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UP 

Yang terhormat, 

Saudru:a-saudara Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas 

Airlangga, 

Saudara Rektor, 

Saudara-saudara Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas 

Airlangga, 

Saudara-saudara Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas 

Airlangga, 

Saudara-saudara Pembantu Rektor, Para Dekan, Pembantu Dekan, 

dan pejabat-pejabat lain dalam lingkungan Universitas Airlangga, 

Saudara-saudara dosen, dan saudara-saudara mahasiswa di lingkungan 

Universitas Airlangga 

Para undangan dan hadirin yang saya muliakan 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Izinkanlah saya pada hari yang berbahagia ini, pertama-tama 

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 

yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga saya 

dapat menyampaikan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besa'r 

dalam bidang Ilmu-ilmu Sosial, khususnya dalam mata kuliahl 

bidang Ilmu Antropologi Psikologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Airlangga, di hadapan Sidang Universitas 

Airlangga, berjudul: 

MENJADIORANGINDONES~ 

DALAMSEMANGATOTONOMIDAERAH 
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Hadirin yang saya hormati, 

Upaya pemerintah Republik Indonesia menyadarkan 
warganegaranya -menjadi dan merasa- sebagai 'orang 
Indonesia' sangat kentara pada ·masa pemerintahan yang dikenal 
sebagai zaman Orde Baru (Orba). Hal itu dapat ditelusuri ketika 
maraknya penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila, yang sangat populer pada waktu itu, dengan istilah P4. 
Penataran tersebut mulai dengan Pola 25 jam hingga 100 jam 
lamanya. Segenap lapisan masyarakat diwajibkan mengikuti 
penataran P4, dari tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), 
kelurahan, kecamatan, ibu-ibu kelompok PKK, ibu-ibu kelompok 
dharma wanita, sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) 
hingga ke perguruan tinggi (PT). Termasuk pula kantor-kantor 
baik pemerintah maupun swasta. 

Setiap Sila dari ke-5 (lima) Sila dari Pancasila, dijabarkan nilai
nilai sebagai pedoman ketika kita berinteraksi dalam hidup 
bermasyarakat. Semula nilai-nilai yang dijabarkan itu berjumlah 
36 butir, dan dalam perkembangan lebih lanjut ditambah menjadi 
45 butir. 

Materi yang dibahas dalam penataran P4, selain menjelaskan 
penjabaran dari butir-bu tir nilai dari setiap Sila dari Pancasila, juga 
melihat kilas balik dari sejarah perumusan dan pemberlakuan 
Undang Undang Dasar 1945, serta membandingkannya dengan 
beberapa Undang Undang Dasar juga pernah dianut hingga Dekrit 
Presiden pada tahun 1959. Kesimpulannya adalah bahwa Undang 
Undang Dasar 1945 lah yang terbaik bagi Republik Indonesia 
tercinta ini. 

Hadirin yang terhormat, 

Penataran P4 pada masa orde baru, sepertinya identik 
menjadikan setiap manusia Indonesia merasa memiliki rasa 
kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, serta rasa memiliki tanah 

air sebagai tumpah dara 
selalu didengungkan, 
persatuan dan kesatuan i 
kepada daerah, baik di t 
selalu muncul pula pem: 
harus putra daerah. Si 
daerah asalkan memili 
masyarakat luas. Ki 
karakteristik yang dinil 
dari tokoh setempat! 

Hal-hal yang menari 
keputusan politik di mas 
bangsa ke dalam konflik 
masa Orde Lama (Orla) 
pada pembangunan, se 
panglima'. Sistem parle 
bangun. Sistem multi p 
dianggap sebagai sumbe 
adalah demokrasi terpi 
nasionalisme!kebangsaa. 
dikenal dengan N asako 
kelangsungan hidup ban 
menyebarkan ide-ide 
memperkenalkan jargon 
nampaknya merujuk ke 
antara pihak si kaya dan 
dan orang miskin di er 
subsidi bahan bakar min. 
kita bahwa masalah 
masyarakat, apakah itu 
"orde" reformasi! 
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menyadarkan 
rasa- sebagai 'orang 

merintahan yang dikenal 
u dapat ditelusuri ketika 
yatan dan Pengamalan 
tu itu, dengan istilah P4. 
25 jam hingga 100 jam 

t diwajibkan mengikuti 
(RT), rukun warga (RW), 
PKK, ibu-ibu kelompok 

gkat sekolah dasar (SD) 

casila, dijabarkan nilai
rinteraksi dalam hidup 
dijabarkan itu berjumlah 
lanjut ditambah menjadi 

n P4, selain menjelaskan 
p Sila dari Pancasila, juga 
usan dan pemberlakuan 
bandingkannya dengan 
ah dianut hingga Dekrit 

ya adalah bahwa Undang 
bagi Republik Indonesia 

aru, sepertinya identik 
merasa memiliki rasa 

serta rasa memiliki tanah 

air sebagai tumpah darah Indonesia. Istilah Bhineka Tunggal Ika 
selalu didengungkan, untuk menunjukkan bahwa memang 
persat:uan dan kesatuan itu sangat penting. Dalam setiap pemilihan 
kepada daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, 
selalu muncul pula pernyataan bahwa seorang kepala daerah tidak 
harus putra daerah. Siapa saja boleh diangkat menjadi kepala 
daerah asalkan memiliki kemampuan dan mendapat dukungan 
masyarakat luas. Kecuali daerah-daerah yang memiliki 
karakteristik yang dinilai spesifik, maka kepala daerahnya diambil 
dari tokoh setempat! 

Hal-hal yang menarik untuk dicermati adalah hampir semua 
keputusan politik di masa lampau dinilai salah dan menjerumuskan 
bangsa ke dalam konflik-konflik yang berkepanjangan. Misalnya 
masa Orde Lama (Orla) dinilai lebih mementingkan politik dari 
pada pembangunan, sehingga muncul istilah 'politik adalah 
panglima'. Sistem parlementer menyebabkan pemerintah jatuh 
bangun. Sistem multi partai pada pemilihan umum 1955, juga 
dianggap sebagai sumber konflik. Demokrasi yang dikembangkan 
adalah demokrasi terpimpin. Upaya menggabungkan nilai-nilai 
nasionalisme/kebangsaaan dengan agama dan faham komunis yang 
dikenal dengan Nasakom, juga dianggap sangat berbahaya bagi 
kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Komunis pada waktu itu 
menyebarkan ide-ide keadilan dan pemerataan, dengan 
memperkenalkan jargon sama rata sama rasa. Jargon itu muncul 
nampaknya merujuk kepada fen omena adanya kesenjangan sosial 
antara pihak si kaya dan si miskin. Debat antara hak orang kaya 
dan orang miskin di era reformasi muncul ketika pengaturan 
subsidi bahan bakar minyak (BBM)! Hal ini menunjukkan kepada 
kita bahwa masalah kesenjangan sosial terus menghantui 
masyarakat, apakah itu era orde lama, orde baru maupun era 
"orde" reformasi! 
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Fakta adanya konflik atau pemberontakan separatis di daerah
daerah, diungkapkan dalam materi penataran P4; konflik itu 
disebutkan sebagai akibat ketidakmampuan kita mengelola 
kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara-car-a lama. Daerah 
merasa kurang diperhatikan oleh 'pemerintah pusat melalui sistem 
penyelenggaraan negara yang dianut. Pemberontakan separatis 
yang dimaksud diungkapkan oleh Syafii dkk, (2002:25): tanggal23 
Januari pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA); 
tanggal 5 April 1950 pemberontakan Andi Azis cs di Makassar; 
tanggal 25 April 1950 pemberontakan Republik Maluku Selatan 
(RMS) di Ambon; tanggal 10 Oktober 1950 pemberontakan Ibnu 
Hajar cs di Kalimantan Selatan; tanggal 17 Agustus 1951 
pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) 
pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan; tanggal1 Desember 
1951 pemberontakan Batalyon 426 di Jawa Tengah; tanggal 20 
September 1953 pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam 
Indonesia (DI/TII) pimpinan Daud Beureuh di Aceh; tanggal 20 
Desember 1956 terjadi peristiwa Dewan Banteng di Sumatra Barat; 
tanggal 15 Februari 1958 dilanjutkan dengan pemberontakan 
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI); dan tanggal 
15 Februari itu juga Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) 
menyatakan diri membantu PRRI. 

Hadirin yang terhormat, 

Menjadi orang Indonesia di era reformasi, sebagai orang pernah 
menjadi peserta penataran P4 ataujuga Penatar P4, hampir-hampir 
kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Betapa tidak, nilai
nilai yang sudah tertanam selama ini terjungkirbalikkan. 
Penataran P4 bagi para mahasiswa di perguruan tinggi ditiadakan, 
bukankah pada masa lalu mengikuti penataran P4 adalah wajib 
sifatnya. Film sejarah mengenai terjadinya peristiwa Gerakan 
30 September (G30S/PKl) wajib tonton bagi siswa-siswi tingkat 
sekolah dasar (SD) ditiadakan. Film tersebut juga tidak lagi pernah 

ditayangkan di stasiu 
Kesaktian Pancasila. Upa, 
pun pernah menjadi deb 
masih perlu atau tidak? 
waktu orde baru dinilai t 
pasal-pasalnya, di era r 
argumentasi muncul me 
tersebut. 

Di awal era reforma 
Indonesia dapat berbu 
terkungkung sekian pul 
kata yang sering terden 
rakyat tidak lagi terteka 
tindakan atau perbuatan 
bagi para pendengar setia 
dan 'arah keinginan unt 

Masa orde lama dike 
adalah panglima, dan 01 
berjalan dengan baik. Di 
adalah pembangunan b 
seutuhnya sesuai denga 
1945. Cerdas cermat yan 
sarna dengan tema pem1 
kemampuannya dalam 
mana pula ikan lele betii 
menjadi sangat penting. 
juru bicara pemerintah 
Departemen Penerangan 
reformasi Departemen Pe 

Sistem multi partai p 
diikuti oleh 28 partai polit 
yang berkepanjangan di D 
satu alasan mengapa pih. 

-
..I 
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;akan separatis di daerah
!nataran P4; konflik itu 
Impuan kita mengelola 
an cara-eara lama. Daerah 
ntah pusat melalui sistem 
)emberontakan separatis 
:lkk, (2002:25): tanggal23 
rang Ratu Adil (APRA); 
.ndi Azis cs di Makassar; 
~epublik Maluku Selatan 
950 pemberontakan Ibnu 
nggal 17 Agustus 1951 
[slam Indonesia (DI/TII) 
latan; tanggal1 Desember 
Jawa Tengah; tanggal 20 
'Ul Islam/Tentara Islam 
lreuh di Aceh; tanggal 20 
:saIllteIllg'di Sumatra Barat; 

dengan pemberontakan 
. (PRRl); dan tanggal 

Semesta (Permesta) 

sebagai orang pernah 

I"U<"'~<'U P4, hampir-hampir 
. Betapa tidak, nilai

tinggi ditiadakan, 
P4 adalah wajib 

peristiwa Gerakan 
bagi siswa-siswi tingkat 

juga tidak lagi pernah 

ditayangkan di stasiun televisi menjelang peringatan hari 
Kesaktian Paneasila. Upaeara Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya 
pun pernah menjadi debat publik dan antar elit penguasa apakah 
masih perlu atau tidak? Undang Undang Dasar 1945 yang pada 
waktu orde baru dinilai tidak boleh ditambah atau dikurangi pada 
pasal-pasalnya, di era reformasi diamandemenkan. Beragam 
argumentasi muneul meneari pembenaran terhadap amandemen 
tersebut. 

Di awal era reformasi, terbesit kesan seolah-olah manusia 
Indonesia dapat berbuat bebas sesuka hati kita. Kita sudah 
terkungkung sekian puluh tahun selama orde baru, demikian kata
kata yang sering terdengar. Sekarang adalah masa perubahan, 
rakyat tidak lagi tertekan atau ditekan. Itu baru 'wacana', belum 
tindakan atau perbuatan, demikian debat para pakar. Terkadang 
bagi para pendengar setia, sulit membedakan antara 'baru waeana' 
dan 'arah keinginan untuk bertindak' atau 'tindakan itu sendiri'. 

Masa orde lama dikenal sebagai masa multi partai dan politik 
adalah panglima, dan oleh karenanya pembangunan tidak dapat 
berjalan dengan baik. Di era orde baru di mana-mana jargonnya 
adalah pembangunan bangsa dan menjadi manusia Indonesia 
seutuhnya sesuai dengan Paneasila dan Undang Undang Dasar 
1945. Cerdas eermat yang ditayangkan di televisi isinya hampir 
sama dengan tema pembangunan. Seorang petani akan diuji 
kemampuannya dalam menentukan mana ikan lele jantan dan 
mana pula ikan lele betina. Peran para juru penerang (Jupen) 
menjadi sangat penting. Menteri penerangan selalu sibuk sebagai 
juru bieara pemerintah. Kelompok tani ada di mana-mana, 
Departemen Penerangan menjadi sangat sibuk. Ironisnya di masa 
reformasi Departemen Penerangan dibekukan! 

Sistem multi partai pada pemilihan umum tahun 1955, yang 
diikuti oleh 28 partai politik, dinilai sebagai penyebab debat politik 
yang berkepanjangan di Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin salah 
satu alasan mengapapihak penguasa kemudian menyeleksi partai
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partai politik ke dalam jumlah Ylmg lebih keeil. Sehingga pada 
pemilihan umum tahun 1971 hanya diperkenankan 10 buah partai 
politik mengikuti pemilihan umum tersebut. Pada pemilihan umum 
tahun 1977 jumlah partai politik peserta pemilihan umum adalah 
2 (dua) buah ditambah 1 (satu) "golongan karya (Golkar). Jumlah 
yang kecil ini terus bertahan hingga tahun 1999. 

Bergantinya pueuk kepemimpinan sebagai hasH dari reformasi 
di Indonesia pada tahun 1998, maka berganti pula sistem dan nilai
nilai yang dianut baik dalam sistem birokrasi pemerintahan 
maupun politik. Hal ini terlihat misalnya adanya undang-undang 
otonomi daerah yang telah disempurnakan menjadi Undang 
Undang Otonomi Daerah 2004, terdiri dari Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Dalam bidang politik, diizinkannya pendirian 
partai politik baru sehingga pada pemilihan umum tahun 1999 
peserta pemilihan umum adalah 48 buah partai politik. Pada 
pemilihan umum tahun 2004 jumlah partai peserta pemilu adalah 
24 buah. 

Hadirin yang saya mulyakan, 

Sebagai manusia Indonesia, bagaimana kita meneerna nilai
nilai baru atau juga nilai-nilai lama dalam waktu yang begitu tiba
tiba. Misalnya ketika di masa orde baru sistem multi partai dinilai 
buruk, tiba-tiba pada masa reformasi kita kembali ke sistem multi 
partai, malah jumlahnya jauh lebih besar ketika pemilihan umum 
tahun 1955. Bagaimana menjelaskan nilai-nilai yang berubah itu 
kepada anak eueu kita di masa depan? Bagaimana mengubah 
sebuah nilai yang semula dianggap buruk,diganti dengan nilai barn 
yang baik, lalu tiba-tiba dalam waktu yang relatif sangat singkat 
kembali ke nilai yang semula dinilai buruk tadil Pada akhirnya 
nanti, hal-hal seperti ini tidak lagi dipandang sebagai hal yang perlu 
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disikapi seeara serius, 
lelueon belaka. 

oleh sidang umum 
sebagaimana Bung 
oleh Majelis 

reformasi, dalam .I!o.iUjU1:S-.I 

daerah, baik itu 
meletakkan jabatan 
pertanggungjawaban . 
Rakyat Daerah. Suatu 
di masa orde baru. 

Kritik terhadap 
perwakilan di Majelis 
reformasi diubah J.J..lcuJal 

tampak berbondom~ 

pemungutan suara, 
sistem pemerintahan 
mereka ke arah yang 

Demikian pula dengaI1 
sistem pemilihan nY"oC!'ilJ 

menarik, bila dalam 
partisipasi rakyat Ul1l1.liU 

daerah (pilkada), lllCl1U.l 

pengamat eukup besar 
menggunakan hak pilih 
hal ini dapat terjadi 
hukuman bila mereka 
dengan masa orde 
termasuk tokoh-tokoh 
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,bih keeil. Sehingga pada 
irkenankan 10 buah partai 
Jut. Pada pemilihan umum 
a pemilihan umum adalah 
n karya (Golkar). Jumlah 

tUn 1999. 
~bagai hasil dari reformasi 
r<mti pula sistem dan nilai
birokrasi pemerintahan 

fa adanya undang-undang 
rnakan menjadi Undang 
iri dari Undang-Undang 
2004 tentang Pemerintah 
ndonesia Nomor 33 Tahun 
~an Antara Pusat dan 
ik, diizinkannya pend irian 

umum tahun 1999 
partai politik. Pada 

peserta pemilu adalah 

kita mencerna nilai
waktu yang begitu tiba

ISlflteln multi partai dinilai 
kembali ke sistem multi 
ketika pemilihan umum 
-nilai yang berubah itu 

? Bagaimana mengubah 
diganti dengan nilai baru 

relatif sangat singkat 
tadi! Pada akhirnya 

sebagai hal yang perlu 

disikapi seeara serius, tetapi akan ditanggapi sebagai lelucon
lelucon belaka. 

Bila di masa orde baru seorang presiden tidak dapat dijatuhkan 
oleh sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
sebagaimana Bung Karno ditolak pidato pertanggungjawabannya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) di masa 
orde lama, maka di masa reformasi 2 (dua) orang presiden terpaksa 
berhenti oleh sebuah sidang istimewa (SI) MPR karena pidato 
pertanggungjawaban mereka ditolak oleh MPH. Selama masa 
reformasi, dalam kasus-kasus tertentu terdapat beberapa kepala 
daerah, baik itu gubernur, walikota ataupun bupati yang terpaksa 
meletakkan jabatan mereka karena pidato atau laporan 
pertanggungjawaban jabatan ditolak oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Suatu peristiwa yang hampir tidak pernah terjadi 
di masa orde baru. 

Kritik terhadap presiden yang hanya dipilih dengan sistem 
perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada masa 
reformasi diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat 
tampak berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat 
pemungutan suara, dengan harapan terjadi perubahan dalam 
sistem pemerintahan yang akhirnya nanti dapat mengubah nasib 
mereka ke arah yang lebih baik dan sejahtera tentunya. 

Demikian pula dengan pemilihan para kepala daerah, mengikuti 
sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Fenomena yang 
menarik, bila dalam pemilihan umum memilih presiden langsung, 
partisipasi rakyat dinilai cukup tinggi, dalam pemilihan kepala 
daerah (pilkada), menurut laporan media masa dan pendapat para 
pengamat cukup besar angka pemilik hak suara yang tidak 
menggunakan hak pilih mereka (golongan putih). Mungkin sekali 
hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak takut aneaman 
hukuman bila mereka menjadi golongan putih. Berbeda halnya 
dengan masa orde baru, para penguasa dan tokoh masyarakat, 
termasuk tokoh-tokoh agama selalu meneari pembenaran bahwa 
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peserta pemilihan 
(suku bangsa) untuk 

Artinya semangat kedaert 

membiearakan tentang 
baru kita perIu ekstra 

bagi mereka yang tidak mau ikut memilih adalah salahlmelanggar 

hukum atau bahkan perbuatan itu sudah melanggar ajaran agama menjadi penting ...."..."'.,... 


(dosa). 


'Seorang kepala daerah tidak harus putra daerah', demikian 
kita dengar nasihat, pengarahan, dan dalam diskusi yang diueapkan 
oleh para elit penguasa kepada anggota masyarakat di masa orde 
barn. Semangat menjadi orang Indonesia tampak sangat besar, cara 
berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilihat atau dibaea 
di media massa atau buku-buku petunjuk praktis untuk itu. Bahasa 
dan tulisan Tionghoa tidak boleh digunakan selama masa orde barn. 
Pada masa pemerintahan Presiden Abdulraehman Wahid, larangan 
terhadap bahasa dan tulisan Tionghoa dihapus. Kesenian yang 
bernuansa kebudayaan Tionghoa juga muneul kembali seperti 
Barongsai dan Leang Leong. 

Masa reformasi yang menghasilkan Undang Undang Otonomi 
Daerah, eendernng serta merta menghasilkan pimpinan daerah 
yang merupakan putra asH daerah setempat. Salah satu syarat 
seorang ealon kepala daerah adalah mengenal daerahnya dan 
dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Pasal 58 ayat h, UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Hal ini berbeda dengan 
semangat masa orde barn, yakni seorang calon kepala deaerah bisa 
saja dikirim dari pusat atau daerah lain yang sesungguhnya dia 
adalah orang asing bagi daerah yang akan dipimpinnya. 

Semangat kedaerahan semakin besar di masa reformasi, di sana 
sini terdengar keluhan bahwa untuk menjadi pegawai negeri sipil 
(PNS) di suatu daerah lebih diutamakan warga yang berasal dari 
daerah setempat, dan terkadang lebih spesifik lagi yakni haruslah 
memiliki' identitas etnis setempat. Sehingga tidaklah 
mengherankan di beberapa daerah, nama marga menjadi penting 
dan dapat dipindahtangankan ke para pendatang ketika 
persyaratan putra daerah untuk keperluan tertentu diperlukan, 
misalnya melamar pekerjaan atau menduduki jabatan strategis adalah atas kerja keras 
dalam partai politik atau pemerintahan. Organisasi yang bernuansa 

.1 
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adalah salahlmelanggar 
melanggar ajaran agama 

putra daerah', demikian 
diskusi yang diueapkan 

masyarakat di masa orde 
tampak sangat besar, cara 
dapat dilihat atau dibaea 
praktis untuk itu. Bahasa 

selama masa orde barn. 
lralehnlan Wahid, larangan 

dihapus. Kesenian yang 
muneul kembali seperti 

tQOILJ.AClU,J 

ndang Undang Otonomi 
pimpinan daerah 

Salah satu syarat 

lnen2'lemll daerahnya dan 
58 ayat h, UU No. 32 

ca10n kepala deaerah bisa 
yang sesungguhnya dia 

dipimpinnya. 
di masa reformasi, di sana 

pegawai negeri sipil 
warga yang berasal dari 

Irel:iU1A lagi yakni haruslah 
Sehingga tidaklah 

marga menjadi penting 
para pendatang ketika 

tertentu diperlukan, 

~cu,uoa"'l yang bernuansa 

etnis juga tampak terutama di daerah perkotaan, organisasi itu 
menjadi penting perannya untuk mendukung salah satu ealon 
peserta pemilihan kepala daerah. Sesungguhnya kesadaran etnis 
(suku' bangsa) untuk memiliki partai politik pernah muneul pada 
tahun 1955, yakni Partai Persatuan Daya (Dayak) di Kalimantan. 
Artinya semangat kedaerahan atau pun sukuisme bukanlah sebuah 
kesalahan atau dosa pada masa orde lama. Entah mengapa 
membiearakan tentang ras, suku dan agama (SARA) di masa orde 
baru kita perIu ekstra hati-hati. Dan bila tidak sangat ~iperlukan, 
jangan sekali-sekali menyebutkan atau mendiskusikan materi
materi yang berhubungan dengan konsep-konsep tadi. 

Hadirin yang saya hormati, 

Bila di era reformasi ini muneul semangat kedaerahan yang 
meluap-Iuap, nampaknya semangat yang bersifat kedaerahan ini 
pernah pula muneul di Indonesia sebelum tahun 1930 an. Jadi 
bukanlah sesuatu yang baru muneul sebagai perlawanan terhadap 
orde barn dengan muneulnya "orde reformasi". Kongres Pemuda I 
di Jakarta pada bulan Mei 1926, diprakarsai dan dihadiri oleh 
kelompok-kelompok pemuda daerah-daerah seperti Jong Sumatra, 
Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamienten Bond, 
dan Perkumpulan Pemuda Theosofi. Kongres Pemuda ini bertujuan 
mengetengahkan faham persatuan, kebangsaan, dan mempererat 
hubungan antar organisasi pemuda (Suhartono, 2001:100). Ide atau 
faham kebangsaan kemudian terwujud dengan terbentuknya 
Perserikatan Nasional Indonesia (PNl) pada tanggal 4 Juli 1927 
atas prakarsa kelompok nasionalis (Suhartono, 2001:70). 

Puneak dari perasaan ingin bersatu sebagai bangsa dalam 
negara kesatuan, yang lebih dikenal dengan hari "Sumpah 
Pemuda" adalah berkat adanya Kongres Pemuda ke II pada tanggal 
26-28 Oktober 1928. Terselenggaranya Kongres Pemuda ke II ini 
adalah atas kerja keras Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia 
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(PPPD. Dalam perjalanan sejatah bangsa, Sumpah Pemuda 
membawa semangat nasionalisme yang tinggi dengan diucapkan 
sumpah setia "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa 
Indonesia". Pada upacara penutupan kongres dinyanyikanlah lagu 
Indonesia Raya ciptaan WR. Supratman, serta dikibarkannya 
bendera Merah Putih. Selengkapnya sumpah itu berbunyi: 
1. 	 Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, 

tanah Indonesia. 
2. 	 Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu 

bangs a Indonesia. 
3. 	 Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, 

bahasa Indonesia (Suhartono, 2001:78-79). 

Semangat memiliki identitas nasional, membangkitkan ekspresi 
kolektif dalam upaya mewujudkan solidaritas nasional menurut 
para sejarawan sudah ada sejak lahirnya Budi Utomo pada tahun 
1908. Menurut Suhartono, (2001:32) adanya Budi Utomo adalah 
fase pertama dari nasionalisme Indonesia, menunjuk pada etno 
nasionalisme dan proses penyadaran diri terhadap identitas bangsa 
Jawa (Indonesia). Kesadaran akan kemampuan bangsa Indonesia 
melawan segala pengaruh luar yang dinilai dapat mengganggu 
eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam 
jargon "berdikari" yang dalam bahasa latin populer dengan istilah 
vivere veri kolasa, di masa orde lama. "Mari kita makanjagung", 
demikian ajakan para elit penguasa pada waktu itu. Di masa orde 
baru pernah ada ajakan "mari kita mengurangi konsumsi beras", 
masyarakat diminta membuat diversifikasi jenis makanan atau 
mencari alternatif makanan bukan beras. Tetapi di sisi lain 
Indonesia' dikenal sebagai negara yang telah mampu 
berswasembada beras/pangan. Mungkin ingin meniru orde barn, 
muncul ajakan dan upaya pihak pemerintah pada awal era 
reformasi mencetaksawah sejuta hektar di Kalimantan Tengah, 
agar produksi beras dalam negeri meningkat dengan pesat. Dewasa 

ini di media massa dapat 

reformasi masing-masinj 
perlu daerah-daerah 
khusus). Hal itu ,J;~~_iF.'" 

mereka? 


Hadirin yang terhormat.1 


Dalam UlISAUISI-UH:iAUI:t 

reformasi yang 
kelompok-kelompok 

yang saling berteman 
atau konflik baik 
Saling lempar batu, 
membunuh. 

"Demokrasi di era 
kata para pengamat 
hingga pemilihan 
diperlukan dalam 
bersumber sebagian 
dipersiapkan 

•j 
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.angsa, Sumpah Pemuda 
rtinggi dengan diucapkan 
mgsa, dan Satu Bahasa 
-ogres dioyanyikanlah lagu 
Ilan, serta dikibarkannya 
,mpah itu berbunyi: 
bertumpah darah yang satu, 

19akU berbangsa yang satu 

~unjung bahasa persatuan, 
r8-79). 

I, membangkitkan ekspresi 
.daritas nasional menurut 
'a Budi Utomo pada tahun 
danya Budi Utomo adalah 

menunjuk pada etno 
terhadap identitas bangsa 

j<1.U,lJ.1Uli:111 bangsa Indonesia 
dapat mengganggu 

. konsumsi beras", 
jenis makanan atau 
Tetapi di sisi lain 

yang telah mampu 
ingin meniru orde baru, 

. tah pada awal era 
di Kalimantan Tengah, 
dengan pesat. Dewasa 

ini di media massa dapat dibaca adanya anjuran dan pemikiran agar 
para petani perlu dilindungi, artinya mengurangi impor beras. 

balu apayang salah dalam perjalanan berbangsa dan bernegara? 
Di masa sebelum perang kemerdekaan, semangat bersatu dan 
memiliki tanah tumpah darah Indonesia, yang lebih populer disebut 

, dengan istilah "nasionalisme Indonesia" sangat besar, tetapi di era 
reformasi masing-masing orang "berteriak otonomi daerah"! Kalau 
perlu daerah-daerah tertentu diberi hak-hak istimewa (otonomi 
khusus). Hal itu diperkuat pula dengan diundangkani'lya Undang
undang Otonomi Daerah. Bagi masyarakat awam, apalagi orang
orang kecil serta mereka yang tinggal jauh di pelosok-pelosok, 
apakah otonomi atau sentralisasi itu bermakna banyak dalam hidup 
mereka? 

Hadirin yang terhormat, 

Dalam diskusi-diskusi dengan para pakar dan melihat apa yang 
telah dilaporkan oleh media massa, semangat kedaerahan masa 
reformasi yang sangat menonjol adalah bagaimana upaya 
kelompok-kelompok saling bersaing dalam memenangkan siapa 
yang menjadi kepala daerah. Telah terjadi demam pilkada di 
daerah-daerah yang akan atau sedang melaksanakan pemilihan 
kepala daerah (pilkada). Di antara kelompok-kelompok itu, ada 
yang saling berteman (koalisi), tetapi tidak jarang terjadi gesekan 
atau konflik baik dalam skala yang relatif kedl maupun besar. 
Saling lempar batu, merusak gedung, bahkan ada yang saling 
membunuh. 

"Demokrasi di era reformasi harganya menjadi sangat mahal", 
kata para pengamat politik. Sejak pemilihan presiden langsung, 
hingga pemilihan kepala daerah langsung, berapa dana yang 
diperlukan dalam proses penyelenggaraannya? Dana-dana itu 
bersumber sebagian dari anggaran negara yang resmi telah 
dipersiapkan (RAPBN/RAPBD) maupun dana yang berasal dari 
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para simpatisan, sponsor, pendukung dan lain sebagainya. Sebagai 
ilustrasi, dapat dilihat misalnya ketika seorang calon kepala daerah 
ingin mengikuti pemilihan kepala daerah, dia akan 
memperhitungkan berapa dana yang diperlukan atau diminta oleh 
partai politik yang akan mendukung, istilah para pengamat politik 
karcis/tiket masuk. Setelah itu si calon kepala daerah perlu pula 
menyiapkan dana untuk kampanye, dalam upaya memperkenalkan 
figur calon pemimpin dan rencana kerja di masa mendatang. Dalam 
ceritera bisik-bisik, seorang bakal calon masih perlu menyediakan 
dana khusus untuk "operasi subuh" yakni untuk dibagikan 
menjelang beberapa jam sebelum waktu pemilihan berlangsung. 
Tetapi "operasi subuh" inijarangterlacak, sifatnya menjadi sangat 
misterius. Hal ini dapat dimaklumi, bila ada pihak yang melaporkan 
adanya pemberian baik berupa uang maupun benda, pihak yang 
memberikan dikenakan sanksi. Karena perbuatan itu telah 
melanggar hukum, dan dinilai sebagai "money politic" /politik uang. 
Tetapi tuduhan "money politic" dapat dielakkan walaupun pihak 
yang memberi tertangkap tangan ketika membawa uang!barang 
pemberiannya kepada anggota masyarakat, apabila si pemberi 
bukan anggota resmi tim sukses dari salah satu partai politik yang 
ikut dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Sungguh 
memerlukan pemahaman mendalam apa yang terjadi dalam dunia 
politik bagi orang awam atau rakyat jelata. 

Untuk menghindari tuduhan politik uang, para politisi 
memperkenalkan istilah biaya politik (political cost). Nah bila 
seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan dana untuk 
partai politik, itu disebut biaya politik bukan politik uang. Mengapa 
diperlukari biaya politik? Penjelasannya sangat sederhana, bahwa 
partai politik sudah mengeluarkan banyak biaya sejak dibentuknya 
partai politik tersebut, termasuk biaya kampanye memperkenalkan 
partai politik ke hadapan publik baik melalui media massa maupun 
pertemuan langsung dengan ribuan bahkan ratusan ribu 
pendukung. 

perwakilan rakyat 
perlu diherankan bila 
menerima proposal 
masyarakat pendukul1e51 

Otonomi 
kesempatan untuk 

seorang calon anggota 
gubernur. Bila jabatan 
akan terjadi perubahan 
Meningkatnya jumlah 
penampilan terkesan 
besar. Bagi para tim 
mereka mendapat bagian 
jasa. Setiap kelompok 
Saya beri apa dan nanti 
prinsip saling memberi 
maupun berwujud benda 
(principle ofrecinrocit'i 

masyarakat yang 

pengerahan tenaga kerja 
saling memberi dan mer 
yang dapat dilihat dalam f 
tidaklah menyimpangjau 
terjadi berabad-abad lam 

Bila di masa pemerir 
Terpimpin, di masa ordE 
Pancasila, maka di mas 
demokrasi yang harus 

-
...L 
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n lain sebagainya. Sebagai 
!orangcalon kepala daerah 
a daerah, dia akan 
erlukan atau diminta oleh 
.lah para pengamat politik 
kepala daerah perIu pula 
ill upaya memperkenalkan 
li masa mendatang. Dalam 
masih perIu menyediakan 
yakni untuk dibagikan 

1 pemilihan berlangsung. 
k, sifatnya menjadi sangat 
da pihak yang melaporkan 
aupun benda, pihak yang 
na perbuatan itu telah 
loney politic" /politik uang. 
ielakkan walaupun pihak 

membawa uang/barang 
apabila si pemberi 

satu partai politik yang 
daerah. Sungguh 

uang, para politisi 
n ......H.'.·••.•. cost). Nah bila 

psaiUl:;i:l" sederhana, bahwa 
biaya sejak dibentuknya 

memperkenalkan 
media massa maupun 

bahkan ratusan ribu 

Biaya politik juga diperlukan di kalangan anggota dewan 
perwakilan rakyat dengan para pendukung/konstituen. Tidak.lah 
perlu diherankan bila para anggota dewan yang terhormat sering 
men~rima proposal (permohonan bantuan dana) dari para anggota 
masyarakat pendukung/konstituen. 

Otonomi daerah bagi tokoh-tokoh di daerah terkesan 
kesempatan untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, 
menjadi anggota dewan perwakilan daerah, menjadi kepala daerah 
atau wakil kepala daerah. Atau paling tidak menjadi tim sukses dari 
seorang calon anggota legislatif atau calon bupati, wa.likota atau 
gubernur. Bila jabatan-jabatan itu dapat diraih, maka serta merta 
akan terjadi perubahan da.lam jumlah pendapatan/penghasilan. 
Meningkatnya jumlah penghasilan berarti mengubah gaya hidup, 
penampilan terkesan lebih berwibawa, dan pengaruh pun semakin 
besar. Bagi para tim sukses, pa.ling tidak setiap tahun anggaran 
mereka mendapat bagian dari "proyek pembangunan" sebagai balas 
jasa. Setiap kelompok menja.lin hubungan yang sifatnya fungsiona.l. 
Saya beri apa dan nanti saya dapat apa. Da.lam kajian ilmu sosial 
prinsip sa.ling memberi dan menerima, baik berupajasa, dana tunai 
maupun berwujud benda dikena.l dengan istilah prinsip timbal-balik 
(principle ofreciprocity). Gotong-royong misa.lnya ada.lah bentuk 
nyata dari dinamika sosia.l yang disebut prinsip timba.l-ba.lik. Pada 
masyarakat yang sudah mengenal sistem pertanian (bercocok 
tanam) di mana pun mereka tingga.l, pasti mengenal sistem 
pengerahan tenaga kerja berupa gotong-royong. Artinya peristiwa 
saling memberi dan menerima dalam masyarakat sebagaimana 
yang dapat dilihat da.lam sistem pemilihan langsung kepa.la daerah, 
tidak.lah menyimpangjauh dari fenomena sosia.l-budaya yang telah 
terjadi berabad-abad lamanya. 

Bila di masa pemerintahan orde lama ada istilah demokrasi 
Terpimpin, di masa orde baru diperkenalkan istilah demokrasi 
Pancasila, maka di masa reformasi apa pula namanya sistem 
demokrasi yang harus dibayar mahal ini? Mungkin melihat 

13 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
MENJADI ORANG INDONESIA...

LAURENTIUS DYSON PENJALONG



'III 

kenyataan betapa mahalnya biaya'untuk berdemokrasi tersebut, 
muncullah pernyataan para akhli politik dan pemerintahan di 
media massa bahwa di waktu mendatang jabatan kepala daerah 
tidak lagi menarik untuk dikejar, karena sedang dipersiapkan 
peraturan-peraturan yang lebih canggih dalam upaya memperbaiki 
atau dalam istilah yang lebih populer yakni menyempurnakan apa 
yang sudah ada dewasa ini. Akankah muncul rumusan atau istilah 
"demokrasi" yang tepat di era reformasi ini? Para cerdik pandai 
pasti akan menemukannya! Kita tunggu. 

Hadirin yang saya mulyakan, 

Otonomi daerah terkandang identik dengan menghidupkan 
kembali adat istiadat nenek moyang dari masa lalu, ingin 
memberlakukan hukum adat di atas hukum nasionaL Konsep 
wilayah adat lebih mengedepan dengan pesatnya pembangunan di 
daerah, hasil tambang, minyak bumi, areal perkebunan dan lain 
sebagainya adalah milik daerah otonomi! Pembangunan daerah 
akhirnya seolah-olah menjadi sumber-sumber konflik, baik di 
antara anggota masyarakat itu sendiri, antara anggota masyarakat 
dengan pemerintah daerah setempat, atau antara pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat. Konflik batas wilayah dapat muncul 
antar desa, kecamatan, kabupaten atau kota. Ada kesan segal a hal 
yang dinilai memiliki potensi ekonomi akan menjadi ajang atau 
arena persaingan untuk dapat menguasai sumber daya tersebut 
oleh para pihak yang merasa lebih berhak. 

, Ketika kita sibuk mencari identitas lokal, menyesali masa lalu 
ketika pemerintah pusat dinilai mengeruk kekayaan yang ada di 
daerah, warga lain yang tinggal di berbagai belahan dunia sibuk 
mencari jalan bagaimana antar negara saling bekerja sama. Dunia 
dirasakan oleh mereka semakin kecil. Mobilitas manusia menjadi 
semakin cepat dalam wilayah geografis yang semakin luas. Dunia 
yang semakin "sempit" dalam istilah para pengamat disebut 
"globalisasi" terasa sangat berpengaruh terhadap kehidupanwarga 

masyarakat. Gaya hidup, 
sistem komunikasi, siste 
sebagainya sulit diajak ber 
daerah, bila yang dim 
menghidupkan kembali 
yang nampak dalam masyaJ 

berubah? Kerja sarna ant 
dilakukan. 

i Nilai dolar Amerika Se 

harga barang dalam negeri I 
beberapa tahun yang 1 

menyeragamkan mata u 
kemudahan-kemudahan 
Tidak lagi diperlukan te 
dan berbagai keuntung: 
dirancang dan diharapk 
antar negara menjadi ba 
sama dengan membebas 

persyaratan khusus dike 
diperjualka,n belikan, ba 
ukuran-ukuran atau ku 
jabatan atau bidang peke 

kemudian oleh pemerint ,I menaikkan harga bahan 
tahun 2005 ini tadi adalah 
terhindarkan. Akibat nai 

14 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
MENJADI ORANG INDONESIA...

LAURENTIUS DYSON PENJALONG



berdemokrasi tersebut, 

dan pemerintahan di 

jabatan kepala daerah 
sedang dipersiapkan 

dalam upaya memperbaiki 

rum us an atau istilah 
ini? Para cerdik pandai 

dengan menghidupkan 

dari masa lalu, ingin 

hukum nasional. Konsep 

perkebunan dan lain 

Pembangunan daerah 

ber konflik, baik di 

anggota masyarakat 

atau antara pemerintah 

wilayah dapat muncul 

kota. Ada kesan segala hal 
akan menjadi ajang atau 

sumber daya tersebut 

belahan dunia sibuk 
bekerja sarna. Dunia 

....".UU......LO manusia menjadi 

yang semakin luas. Dunia 

para pengamat disebut 

terhadap kehidupan warga 

masyarakat. Gaya hidup, sistem perekonomian, sistem politik, 

sistem komunikasi, sistem pertahanan dan keamanan dan lain 

sebagainya sulit diajak berkompromi mengikuti kehendak otonomi 

daerah, bila yang dimaksudkan dari otonomi itu adalah 

menghidupkan kembali nuansa-nuansa masa lalu sebagaimana 

yang nampak dalam masyarakat masa kini. Bukankah jaman sudah 

berubah? Kerja sarna antar bangsa justru mau tidak mau harus 

dilakukan. 
Nilai dolar Amerika Serikat menjadi ukuran penentuan harga

harga barang dalam negeri , krisis moneter (hrismon) di Indonesia 

beberapa tahun yang lampau adalah bukti yang tidak dapat 

diingkari bahwa dunia ini semakin sempit dan saling pengaruh 
mempengaruhi. Warga masyarakat Eropa (MEE) merasa perlu 

menyeragamkan mata uang mereka (Euro) untuk mendapatkan 
kemudahan-kemudahan ketika mereka bepergian antar negara. 

Tidak lagi diperlukan tempat-tempat penukaran uang misalnya, 

dan berbagai keuntungan ekonomi lainnya sebagaimana telah 

dirancang dan diharapkan terjadi. Bagi para kelana, batas-batas 

antar negara menjadi baur, beberapa negara menawarkan kerja 

sarna dengan membebaskan dari pengurusan visa, termasuk dengan 

ijin khusus cukup membawa identitas diri tanpa wajib membuat 

paspor. Ada penyeragaman tarif perdagangan antar negara, 

persyaratan khusus dikenakan pada hasil-hasil atau benda yang 

diperjualka.n belikan, bahkan dalam sektor jasa juga memiliki 
ukuran-ukuran atau kualifikasi untuk dapat menduduki suatu 

jabatan atau bidang pekerjaan tertentu. 
Harga minyak yang melambung tinggi di pasaran dunia, 

kemudian oleh pemerintah diambil sebagai alasan utama untukt 
menaikkan harga bahan bakar minyak (BMM) pada pertengahanJ 
tahun 2005 ini tadi adalah bukti lain bahwa kehidupan "global" tak 
terhindarkan. Akibat naiknya harga bahan bakar minyak, muncul 

debat soal kesenjangan sosial, yakni antara si kaya dan si miskin 

mengapa sama~sama mendapatsubsidi pemerintah. Orang kaya 
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naik mobil menggunakan bahan 'bakar murah, itu tidak adil, kata 
cerdik pandai. Biarlah harga bahan bakar minyak menyesuaikan 
dengan harga pasar dunia. Kalau harga jual bahan bakar minyak 
tidak naik, negara tidak mampu lagi membeli IIl;inyak. Sementara 
masyarakat awam yang merasa diri keeil, dan wajib mendapat dana 
subsidi itu, ikut bertanya-tanya, mengapa pula negara yang 
minyaknya disedot setiap detik ini bisa kekurangan minyak? 
Bukankah di negeri ini kaya sumber minyak dan sudah ada pabrik 
penyulingannya. Gembar gembor suksesnya pembangunan di masa 
lalu seolah-olah tidak berbekas sama sekali. 

Agar bantuan/subsidi bahan bakar minyak tidak dinikmati oleh 
orang-orang yang terhitung mampu, maka rakyat miskin diberikan 
bantuan uang tunai, walau harus antri berjam-jam lamanya. 
Akibatnya terjadi maeam-macam kasus, seperti saling senggol, letih 
dan sakit. Para rakyat "miskin" ini untuk mendapat hak orang 
miskin harns berjuang keras, ada yang hanya pingsan lalu sadar 
lagi, ada yang meninggal dunia di tempat, ada yang sakit, bunuh 
diri ataupun mati terbunuh. Aneaman fisik dan eaci maki ditujukan 
kepada orang-orang yang dianggap berperan menentukan siapa saja 
orang yang berhak mendapat bantuan uang tunai, karena dinilai 
kurang adil ketika menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak 
menjadi orang miskin di Republik ini. 

Hadirin yang saya hormati, 

Kenyataan sosial budaya yang beraneka ragam, sistem politik 
dan pemerintahan sHih berganti, pengaruh-pengaruh negara
negara luar terus masuk dan berinteraksi, sedikit banyak akan 
berpengaruh pada proses pembentukan kepribadian dan sikap 
setiap individu dalam masyarakat. Akibatnya persepsi mengenai 
eitra diri sebagai orang Indonesia bisa berbeda dari satu individu 
ke individu yang lain, dan dari kelompok yang satu ke kelompok 
yang lain. 

Para akhli antropologi 
sebelum tahun itu, sudah 
dan kepribadian, dalam 
terjadi variasi perilaku 
Mengapa kelompok suatu 

hubungan antara 
personality) menurut 
dikategorikan 3 (tiga) 

1. 

manusia (human 
2. 	 Kelompokhubungan 

tertentu (typical perRot 
3. Kelompok hubungan 

(invidual Dersonallt"l 

yang telah dikem ua.U.e~a.l.ll 

sebagian manusia lain; 
Untuk lebih menj 

bidang kajian antropologi Il 
adalah sebagai berikut: 

Penelitiaan yang dapat diJ 
kebudayaan dengan sifat 
adalah penelitian yang pe: 

mencari Oedipus complex 
penelitian yang dilakukan 
ketegangan yang dialami 
masyarakat luar Ero-Arne 
mencari lambang-lamban 

-
....... 
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I 

If murah, itu tidak adil, kata 
)akar minyak menyesuaikan 

-ga. jUal bahan bakar minyak 

nembeli minyak. Sementara 
eil, dan wajib mendapat dana 
lengapa pula negara yang 
bisa kekurangan minyak? 

linyak dan sudah ada pabrik 
esnya pembangunan di masa 
sekali. 

minyak tidak dinikmati oleh 
laka rakyat miskin di berikan 
,mtri berjam-jam lamanya. 

:l, seperti saling senggol, letih 
llntuk mendapat hak orang 
19 hanya pingsan lalu sadar 
rlpat, ada yang sakit, bunuh 

dan caci maki ditujukan 
menentukan siapa saja 

uang tunai, karena dinilai 

berhak dan tidak berhak 

ragam, sistem politik 
-pengaruh negara

sedikit banyak akan 

persepsi mengenai 

berbeda dari satu individu 

yang satu ke kelompok 

Para akhli antropologi sejak masa tahun 1930 an atau bahkan 

sebelum tahun itu, sudah tertarik mengkaji hubungan kebudayaan 
dan kepribadian, dalam arti yang lebih spesifik mengkaji mengapa 

terjadi variasi perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. 

Mengapa kelompok suatu etnis memiliki kebudayaan yang berbeda 
dengan kelompok etnis yang lain. Bidang kajian keterkaitan 
hubungan antara kepribadian dan kebudayaan (culture and 
personality) menurut Singer (dalam Danandjaja, 1998:5) dapat 

dikategorikan 3 (tiga) kelompok besar yakni: 

1. 	 Kelompok hubungan kebudayaan dengan sifat pembawaan 
manusia (human nature), 

2. 	 Kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian khas kolektif 
tertentu (typical personality), dan 

3. 	 Kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian individual 
(invidual personality). 

Lebih jauh James Danandjaja (1998:5-6) memaparkan bahwa 
kategori kelompok kajian seperti itu adalah mengacu pada konsep 

yang telah dikembangkan oleh Clyde Kluckhohn dan Henry A 
Murray sebelumnya, yakni bahwa setiap manusia memiliki batas
batas tertentu: (1) sama dengan manusia lain; (2) sama dengan 
sebagian manusia lain; dan (3) tidak sama dengan manusia lain. 

Untuk lebih menjelaskan pembidangan dan contoh-contoh 
bidang kajian antropologi psikologi James Danandjaja (1988:6-7) 

adalah sebagai berikut: 

Penelitiaan yang dapat digolongkan ke dalam penelitian hubungan 
kebudayaan dengan sifat pembawaan manusia (human nature) 
adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh B. Malinowski untuk 
mencari Oedipus complex di antara penduduk pulau Trobian (1927); 
penelitian yang dilakukan Margaret Mead untuk mengetahui apakah 
ketegangan yang dialami orang pada masa akil balig juga ada di 
masyarakat luar Ero-Amerika (1939) atau oleh Geza Roheim, untuk 
mencari lambang-Iambang seks dalam folklor lisan (1950). 
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''-;' 

adalah organisasi 1-01-0..0 

anak bayi, penyapihan, 

melalaikan, latihan 

perhubungan sexual, 

Sedangkan hal-hal yang 

adalah sistem larangan, 

yang dipergunakan 

1988:51-52). 

Adapun penelitian yang dapat digolongkan ke dalam penelitian 

hubungan kebudayaan dengan kepribadian khas kolektif tertentu 
atau kepribadian tipikal (typical personality) adalah seperti yang 
dilakukan oleh Ruth Benedict untuk mencari pola kebudayaan 
beberapa suku bangsa di dunia (1932); atau penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Ralp Linton, CoraDu Bois, dan lain lain, untuk mencari 
struktur kepribadian dasar (basicpersonality structure) penduduk 
pulau Alor (1944); atau penelitian Ruth Benedict, Margaret Mead, 
Geofrey Gorer, dan lain-lain, untuk mengetahui watak bangsa 
(national character) dari berbagai bangsa di dunia (Linton, 1951). 

Sedang penelitian yang dapat digolongkan ke dalam kepribadian 
individual (individual personality) adalah penelitian yang coba 
mengerti individu sebagai insan yang hidup di dalam kebudayaan, 
dan kebudayaan sebagai wadah tempat hidup individu-individu. 
Metode yang digunakan adalah dengan jalan mengumpulkan serta 
menganalisa riwayat hidup (life histories) responden tertentu, dan 
respons terhadap test-test proyeksi, mimpi dan sebagainya. Contoh 
karya hasil penelitian semacam ini adalah: Crashing Thunder: The 
Autobiography ofan American Indian dari Paul Radin (1926); The 

Children ofSanchez: Autobiography ofa Mexican Family dari Oscar 
Lewis (1961); dan Son ofOld Man Hat: A Navaho Autobiography dari 

W. Dijk (1961). 

Hasil dari diskusi para akhli antropologi psikologi menyebutkan 

bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan membentuk 

intisari dari kepribadian yang dimiliki oleh kebanyakan anggota 

masyarakat. Intisari kepribadian itu dikenal dengan istilah 

struktur kepribadian dasar (basic personality structure). Nah, 

struktur.kepribadian dasar inilah yang menjadi alat bagi semua 

individu menyesuaikan diri mereka dalam hidup bermasyarakat. 

Hal-hal yang termasuk dalam struktur kepribadian dasar adalah 

teknik berpikir, sikap terhadap benda hidup atau mati, dan system 

keamanan dan kesejahteraan. Sementara struktur kepribadian 

dasar dibentuk oleh sistem pranata pertama dan sistem pranata 

Dari alur pikir tentanlrl 

menentukan struktur 

mengherankan bahwa 

lebih nyata dalam At::U1Ull 

manusia Indonesia aua1H~ 
manusia Indonesia itu sulit 

setiap kelompok, mereka 

dihubungkan dengan 

berabad-abad lamanya. 

lebih menguntungkan, 

dan lain sebagainya. 

Sebagai orang daerah 

mengunjungi negara-nolYG .. d 

dalih studi banding 

dipersiapkan melalui 

Hidup mengalir begitu 

nyata. Rumah bagus, 

negara, tunjangan hidup 

Sesungguhnya ciri 

dibentuk bagi bangsa 

etnis sesungguhnya 
Sumpah Pemuda lp.lf1l':-1p.11I 

-
.......... 
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longkan ke dalam penelitian 
'badian khas kolektif tertentu 

lIality) adalah seperti yang 
mencari pola kebudayaan 

); atau penelitian yang pernah 
is, danlain lain, untuk mencari 
nalitystructure) penduduk 

th Benedict, Margaret Mead, 
k mengetahui watak bangsa 
angsa di dunia (Linton, 1951). 

~ adalah penelitian yang coba 
hidup di dalam kebudayaan, 

jalan mengumpulkan serta 
ries) responden tertentu, dan 
. pi dan sebagainya. Contoh 
ah: Crashing Thunder: The 
dan Paul Radin (1926); The 

fa Mexican Family dari Oscar 
:A Navaho Autobiography dari 

logi psikologi menyebutkan 

. oleh kebanyakan anggota 

u dikenal dengan istilah 
rsonality structure). Nah, 

g menjadi alat bagi semua 
hidup bermasyarakat. 

kepribadian dasar adalah 
'dup atau mati, dan system 

kedua. Adapun yang termasuk ke dalam sistem pranata pertama 

adalah organisasi kekerabatan, sistem pembentukan perasaan 

eksklusifisme, sistem tata tertib dasar, cara pemberian makan anak
anak hayi, penyapihan, adat merawat anak dengan telaten atau 

melalaikan, latihan buang air besar, larangan melakukan 

perhubungan sexual, cara pemuasaan kebutuhan primer. 

Sedangkan hal-hal yang termasuk dalam golongan pranata kedua 
adalah sistem larangan, kepercayaan, upacara, cerita rakyat, cara 

yang dipergunakan untuk menghadapi mereka (Danandjaja, 

1988:51-52). 

Dari alur pikir tentang pengalaman masa kanak-kanak akan 
menentukan struktu'r kepribadian dasar, maka tidaklah 

mengherankan bahwa semangat otonomi daerah lebih dekat dan 

lebih nyata dalam kehidupan para individu. Konsep menjadi 
manusia Indonesia adalah kabur, siapa dan bagaimana wujud 

manusia Indonesia itu sulit dideskripsikan dalam dunia nyata. Bagi 

setiap kelompok, mereka sudah memiliki identitas tertentu yang 

dihubungkan dengan sukubangsa (etnis), ras, agama, status, 

wilayah geografis, dan lain sebagainya. Hal ini sudah berkembang 

berabad-abad lamanya. Pada masa reformasi, menjadi orang daerah 

lebih menguntungkan, bisa menjadi kepala daerah, anggota DPRD, 
dan lain sebagainya. Lalu buat apa menjadi orang Indonesia? 

Sebagai orang daerah bisa langsung menjadi manusia global, 

mengunjungi negara-negara lain di berbagai belahan dunia, dengan 

dalih studi banding atau kunjungan kerja. Segala biaya 
dipersiapkan melalui Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD). 

Hidup mengalir begitu saja, semua berjalan lancar, mudah dan 
nyata, Rumah bagus, kendaraan mewah sesuai standard pejabat 

negara, tunjangan hidup ini dan itu. 

Sesungguhnya ciri ke-Indonesiaan macam apa yang yang ingin 

dibentuk bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari aneka macam 
etnis sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Bukankah 

Sumpah Pemuda jelas-jelas secara tersurat sudah memberikan 
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gambaran mengenai bentuk dari'bangsa Indonesia ini? Dan pada 
masa pemerintahan orde baru sudah pula dirumuskan nilai-nilai 

ke-Indonesiaan itu melalui P4 yang sangat populer itu! Suhartono 
(2001:7-8) menyatakan bahwa nasionalisme suatu bangsa muncul 
secara teoretik merujuk pada tiga sudut pandang, yakni: pertama, 

teori kebudayaan (adanya persamaan kebudayaan); kedua, teori 
negara (penduduk yang ada dalam negara yang disebut bangsa); dan 
ketiga, teori kemauan (wils), yakni adanya kemauan bersama dari 
sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu 

bangsa, tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku dan 
agama. Menurut pola pikir teori kemauan tersebut, semangat 
kebangsaan yang merupakan "psychological state of mind" harus 
selalu dibangkitkan dan dihidupkan. Karena itulah nasionalisme 
harus dipupuk setiap saat. 

Bila Sumpah Pemuda kita nilai sebagai pencetus faham 
semangat kebangsaan (nasionalisme), semula para pemuda tadi 
berasal dari latar budaya yang beraneka ragam, nampaknya 

nasionalisme Indonesia lebih berupa kemauan (wils). Hal ini berarti 
semangat menjadi orang Indonesia tidak serta merta hadir dalam 

diri kita masing-masing, melainkan memerlukan proses yang 

panJang. 
Nampaknya di era reformasi dewasa ini perlu dirumuskan ulang 

mengenai ciri ke-Indonesian kita. Akhir-akhir ini sudah mulai 
diakui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 
multikultural. Terbukti dengan adanya kajian-kajian yang serius 
di berbagai perguruan tinggi serta beredarnya buku-buku yang 
membahas soal multikultural tersebut. Penanaman nilai-nilai yang 
relatif seragam terbukti belum menyentuh intisari kepribadian 
manusia Indonesia. Wilbur Schram (2003:6-7) menyebutkan dalam 
komunikasi lintas budaya agar memperoleh saling pengertian perlu 
mengacu kepada beberapa syarat yakni: menghormati anggota 
budaya lain sebagai manusia; menghormati budaya lain apa adanya, 

bukan sebagaimana yang kita kehendaki; menghormati anggota 

budaya lain untuk 
komunikator lintas 
bersama orang dari hl1I1Q'\1Q1 

Perkenankanlah 
menyampaikan ucapan 
semua pihak yang telah 

terhormat ini dan ............"".....1 


keputusannya agar saya 
Bmu Sosial dan Ilmu 

Kepada bapak Rektor, 

sejak awal pengusulan 

Surat Keputusan 
mendorong, serta 
kesibukan beliau, agar! 
pengukuhan di depan maje 

Kepada para Pembantu 
Akademik Universitas, dan 

sampaikan rasa hormat da: 
menerima saya menjadi an~ 

Kepada bapak Prof. Dr. : 
maupun sebagai rekan 'bE 
sampaikan rasa hormat sa. 
panjang perjalanan berkas 
saya akhirnya dapat sampl 

Kepada bapak Dr. Anwl 
Sri Harjono selaku Ketua P 
keras bapak dan ibu maka ~ 

lancar dan sukses. 

-
JIIII...... 
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Indonesia ini? Dan pada 
pula dirumuskan nilai-nilai 

populer itu! Suhartono 
18I1lSIIJte suatu bangs a muncul 

pandang, yakni: pertama, 
kebudayaan); kedua, teori 

yangdisebut bangsa); dan 
kemauan bersama dari 

dalam ikatan suatu 

p.u.~.ua,u 19rsebut, semangat 
I'V.l"~""_ state of mind" harns 

itulah nasionalisme 

I"U'''.D.Q ragam, nampaknya 
........ '....a.u (wils). Hal ini berarti 

memerlukan proses yang 

saling pengertian perlu 
: menghormati anggota 
. budaya lain apa adanya, 

; menghormati anggota 

budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak; 
komunikator lintas budaya harus belajar menyenangi hidup 
bersa~a orang dari budaya yang lain. 

Hadirin yang saya hormati dan mulyakan, 

Perkenankanlah saya menutup Pidato ini dengan 
menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 
semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga saya pada hari 
yang sangat berbahagia ini, saya dapat berdiri di depan majelis yang 
terhormat ini dan menyampaikan pidato pengukuhan saya. 

Kepada pemerintah, dalam hal ini khususnya kepada bapak 
Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan surat 
keputusannya agar saya resmi menjadi guru besar pada Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 

Kepada bapak Rektor, Prof. Dr. Med. Puruhito, dr. Sp.BT., yang 
sejak awal pengusulan berkas kenaikan jabatan, hingga turunnya 
Surat Keputusan Menteri terus memberikan perhatian, 
mendorong, serta mempersiapkan waktu khusus di sela-sela 
kesibukan beliau, agar saya dapat menyampaikan pidato 
pengukuhan di depan majelis yang sangat terhormat ini. 

Kepada para Pembantu Rektor, para Dekan, para anggota Senat 
Akademik Universitas, dan pada anggota Dewan Guru Besar, saya 
sampaikan rasa hormat dan terima kasih saya, yang 19lah bersedia 
menerima saya menjadi anggota majelis ini. 

Kepada bapak Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, baik sebagai Dekan 
maupun sebagai rekan 'bertengkar', dalam kesempatan ini saya 
sampaikan rasa hormat saya, berkat keuletan beliau maka proses 
panjang perjalanan berkas pengusulan kenaikan pangkat/jabatan 
saya akhirnya dapat sampai di penghujung tujuannya. 

Kepada bapak Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes dan Drs. Tri Joko 
Sri Harjono selaku Ketua Panitia dan segenap anggota, berkat kerja 
keras bapak dan ibu maka acara pada hari ini dapat berjalan dengan 
lancar dan sukses. 
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saya 

1'''': 

yang begitu sepi, sulit 
berdiri di depan majelis 

Hariadi, I Nyoman 
Harjono, Bum Setiawan, 

I Retno Andriati, Yusuf 
Saptandari, Djoko Am 
Kusbardiati, Lucy Dyah, 
yang baik dapat terus 

surat yang ada kaitannya 

Tawai, anakda tidak tahu 

Kepada bapak Prof. Dr. Ismudiono, drh., MS., Dekan Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, saya haturkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya, yang sudah memperkenankan saya 
ikutbergabung melaksanakan Pidato pengukuhan yakni dengan 
Prof. Hj. Romziah Sidik B., drh., Ph.D. dan Prof. Mas'ud Hariadi, 
drh., M.Phil. 

Kepada para pembantu Dekan Fakultas Ilmu So sial dan Bmu 
Politik Univeritas Airlangga, bapak Drs. Haji Herwanto, MA., 
Drs. Krisnugroho, MA., Drs. Doddy Sumbodo S., Msi.; 

baik dalam bidang akadenl 
sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, atas 
bantuan beliau-beliau inilah saya dapat menyampaikan pidato 

sampaikan rasa terima
pengukuhanini. 

Betzie, yang selaIu mendoll 
Kepada bapak Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Prof. H.J. 

Glinka, SVD., Prof. James Danandjaja, Prof. Dr. S. Budisantoso, 
'omelan' istri tercinta,

Prof. Dr. Parsudi Suparlan yang telah memberi peluang serta 
terlaksana. Kepada

kesempatan kepada saya untuk mengembangkan karir hingga 
Nikolas Dio Putra,

mengantarkan saya ke jenjang guru besar ini. 
Kepada semua teman-teman dosen dan staf administrasi 

kecil nanda dipelihara
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Airlangga, saya 

selalu memperhatikan
sampaikan rasa syukur dan terima kasih saya, atas perhatian dan 
bantuannya. 

Kepada para mahasiswa yang selalu penuh perhatian, menyapa, 
bercanda, dan juga terkadang sangat serius dalam berinteraksi, 
terima kasih untuk segala perhatian serta sapaan itu. 

Terima kasih pula kepada para guru dan dosen yang telah 
berjasa mendidik saya sehingga dapat menjadi guru sebagaimana 
mereka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya terkenangpula 
pada guru kelas satu sekolah dasar saya di Tering Baru (Kabupaten 
Kutai Barat Kaltim), yang dia juga adalah ayah saya Lukas 
Penjalong almarhum, telah memaksa agar saya mau masuk sekolah: 
Pada waktu itu, tahun 1961, saya lebih suka memancing ikan di 
Sungai Mahakam dari pada harus pergi ke sekolah. Tanpa 
bimbingan dan kasih seorang ayah, apalagi suasana pedalaman 

masih kanak-kanak. Walal 
ini, karena kesehatan ya 
hadir dalam doa dan kasih 
beserta kemanakan serta 
Timur, berkat perhatian ( 
menyampaikan pidato pa4 

Untuk Wenceslaus, E 
Drs.Y. Marthan, MM., Ke] 
Barat Kalimantan Timur, 
bantuan demi suksesnya I 
hari ini. 

Mengenang Prof. Dr. 
berandil besar 'memaksa 

-
~ 
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drh., MS., Dekan Fakultas 
saya haturkan terima 

memperkenankan saya 
pengukuhan yakni dengan 
dan Prof. Mas'ud Hariadi , 

Ilmu Sosial dan Ilmu 
Drs. Haji Herwanto, MA., 

Sumbodo S., Msi.; saya 
sedalam-dalamnya, atas 

menyampaikan pidato 

osoebroto, Prof. H.J. 
Prof. Dr. S. Budisantoso, 
memberi peluang serta 

bangkan karir hingga 
ini. 

dan staf administrasi 
niversitas Airlangga, saya 

saya, atas perhatian dan 

penuh perhatian, menyapa, 
serius dalam berinteraksi, 

sapaan itu. 

dan dosen yang telah 
menjadi guru sebagaimana 

ini, saya terkenang pula 
di Tering Baru (Kabupaten 
adalah ayah saya Lukas 

saya mau masuk sekolah: 
suka memancing ikan di 

pergi ke sekolah. Tanpa 
....."'.......~v suasana pedalaman 

yang begitu sepi, sulit dibayangkan saya dapat menjadi guru dan 
berdiri di depan majelis yang terhormat ini. 

Untuk teman-teman di Jurusan Antropologi, Sri Sanituti 
Hariarli, I Nyoman Naya Sujana, H. Moh. Adib, Tri Joko Sri 
Harjono, Budi Setiawan, Bambang Budiono, Nurcahyo Tri Aryanto, 

I Retno Andriati, Yusuf Ernawan, Myrtati Dyah Artaria, Pinky 
Saptandari, Djoko Adi Prasetyo, Pudjio Santoso, Roestisyah, Toetik 
Kusbardiati, Lucy Dyah, Sri Endah Kinasih, semoga kerja sama 
yang baik dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, 
baik dalam bidang akademik maupun kehidupan keseharian kita. 

Dalam kesempatan yang khusus dan berbahagia ini, saya 
sampaikan rasa terima kasih kepada istri tercinta Remanitha 
Betzie, yang selalu mendorong untuk mengumpulkan berkas surat
surat yang ada kaitannya dengan kenaikan pangkat/jabatan, tanpa 
'omelan' istri tercinta, entah kapan pidato pengukuhan dapat 
terlaksana. Kepada kedua anak, Laurensia Yoan Destalinda dan 
Nikolas Dio Putra, rajin-rajin lah belajar. Kepada Ibunda Christina 
Tawai, anakda tidak tahu harus mengucapkan kata-kata apa, sejak 
kecil nanda dipelihara hingga dewasa dan memberikan cucu, ibunda 
selalu memperhatikan dan memberi nasihat seolah-olah nanda 
masih kanak-kanak. Walaupun ibunda tidak dapat hadir pada saat 
ini, karena kesehatan yang tidak mengizinkan, nanda yakin ibu 
hadir dalam doa dan kasih sepanjang masa. Kepada kakak dan adik 
beserta kemanakan serta seluruh keluarga besar di Kalimantan 
Timur, berkat perhatian dan dukungan doa kalian lah saya dapat 
menyampaikan pidato pada hari ini. 

Untuk Wenceslaus, SH Hakim PTUN di Banjarmasin dan 
Drs.Y Marthan, MM., Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai 
Barat Kalimantan Timur, terima kasih atas semua perhatian dan 
bantuan demi suksesnya penyelenggaraan pidato pengukuhan pada 
hari ini. 

Mengenang Prof. Dr. Koentjaraningrat almarhum yang telah 
berandil besar '.memaksa' saya menjadi Guru Besar dan berharap 
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" 

agar saya terus mengibarkan bendera bidang studi antropologi. Dan 
akhirnya harapan beliau terwujud saya menjadi 'guru besar' bidang 
antropologi sesuai dengan harapannya. Mengenang pula Uskup 
Dr. Michael Coomans. Msf almarhum, yang telah berperan aktif 
ketika saya akan menentukan" bidang studi yang ditekuni. Sejak 
jenjang S1 hingga S3 beliau selalu bertanya sampai di mana 
kemajuan studi, dan bahkan dalam keadaan sakit parah sebelum 
ajal menjemput, masih ikut terlibat diskusi dalam menentukan 
daerah penelitian untuk menyelesaikan program S3 saya. 

Sebagai akhir kata, saya ingin menyampaikan terima kasih 
kepada semua pihak, baik perorangan maupun lembaga yang belum 
saya sebutkan satu per satu namanya, termasuk Bapak dan Ibu 
yang rela hadir pada upacara pengukuhan ini. Tanpa kerja sarna 
yang baik, adalah mustahil acara pidato penghukuhan yang besar 
dan hikmad ini dapat terlaksana dengan lancar. 

....... 
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Nama 

Tempat, tanggallahir : 


Nama ayah 


Namalbu 

Nama Istri 

Tempat, tanggallahir : 


NamaAnak 


RIWAYAT PENDIDIKAN 

Pendidikan Dasar 

1967 Menyelesaikan ti 
Katolik Barong T( 

1970 Menyelesaikan t 
Samarinda yak] 

WR. Supratman 
1973 Menyelesaikan se 

Menengah Atas 1 

Samarinda 
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Tempat, tanggallahir : Kampung Barong Tongkok, Kutai Barat, 

Kalimantan Timur, 03 November 1954 
Nama ayah : Lukas Penjalong (seorang guru sekolah 

dasar) 
Namalbu : Christina Tawai 
Nama Istri : Remanitha Betzie 
Tempat, tanggallahir : Kutai Barat, November 1959 
NamaAnak : - Laurensia Yoan Destalinda, lahir di 

Surabaya Desember 1985 mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga 
Surabaya 

- Nikolas Dio Putrajuga lahir di Surabaya 
Oktober 1992, duduk di kelas I Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 
Katolik Santa Clara Surabaya. 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

Pendidikan Dasar 

1967 	 Menyelesaikan tingkat sekolah dasar di Sekolah Dasar 
Katolik Barong Tongkok 

1970 	 Menyelesaikan tingkat sekolah lanjutan pertama di 
Samarinda yakni di Sekolah Menengah Katolik 
WR. Supratman 

1973 	 Menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas di Sekolah 
Menengah Atas Katolik WR. Supratman, juga di kota 
Samarinda 
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Pendidikan Tinggi 

1974 Mengikuti pendidikan tinggi di Universitas Indonesia 
(Jakarta) bidang Antropologi, dan selesai tahun 1979. 

1980 Bergabungmenjadi stafpengajar di UnIversitas Airlangga 
Surabaya pada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
hingga dewasa ini. Pernah menjabat sebagai ketua program 
studi Antropologi pada Fakultas yang sarna. 

Selama menjadi mahasiswa aktif pada organisasi Senat 
Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan menjadi 
asisten dosen pada Jurusan Antropologi pada Fakultas yang sama. 

Lulus program S2 bidang Antropologi Ekologi Universitas 
Indonesia pada tahun 1986, dan menyelesaikan program Doktor 
(S3) bidang Ilmu-ilmu Sosial pada Universitas Airlangga pada 
tahun 1995. 

Selain mengajar di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Airlangga, juga mengajar di Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga, Universitas Kristen Petra, Universitas 
Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (AWS) Surabaya, 
Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. 

Pernah mengajar pada Akademi Angkatan Laut (AAL) 
Surabaya. Universitas Widya Mandala Surabaya, Universitas 
Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Merdeka Surabaya, 
Universitas 17 Agustus Surabaya, dan Universitas Dr. Soetomo 
Surabaya. 

Sekarang masih menjabat sebagai Ketua Program Studi Bidang 
I1mu-ilmu Sosial (S2) Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 

Anggqta Tim penilai Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN·PT) Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta, Anggota Asosiasi 
Antropologi Indonesia (AAI). Anggota tim komisi etik bidang 
penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, anggota 
Senat Akademik Universitas Airlangga. 

Telah diangkat lllt:!11I<1W 

Ilmu-ilmu Sosial dan 
1 Desember 2004, dalam 
Surat Keputusan Menteri 
Nomor: 45717/A2.7/KP 

Menulis berbagai 
mengikuti seminar Ht1l:ilV, 

5 (lima) buah buku. 

-
~ 
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Telah diangkat menjadi Guru Besar (Profesor) pada Fakultas 
Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak 
1 Desember 2004, dalam bidang ilmu Antropologi Psikologi, dengan 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor: 45717/A2. 7/KP/2004. 

Menulis berbagai artikel di media Massa dan jurnal ilmiah, 
mengikuti seminar nasional dan internasional, serta menulis 
5 (lima) buah buku. 

.", 
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