultural Studies), disini merupakan suatu respon khusus yang 
problematis yang muncul dalam momentum situasi semacam itu, pada 
pertengahan tahun 1950-an. 4 

 
Formasi teoritik kajian budaya dibangun secara solid oleh tiga serangkai pemikir 

dengan menggunakan pendekatan utama berbasis tekstual. Mereka bertiga adalah: 
Richard Hoggart dengan teorinya tentang ‘penggunaan kemampuan baca-tulis’ (Uses of 
Literacy), Raymon Williams dengan teorinya tentang ‘budaya dan masyarakat’ (culture 
and society), dan E. P Thompson dengan teorinya tentang ‘pembentukan kelas pekerja 
Inggris’ (The making of the English working class). Mereka bertiga lebih banyak 
dianggap dan diapresiasi sebagai intelektual yang berasal dari bidang studi kemanusiaan 
(humanities studies) dan kesusatraan (literature studies), daripada bidang studi ilmu 
sosial. Hal ini mungkin dikarenakan ketiganya memiliki kapasitas untuk mempopulerkan 
isu-isu sosial yang ilmiah dari pembahasan yang ketat dalam disiplin keilmuan di ruang 
kuliahan kepada suatu bentuk populer yang dapat diapresiasikan lewat diskusi di rumah-
rumah, di teater,  di lembaga kajian kebudayaan, di klub-klub malam, juga pada saat 
demonstrasi politik dan kritikan terhadap administrasi universitas. Ketiga tokoh ini 
mengelola ‘kajian budaya’ sebagai suatu organisme yang bisa hidup dimana saja dalam 
realitas keseharian dimana budaya dipraktekkan tanpa harus melewati proses ilmiah 



dalam tradisi akademik yang ketat. Pada saat itu, gerakan yang mereka pelopori identik 
dengan simbol seperti memanjangkan rambut, menggunakan jaket kulit, dan pendudukan 
mahasiswa. Hoggart, misalnya dalam prakata di buku-nya membeberkan suatu cara 
pandang sosiologis yang problematik melalui ‘pendekatan secara tidak langsung terhadap 
karya-karya tulis’: 
 

Saya cendrung berpikir bahwa buku-buku mengenai budaya populer seringkali 
kehilangan kekuatannya untuk secara tegas mendefinisikan siapa sesungguhnya 
yang dimaksut dengan ‘orang kebanyakan’. Definisi mereka hanya secara 
sederhana menghubungkan aspek-aspek khusus yang melingkupi cara-cara hidup 
orang ke dalam suatu bentuk pengujian. Saya kira, definisi mengenai ‘orang 
kebanyakan’ pada umumnya seharusnya merupakan suatu pemaknaan yang lebih 
mendalam tentang apa yang menjadi bagian kehidupan dari orang-orang tersebut. 
Seringkali tulisan mengenai budaya populer, disajikan hanya sekedar sebagai 
suatu hiburan semata. Karena itulah, saya mencoba untuk membuat suatu 
hubungan dalam mendeskripsikan karakteristik yang berlangsung dalam  relasi-
relasi kelas pekerja dan penyikapan yang mereka lakukan sebagai konsekuensi 
atas relasi-relasi tersebut. Selain memaparkan latar belakang, buku ini juga 
didasari oleh pengalaman personal yang mendalam dan untuk itu tidak diperlukan 
pengujian-pengujian karakter secara scientifik melalui survey sosiologis. Ada 
suatu bahaya yang tersembunyi dari generalisasi suatu pengalaman yang 
disingkat. Oleh karena itu, saya mencoba memasukkan beberapa catatan pribadi 
sebagai suatu temuan sosiologis yang penting untuk mendukung kualifikasi 
penulisan ini. Pengalaman saya adalah satu diantara banyak kejadian yang juga 
hampir serupa dimiliki oleh orang lain, tetapi tentunya dengan cara berpikir yang 
berbeda. 5 

 
Pemikiran-pemikiran Hoggart, Williams, dan Thompson dikumpulkan oleh Stuart 

Hall sebagai suatu studi pelacakan historis perkembangan ‘kajian budaya’ (cultural 
studies). Pelacakan historis ini juga dilakukan karena mereka adalah intelektual yang 
berasal dari kelas pekerja, yang sangat aktif, memiliki integritas intelektual, berada pada 
posisi sejarah yang tepat dari konteks yang mereka perdebatkan, meskipun ketiga-nya 
tetap memfokuskan kajian budaya pada aspek materialisme, tetapi bukan berarti 
mereduksi perkembangan keadaan ekonomi saat itu. Pentingnya pengertian mengenai 
‘agensi’ di dalam kebudayaan, juga diargumentasikan secara menarik oleh Thompson, 
ketika ia menggambarkan pertumbuhan kelas pekerja di Inggris, sebagai berikut: 
 

.....sesuatu yang harus diakui, pertama-tama adalah bagaimana kesadaran kelas 
telah bertumbuh-kembang. Kesadaran ini meliputi suatu identitas kepentingan 
diantara berbagai kelompok yang berbeda  dalam kelas pekerja melawan 
kepentingan kelas-kelas sosial yang lainnya. Hal kedua yang harus kita akui, 
adalah bagaimana bentuk-bentuk organisasi politik dan industri telah 
berhubungan dan membentuk kepentingannya. Pada tahun 1832, ada suatu 
gerakan yang amat kuat untuk mendorong kesadaran kolektif kelas pekerja yang 
dipelopori oleh institusi kelas pekerja sendiri, seperti serikat buruh, komunitas 
bagi pelayan sosial, gerakan-gerakan pendidikan dan keagamaan, organisasi 



politik kelas pekerja, penerbitan-penerbitan berkala yang memuat tradisi 
intelektual kelas pekerja, pola-pola komunitas kelas pekerja, dan tidak lupa, 
adanya suatu ikatan perasaan senasib di dalam struktur kelas pekerja.6 

 
Jadi, ketiga tokoh tersebut dapat dikatakan, tidak begitu saja muncul sebagai suatu 
produk dari pabrik intelektualitas semata.   
 

Tentu saja , amat mungkin untuk secara berlebih-lebihan menekankan kesamaan 
visi diantara ketiga tokoh tersebut. Kumpulan-kumpulan tulisan Hoggart mengenai 
pemikiran Hunslett misalnya, amat terkesan impresionis, lewat cara pembawaan yang 
lembut tetapi menyimpan kemarahan, sebuah romantisasi yang berbatasan dengan rasa 
sentimentil. Pendekatan atas model penulisan semacam ini meskipun memiliki pengaruh 
yang amat kuat dan mengandung makna kebenaran, akan tetapi terkesan pasif dan 
menerima begitu saja kecendrungan untuk hanya sekedar berkeluh-kesah. Sebaliknya 
Williams, memiliki cara pandang yang lebih dekat dengan praktek kebudayaan , dimana 
ia menekankan kebudayaan sebagai suatu unsur yang dinamis. Meskipun penjelasannya 
yang mencerahkan tentang realitas budaya kelas pekerja, dan tidak sekedar memandang 
residu-residu buangan yang diciptakan oleh masyarakat ‘berkebudayaan tinggi’ yang 
dominan, akan tetapi cara pandangnya ini terlalu dipengaruhi oleh pemikiran radikal 
Leavi, yang melihat perkembangan budaya sebagai suatu totalitas penggabungan praktek 
budaya sebelumnya , hal yang justru amat disayangkan dapat mengikis potensi kritis 
yang telah dibangunnya sendiri. Sementara itu Thompson, tampak dari luar adalah 
seorang penganut Marxist, yang menentang pengertian mengenai ‘kebudayaan umum’ 
(common culture), dan ia juga mendapatkan predikat sebagai intelektual yang mandiri, 
menyukai tantangan dan konflik, dan yang terpenting baginya adalah tentu saja, 
perjuangan kelas.  
 

Hall, selain memperkenalkan tradisi pemikiran Hoggart, Williams, dan Thompson 
sebagai tokoh pendiri ‘kajian budaya’ (cultural studies), lebih jauh juga menjelaskan 
tentang pembagian dua paradigma, yakni ‘paradigma kulturalis’ (the culturalist), dan 
‘paradigma strukturalis’ (the structuralist) . Perbedaan yang ditekankan oleh ‘paradigma 
kulturalis’ menempatkan konteks pembentukan budaya daripada menekankan perdebatan 
untuk menentukan kondisi-kondisi apa yang dimiliki suatu kebudayaan. Sedangkan 
‘paradigma strukturalis’ menekankan latar belakang yang spesifik, yang seharusnya tidak 
dapat mereduksi kelengkapan-kelengkapan formal yang telah memberi karakteristik bagi 
struktur berbagai tipe yang berbeda yang menandai suatu praktek, dan membedakannya 
dari yang lain.7 
 

Ketiga tokoh tersebut seluruhnya dapat dikategorikan sebagai ‘kelompok 
kulturalis dan sekaligus strukturalis, meskipun atas dasar pengkategorisasian yang tidak 
sepenuhnya tepat, tetapi mereka bertiga sesungguhnya adalah para pengikut de Saussure, 
sebagaimana halnya tokoh-tokoh intelektual yang lain seperti Lévi-Strauss, Foucault, dan 
Barthes, sebagaimana yang telah kita diskusikan sebelumnya. Kedua paradigma-Stuart 
Hall ini memang masih tetap berlaku hingga kini, tetapi tidak lagi kontroversial 
sebagaimana sebelumnya, sementara para teoritisi sejarah Inggris tetap bertahan pada 
generalisasi dan dekontekstualisasi teoritisasi mengenai paradigma strukturalis 



dikarenakan konsepsi ideologi mereka yang terlalu komprehensif dan deterministis. 
Meskipun demikian, perkembangan perspektif neo-Gramscian melalui hasil-hasil yang 
telah dilakukan oleh ‘Pusat Kajian Budaya Kontemporer-Birmingham’ (The Birmingham 
Centre for Contemporary Cultural Studies) yang dipimpin oleh Stuart Hall sendiri, 
menunjukkan bahwa ada suatu mediasi yang halus antar agensi dan melampaui struktur, 
melalui  penawaran konsep mengenai ‘hegemoni’. Kajian budaya mengalami periode 
amannya dari konflik perdebatan. Terbentuknya ‘Pusat Kajian budaya- Birmingham’ 
yang dipelopori oleh Richard Hoggart, dan kemudian dikelola oleh Stuart Hall selama 
lebih dari satu dekade, menunjukkan suatu gerakan intelektual yang solid sekaligus 
inisiatif kelembagaan yang terkelola dengan baik. Pusat Kajian Birmingham ini 
memproduksi isu yang problematis dalam tradisi ideologi Gramscian, melalui serangkain 
penelitian, metode, dan strategi penelitian (misalnya dengan menggunakan pendekatan 
etnografi), suatu rangkaian khusus mengenai tingkatan-tingkatan topik-topik substansial 
(seperti misalnya mengenai sub-kultur), melibatkan sekelompok intelektual muda yang 
progresif, dan menghadirkan sudut pandang dari lintas disiplin keilmuan, serta 
memindahkan imajinasi mengenai program studi pasca sarjana ke dalam bentuk film, 
media, serta pembentukan jurusan kajian budaya, dan jurusan ilmu komunikasi, serta 
menyediakan ruang untuk mereka yang sangat antusias melakukan publikasi dan 
penelitian di bidang kajian budaya. Keseluruhan aktivitas yang terkoordinir semacam ini, 
belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal inilah, ‘Pusat Kajian Budaya’ itu 
sesungguhnya sudah menjadi ‘paradigma ketiga’ dari wacana mengenai ‘kajian budaya’ 
(cultural studies) itu sendiri, dan jaringannya.  
 

Kembali pada pemikiran Hall tentang ‘jalur-jalur pemikiran kuno’ mengenai 
‘budaya kontemporer’, maka setidaknya ada tiga kontributor lainnya yang juga ikut 
mewarnai diskursus mengenai ‘kajian budaya’, yang amat jarang disebutkan dalam 
biografi perkembangan ‘kajian budaya’ selama ini. Yang pertama adalah George Owell, 
seseorang yang menganggap dirinya sebagai tokoh budaya kontemporer.  Observasinya 
dilakukan atas bacaan-bacaan fiksi populer dan kaitannya dengan ‘ideologi dominan’, 
melalui analisis tentang ketiadaan representasi kelas pekerja di dalam bacaan fiksi 
populer pada abad ke-19 (seringkali dalam bacaan itu, kelas pekerja hanya secara 
gamblang disimpulkan ke dalam representasi kelompok ‘begundal atau gang kriminal’). 
Cara pandang profetik-nya yang keliru mengenai ‘budaya massa’/ ‘mass audience’ 
melalui peningkatan kekuasaan dan penetrasi media-massa. Ia, sebagaimana halnya 
Hoggart, melakukan romantisasi dalam merekonstruksi komunitas kelas pekerja dan 
kehidupan dalam rumah mereka. Sesuatu yang setidaknya telah membuat Owell menjadi  
‘lenyap’ di dalam rujukan teori mengenai ‘kajian budaya’ :   
 

Dalam sebuah rumah kelas pekerja.....engkau akan menghirup atmosfer 
kemanusiaan yang hangat, sederhana dan mendalam, sesuatu yang sangat sulit 
untuk kita dapatkan di tempat lainnya. Saya ingin mengatakan bahwa seorang 
pekerja kasar, apabila ia berada dalam pekerjaan yang stabil, dan mendapatkan 
upah yang cukup baik......ia punya kesempatan hidup menjadi jauh lebih bahagia 
ketimbang seseorang yang ‘terdidik’. 8 

 



Jalur pemikiran kuno berikutnya, berasal dari zaman di akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20, yang memiliki subyek kajian utama pada masalah-masalah substantif, dan 
bukan pada masalah teoritik, yakni melalui peranan yang dilakukan oleh ‘The Victorian 
Centre for Contemporary Cultural Studies’ (Pusat Kajian Budaya Kontemporer-Victoria) 
yang telah menjadikan bagian timur kota London menjadi sangat terkenal,  juga telah 
mempopulerkan orang-orang seperti: Henry Matthew lewat tulisannya, ‘London Labour 
and the London Poor’ (Buruh-buruh dan Orang Miskin di London); Jack London dengan 
tulisan, ‘People of the Abyss’ (Orang-Orang dari Dasar Laut); Charles Booth dengan 
tulisan, ‘Life and Labour of People in London’(Kehidupan dan Pekerjaan Orang-Orang di 
London); Walter Beasant dengan tulisan yang berjudul, ‘East London’ (London Timur); 
James Greenwood dengan, Low Life Deeps (Kedalaman Kehidupan yang Rendah). Pusat 
kajian ini juga berjasa mempopulerkan novel-novel karya Charles Dickens dan Arthur 
Morrison, maupun tulisan-tulisan karya Henry James, Mearns, Sims, Engels, dan masih 
banyak lagi. Gambaran lewat kacamata kelompok urban ini, setidaknya telah 
memberikan ruang dan suara bagi representasi kelas pekerja yang tidak mampu 
mengartikulasikan kepentingan yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Lewat 
produksi karya dan tulisan di pusat kajian tersebut, setidaknya diperoleh suatu gambaran 
mengenai pola hidup, lingkungan kumuh, interaksi sosial, bahkan arsitektur yang 
berkaitan dengan kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan keadaan geografis kelas pekerja 
di Inggris pada masa itu.  Karya-karya mereka bukan ditujukan untuk memberikan 
informasi bagi perkembangan teoritik yang berbasis pada suatu ideologi, tetapi tidak 
lebih sebagai suatu ‘ungkapan cucuran air-mata’ atas kehidupan orang kebanyakan pada 
saat itu yang dilandasi oleh observasi, studi demografi, dan juga studi mengenai 
persebaran penyakit menular. Keseluruhan karya-karya yang telah mereka lakukan itu, 
secara sinis dideskripsikan sebagai sesuatu yang harus dibantah oleh ‘kajian budaya’ : 
 

.... tinggal di dalam rumah di suatu kota telah direpresentasikan sebagai 
cara pandang yang memiliki makna kekhususan, pengabaian kepemilikan, dan 
keadaan yang terasing.  Hal-hal tersebut menstrukturkan ‘suatu rangkaian teks 
yang merendahkan martabat kemanusiaan, dan praktek-praktek kebudayaan yang 
beragam yang muncul di kota pada abad ke-19, yang ironisnya dilakukan melalui 
aktivitas turisme, eksplorasi dan penemuan, investigasi sosial, dan kebijakan 
sosial.  

Suatu noda yang diakibatkan oleh kekuatan ‘voyeurisme’ (mengintip 
aktivitas orang lain dengan tidak senonoh) menandai seluruh aktivitas semacam 
itu;  Suatu antusiasme bagi sebuah reformasi yang acapkali dibarengi oleh cara 
pandang yang berlebih-lebihan dan memukau dari kacamata kelas borjuis. 9 

 
Sumber terakhir bagi penelusuran ‘jalur-jalur pemikiran kuno’ mengenai 

kebudayaan kontemporer muncul dalam tradisi sosiologi di Amerika Serikat yang 
memiliki dua subyek yang mendapat penghormatan khusus. Yang pertama berasal dari 
studi tentang ‘Pesisir Timur yang Terisolasi’ (the isolated East Coast) , yang 
dipublikasikan pada tahun 1943 oleh William Foote-Whyte lewat ‘Street Corner Society’ 
(Masyarakat Pojok Jalanan). Dalam studi itu, dilakukan suatu metode klasik sosiologis 
yang dipinjam dari antropologi, yakni yang disebut sebagai ‘observasi melalui 
partisipasi’. Whyte hidup selama beberapa tahun dengan sejumlah orang Amerika 



keturunan Italia yang menjadi anggota gang dengan terlibat kedalam aktivitas kehidupan 
mereka yang mendebarkan, untuk mengetahui bagaimana caranya mereka menjalani dan 
berbagi kehidupan.   
 

Subyek yang kedua muncul dari ‘the neo-Chicago School’ sebuah komunitas 
mahasiswa yang dikelola oleh G. H Mead, Park, dan Burgess dan dipimpin oleh Everett 
C Hughes, serta melibatkan beberapa tokoh seperti Becker, Roth, Geer, Strauss, Davis, 
dan Goffman. Seluruh mahasiswa dari kelas menengah ini ‘dianjurkan’ untuk melakukan 
suatu penelitian dengan metode observasi melalui partisipasi, dengan jalan bertingkah 
laku sesuai dengan tuntutan lingkungan dari obyek yang menjadi pengamatan mereka, 
atau bahkan sama sekali bersikap sepenuhnya sebagai orang asing. Mereka telah 
memungkinkan kita untuk mempertimbangkan suatu metode yang sensitif dengan 
menggunakan interaksi simbolik, yang kemudian memungkinkan peneliti untuk secara 
temporer menjadi seorang supir taxi, perawat rumah sakit dalam masa training, penata 
rambut, pemusik jazz, pasien demam berdarah, atau bahkan seorang pemakai Narkoba. 
Rasa politik yang melatarbelakangi ‘studi budaya’ mereka telah terperangkap dalam frase 
yang mereka ciptakan sendiri, yakni ‘Sosiologi-nya kaum underdog’ (kaum yang tidak 
diperhitungkan).  

 
Jadi, kembali lagi pada pertanyaan, tentang apa itu ‘kajian budaya’ (cultural 

studies)? Saya ingin menyimpulkannya ke dalam urutan yang diambil dari formulasi 
yang dibuat oleh Agger:10 

1. Kajian budaya beroperasi pada konsep yang luas mengenai kebudayaan. Kajian 
ini menolak asumsi-asumsi dibalik perdebatan mengenai ‘apa itu kebudayaan’, 
dan karenanya menolak konsep yang memisahkan ‘budaya tinggi’ (high culture) 
dengan ‘budaya rendah’ (low culture). Lebih jauh, kajian ini berupaya untuk 
membangun kembali landasan-landasan bagi stratifikasi kultural. Kajian ini lebih 
melekat pada cara pandang antropologis mengenai ‘budaya’, yakni sebagai ‘cara 
hidup yang menyeluruh dari orang kebanyakan’ , meskipun demikian, bukan 
berarti pengakuan terhadap cara memandang ‘kebudayaan sebagai suatu totalitas’. 

2. Mengikuti argumentasi diatas, ‘kajian budaya’ melegitimasi, menjustifikasi, 
merayakan, dan mempolitisasi berbagai aspek dalam budaya populer. Kajian ini 
memandang budaya populer sebagai sesuatu yang berharga bagi hak 
kelangsungannya sendiri, dan bukanlah suatu fenomena bayangan, atau secara 
sederhana hanya sebuah kendaraan bagi kepentingan mistifikasi ideologis.  

3. Para pendukung ‘kajian budaya’, sebagai kelompok representatif dari masa-nya, 
mulai mengenali sosialisasi identitas mereka sendiri, melalui proses media massa 
dan komunikasi, yang mereka cari untuk dipahami. 

4. Kebudayaan dipandang bukan sebagai sesuatu yang ‘tetap’, ‘pasti’, atau sebuah 
‘sistem yang tertutup’. Kajian budaya memandang ‘kebudayaan’ sebagai sesuatu 
yang ‘mendesak’, dinamis, dan memiliki kelangsungan untuk terus-menerus 
mengalami pembaharuan. Kebudayaan bukanlah suatu rangkaian artefak, atau 
simbol-simbol yang beku, melainkan sebuah proses.  

5. Kajian budaya menegaskan perbincangan tentang ‘konflik’ daripada ‘tatanan’. 
Kajian ini melacak dan mengantisipasi konflik yang terjadi, baik pada level 
interaksi dua-mata (orang yang saling berhadapan secara langsung), maupun 



interaksi yang secara signifikan berpengaruh pada pembentukan makna. 
Kebudayaan tidak dapat dilihat hanya sebagai prinsip yang seragam, kebudayaan 
merupakan suatu sumber yang dibagi bersama melalui pengertian atau mekanisme 
untuk melegitimasi ikatan-ikatan sosial.  

6. Kajian budaya bersifat imperialistik secara demokratis. Seluruh aspek dari 
kehidupan sosial yang saat ini adalah ‘berbudaya’, sehingga karenanya tidak ada 
satupun bagian dari kehidupan sosial yang tidak memiliki kepentingan, misalnya 
seperti pertunjukan opera, fashion, kelompok gang jalanan, kekerasan, 
perbincangan di kafe, belanja, film horor, dan lain sebagainya...kesemua itu tidak 
lagi dibawah kekuasaan, dan ditundukkan hanya oleh satu sistem makna yang 
sentral saja.  

7. Representasi-representasi budaya pada setiap level, dipandang oleh ‘kajian 
budaya’ sebagai suatu – kelahiran (awal mula), mediasi (perantaraan) dan 
penerimaan, atau produksi, distribusi, dan konsumsi. 

8. Kajian budaya merupakan suatu studi inter-disipliner, yang mengumandangkan 
tidak pentingnya asal-usul latar belakang disiplin keilmuan dalam mengklaim unit 
analisisnya. Kajian ini mendorong penelitian yang mempertemukan berbagai 
minat dalam disiplin ilmu yang beragam, kajian ini juga memperkenalkan 
penjelasn tentang suatu peralihan situasi ‘bisu’ . 

9. Kajian budaya menolak nilai-nilai absolut - kajian ini juga menolak apa yang 
diinginkannya (meskipun kadangkala kajian ini juga menunjukkan apa yang 
diinginkannya!).    
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Bab 9. 
Ketercerabutan budaya:  

Sebuah Studi Kasus Kesimpangsiuran Konseptual 
 
 

Pokok utama dalam pembahasan studi kasus ini merupakan suatu bentuk elaborasi 
keberagaman yang utama dalam konseptualisasi mengenai ‘budaya’. Sebagaimana yang 
telah dimaksudkan dalam pembahasan buku ini, setidaknya ada dua pengertian utama 
mengenai kebudayaan. Pertama, budaya sebagai suatu deskripsi atas keseluruhan bentuk-
bentuk representasi dari sekelompok orang yang saling berkaitan satu sama lainnya dan 
bentuk-bentuk representasi itu dapat dikenali. Kedua, budaya mengacu pada potensi 
kreatif yang bersifat khusus dan secara mengagumkan terseleksi dari sekelompok orang 
yang saling berkaitan satu sama lainnya dan potensi kreatif ini dapat dikenali. Dalam 
konteks ini, saya ingin menunjukkan suatu hal yang riil, meskipun sedikit berlebih-
lebihan, sebagai suatu contoh dari pupusnya perbedaan yang membingungkan diantara 
kedua konseptualisasi mengenai budaya  diatas, yang selama ini menjadi perdebatan 
dikarenakan alasan-alasan moral, politik dan ketidaksinambungan cara berfikir. Semua 
hal ini berkenaan dengan kebutuhan untuk menjelaskan bentuk nyata atas konsep 
‘budaya’ yang bersifat problematik tadi.  
 

Studi kasus ini menggunakan acuan pada minat-minat yang bersifat mutakhir dan 
secara politis dapat dibenarkan khususnya dalam kebijakan pendidikan yang berkenaan 
dengan isu ‘ketercerabutan budaya’ (cultural deprivation). Topik ini menjadi hangat 
dalam perbincangan dan pemikiran dalam sosiologi budaya sejak tahun 1950-an.  
 

Dalam rangka memperoleh suatu pengertian normatif yang menjadi basis utama 
bagi pendekatan tradisional dalam sosiologi pendidikan, khususnya dalam masa 
bertahannya konsep ini yang cukup singkat, maka amat penting untuk menghadirkan 
asumsi-asumsi yang bersifat eksplisit yang juga menyangkut keberpihakan nilai yang 
secara inheren terdapat dalam teori sosial pada umumnya. Teori-teori sosial secara 
khusus, apabila digunakan untuk menjadi basis rasional bagi suatu tindakan kebijakan, 
secara konvensional diperlakukan sebagai ‘informasi’. Maksut dari pengertian ini 
merujuk pada tujuan-tujuan aplikasi yang bersifat praktis, dimana teori-teori semacam itu 
seringkali diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak dapat diuji, dan lebih merupakan 
generalisasi empiris yang bersifat netral dalam keberpihakannya terhadap nilai. Dalam 
hal ini, diasumsikan bahwa teori-teori tersebut menyetujui suatu aplikasi yang bebas dari 
bias yang mengarah pada suatu dunia sosial yang bersifat konstan (tetap) dan bersifat 
reseptif (mudah menerima perubahan). Jadi, apapun yang terkandung di dalam teori 
tersebut asalkan merefleksikan suatu kondisi riil dari berbagai persoalan di dunia, dan 
selama teori tersebut bersifat koheren dengan cara pandang (weltanschauung) dari para 
administrator kebijakan.  
 

Sementara itu, ketidakberpihakan saya terhadap konseptualisasi diatas, 
dikarenakan juga pengaruh dari analisis sosiologi kontemporer, yang menegaskan 
bahwasanya persoalan teorisasi di dalam ilmu sosial, tidak akan pernah bebas dari 
keberpihakan atas suatu nilai hanya karena teorisasi tersebut dibangun di dalam struktur 



atas apa yang di klaim sebagai ‘fakta sosial’.  Berbagai teori-teori sosial mendefinisikan 
dan menjelaskan tingkah laku manusia dari berbagai posisi nilai yang memiliki situasi 
sosial. Dapat dikatakan bahwa teori-teori tersebut bersifat ‘normatif’, tidak lain karena 
‘kebenaran’ yang dikemukakan dalam teori tersebut terkait dengan hal apa saja yang 
menjadi dominan dan pada akhirnya diterima begitu saja (dimaklumi) sebagai sebuah 
kebenaran dari suatu cara pandang dunia. Oleh karena itu disarankan untuk melihat 
bahwasanya semua teori-teori sosial dibentuk melalui sudut pandang profesional dan 
ideologi politik para teoritisi yang membentuknya. Dimana pada gilirannya nanti, teori-
teori tersebut dipertahankan dan diapresisasikan dalam pengertian bentuk-bentuk khusus 
dari suatu pengetahuan dan kepentingan-kepentingan yang melekat dalam kondisi status-
quo (mempertahankan keadaannya). Jadi jelas bahwa keadaan semacam ini merujuk pada 
teori-teori yang tidak kritis dikarenakan kepentingan untuk mempertahankan status-quo 
kebenaran dalam teori tersebut. 
 

Kembali pada isu mengenai konteks pendidikan, kita dapat mengacu pada suatu 
analisis mengenai asumsi-asumsi normatif yang melekat di dalam bentuk-bentuk tertentu 
teoritisasi, melalui suatu formulasi di dalam masalah sosial yang kita kenal sebagai 
‘kegagalan pendidikan’. Kegagalan pendidikan seringkali lebih dilihat sebagai kegagalan 
individual dalam merealisasikan potensi yang sesungguhnya ia miliki melalui agensi 
formal sosialisasi, seperti misalnya lewat sekolah. Sebagai teoritisi sosial dalam 
mengamati isu ini, kita tidak hanya melihat pada sensitivitas rasa yang bersifat 
konvensional saja, melainkan lebih mengamati karakter-karakter sosiologis dari sebuah 
kegagalan pendidikan. Jadi penjelasan kita lebih diarahkan pada struktur fasilitasi atau 
struktur hambatan dalam pendidikan, ketimbang mengarahkan penjelaskan pada 
ketidakmampuan individual ataupun patologi yang dialami oleh kelompok pelajar. Secara 
konkrit, analisis ini akan melibatkan bentuk-bentuk kemunafikan dalam kebijakan 
pendidikan yang dikenal sebagai ‘pendidikan pengganti’ (compensatory education). 
Konsep pendidikan pengganti ini bermuara pada teori yang lemah mengenai 
‘ketercerabutan budaya’ (cultural deprivation) 
 

Sebuah tema dominan dalam reformasi pendidikan di Inggris hingga tahun 1980-
an, telah menjadikan perluasan kesempatan pendidikan menjadi semakin melebar 
ditujukan pada berbagai elemen masyarakat, dengan maksut menetralisasi dominasi 
bentuk-bentuk struktural yang biasa kita dapati dalam stratifikasi sosial seperti: 
perbedaan kelas sosial, ras, gender, ketidakmampuan karena cacat fisik, bahkan juga 
perbedaan yang diakibatkan oleh usia. Meskipun demikian,  bahkan di dalam realisasinya 
yang paling sederhana, kondisi kesetaraan formal dalam praktek pendidikan hanya 
memberikan kontribusi yang kecil saja terhadap penghapusan hak-hak khusus 
pendidikan.  Meskipun terdapat perubahan di dalam proses seleksi, pengajaran, dan 
pengorganisasian pengetahuan, banyak anak-anak yang dikarenakan aspek pengalaman 
hidup mereka, sepertinya tidak mau atau tidak dapat mengambil kesempatan yang saat ini 
justru terbuka bagi mereka. Jadi, perhatian beralih bukan hanya pada sekedar 
menyingkirkan hambatan-hambatan formal, melainkan juga penyediaan hak-hak spesial, 
khususnya bagi mereka yang dipersepsikan sebagai ‘cacat’ dalam pengertian pencapaian 
tujuan atau hasil. Penyediaan pendidikan khusus bagi kelompok yang memerlukan 
kondisi yang bersifat spesial ini sebenarnya bukan hal baru, para pekerja humanis pada 



awal masa Victorian misalnya, telah mengenali masalah yang mengganggu para 
gelandangan yang lapar dan sakit-sakitan sehingga tidak memungkinkan mereka untuk 
belajar apalagi motivasi untuk mencapai suatu hasil. Akibatnya, sistem pendidikan di 
Inggris amat terpengaruh oleh sejarah lama ini, dan karena itu mewajibkan suatu standar 
bagi  kondisi fisik para siswa sekolah melalui program pengadaan susu sekolah, makanan 
sekolah, dan juga pelayanan kesehatan (program pengadaan susu sekolah pada akhirnya 
dicabut oleh Margareth Thatcher, saat itu menjadi menteri pendidikan). Akan tetapi 
dalam perkembangan terakhir, masalah kegagalan pendidikan dipandang sebagai sesuatu 
masalah yang bukan hanya ditentukan oleh kebutuhan fisik semata, dan karenanya 
program pelayanan kesehatan beralih pada pelayanan khusus melalui program 
kompensasi aktif, yang secara ideologis menyimpan bentuk-bentuk diskriminasi positif. 
Isu mengenai kompensasi aktif inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita dalam 
bab ini.  
 
 
Konsep mengenai Ketercerabutan budaya 
 

Dalam pengertian yang paling mendasar, konsep ketercerabutan budaya (budaya 
yang mengalami proses menjadi miskin) mengacu pada masalah tidak berfungsinya 
pendidikan bagi kelompok-kelompok target seperti anak-anak yang keanggotaan sosial 
mereka didefinisikan pada suatu kelompok tertentu lewat kategori kelas sosial atau latar 
belakang etnis. Meskipun hasil laporan The Plowden pada tahun 1967 menyatakan 
buruknya kondisi dan kurangnya fasilitas pada kebanyakan sekolah dasar di Inggris dan 
pada akhirnya merekomendasikan suatu bentuk penyaluran sumber daya melalui program 
‘diskriminasi positif’ untuk perbaikan jaringan sistem pendidikan nasional dan penetapan 
daerah prioritas, tetap saja hal ini dianggap terlambat dan mencerminkan suatu konsep 
yang bermasalah.   
 

Konsep ketercerabutan budaya, sesungguhnya bermula di Amerika Serikat pada 
tahun 1950-an. Di Amerika Serikat, program pragmatis yang didukung oleh Pemerintah 
Federal ini merupakan bagian dari perang untuk membasmi kemiskinan sebagaimana 
yang menjadi alat kepentingan kampanye presiden Kennedy, yang mengklaim perlunya 
suatu basis moralitas untuk menumbuhkan kekuatan liberalisme lewat pemerataan 
pendidikan. Perang melawan kemiskinan ini merupakan perwujudan atas perhatian 
perbaikan ekonomi melalui pendidikan yang ditargetkan untuk kelompok-kelompok 
rentan yang secara etnis merupakan minoritas. Kelompok minoritas ini antara lain 
meliputi; kelompok minoritas kulit putih yang miskin, suku Indian di bagian utara 
Amerika Serikat, dan juga orang-orang kulit hitam yang memang sudah tidak lagi 
memintal benang sebagai buruh miskin di ladang kapas ataupun menjadi buruh di delta 
sungai Mississippi, tetapi tetap saja miskin karena terperangkap dalam rumah-rumah 
kumuh di tengah kota-kota besar. Kondisi kelompok-kelompok rentan ini dianggap 
secara korelatif mempengaruhi kondisi pengangguran, tingkat kejahatan, kenakalan 
remaja, serta kegagalan pendidikan. Halangan-halangan negatif semacam inilah yang 
dianggap sebagai suatu momok buruk bagi gambaran mengenai Amerika Serikat sebagai 
sebuah negara yang berlandaskan pada kebebasan dan kesetaraan. Jadi, seluruh patologi 
sosial dalam masyarakat semacam ini dianggap sebagai suatu kondisi yang kontra-



produktif dan mengancam stabilitas masa depan suatu bangsa serta pengelolaan sistem 
sosial-nya (perspektif semacam ini amat dipengaruhi oleh tradisi sosiologi Amerika yang 
dipelopori oleh Talcott Parson). Dengan demikian, standar bagi kewarganegaraan 
kelompok-kelompok rentan tersebut menjadi bagian penting perbaikan praktek kebijakan 
khususnya yang berkaitan dengan perhatian untuk perbaikan sosial. 
 
 
Pendidikan Pengganti 

Dapat dikatakan bahwa tema utama gerakan ‘pendidikan pengganti’ 
(compensatory education) lebih merupakan suatu upaya untuk menuntaskan masalah 
pencapaian hasil pendidikan. Dikarenakan asal dari gerakan ini berawal di Amerika 
Serikat dengan ideologi liberalismenya yang dominan, maka upaya-upaya untuk 
merealisasikan hal ini sesungguhnya mencerminkan mimpi Amerika. Realisasi atas 
ideologi Amerika ini didapati lewat sistem pendidikan yang berorientasi secara normatif 
terhadap pemikiran-pemikiran, serta penentuan kategorisasi patologi pendidikan. Dalam 
keadaan semacam itu, kategori yang muncul dalam kosa-kata pendidikan hanyalah 
kategori sebagai hasil diagnosis wacana yang dilakukan oleh para pendidik. Padahal 
kenyataannya saat ini kita menghadapi sejumlah anak-anak yang secara kultural 
mengalami proses kemiskinan dari akar latar belakang sosialnya, juga anak-anak yang 
miskin dalam proses linguistiknya sehingga mengalami kesulitan berkomunikasi, serta 
sebagian anak-anak yang rentan karena tidak diuntungkan oleh sistem sosialnya. 
Sebaliknya program pendidikan pengganti mentargetkan perubahan pada level individual 
yang ditujukan bagi perubahan status sosial anak-anak tersebut hingga dianggap mampu 
berkompetisi. Program ini sepenuhnya didanai melalui ukuran-ukuran kebijakan yang 
berbasis pada komitmen untuk melakukan transformasi kondisi anak-anak dari kelompok 
rentan sehingga dapat melalui mobilitas vertikalnya.  Pada prakteknya, program 
pendidikan pengganti semacam ini lebih banyak diarahkan oleh kalangan psikolog 
pendidikan yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan karakteristik apa saja yang 
terdapat dalam suatu kondisi masyarakat sehingga dikategorikan mengalami 
‘ketercerabutan budaya’, dan ironisnya definisi atas karakter yang dianggap mengalami 
ketercerabutan budaya ini sama sekali tidak pernah dipertanyakan. Mari kita lihat 
bagaimana pengaruh yang amat kuat dari pernyataan Riessman dalam bukunya The 
Culturally Deprived Child (Anak yang miskin secara kultural): 
 

Pada tahun 1950, diperkirakan satu dari setiap sepuluh anak di empat belas kota 
terbesar di Amerika Serikat mengalami proses ketercerabutan budaya. Pada tahun 
1960, data ini telah meningkat dari satu anak menjadi tiga dari setiap sepuluh 
anak. Kecendrungan meningkatnya jumlah statistik ini tidak lain karena pesatnya 
migrasi ke pusat-pusat wilayah perkotaan. Pada tahun 1970, diperkirakan 
setidaknya akan ada satu orang anak yang mengalami ketercerabutan budaya dari 
setiap dua orang anak yang terdaftar di sekolah pada kota-kota besar 
tersebut...Jadi jelaslah bahwa salah satu masalah yang rumit dihadapi oleh 
sekolah-sekolah di wilayah perkotaan saat ini adalah masalah anak-anak yang 
secara kultural miskin dari latar belakang sosialnya.1  

 



Pada bagian catatan kaki di halaman pembuka buku tersebut, Riessman banyak 
menggunakan istilah-istilah sebagai berikut: secara budaya merugi (culturally deprived),  
secara pendidikan merugi (educationally deprived), merugi/tidak berdaya (deprived), 
rentan secara sosial dan ekonomi (underpriviledged), kelompok yang kurang beruntung 
(disadvantaged), kelas rendahan (lower class), kelompok sosial yang berada pada kelas 
sosial-ekonomi bawah (lower socio-economic group).2  
 

Realitas semacam itu menunjukkan representasi dari dunia pendidikan pendidikan 
kita. Munculnya ketidakpercayaan dalam tradisi cara berpikir  kontemporer terhadap 
generalisasi penerimaan semacam itu pada periode 1950-an dan 1960-an banyak 
dipengaruhi oleh konsep pemikiran Friedman3 yang melampaui cara berpikir 
konvensional melalui suatu sikap kritis dalam menjelaskan konteks politik suatu realitas. 
Dalam penjelasn Friedman,   dikatakan bahwa ketika konsep ‘ketercerabutan budaya’ 
dikaitkan dengan suatu tindakan kebijakan, hal ini merupakan suatu bentuk interupsi atas 
kepentingan berbagai kelompok yang beragam dan sekaligus saling bertentangan dalam 
komunitas politik Amerika. Di dalam konsep tersebut ada tarikan untuk mempersuasikan 
berbagai macam ideologi. Bagi kalangan liberal, hal ini merupakan sesuatu yang positif 
sebagai upaya merekonstruksi reformasi, suatu bagian dari alasan moral untuk 
memberikan prioritas bagi kemajuan kelompok-kelompok minoritas.  Sementara itu, 
kalangan konservatif menganggap bahwa konsep ini hanya merupakan bagian dari uji 
coba pemerintah yang di dalamnya masih menyimpan potensi mengekang, tidak lain 
karena pendidikan ditujukan bagi anak-anak perkampungan kumuh agar terlihat lebih 
layak. 
 

Berbagai alasan yang dikemukankan kalangan teoritisi mengenai ‘ketercerabutan 
budaya’ diformulasikan dalam argumentasi sebagai berikut: kemampuan belajar seorang 
anak (yakni yang berkaitan dengan kecendrungan alamiahnya untuk berjuang di dalam 
suatu sistem pendidikan dianggap bersifat konstan dan karenanya bersifat tidak 
problematis) dipertimbangkan sebagai suatu bentuk sosialisasi awal yang muncul jauh 
sebelum ia mendapatkan pengalaman belajar di sekolah. Sementara itu, formulasi 
argumentasi negatif mereka diposisikan sebagai berikut: bahwasanya kegagalan sebagian 
anak-anak dari kelompok rentan seperti kelompok kulit putih yang miskin, kelompok 
masyarakat asli (indigenous) Amerika, dan orang-orang kulit hitam, tidak lain karena 
pengalaman belajar pra-sekolah mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi yang amat buruk 
dimana mereka tinggal dan dibesarkan. Tanpa mempertimbangkan keberadaan sekolah 
sebagai suatu agensi sosial dalam menentukan kegagalan atau keberhasilan seseorang, 
cara pandang yang mendukung konsep ‘ketercerabutan budaya’ tidak lebih merupakan 
suatu agensi yang berfungsi mentransmisikan budaya yang mendukung ideologi 
kelompok mayoritas kulit putih yang dominan, kelas menengah yang elitis, dimana 
mereka mengasumsikan budaya sebagai sesuatu yang melekat secara implisit menjadi 
bagian dari konsensus untuk menjaga keteraturan sosial.  Pada gilirannya, asumsi 
semacam ini hanya sekedar memindahkan klasifikasi anak-anak dan keluarganya dari 
situasi normal ke dalam bentuk patologi sosial, yang secara simbolis merefleksikan 
stratifikasi (perbedaan-perbedaan) kultural.  
 



Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bernstein dalam sebuah artikel sebagai 
berikut: 

 
Konsep pendidikan pengganti (compensatory education) ditujukan untuk mengalihkan 
perhatian dari masalah yang berkenaan dengan organisasi internal dalam konteks 
pendidikan di sekolah kepada fokus yang berkenaan dengan hubungan antara anak-anak 
dan keluarga mereka. Di dalam konsep itu seakan-akan ada sesuatu yang kurang yang 
tidak dapat dicukupi oleh keluarga sehingga anak-anak dianggap tidak berdaya. 
Akibatnya, anak-anak justru tidak mendapatkan manfaat apapun dari sekolah. 
Argumentasi ini dilandasi bahwa ‘sekolah memberikan kompensasi’ yang tidak dapat 
dicukupi oleh keluarga mereka dan karenanya anak-anak yang mengikuti program ini 
seakan-akan menjadi obyek yang gagal dari suatu sistem sosial. Seandainya para orang-
tua murid tertarik pada tawaran sekolah, dan seandainya saja mereka adalah orang-tua 
murid yang berasal dari kelas-menengah, maka sekolah akan lebih mudah menjalankan 
fungsinya. Ketika ada pengandaian semacam itu, maka seakan-akan terminologi 
‘ketercerabutan budaya’ , kemiskinan bahasa, dan seterusnya, mendapatkan 
pembenarannya. Jadi, apabila anak-anak diberi label sebagai kelompok yang ‘mengalami 
ketercerabutan budaya’, maka label yang sama melekat pada orang tua yang dianggap 
tidak mampu dan secara spontan merealisasikan budaya mereka. Dengan kata lain, ini 
mencitrakan representasi simbolik budaya mereka yang kurang memiliki nilai dan 
kualitas yang jauh dari sempurna.4 
 

Dengan mempertimbangkan penggunaan konsep mengenai ‘budaya’ yang telah 
kita terapkan pada pembahasan dalam buku ini, dapat kita cermati bahwa ada suatu cara 
berpikir yang keliru mengenai ‘budaya’ yang telah digunakan dalam menerapkan konsep 
‘pendidikan pengganti’. Setidaknya konsep yang digunakan itu telah menghakimi secara 
semena-mena latar belakang kultural anak-anak dan merupakan suatu bentuk kekerasan 
simbolik yang sistematis, yang dipraktekkan untuk mengkaitkan identitas anak-anak dan 
hubungan mereka dengan keluarganya.  
 
Aliran Utama Kebudayaan 

Penekanan pada anak-anak sebagai masalah yang mengacu pada pengertian 
tunggal yang kabur mengenai ‘budaya’, maka posisi kalangan teoritisi ‘ketercerabutan 
budaya’ mengasumsikan keberhasilan di dalam sistem pendidikan setidaknya ditujukan 
untuk pembentukan situasi sekolah, nilai dan ideologi, serta kepercayaan tertentu - 
sesuatu yang menurut kami lebih merupakan suatu sentimen budaya - yang pada 
gilirannya nanti akan membentuk aliran utama (mainstream) kebudayaan dalam 
masyarakat. Kini, pengertian mengenai aliran-aliran utama kebudayaan jadi amat 
membingungkan. Pengertian aliran utama kebudayaan mengacu pada sebanyak apa suatu 
kebudayaan dijadikan referensi (rujukan) bagi cara hidup kebanyakan orang, tentu saja 
cara-cara hidup dalam pengertiannya yang bersifat normatif, dan menyangkut elemen-
elemen terbaik dalam menjalani cara hidup tersebut. Jelas bahwa pengertian semacam ini 
sungguh-sungguh mencerminkan deskripsi yang tersembunyi dari ideologi dominan. 
Secara praktis, diasumsikan bahwa ‘aliran utama kebudayaan’ secara tipikal diwujudkan 
dalam bentuk-bentuk pengetahuan, cara-cara mengajar, dan tingkah laku peran yang 
mapan di sekolah sebagai suatu institusi dimana ‘kebudayaan’ menjadi unsur yang 



melekat. Demikian pula anak-anak yang mengalami proses ‘ketercerabutan budaya’ 
adalah mereka yang tidak mampu menghadirkan kondisi mendasar yang diperlukan bagi 
situasi di sekolah, merekalah yang secara ironis dan secara tidak terhindarkan telah 
tercerabut dari ‘kebudayaan utama’ dimana keberhasilan dapat direalisasikan.  
 

Mari kita melanjutkan logika yang telah digunakan oleh kalangan teoritisi 
‘ketercerabutan budaya’ dengan memperhatikan karakter pengandaian (metafora) yang 
digunakan dalam wacana mereka. Metodologi mereka mensyaratkan bahwa dalam rangka 
‘membantu’ mereka yang tercerabut, maka perlu disediakan peningkatan kualitas 
kehidupan pra-sekolah melalui kompensasi (sistem pengganti) atas pola asuh, dan 
pengadaan penangkal bagi pengaruh negatif yang muncul dari kelompok minoritas yang 
anti terhadap budaya pendidikan. Program ini dijalankan sebagai bentuk kompensasi 
(sistem pengganti) atas pola asuh orang tua dengan cara penyediaan program pra-sekolah 
sehingga anak-anak nantinya dianggap mampu untuk mengikuti pendidikan formal di 
sekolah. Jadi mereka yang dianggap sebagai ‘kelompok yang miskin budayanya’ itu, 
secara tidak langsung diwajibkan untuk melakukan suatu tindakan untuk melawan efek 
negatif yang muncul dari lingkungan rumah mereka.  Dengan praktek semacam itu, anak 
didik diharapkan akan mampu untuk merealisasikan potensi mereka di dalam konteks 
aliran utama suatu kebudayaan dominan.  
 

Suatu contoh mengenai program semacam itu yang dapat disebutkan disini antara 
lain adalah kebijakan yang disebut sebagai ‘Project Head Start’ (Proyek Pengarahan 
untuk suatu Awal Permulaan) di Amerika Serikat yang dimulai pada bulan Juli tahun 
1965. Proyek ini ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap anak-anak usia dini pra 
sekolah yang diambil melalui seleksi daftar yang dibuat para pekerja sosial pada daerah-
daerah pemukiman kumuh. Mereka yang dianggap mengalami ketercerabutan budaya ini 
diharuskan untuk mengikuti kegiatan yang dikelola oleh Pusat Perkembangan Anak 
(Child Development Centre) selama delapan minggu sebelum mereka secara resmi 
terdaftar di sekolah. Tidak ada kurikulum yang didesain secara khusus untuk program ini, 
tetapi temuan dari Osborn pada tahun 1966 menyatakan bahwa aktivitas di lembaga 
semacam itu terdiri atas kegiatan pra-karya, pembacaan cerita, pertunjukan drama kreatif, 
proyek-proyek ilmiah, serta kunjungan ke berbagai sumber kebudayaan dan fasilitas 
umum bagi komunitas lokal.  Banyak dari pengalaman pertama yang diperoleh anak-anak 
itu sebagian besar adalah pengalaman anak-anak kelas menengah. Kebanyakan dari 
mereka tidak pernah mendengarkan seseorang membacakan buku bagi mereka 
sebelumnya. 5 
 

Kelas disini, direalisasikan sebagai basis untuk memperoleh, atau sebaliknya tidak 
memperoleh kebudayaan yang utama, dan ini menjadi suatu kekeliruan dalam memahami 
konsep awal mengenai kebudayaan. Gambaran utama dari konsep ‘ketercerabutan 
budaya’ secara praktis menggunakan kehidupan sebagai sebuah konstruksi psikologis 
dimana penjelasan mengenai perkembangan anak ditujukan untuk mencapai kedewasaan, 
tetapi secara eksplisit dipraktekkan pada level individual. Ketika konsep ini berkembang, 
dampak politisnya menurun ketika ada suatu penjelasan atomisme yang menyebar, maka 
dapat  diasumsikan  bahwa status konsep sosiologis yang general telah menaikkan subyek 



ke dalam wilayah masalah sosial sehingga layak untuk ukuran-ukuran kebijakan dan 
implikasi yang ditimbulkan oleh sumber daya terkait.  
 

Pada kenyataannya, kegiatan selama delapan minggu untuk perkembangan 
kultural anak-anak tadi, sama sekali tidak efektif, padahal proyek tersebut telah 
diperpanjang menjadi dua bulan, tetapi tetap saja tidak ada hasil yang dianggap 
signifikan. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Logika yang paling absurd 
menjelaskan bahwa intervensi semacam itu tidak lain merupakan suatu bentuk penculikan 
seorang anak dari ibu kandung yang melahirkannya, sebagai suatu dispensasi atas 
kegagalan keluarga yang tidak dapat melakukan transmisi budaya. Friedman mengutip 
bagaimana literatur merekam potret tipikal anak-anak yang mengalami ketercerabutan 
budaya itu sebagai berikut:6 
 

.......dia secara esensial adalah seorang anak yang terisolasi dari pengalaman-
pengalaman hidup yang kaya, yang seharusnya ia miliki. Isolasi ini mungkin 
diakibatkan oleh kemiskinan, kurangnya risorsis pengetahuan di dalam rumah dan 
lingkungan sekitarnya, ketidakmampuan keluarga, kondisi buta huruf yang 
melingkupi anggota keluarganya, atau bahkan keseluruhan anggota 
komunitasnya. Ia mungkin datang ke sekolah tanpa pernah mendengarkan ibu 
mendendangkan lagu kanak-kanak untuknya, dan tidak punya pengetahuan 
apapun tentang sajak-sajak indah, dongeng kanak-kanak, atau bahkan cerita 
rakyat dari bangsa nenek moyangnya sendiri. Ia mungkin saja pernah berkelana, 
tapi tentu saja setidaknya hanya sebuah perjalanan kecil yang sangat tidak 
nyaman dari gubuk reot atau tenda-tenda di perkebunan ke pemukiman kumuh 
yang penuh sesak dan menjijikan – ia mungkin saja tidak tahu apapun tentang 
puisi, lukisan, musik atau bahkan pipa ledeng yang ada di dalam ruangan.7 

 
Hanya diperlukan sedikit saja pengetahuan dan keahlian untuk mengenali sikap 

klasik yang rasis ini yang secara eksplisit ditujukan untuk membedakan pola asuh mana 
yang baik dan yang buruk dalam kaitannya dengan transmisi kebudayaan.  
 

Friedman juga mengutip tulisan seorang psikolog yang berjudul, ‘The 
psychological basis for using pre-school enrichment as an atidote to cultural 
deprivation’ atau ‘ Dasar-dasar psikologis yang digunakan untuk pengkayaan program 
pra-sekolah sebagai suatu penangkal bagi ketercerabutan budaya’, sebagai berikut: 
 

.....ketercerabutan budaya mungkin dapat dilihat sebagai suatu kegagalan untuk 
menyediakan kesempatan bagi balita dan kanak-kanak untuk memperoleh 
pengalaman yang dibutuhkan bagi perkembangan yang memadai untuk proses 
menjadi semi-mandiri  (semi-autonomous) yang menjadi tuntutan untuk 
memperoleh keahlian (skills) khususnya dalam aplikasi linguistik dan simbol-
simbol matematika serta analisis hubungan sebab-akibat. Perbedaan mencolok 
antara anak-anak yang mengalami ketercerabutan budaya dengan mereka yang 
kaya akan budaya, dapat dianalogikan lewat perbedaan antara binatang yang 
dipelihara di dalam kurungan dan binatang peliharaan yang dibiarkan bebas 
berkeliaran di dalam rumah, seperti misalnya anjing. 8 



 
 

Meskipun pernyataan tersebut tidak terlalu bersifat ofensif, kemunduran 
antropomormisme dalam kutipan tersebut dinyatakan melalui perbenturan antara kategori 
‘mereka yang kaya akan budaya’ (privileged) dengan mereka yang mengalami 
ketercerabutan budaya (deprived), juga penggunaan pengertian provokatif mengenai 
‘penangkal’ (antidote) ketercerabutan budaya, semua terminologi itu sesungguhnya 
merupakan asumsi yang menyesatkan. Dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta itu, 
maka tidaklah sulit untuk melihat dimana letak asumsi yang menyesatkan mengenai 
konsep ketercerabutan budaya. Banyak orang yang menilai bahwa gerakan yang 
dilakukan sebagai intervensi untuk anak-anak usia pra-sekolah merupakan suatu halangan 
atau kemunduran hak-hak sipil, dan tidak lebih merupakan suatu piranti untuk 
mewajibkan tumbuhnya ‘rasa menjadi bangsa kulit putih’ (a sense of being white) atau 
apresiasi atas dominasi budaya kulit putih, serta nilai-nilai kelas menengah kepada 
seluruh populasi.  Pada level konseptual, didapati adanya pengertian yang tidak jelas, 
serta ketidaklengkapan derajat teoritisasi.  Pokok utama penjelasan kami dalam 
mengkaitkan ide mengenai budaya adalah untuk mengabaikan saja perbedaan antara 
‘perbedaan budaya’ (cultural difference) dan ‘budaya yang merugi’ (cultural deficit), 
atau dengan kata lain menggabungkan perbedaan antara konsep sosiologis mengenai 
kebudayaan sebagai cara-cara mengenali bagaimana orang menjalani kehidupan, dan 
konsep hierarki estetik yang melihat kebudayaan sebagai penanda pencapaian-pencapaian 
terbaik di dalam peradaban kehidupan manusia. Jadi, ketika kita menerima begitu saja 
pengertian mengenai ‘ketercerabutan budaya’, seakan-akan menyederhanakan masalah 
dengan menyimpulkan suatu alasan mengenai reaksi societal yang bersifat universal atau 
perwujudannya, seperti yang didapati dalam kegagalan pendidikan. Pemikiran semacam 
ini mengalihkan argumentasi secara lihai, komplesitas yang didapati dalam isu-isu 
struktural mengenai segregasi sosial dari isu yang sesungguhnya mengenai ideologi 
supremasi kulit-putih, serta isu perbedaan dalam pengadaan materi pendidikan dari isu 
yang sebenarnya mengenai implikasi politis dalam praktek pendidikan itu sendiri. Jadi, 
penggunaan konsep ketercerabutan budaya yang menjadi acuan bagi program 
pengkayaan budaya lewat kebijakan intervensi terhadap target kelompok tertentu adalah 
sebuah kekeliruan dalam mengaplikasikan apa yang menjadi dasar dari kebudayaan. 
Kebingungan konseptual semacam itu sesungguhnya di dalam kacamata sosiologis dan 
antropologis, tidak lain merupakan suatu konotasi atas pembedaan jenis ‘budaya tinggi’ 
(high culture) dengan budaya rendahan (low culture), yang direpresentasikan lewat 
warisan kebudayaan seperti dalam puisi, musik, dongeng, lukisan, dan lain sebagainya.  
 

Ide mengenai kebudayaan menyiratkan suatu pengertian yang bersifat akumulatif, 
simbol-simbol yang saling dibagi-bagikan, serta representasi dari apa yang menjadi hal 
pokok (penting) di dalam suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu sistem 
semiotis yang berbasis pada konteks. Pada realitas semacam ini, konsep yang berani, 
tidak memiliki suatu entitas material yang bersifat tetap. Sehingga seakan-akan menjadi 
tidak adil dalam menghitung investasi terhadap individu dengan besar-kecilnya akses 
yang dimilikinya terhadap akumulasi kebudayaan yang kadangkala bersifat absurd 
(sebagaimana yang kita dapati dalam pembedaan ‘mereka yang miskin’ dan ‘mereka 
yang kaya’ budaya).  Setiap orang memiliki kebudayaannya, dan karenanya ia dilingkupi 



oleh sistem budaya yang menjadikan mereka sebagai mahluk sosial. Kebudayaan 
melibatkan suatu proses kolektif suatu masyarakat, yang karena itu menjadi simbol 
kolektif dari suatu eksistensi sosial. Jadi, haruskah kita bertanya, bisakah anak-anak 
mengalami proses ketercerabutan budaya, atau hanya sekedar berbeda saja?  Untuk 
memproduksi perbedaan-perbedaan yang menentukan ranking kemampuan individual, 
adalah dengan menjelaskan dimana letak kekurangan yang menjadi dasar teoritisasi 
kalangan yang menyetujui intervensi semacam itu. Dalam satu hal, mereka juga 
menuntaskan manuver-nya dengan menggunakan pengertian mengenai ‘aliran utama 
kebudayaan’. Pernyataan ini diasumsikan sebagai suatu konsensus  budaya yang dominan 
dalam suatu masyarakat dimana diterapkan pengukuran-pengukuran yang menentukan 
kondisi ‘ketercerabutan’ seseorang dari budaya yang dominan. Hal ini dikemukakan oleh 
Keddie sebagai berikut: 
 

Pada umumnya anak-anak dianggap sebagai obyek dengan berbagai atribut yang 
dapat diukur, dan karena itu fokus dari perdebatan lebih diarahkan pada 
penciptaan ukuran-ukuran obyektif mengenai kemampuan para siswa, daripada 
memfokuskan persoalan misalnya, pada konteks interaksi mereka dalam 
lingkungan belajar, teknik yang diberlakukan oleh seorang guru dalam 
memberikan penilaian dan dalam mengkarakteristikan tipologi para siswa, 
ataupun tentang  bagaimana cara guru dan siswa menerjemahkan dan memaknai 
situasi-situasi pendidikan.9 

 
Dalam beberapa hal, konsep mengenai ‘aliran budaya yang utama’ meresonansi 

sebuah skema Parsonian mengenai aspek sentral yang utama dalam sebuah sistem nilai. 
Dalam skema tersebut, ada suatu preposisi teori mengenai budaya yang kuat dan menjadi 
konsensus yang ridid dari sebuah model sosial, yang tentu saja mengabaikan 
keberagaman budaya. Disini, problem analisis tetap muncul, yakni ‘budaya’ manakah 
yang dapat dijadikan sebagai ‘aliran utama’ (mainstream) ? Jadi, dalam pengertian apa 
dan definisi siapakah sesungguhnya kita mengkategorikan orang lain telah tercerabut dari 
kebudayaannya? Maka, apakah sesungguhnya kita-lah yang menjadi penguasa yang 
menetapkan apa yang seharusnya menjadi aliran utama dari suatu kebudayaan? Isu-isu 
semacam ini tampaknya tetap menjadi hal yang luput dari perhatian dan justru tetap 
diabaikan dalam literatur kontemporer kita hingga kita. Gambaran-gambaran yang 
membingungkan semacam itulah yang acapkali muncul dalam literatur yang 
mengindikasikan ‘aliran utama kebudayaan’, seperti misalnya analogi semacam ini : 
Standard English Speech / SES (Standar berbicara dalam bahasa Inggris/SBDBI) = All 
American Boy (Seluruh anak lelaki Amerika) = WASP (White Anglo-Saxon Protestant / 
Kulit putih keturunan Anglo-saxon beragama Kristen Protestan) = middle-class white 
(Kelas menengah kulit putih) – keseluruhan pengandaian dari analogi ini 
menggambarkan bagaimana cara kita mendefinisikan sebagian besar orang dalam 
populasi suatu komunitas masyarakat.  
 

Standar berbicara dalam bahasa Inggris (SBDBI) dibangun sebagai sebuah 
pedoman konseptual yang secara halus telah memungkinkan kalangan intervensionis 
untuk melakukan pengujian apa saja (assessment) yang dapat dikategorisasikan sebagai 
suatu kondisi ‘ketercerabutan budaya’. Konsep untuk menguji ukuran tersebut merupakan 



suatu bentuk dominasi yang amat halus, tidak lain karena konsep ini tersembunyi dalam 
ukuran-ukuran obyektif, dimana kemampuan berbahasa diuji dalam situasi yang bersifat 
umum dimana praktek atas kemampuan berbahasa ini disaksikan lewat kemampuan 
seseorang mengkomunikasikan pesan lewat suatu logika tutur kata. Dengan demikian, 
rujukan yang digunakan untuk menerapkan ‘standar berbicara dalam bahasa Inggris’ 
dapat dianggap sebagai suatu bentuk realisasi linguistik dari praktek ‘aliran kebudayaan 
yang utama’. Penilaian standar berbicara dalam bahasa Inggris itu merepresentasikan 
aspek yang menonjol dari sebuah sistem nilai kebudayaan yang dominan, dimana 
kebiasaan-kebiasaan dalam berkomunikasi menjadi acuan sentral setiap orang, dan 
karenanya mereka yang melanggar aturan-aturan sentral ini dianggap telah mengalami 
kondisi ‘ketercerabutan budaya’. 
 
 
Standar Berbicara dalam Bahasa Inggris 

Seri lain yang menggabungkan dua konsep mengenai kebudayaan mengacu pada 
ide mengenai ‘makhluk berbudaya’ (cultured being), yang mampu mengartikulasikan 
cara pandang dunia mereka, dan mengekspresikan tujuan-tujuan mereka secara unik. 
Penelitian dalam sosio-linguistik sebagaimana yang dipelopori oleh Berstein telah 
membangkitkan penelusuran mengenai pondasi teoritis dari asumsi-asumsi semacam 
diatas. Peranan semacam inilah yang menjadi maklumat yang amat ditentang oleh 
Berstein. Meskipun begitu, standar berbicara dalam bahasa Inggris telah menjadi sebuah 
praktek kebudayaan yang amat mapan, dimana standar itulah yang menentukan 
bagaimana seharusnya kita berbahasa Inggris, kepada siapa saja kita menggunakan 
standar berbahasa Inggris semacam itu dan seterusnya. Masalah yang diuraikan dalam 
‘ketercerabutan linguistik’ (linguistic deprivation) sebagai bagian dari ukuran 
‘ketercerabutan budaya’, lebih banyak berdasarkan pada pertimbangan pengujian aturan-
aturan linguistik daripada pertimbangan atas aturan-aturan sosio-linguistik. Seringkali 
dengan mudah dikatakan oleh para intervensionis bahwa aturan-aturan tersebut 
berkenaan dengan penggunaan struktur bahasa, dan oleh karena itu program ini 
ditetapkan secara normatif melalui aturan-aturan gramatikal dan sintaktikal (cara 
mengucapkan bunyi). Sebagai konsekuensinya, penampilan siswa dalam berbicara 
sebagai bagian penting dari situasi tindakan sosial-nya menjadi sama sekali tidak penting. 
Hal ini diungkapkan oleh Cicourel yang melihat bahwa kecendrungan semacam ini 
mengakibatkan siswa hanya mampu berada pada situasi yang telah ditetapkan sebagai 
kompetensi berbahasa saja.10 Artinya, untuk mencapai keberhasilan, seorang siswa 
dituntut untuk memiliki kompetensi melalui cara-cara berbicara, tingkah laku bertutur 
kata secara rasional, dan kemampuan agar dapat diterima dalam suatu kebudayaan. 
 

Kritik lain mengenai ‘ketercerabutan bahasa’ juga dikemukakan dalam penelitian 
Torrey yang menyatakan hal sebagai berikut: 
 

Meskipun standar berbicara dalam bahasa Inggris telah menyediakan instruksi 
yang memadai untuk topik bacaan (reading), serta topik pelajaran bahasa Inggris 
yang lain, tetap saja ada aturan untuk berbicara dengan menggunakan logat 
bahasa yang seharusnya yang telah diterima dalam kebudayaan masyakat yang 
dominan. Tentu saja logat berbahasa kebanyakan anak-anak kulit hitam tidak 



dapat dipersalahkan hanya karena mereka berbicara dengan cara yang tidak 
umum, meskipun cara mereka berbahasa sama sekali tidak menghilangkan unsur 
sistematis dari fungsi bahasa sebagai alat penyampaian pesan. Akan tetap saja 
cara anak-anak kulit hitam ini berbicara dianggap tidak patut sebagai cara standar 
yang biasa digunakan dalam pendidikan, bahasa yang mereka gunakan tersebut 
hanya dianggap mewakili cara-cara berkomunikasi masyarakat yang hidup di 
lingkungan pemukiman kumuh (ghetto).11 

 
Dengan demikian berarti penetapan kepatutan standar berbicara dalam bahasa 

Inggris merupakan suatu bentuk pengabaian yang sama sekali tidak berperasaan serta 
pengasingan terhadap aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang di dalam kebudayaan 
kelompok-kelompok minoritas. Menyikapi hal ini, Torrey lebih jauh menyarankan bahwa 
bahasa membawa dua fungsi utama, yakni fungsi intelektual dan fungsi sosial. Fungsi 
intelektual dalam bahasa memungkinkan seseorang melampaui tahapan berkomunikasi, 
sedangkan fungsi sosial memberikan ruang bagi keanggotaan seseorang serta 
identifikasinya di dalam suatu komunitas, yang menentukan bagaimana seseorang 
distigmatisasi atau dikucilkan.  
 

Pada bagian terakhir, kita akan melihat kontribusi yang diberikan oleh Labov 
dalam perdebatan mengenai cara-cara berbahasa (linguistik) yang diakibatkan oleh 
adanya proses ‘ketercerabutan budaya’.12 Ia menunjuk pada serangkaian tes dan 
wawancara yang dilakukan untuk menentukan kemampuan membaca dan kompetensi 
linguistik pada anak-anak yang bersifat sangat diskriminatif dan sama sekali tidak patut, 
dikarenakan dalam tes dan wawancara tersebut mereka harus mencocokkan akurasi 
praktek berbahasa yang tepat sebagaimana yang telah menjadi pedoman gramatikal 
dalam ‘Standar Berbicara dalam Bahasa Inggris’ (SBDBI).  Akibatnya, anak yang 
mengikuti tes dan wawancara tersebut, cendrung bersikap secara defensif, enggan 
menjawab, serta menjawab dengan menggumam. Menurut Labov, situasi ini merupakan 
situasi rasional yang dihadapi seorang anak yang merasa dirinya terancam. Ketika anak-
anak ditempatkan pada situasi untuk mempersepsikan lingkungan yang berlawanan 
dengan apa yang menjadi realitas kesehariannya, dengan sendirinya mereka akan 
menggunakan cara-cara untuk menghindari keharusan berbicara. Pengalaman wawancara 
semacam itu, hanya akan menumbuhkan ketidaksukaan anak-anak terhadap lingkungan 
sekolah mereka. Meskipun sangat kontroversial, hasil dari wawancara semacam itu 
seringkali menjadi ukuran kemampuan verbal seorang anak secara individual, dimana 
hasil tes ini menjadi suatu kesimpulan umum tentang minimnya kemampuan verbal 
seorang anak yang ia peroleh lewat pengalaman bersekolah. Labov memberikan alternatif 
lain dengan cara menghadirkan situasi wawancara dan tes yang jauh lebih santai dan 
menghindari bias etnis, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman melakukannya. 
Menurut pendapatnya, menghadirkan situasi yang akrab dengan dunia mereka merupakan 
bagian untuk mengamati bagaimana mereka menginterpretasi dunia pengalaman 
belajarnya. Anak-anak yang distigma telah tercerabut secara linguistik, tidak serta merta 
berarti bahwa mereka kehilangan cara-cara yang memadai untuk berkomunikasi.  
 

Ketika kita kembali mempertanyakan, untuk apa kita menggunakan pedoman 
standar berbahasa Inggris yang patut, maka bagaimana kita bisa menjelaskna dimana 



letak kepatutan tersebut? Dengan mengkaitan argumentasi ‘aliran budaya yang utama’, 
maka mengapa harus kita menghakimi sekelompok orang telah tercerabut dari budaya, 
dalam kaitan apa seseorang dianggap telah tercerabut dari budaya?  
 

Konsep ‘aliran utama kebudayaan’ disini pada kenyataannya merupakan suatu 
konstruksi tipologis yang secara implisit menentang ‘budaya’ yang dimiliki oleh individu 
atau kelompok yang termasuk dalam kategori minoritas, tercerabut, atau kelompok 
berasal dari budaya rendahan. Kebingungan konseptual dalam praktek kebijakan 
semacam itu menunjukkan suatu pemusatan pola etnosentrisme yang menjadi basis bagi 
setiap langkah kebijakan intervensi. Metode dari praktek kebijakan ini telah melahirkan 
definisi ‘perbedaan’ sebagai suatu ‘pengertian yang mengandung konotasi moral’, yang 
memungkinkan orang membuat suatu cara pandang untuk membeda-bedakan diri mereka 
atau kelompok mereka dengan yang lainnya sebagai suatu bentuk penghakiman tentang 
apa yang layak atau tidak layak dari praktek kehidupan dalam peradaban kita sebagai 
manusia.   
 

Masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memang terdiri atas 
orang-orang yang beragam dan berbeda satu sama lainnya, karena itu penyeragaman 
budaya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan tujuan dari kebudayaan itu 
sendiri, sebagaimana yang menjadi acuan dalam buku ini.  Sebagai ilmuwan sosial-
budaya, kita seharusnya bersikap kritis dalam merefleksikan konstruksi sosial dari suatu 
kriteria , bukan malahan menetapkan kualitas-kualitas intrinsik, atau mengkaitkan 
konstruksi sosial dengan patologi kelompok-kelompok yang telah diklasifikasikan 
tersebut. Jadi, hal ini merupakan suatu masalah yang amat sensitif di dalam isu analisis 
mengenai praktek kebudayaan. Konsep ‘ketercerabutan budaya’ mencerminkan suatu 
analisis konseptualisasi yang membingungkan mengenai persoalan ‘perbedaan budaya’,  
dimana tersembunyi suatu bentuk dominasi budaya, yang kemudian upaya untuk 
meniadakan perbedaan tersebut, digeneralisasikan sebagai suatu kebutuhan bagi setiap 
orang. Jadi dapat disimpulkan, bahwasanya setiap konsep apapun mengenai kebudayaan, 
maka akan memiliki implikasi metodologis yang berbeda, formulasi proses teoritisasi 
yang berbeda, serta menciptakan tatanan yang berbeda bagi relevansi sosialnya. Artinya, 
pengertian mengenai ‘kebudayaan’ bukanlah sesuatu yang bersifat tetap di dunia ini.   
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