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Di\YlIAN NASIONAL

Soetandyo WignjosoGhr-oto
Universitas

Airla.n;:~E';i1

I. Tcntans Definisi: Proses
Komunikasi .J.d·:lL:'.h

sa.r(tn~.

Struktur Komunikasi.

1

y~~.n,\

digunakan secara

ktif untuk l1leminduhkcln
ide dari SC1:tu subyek ke su
.,
byck lain.

Prosi:2snya b..:rl

. sune: melalui beberapa ta

hap :.
(a). tahap formul·).si 5

bcr~

nU2.nC:<1.n ide ke dalam

bentuk simbol-·simbol oleh subyek penfirim;
(b). tahc.p penycuIl:;?aian ~ bCrll'DCl. I.;enyamr2.ian atau pe
ngirimcm si:rntol··simbol yang tel3.h mcnEandunr;
san) olch subycJ<:. pcmcririm
kepada subyek Fener

~

baik

lan[~ sung

maupun

tidRk 12nEsunr:;? bitik dcngan bantuan alat mau
pun tidak
(c).

den~an

bantuan alat;

tahap p.:.merlln2.c.n, berupi1 penClnr:;ka)an simbol

subyck j)cncr:un2. (bur.sar.:-m:lkan pancainderanya); dan
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(d). tahap pemahillIlan J

bE.~riJpa

penafsiran makna simbol

simbol van;",: telah sampai i tu? dan sekaligus me
nangku.p makna/maksud 1(!E'. ntau p6san ya.ng dikirim,
(

oleh subyek pencrima.
sistem~

Dikaji sebasai bagian 8uatu

komunikasi merupa

kan bagian ya.n':; inhcren dari seti.3.p jaring-jaring intera
si kelompok.
struktur

Komunikasi mcrupakan

yan~; memunr~.kinkan

bn~:;ian

vital suatu

komponen-komponen (aktor) da

lam kelompok ffielakukan interaksi serta mengadakan hubung:.
an dengan sc:sa.manya sece.ra fung sional.

Tanpa komunikasi

vane efcktif, makna bersama tidak mungkin dikembanr.;kan
yan'~

dan -- kcsefahaman ide,
ke10mpok .... tidak pula

§ine gua non bagi integrasi

mun'~ki:n

diratakan dan didukung ber

sarna (sh;,u"ed).

II. Peranan Komunikasi Da1am US'lha Men[,embangkan Integrasi
Nasiona1.
Integrasi nasional bu;<:anlah seIDfltcL-mata konsepsi po1i tik,
-~

melainkan
si budaya

0

lebih ]c>.uh da:l."i itu .-- juga merupakan konsep
Sebagai kons

8i t.udaya ~ intep;rasi nasional

memerlukan usaha r<.::alisasi yang lebih lanjut daripada se
kedar usah<3. mclalui proklamasi-proklamasi dan dekri t-de
kri t.

Inte~"';rasi na8iona1 yan;~ mencerminkan integrasi -bu

daya menghendaki jUgCl pI'oses

1

sh'3.ring 7, ialah

ideas (v?luGS as vJE.,11 as norms)

i,

r

sharing of

yans memungkinkan warga

masyarakat na8io_n21 secara 1'dii1 berinteraksi dalam suatu
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1

konteks

sistcm~yang

tak menr-;andung: unsur konflik sekecil

apapun.

Proses 'sharing' yangdalam hubunsan pembicaraan

ini ki ta

pandanp;pentinc~

tidaklah mungkin berlangsung a

pabila kemungkinan dan kE:!lancaran proses-proses komunika
si anta\>a pal'a warga scbangs<"l. tidak dapi1t diselenggarakan •

•

III. Keadaan di Indonesia Dewasa Ini.

Komunikasi sebaf';ai saranCl dan sebagai proses mem.erlukan
perlengkapan kerja

yan': pcrtama adalah simbol-simbol

pemuat ide) dan yans kedua adalah teknologi.

Karena inte

grasi diusahakan dalam ruang lingkup nasional, maka per
lengkapan kerja yang diperlukan tentulah perlengkapan un
tuk penyeleng'!Clraan komunikasi yang bersifat massa (dan
tidak individual ataupun lokal).

Dalam

hubun~an

ini baha

sa nasional yang baku (lesan maupun tulis) menjadi berpe
'ranan

penting~

dan kemampuan rakyat untuk menguasainya de

ngan baik (agar da!:-"'at berpar'tisipasi secara aktif dan po
sitif

dal~

menentukan.

interaksi antar warga sebangsa) menjadi sangat
Tak kuran::; pcmtingnya adalah teknologi perleng

kapan fisik, yang

pensemban~annya

raksi yang s2.n[3at luas.

Di

akan memungkinkan inte

Indonesia~

pengembangan kedua

jenis "perlengkapan kerja komunikasi ll ini telah berlangsung
dengan cepat dan
nuhnya memuitskan.

terbilan~~

berhasil ~ sekalipun belum sejpe

Problema barcmr!;kali saj a akan lebih ba

nyak terkonsentrasi pada permasalahan bahan masukan, yalah
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ide dan pesanyang:=tkan dikomunikasikCln dan diratakan se
basai milik berSctm,L
ta-rencana yaiY;:

Suatu

kt~bijakan

]~omj:\rnh(:nsif

dasar dan suatu ta

haruslah sesera diputuskan

dan disus\ln untuk menyiapkan mu.teri·-m,"!teri utama komunika
si, yaris hasil akhirllya akan :aemberikan pengaruh yang posi
tif dan besar kepada usaharealisasi integrasi nasional

•

(yang kokoh pac12. r\Gri.. n~kat Dude.ya).

1I

IV. PreskriJ)si !3ikap yanr; Baruo Diambil.

•

1

1

Komunikasi haruslah dilncr:gcrti tidak semata-mata sebagai
sarana, melclinkan juga (bahkan terutama) sebagai potensi
dan'fungsi, khususnya
mewujudkan
budaya.

inte~rasi

dal~l

kaitannya dengan usaha-usaha

nasional yang kokoh pada peringkat

I
• I

Institusi komunikasi massa harus dikembangkaJl

menjadi sarana yang efektif untuk melaksanakan proses
'sharing of ideas' dan perataan

cit~-cita

nasional.

Da

lam hubungan ini materi-materi harus disiapkan dan diga
rap baik-baik sebarai masukan proses komunikasi yang te
lah disiapkan dengan fungsi tersebut diatas.

Untuk mak

sud-maksud tersebut i tulah perguruan tinggi perlu segera
ikut dilibatkan? dan pula harus segera diberi kesempatan
untuk memberikap 1contrj.. t'.::-:d r .yCl yang: ,,?osi tif.

*,<c****
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1. Definisi Proses c1a,n Struktur.

Hukum adalah bahagian kebud9.y2wn seba3ai bahagian hasil
daya cipta, rasa:; lcarsa dan karya manusia.

Tak ayal hu

kum Indonesia 3 baik yanr, tertulis maupun yang tidak ter7
tulis, merupakan refleksi dari cara berfikir, rasa kea
dilan, pandangan hidup, watak serta kepribadian manusia
Indonesia.

Hukum.merupakan suatu sistem.

Sebagai suatu sistem, hu

kum merupakan suatu kesatuan dengan susunan yang teratur

s.

terdiri atas bahagian-bahagian yang saling berkaitan satu
sama lain, dan tersusun mlnurut pola rencana tertentu
ta dilandasi oleh

pertimban~an

serta pemikiran untuk men

'capai tujunn tertentu.
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II. Peranan Hukum dalam Integrasi Nasional.
Hukum di Indonesia, khususnya hukum adat sebagai baha
gian kebudayaan'Indonesia hingg3. kini masih bersifat
bhineka.

Diteneah pertumbuhan bangsa dewasa ini, kebhi

nekaan seperti ini

~-

apalagi apabila terlalu berlanjut

-- tentulah tak akan diseyogyakakan, dan sudah sejak awal
mula harus diarahkan ke arah

i

ketunggal ika'.

Sehubung
s~bagai

an dengan hal ini hukum akan pula dapat berperan

alat pemersatu,sebagaimana halnya dengan unsur-unsur
kebudayaan lainnya (seperti bahasa, kesenian, sistem masya
rakat, <::lkonomi, tcknologi, sistem pengetahuan serta sis
tem kepercayaan.

Mengembangkan hukum sebag;3.i alat pemer

satu tentulah mensyaratkan suatu hal, ialah bahwa kebhi
nekaan hukum itu sendiri harus ditiadakan.

Adalah kenyataan bahwa integrasi nasional itu memerlukan
semacam "perekat".

Disini dapat dipertimbangkan kemung

kinan hukum berfungsi scbagai sarana perekat itu.
nuhi fungsinya sebagai sarana perekat,

huku~

Meme

tentulah ha

rus bercorak nasional dan diunitikasikan sebagai satu ke
satuan sistem hukum yang tunggal.

Langkah-langkah yang

telah diambil untuk menuju ke satu sistem hukum nasional
yang diunifikasikan ini adalah berupa usaha-usaha kodifi
kasi.

Ini berarti bahwa kaidah-kaidah hukum akan dirumus

kan secara tertulis dan cksplisit, dan dihimpun serta di
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. • bukukan dalam bentuk kitab-kitab· undang-undang.

Dengan rin

tisan studi-studi yang dibiayai dan diarahkan oleh Badan Pem
binaan Hukum
bidang hukum

Nasional~

Departemen K8hakiman RI, kini berbagai

seperti hukum acara, hukum pidanal/ hukum per-

data, dan hukum dagang -- telah mulai dicoba dikidifikasikan.
Agar dapat memenuhi fungsinya sebagai salah satu sarana pemer
satu yang memperkokoh integrasi nasiona+ itu, substansi hukum
yang telah dikidifikasikan itu tentu saja masih harus dilaksa
• masih pula ha
nakan dengan bantuan aparat-aparat penegak yang
rus dikembangkan.

MaJ<:a hukum nasional harus dikembangkan, ti ...

dak hanya dalam hal kaidah-kaidahnya belaka melainkan juga se-/
bagai suatu institusi.

III. Keadaan di Indonesia Dewasa Ini.
Dewasa ini hukum di Indonesia tcngah berada dalam masa tran
sisi, mengikuti proses perkc:mbangan dan pengembangan budaya
nasional.

Hukum Indonesia sedang dibenahi.

Apa yang tidak

memperlancar penyelan,r;garaan kescjahteraan sosial di tengah
alam pembangunan, apa yang tidak sGsuai dengan nilai-nilai
budaya nasional dan c.ra yang tidak selaras dengan tuntutan
zaman, akan dinyatakan perlu dizanti.
Hukum d-pergunakan sebagai salah satu sarana atau alat untuk
merakit masyarakat yane akandatang, dan berfungsi pula se
bagai alat untuk mencarai masyaral::at yang adil dan makmur.
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Beberapa contoh yang mencerminkan perkembangan dan pengem
banr,an hukum dapatlah disebutkan berikut ini :
(a). Hukum AdcJ.t, teru-tama ycl.ng mencakup hukum-tanah, hukum
perdata dan hukum waris, masih bersifat "bhineka tt , he
teror,een, dan bercorak tradisional;
(b). Hukum Perkawinan telah diatur dan dituangkan dalam
Undang-Undang Pokok Pcrkawinan (UU No.1 tahun 1974),
merupakan hukum yang hersifat nasional;
(c). Hukum Lauttumbuh dan berkembang, sehingga telah men
dapat pengakuan di dunia internasional (pengakuan ba
tas wilayah NKRI 200 mil dari pantai).

IV . Preskri'psi Sikap Yang Harus Diambil.
Dalam rangka usaha mencapai

sis~em

hukum aasional yang per

corak tunegal, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, te ....
rutama di bidang pendidikan hukum.

Pendidikan dalam arti

luas, mencakup pendidikan yang formal, informal dan non for
mal.

Tulisan ini hanya akan membatasi diri pada perididikan

formal, yang akanmencakup perumusan sikap sebagai

b~rikut

1. Pendidikan hukum di Indonesia dilandaskan terutama pa
da pendidikan Hukum Nasional berdasarkan

PA~CASILA.

2. Hukum Nasional mempunyai sifat: Pengayom, Gotongroyong,
Kekeluargac.=momenjunjung tinggi"toleransi, anti-koloni~lis..;
me ,anti-jmperalisme dan anti-feodalisme.
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3. Hukum Nasional sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis.
4. Hukum tidak tertulis diakui tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan GBHN.
tertu~is

5. Ferkembangan hukum tak
risprodensi

hakim~

dibimbing melalui yu

menuju ke arah keseragaman hukum
~"

(homogenitas) yang seluas-luasnya.
6. Hukum tak tertulis mengenai bidang-bidang tertentu se
dapat mungkin dihimpun dalam bentuk kodifikasi (Hukum
Perdata~

Pidana, Dagang, Acara Perdata dan Acara Pidana).

7. Dalam rangka menunjang integritas

nasional~

perlu diu

sahakan unifiasi hukum.
8. Pendidikan tinggi hukum sang at erat hubungannya dengan
keadaan, tempa.t dan waktu.

Dalam hal ini, pendidikan

tinggi hukum banyak berisikan bahan pendidikan hukum
positif, yaitu hukwn yang berlaku pada suatu tempat dan
jangka waktu tertentu.
9. Perlu ditetapkan pola pemberian pengetahuan tentang hu
kum yang berlaku termasuk ke'trampilan penangannya; dan
ilmu pengetahuan hukum perlu diberikan agar mampu mengem
bangkan tata hukum ke

t~ngkat

yang sesuai dengan perkem

bangannya.
10. Kurikulum pada Fakultas Hukum perlu disempurnakan, meli
puti program-program pendidikan 80 (program diploma),
8 2 (Pasca 8arjana) dan 8 3 (Doktor).
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Sr-i-Fdi Swasono

Universitas Indonesia.

I. Pengertian.

Ideologi lahir dari filsafat.

Ideologi tertentu bertolak

dari dasar filsafat tertentu.

Filsafat adalah "Weltanchauung"

yaitu pandangan atau pendapat mengenai dunia, mengenai alam
semesta.

filam semesta yang dimaksudkan menyangkut manusia

dan bukan manusia, hal yang hidupd~n tidak hidup, menyang
kut pula Tuhan s\3bagai pencipta a lam .,
Filsafat a.tau

l~tvel tanschauunf';il

yang dikaitkan dengan tindak

an manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut ideologi.
Dengan kate

lain~

idcologi adalah norma dasar atau suatu

perangkat petunjuk bagi tindakan
rakat.

m~nusia

yang hidup bermasya

Inilah norma yang mendasari setiaptindakan manusia

yang menerimCl. pandanean hidup tertentu.
Doktrin bukanlc:th ideolor,i.

Doktrin adalah perangkat pera

. lat2.n untuk .melaksanakan ideologi.
doman

~elaksanaan

bangsa.

Doktrin memberikan pe

untuk menca.pai tujuan-tujuan masyarakat

Doktrin adalah alat untuk mewujudkan cita-cita

II

I
I
1
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masyarakat bangsa.

Doktrin (sebagai

peran~kat

peralatan

untuk merealisir cita-cita masyarakat bangsa) bersifat
dinamis, terperinci dan opcratif.
Filsafat scbar;ai ;; t17e 1 tanschauungi! melahirkan ideologi.
Ideolosi sebagai

norma-daso..r~

untuk darat dilaJ<sanakan

secara oper.::.tif;J m8netapkan suatu doktrin.

Baik filsafat

dan ideologi, maupun doktrin, ketiga-tiganya bersifat
abstrak.

Dari

keti3any~

itu doktrin itulah yang ternya

.

~

1

ta paling dekat dengan aspek kehidupan yang konkrit, ser!

I

ta lebih dinamis dan op(::ratif ke.rena sifatnya yang meka
nistik.

Doktrin menjembatani yang abstrak dengan yang

kongkri t.

'"
II. Pancasila

Se~aG2i

Ideologi.

Pancasila yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
filsafat neF!.ar2..

P.:-:.ncasila adalah "Weltanschauung" bang

I

sa dan negara Indonesia; clib;.takan demikian karena Panca
sila berisikan :·~andanzan. hic~up' tentClng alam semesta.

Pan

casila pun mcrupakan filsafat ncsara dan filsafat bangsa
Indonesia karena ia membcrikan pandangan atau gagasan me··
ngenai hidup di dunia ini, yaitu
(1).

randanr;an hi(,:up

t.::;ntan~

kctuhanan dan sekaligus

I ·yaltu
·
'K e
·
. k
~n "
pcnaapatnya. ten-ang h
a
ltU,
d lnyata
tuhanan

(2).

Ya~g

pClndan~an

Maha ESCl'.

l).idup tentang kemanusiaan dan pendapat

,
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\

nya, yaitu

I'

Kcmanusiactn yang Ad il dan Beradab'

(3). pandanL';i'ln hidup

tent<'~n{;

Nccara" Indonesia dan

pendapatnya, yaitu 'Persatuan Indoriesia'
(4). pandangan hidup ten"'canp.; kerakyatan, dan pendapat
nya, yai tu ' Kerakyatlln YC1'nr, Dipimpin Oleh Hikmah
KebijaksGna~n

dalam Permusyawaratan/Perwakilan'.

(5). pandan:ian hidup tentcm;: keadilan sosial dan pen
dapatnya y.:::itu,'

'Kei:~(lilan

Sosial bagi Seluruh,

Rakyat Indonesia',
Pancasila sekaligus merupak2.n I;;ula ideologi, karena pan
dangan filsafatnya ini dikCli-tkan dengan tindakan atau norma

. ..

dasar.

Tindakan yang ditunjuk adalah

II

•••

untuk membentuk

suatu Pemerintahan Negara Indonesia· yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darnh Indonesia dan un
tuk memajukc:m kesejahterann umum, mencerd.askan kehidupan •
bangsa dan ikut mel':':1.ksanakan ketertiban dunia •.••• "
Doktrin yang lebih mekanistik dan operatif, berfungsi men
jembatani Pancasila dan GBHN.

Selanjutnya doktrin dapat pu

la muncul di tiar-tiar tingkat (eselon) struktur pemerintah
an dan masyarakat karena sifatnya sebagai ?edoman pelaksanaan
yang mekanistik dan operatif, namun kesemuanya bersumber pa
da norma dasar nasional yang berlaku. \
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III. Pancasila Scbagai Kckuatnl1

Pcmgint£g~asi.

Pemantapc::.n Pancasi1a sebagr::i fi1safat dan sebagai ideo
logi bangsa dan neiii1ra Indonesia, melalui P-4 yang dii
kuti ol£h se1uI'uh warrrnner;ara, akan memantapkan pula
integrasi nasional.
Pancasil2. seb\l;,;ai I'andan,fT2.n hiduF dan juga sebaeai n1
yanr~

1ai-ni1ai

eli tanamkaD ke da1am sanubari bangsa Indo

nesia secara kescluruhan akan menciptakan nilai-nilai
yan.'~

dasar

sera3am • . Ni1ai-ni1ai ini1ah yang JP,enjadi da

sar kesatuan yanG mengikat sccara integral (baiknorma
tif maunpun sikap) dan merupakan penyebab timbulnya "co
hesiveness ii da1c.m arti yang luas.
tak pe1<lk

j

'Ghesiveness t ini,

'1kan meningkatkan keutuhan kesatuan nasional •

.,,;',**'1,*

•
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I.

Pengertian-pen~ertian

•.

Pembanr.;unan 2.dnla.h upaya atau perjuangan sesuatu bangsa
untuk menr.;i si kG1Ilerdekaan yang dimilikinya.

Upaya atau

perjuanban i tu dil,J.kukan secara sadar untuk mengubah
masyarakat atau untuk menr;ger.:1kan perubahan sosial dari
suatu keadaan ke keGdaan baru yang dinilainya lebih bermu
tu.

Sebap,c':l.i upaya dan ;>erjua.ngan, pembangunan merupakan

rangkaian program-:)roc;r,J.m kegiatan nasional yang menyelu
ruh, terarah, tcrpadu dan berlangsung secara berkesiaam
bungan.
?~mbangunan

monY2n3kut kegiatan identifikasi aspirasi

bangsa, dinamika bangsa sarto. pcngaruh·-pengaruh ekstern
yang ada terhadap bangsa yang bersangkutan.
Proses pembangunan bertitik tolak dari nilai-nilai masya
rakat yang ada dan berlaku.

Pembangunan juga menyangkut

usaha men!jubah nilai··nilai tcrsebut dan'menyangkut pula

LP
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masalah-masalah :;(3I'ubahan nilai-nilai yang terjadi, baik
yang dikQhendaki (intended) mau:)un yang tida,k dikehendaki
(unitended, side

ects) .
meng2~mbil

Proses PQffibangunL'_n (,ap:lt

berbn;zai bentuk yang
\

pada hakeka'tnya mcliputi b,-:pbagai proses tersebut berikut
ini
(1). proses ;;'elc '::1san diri dari ketcrgantungan

(derei1dcrlcy)
kG

i

ban:--;sa lain untuk menuju

kesaliR~-terza~tungan

(interdependency)

c1an/atau k8bcrdikari,-m (independency/self-su
fficien,C:Y)
(2),

~clepasan

proses

dirl dari ketergantungan

dari alam untuk menuju ke pengandalian/pe
nguasaan alamo
(3).

:~clepas(!n

proses

diri dari kebodohan dan

ketcrbeloki':\,np';c"'tn untuk menuju kc kecerdasan
kehiduI;on.
(4), proses pencCl.paian taraf hidup dan kesejah
ter~an

masyarakat yang meningkat (adil dan

me,kffiur)
(5). proses r;encapaian' ketA..hanan nasional yang
IGbih

t3.n:~guh

(6). proses ;.-'>;:::nco.;)21ian kedaulatan Eolitik dan
ekonomi.

LP
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proses j:.>cncapnian industrialisasi.

(8). IJroses penCap2..i_ln kE,mantapan trilogi pemba
n,rr,un;'.n.
(9). rroses

'lCr':l;?,J.li:!.n kc.besaran dan kejayaan
:~el1in[~katan

bane;sn. meletlui
(nation

mutu manusiawi

chara.ctor buildinG).

II. Pembangunan dan Integrasi Nasional.
Pembangun<J.n ycln:.::: bCFhasil akan memperkuat integrasi
nasional.

PGmb2n;mnan a.dalah alat atau sarana untuk

mencarai;l ag[!;r·agated interssti! dan membentuk "shared
interest" a-tau

'common interest l1 •

Apakah :)cmbangunan dar-at meningkatkan integrasi nasio
nal tcrgantuH(:

a~iJkaJ~:

rembangunan itu dapat meningkatkan

kerukunan da.n men?:uranr;i, mcnghinda.rkan dan mengatasi
pertenta,ng,J.n eli (le.lam ma,syarakat yan(7, membangun itu, ser
ta menin;:;katkan. kcsa,tuan

d;~Ul

solidal~i tas.

Masalah mcncc.:.;)ai in'ter,rasi nasional yang mantap adalah
"inherent il (U dalam sctiap usaha dan setiap tingkat pem
banr;unan.

Pemb:mr:;unan mcrubah nilai··nilai.

Pembangunan

mcmunculkan pcranan-peranan (func.tions, roles) baru pu
pa.

Perubahan nilai-nilai dan peranan-peranan ltu ti

dak selalu

berjc~lan

SE:Ce,r,:" selaras, melainkan acapkali

menimbulkan berh:lgai pertentang<ln }!er

LP

si dan kepen
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Di dal,'lm proses I."erubahaFl itu ~ j ika pembangun

tingan.

an sebagai uI,aya ynns; Si:ldal' (plann..:::d development) dapat
menjagR terpcliharanya (atau bahkan dapat menciptakan)
ll'sharsc value ll

,

:1

common :;ropert y ll dan

Ii

shared identitytl ,

maka in:tegraei l1Clsionill akan terpelihara dan makin kokoh.
Mcmelihara Lltau T'1cncapai integr-asi nasional yang mantap
adalah

~;rosc;s

I~e:mbanr,unan

yans palin::.; pelik.

III. Pcmbanr::unan di Indonesia dan Orientasinya.
Di, Indonesia

:xJr'iban~runan

t('.lah mcmbawa berbazai perubah

an dC'.n membentuk berbagai pertentangan) baik pertentang
an terbukCl. maupur; tE::rsclubunrr:.
Pembanr:unan

y2.n;f~

bcrlan~; sun':',

sepanjan:y, tahun-tahun te

rakhir ini "" .. clisi1i'lpinr:: tclah mcmbcrikan berbagai hasil
po si tif --, tclah I;ulE: menumbuhkan bcrbasai disparitas.
Muncul bcrbaGai Kelompok berdasar perbedaan pendapatan
denzan segula akib<::ttnya.

J':.JJ,anya perbcdaan persepsi dan

perspektif pcmb2-n,f3unan tcli1h mc;.nimbulkan pula perbedaan
penilaian

men':~entd_

skal,], rriori tus scktoral, 'regional daR

pentahap-J.n j ancka '~vaktu.
Mekanisme korektif dan i1komodutif (:ldalCJ.h basian integral
yan<,;; sclalu harus berjali1I1 dalam proses pembangunan.
Mekanisme ini'teliJ,h melahirko.I1 kcbijaksanacm pemerataan
melalui

~cl'11?an

jalur •. Ycbijaks,'1nuan (baru) yang me

nr:emuk,-',kan pc:md(1,n[an dcmokrasi poli tik dan demokrasi

LP
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e.konomi dapat dilihat sebar;ai mekanisme korektif dan ako
modatif~

tetapi

dap~t

babakan (terminal)"
kepentinr::c":'.n

pula dilihat sebagai

kebijaksan~an

Oricntasi 'yangkirang mcngutamakan

mZlsYi:~rak·3.t

111<"':s atau kurang mementingkan hajad

hidup oranp; br:myak, 2kan mcmpcrlemah hakeka t pentignya
yan[~

fun,.,. si poli tik

mcn<"':tl-tamakan kepentingan mayori tas se

ba3aimu.na dis<.:;bu-t]::,:m olch pasal 33 UUD 1945 terutama ayat
(2)

dan (3).

SGJ!lent,:lra itu pun harus diakui bahwa orien

tasi yam,; mementingkan kcadil?n sosial bar;i rakyat yang
lemah di

bid0..n:~

13.::-,an~~an

kerja (seperti

yan,~

di tuntut oleh

pasal 27 ayat 2 UUD 45) dan para yatim piatu dan anak-anak
terlantar (pasc:l 34 UUD

hr:,)

bclum mewarnai kebijaksanaan

kebijaksanaan dan k(;!,.3iatan-kcF,;iatan pembangunan secara nya

tao
Sejak Indoncsia

mcny,:~takan

kemerdekaannyCl., bahkan sebelum

i tu, banrrsa Indonecic. :;:mn SCbCni:ll"nya tclah berorientasi ke
pada

yang kini cUsebut 7ibasic needs ti

•

Pembukaan serta

pasal-pasal 27 ayat 2, 33 dan 34 UUD 1945 adalah artikulasi
nyata oricntasi llb.J.sic nccds ll yanf!, c:i'jasari oleh nilai-nilai
keadilan sosial i tu.

Jika peJnbansunan. nasional s·ampai me

nimbulkan iijuranr:; :)(;misah l1 antara yan::r ku.ya dan miskin, an
tara desa dan kotu., antara. scktor trac1isional-informal dan
modern-formal, maka i tu l:tlk lain <lisebabkan oleh orientasi
pembangunan

y2n::~

kuran? tepat (disoriented) i tu.

Disorien

tasi ini dapat mGlahirk~n priori tas pembcmgunan Jan strate

LP
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gi pembangunan y,-::.ng kur2.nc fficnr:cna.
Maka j ika pcmban'-,un,"t:.). c:inilai teJ,:".. h mCDGcmc10rkan integrasi
nasional karena

san-alas,:tn tumbuhnya pertentangan-perten

2.

tangan kepentinpnD
orientasi

kepad~

dayaan Pi:lncasil,l.
yang mutlD.k.
nasional.

jurans -pemisa.. h 's(-2perti i tu, maka re

':.'[':1.11

usu.ha··usaha memantapkan kebu

UUD 19 Lf5
a].·.I:'.11

mcrupClkal1 syar,-:lt dan sarana integratif

P<"'.nc2.silu dan DUD 1945 adalah alat integrasi

Kc.c1ua·<1u,~.1.ny'"

i tv. adil.la.h "common property" dan

red value" yanr; El.::nonj 01
yang berdasar

i

b<''l.n(3 sa Indone sia.

II

sha

Pembangunan

nil.'l.i-niVli Pancasila dan UUD 1945 akan

dapat memperkokoh inteerasi nasiona:l.

*

~t'i* ", ,,¢
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PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI

But Mochtar, So(djoko~ Sn.hat LwmB..ntoru,an,
Imam Buchori, Gcde RakCl, Yuswadi.
Institut Teknolosi Bandung.

I. Manusia

Ma.chluk Pe;:ncipt<1.
~)J.r2.

Manusia 3 oleh

ahli antropologi, dikenal sebagai

makhluk pembuv.:t o.la.t (tool making animal); dari sen
jata ~ yang c1itemukan lcbih awal daripada alat ... sarnpai
dcngan'alat; bcrkomunikasi, 'yakni'pertukaran lambang
lambanr, (bahasa).
alat dan

l2Jllban~ ~

Par:'a ahli percaya bahwa dua hal itu,
tclah nwn!:!angkat makhluk manusia

menjadi mahluk ut.::un2 eli dunia.
dahkan pengaltlman

pEmgetahuan kcpadi:l. sesamanya.

c"2.11

trampilan pun d<':::.:i:1t d:L:-..lih1(an.
disimran dan

Karena dia dapat memin

6ip~.::rolc:h

Ke

Gagasan-?;a[.asan dapa t

sc:waktu-w?tktu ~ sehinm::r.a makhluk

manusia i tu 1ap."'.t: menp;himpun dan mcnimbun keseluruhan pe
.,.,

ngetahuannya i tu. sccara bcrsinambungan o·

Kemampuannya ti

dak hanya dalanl menciptak~n informasi saja, tapi juga da
lam

•

menyampaikannya~

DalClm berkomunik2.si

c1alam
it\.~

yang dinamakaonkomunikasi.

tcrjo.dilah interaksi, terjadilah

proses menyancH (codinG) .3.an mengarti (decoding).

LP

PENDIDIKAN TINGGI DAN MASALAH -MASALAH PENGEMBANGAN
" KEBUDAYAAN

Laporan Hasil Kerja

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

-

29

ww

.....

Itulah proses belajar dan menpi'l.jar.
yang menr;alami rroses

bt~l.ljar',

dan olehnya m,-cngalami

perkemb,~m.r;an~

tumbuhan.

Hanya makhluk manusia

bukannya sekedar berlatih,
bukannya sekedar per

Di pihak lain, . sebagai r;embuat alat' - jadi juga

sebagai peng,"SunC'.." makhluk manusia telah berhasil melipat
gandakan kemamf'u3.n badaninya.

Lebih dari itu, perkembang-.

an dan pertumbulten otak manusia adalah skibat, bukan sebab,
dari reng?,un2..c:m .:tlat,

DEmzan penggunaan alat, evcUusi se
~

lanjutnya bekerja dalam

otak~

bukan dalam otot.

Dan itu

pulalah yang telah menyelamatkannya, paling sedikit hingga
#

mas a ini.

Tulisan ini tidak hendak mengajak ke, pertentang

an yang mungkin ada d"rlam berbagai teori evolusi makhluk
manusia.

Cukup kirC'cnya jiko. takan

b~hwa

kemampuan berbaha

sa dan bekel"'ja dengiln alat initelah mengantarkan makhluk
manusia ke suatu

k8c~udukan

yang penting di tengah alam ini.

II. Teknologi, Kebudc.yaan, clan M<,,-syarakat.
Peralatan, yan/? dalam -tulis,:ln ini men-akup pengertian alat
(tool), perkakas (equi:)ment) dan piranti (instrument), me
rupakan bagian kebudayaan manusia yang terutama berhubungan
dengan benda -benda f is ile.

Koml:)lsks per'alatan ini kemudian

berkembang menj2.di aL;a yang dikenal den8an teknologi, yakni
peralatan yan? ai}Jakai manusia dalam usahanya untuk memenu
hi kebutuhan matcri dcngan mengolahbahan-bahan yang bersi
fat fisik (Susskinc1 9 1975:1).
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r·_.-:, . : ·\.\!l
r
'*lJ.,,-'·::~::· .. ,::: :'<~LANGGA'''J
~: - ::.',.. A Y A

-----------------.-------Barang tentu, ;'(omplek!s p(;)!"C11atan ini tidak berdiri sendiri.
Dia berkni-tan cLm["an bngian--bag.ian lain suatu budaya.
Dalam kaitan itu cran:?; mengenal konsep funr,si atau dayaguna
Sedangkan konscp fun]si ini hanya bermakna kalau dikaitkan
dengan pengertian tujuan

(goC11)~

dicapai atau diperoh:;h.

Muda dipa.hami bahwa untuk mencapai

dengan sesuatu yang ingin

nya, diperlukan. 8l.wtu tatacar,:\ dan sistematika tertentu
(program) dan bsrso.maan dcnean itu, sejumlah sumberdaya ter
tentu (resource).

Dalnm seluruh tahapan perkembangan pera

daban manusi2; tip;a scgi ini berhubungan satu dengan lainnya
dalam suatu bentuk konfigurusi.tertentu secara khas, tergan
tung pada linghingan dan kurun je.man tertentu secara unik
dan otentik.

Konfigurasi itu mcrujuk pula kepadQ. suatu ben

"

tuk organisasi atau tatanan tertentu, kepada suatu bentuk
masyarakut.

Dsngan pcrka.tan lain, kompleks peralatan sela

lu mempunyai konteks kemasyara.katan; teknologi sejati (oten
tik) adalah komploks reralatan yang tumbuh dalam konteks ke
masyarakatannYil.

Perahu, mis..J .lnya, tidak ak::n lahir di te

ngah masyarakat pad2.nr; pasir.
cangkul~

Nclayan tidak membutuhkan

seperti petani tidak mem8rlukan dayung.

III. Teknologi dan Kenteks atau Kompleks Linskungannya.
Keahlian mengencalikan suatu alat;l denean demikian, bera
da pula de.lam kont,:::ks di at.9.s; Su.'ltu hubungan yang log is.
Pengamatan lingkungan yang (UlC:.kukan setiap hari, dari wak
tu ke
LP

waktu~

dari musim ke musim, secara terus menerus,
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pada suatu saat akan mcnc..mpa}::kan suatu pola (pattern)
tertentu.
alam

Makhluk manusia JIlulai mcngenal kaidah-kaidah

lingkungannya~

mulai c',ipahC1minyn perilaku alam, ci

ri-ciri dan tabiatnya, siL:t-sifat materi, perangai muSlJD.

dan arah perj3.L!n211 angin, laut beserta seluruh isi

nya dan langit bescrta benda-bendanya.

Kian tersusun pe

ngetahuan dari pcn;::O.l1Elt:m itu, l):ic'tfl jclas pola yang.me-_
ngai tkan satu pengo.lo.rnan dcngan pengalaman lainnya, satu
keteraturan:en;;an lainny,?, satu keniscayaan (certainty)
dengan lainnytt.

Sc':ffiPC'l:L orang melihatnya sebagai suatu

sistem-semesta, beta::?o. Fun ki3.sar dan sedcrhananya.

Daerah

kesadar2n manusio..J.kEm lin(,:kungan alamnya yang meluas ini,
gilirannya .l.JC\D

l'l~rurtlkan

faktor kontekstual bagi

kompleks percll,:->'tan yan[; 1it.::mukan.

Kompleks' perala tan yang

sejati (otentiJd s(;lllu memiliki dinamika kontekstual se
••
macam .Lnl.

l'2lmre, 1(nya~

n-

-'l
t
fm'JU

. 1
• • sanga t men d asar,
k,a.nc.ango.n
lnl

apabila oranG TIlcmikirkctn kcrr:un;r,kin:m pengalihan kompleks
peralatan seear::: o.n block,
mai-rCllIlai

dilakukr~n

s·<~crti

yang ?ada umumnya bera

oleb nere.r:=l-nega.ra berkembang.

peralatan tic;.J.:': ;.:icrniJ.J, bcpc:iri sendiri.

Kompleks

Dan. karena i tu,

pengalihannya t2np2 menyertakcm faktor-faktor kontekstualnya
akan mempengctruhi (.·fc:ktifi.tasnY:1 sebazai alat, atau .akan
mempengaruhi 'lin:;kunl~",.n f
Piliha:tl. yang sulit.

Or2n~'.

(baca: konteks) -nya yang baru.
Qk.::m terus melakukan optimasi.

Tidak mengherankan k2lau Goullet mengatakan bahwa pembangu

LP
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nan itu merupClkan pilihan yang menyakitkan (cruel choice) •

....
Pilihan ya.ng dirandang ralinp; manusiawi adalah dengan mem
persiapkan 'lingkungan' pcnerima..

.

Di samping kemungkinan
-

memilih komple.ks-I-,eralatan denS,em faktor-faktor konteks
tual yang paling mendekati? atau yang paling mudah diikuti.
Tentu saja, temUcln set(2mp,Tt adalah yan£: paling dikehendaki
karena itulah yanc sejati (otcntik).

Akan tetapi, mana

pun yang akan dikkuti, di situ masuk unsur pendidikan.

IV. Teknolog i

Seb.::-'gai 'komj?lcks peralCl tan I dan makna sosialnya.
yan~

Satu hal

bc:lum h,mY:'lk (untuk tidak mengatakan belum

pernah) dijamin para ahli adalah sosiolor;i kompleks-pera
la tan; pcran dan fun~; si kompleks-perala tan i tu di dalam
kehidupan schari-hari SUiltu kclomrok masyarakat.
bentuk hasil

bU(~aY2""

berkembang o.c'tri
lingkungan ko

bE.~~r,itu

k,~c~c1ai"ln

Semua

juza kompleks-peralatan ini,

tcri(ait lanr;sung dengan alam

~eadaan y2n~

bebas; tiduk lagi sebagai mi

tos, mclainkc1n scb2.Cai SU.:1tu FJ.:;;ntuk ontologik yang membe
ri kebebasan kcpacta

m~khluk

manusia.

Perubahan dan per

kembangan i tu tclah banY2K di to.ndai oleh para ahli.
makna sosialnyu? i:amr'aknyFl. rriasih harus dicari.

Namun

Kalau mung-

kin ditemukan modcl-modeknya sesudah dikenali variabel
variabelny2..
kan bahwa

LP

h'ngc1mat2.n scmacam ini akan dapat menunjuk

kom:,~lcks-I'el'alat,J.n,

yang terutama berhubungan
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dansan benda~bcnda. fisik itu - dan yang ~~1ldian dike
nal dengan sebutan teknoloei'itu ":' ternyata mempunyai
kaitan pula dengan segi-segi non-fisik (nilai-nilai
•
kaidah-kaidah~ dan kepran.:'l.taan).
Jacques Ellul, misal
nya cenderung untuk me-ihat tcknologi sebagai kompleks
peralatan 1t11','..i11 artian ye..ng luas ini.

Di situ, tinjauan

atau telaah sosiologi kompleks-perala tan menjadi pen
ting ~ k2,lau

iXU1

buko.:1 impcl"latif.

Beberapa
, cit"'i (buk,:n variabcl) PEln5:;aruh yang ditimbulkan
oleh kompleks-peralatan sudah banyak dikenali

Misalnya:

kecenderuD,,;an untuk me.ngutanvlk2n r::erubahan (obsolescence);
kecenderungan untuk keserap:Clm2n 5 atau sifat konvergen;
keccnderunean untuk

tengf~elam

dalam kebutuhan akan peralat

an itu sendiri (iklan: ifeedback world l

);

gerak yang 'pan

t2,ng mundur 1 (irreversible) seperti gejala yang diperlihat-

.

Co>

kan dala..m Rcvolusi Industri eli Inggris; di samping menye
ragamkan,

jU(~::1

n".cncipta.kan

keterikatan~

menciptakan batas

batas, dan memungkink2.n ke-terpisa!l-:a.n (privacy); oleh si
fa.tnya yang membebaskan

itu~

kompleks-peralatan (dalam hal

ini 'teknoloLi bnru') i tu daI<:.t mencoIJot manusia dari akar
akar 80sial

bu'~ay2.nya.

orang lain, ciri-ciri 1i

LP

Kalau ingin belajar dari pengalaman
atas~erlu

mendapat perhatian
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Kompleks-;->erCllot;:-m mcnunjuk'kan K:J.i hmnya dengan segi-segi
kclom:.ok masY:J.rakat ~ bahtl1u. dia tidak pernah

sej arah

SUiJ. tu

berdiri

SenUlrJ

.

,.

In,loT1c;

0

meni7(mal pula sejarah kompleks

Tcristimewa dttlam duni. perkapalan ~ meta

pcralatan ini,

lurgi, dan l'crsenj o.taQl1.
an peradaban manus

tam~:aknyCl

Namun?

alur perkembang

menunju.kkan bahwa iicrkembangan kompleks·

peralatan

ycm~ berki~i t<:mdcnF2.iil

lah menj

i c1omin:m oleh' kcmc..m~'uan manusia memandang ling -

nr;olah dan

sec.~ra

i

kungan alam

CC:Ul\I~ur't<1ng;:~n

men~ubah

materi" yakni teknologi, te

(on~:ologik) ~

berx1.s

pulasi dan interfensi).
dan

:1

untukkemudian me-

eli dalcun proses-proses alami (mani
Kemc:uni)Uan mensolah {exploitation)

(konversi) ini telah mengangkat manusia menja

di makhluk y,:mp;

l

::lma t

menguasai' lingkungan alamnya.

Dan

dalam bentuk-·bentnknya yan[" khusus, j\18a 'ama.t menguasai'
sesamanya (politik, ekonomi).

T3.mp'1klah bahwa kemudian ma

nusia terlibat (.1.i::alam masC'.lah besar
komplek-:)ernla tanny3. sendiri.

'Fe

bagaimana menguasai

•

back worlJ'·yangmun

cuI, mendoronp k8 arah kecenderunr;an narsisisme kultural
yang buntu; masuk ke dalam alur lingkaran-setan.
dalam
atau

~'ersoalan

Terjebak

sia:;::\ yanG mcnE:ntukan apa; kekaburan tujuan,

kekurane-mam~.uan

~erutus'''in ..keputusan

men;3ambil'

kul tu
.
ral yang menentukan kelangsungan hidup makhluk manusia ..
Di sini pun masuk unsur ~endidikan.
baga-Iembaga

i<likCln

'tinf~gi
~', '-.t~ ,~~ ~'!: ":':e

LP

Kiranya, di situlah lem-

c:apat .memainkan )eranannya.

I

'j

* *'I; it
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PERANAN ILMU PENG ETPl EU/\lJ UNTlJK MELESTARIMN KEBUDAYAAN

Soewondo

Djojosoeba~io

Institut

Pertani~n Bo~or

I. PENDAHULUi\N·

Jika kita merenungkan keadaan eli sekeliling kita, akan
tampaklah olch ki-ta bahwa lingkungan yang kita hayati
ini dapat kita

bai:~i

lam

2

kategori yang besar, yaitu

yang alamiah (nature) dan yang memrunyai ciri-ciri ke
budayaan (culture).

f~lam

scmesta meli:;.!uti semua beda,

baik yan::s memiliki kehidupan mctu;,mn yang tanpakehidup
an.

Manusia memang jusa termasuk ke dalam bahagian a-

lam semest2.

Akan tetari, kalau kita sudah mulai membi

carakan kebudayaan, kita akan menyentuh manusia.

Di da

lam kebudayaan, manusia merupakan titik sentral.

Tanpa

manusia, kebudayaan tidak akan ada tidak akan terwujud.
Alam, di luar manusia, meruI'akan landasan utama bagi ter
wujudnya, pcrtumbuhcin

perkembangan suatu kebudayaan.

Tanra alam ini, kcbudayaan run tidak akan ada.

Manusia akan menyatu denfan alilln sekelilingnya untuk meng-

1
I
1

LP
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hasilkan sebuah kcbuc1ayaan.

Nilai s'uatu kebudayaan

akan bcrgantun: 1)0(;a kemmn:'uan daya ;ikir manusia untuk
menp;olah alam dan ,::.\an ffi':::D':ubahnya menjadi sesuatu
yang bernilai
bagian) alam

Jadi kebudayaan adalah (se

kebuday.::~an.

yan~~

telah cliolah.

Kal'c:na taraf pengo-

lahan alam atau sebaGian dari alam ini akan bergantung
kepada tarafkecerdasan, yang berarti pula taraf pe
nguasaan ilmu
mempunyai

;~(;ni.~otahuC1n,

:~cn:3al'uh

maka ilmu pengetahuan akan

yang cuku]! besar atas tercipta dan

. tumbuhnya se suatu kcbuclayaan.

II. MANUSIA DAN ALAM SEMESTA

Suatu masa, r2tusan ribu tC'i.hun yang lalu;l manusia dan

•

alam adalah satu

a

Alam tid?,k mengalami perubahan-peru

bahan dcnc;an kcda1:angan/kehadiran manusia. 'Meskipun
sudah sejak 350.000 tahun yang lalu manusia telah mengenal
i, namun baru 340.000 tahun kemudiannya dijumpai tan
da-tanda pembakaran hutan yang disengaja oleh

man~sia.

Pada saat itu manusia telah mulai memisahkan diri dari
alamo

Ia tidak lagi menyatu dengan alam semesta.

Ia te

lah mulai berusaha untuk mengubah alam untuk kepentingan
nya.

Kemudia.n perkamrunqan-perkampungan mula.i terben.;..

tuk.

Pondok-rondok yang terbuat dari tanah bermunculan

membentuk Lcrk2.l1lpungan dan redc$aan.

LP

Pondok-pondok dan
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rumah-rumah ini mencgantikan ,Sua-gun 'teml?at nenek mo
yane mereka.

tin~:;gal

Tanda-tClnda ini terlihat di Asia

Q

Tengah sekitClr 10.000 tahun yane lalu sebelum masehi.
Kemudian perkampungan ini menyebar di scpanjang pantai
Laut Tengah sampai ke Yunani dCln Cyprus.

Di daerah

daerah ci mana perkamFungan ini didirikan, wajah alam
berub~h

yang asli mulai

dan akhirnya menghilang •

•

Untuk mencf:;akkan hidup, :'cnchuni perkampungan dan desa
desa itu mulc..-mu

masih harus menyandarkan 'diri pacta .

hasil perburuan h0wan--hewan liar dan hasil tumbuh-tumbuh
an YClng tumbuh dan terc1ap(1t

(~i

mana-mana.

Diduga, kebi

asaan ini multli b(crubah scki tar 8000 tahun sebelum Mase
hi.

Manusia mul,:-.i mencrnak hcwan-hewan tertentu dan mu

lai menanam

Ini m0rupakan tit
meskipun alat

untuk k.::!perluan makanan mereka.

i·-bij

1:x],lik hubung80n manu sia dengan alam,
yanc mcreka miliki untuk berburu dan

berta.ni baru d,a:at ..:..:ibuat ·lari batu at(1U kayu.

Tanda

tanda ini t,:;rlib;:-:.t di c5.ataran -tinggi Turki dari aliran
sungai Tip;ris

G~;~i,tar

7 I) 0 0 tahun sebelum Masehi •

. Ladang-ladangflcrtanian m(1kin meluas.
mampu mengatasi kuker
gasi.

•

Banpsa

Meso~otamia

c=~cnGan

Dan manusiapun mulai

mengadakan sistem iri

sclama jangka waktu 3000 sampai

4000 tahun sebelum J1ilSd,i (1(..n):,an teratur telah mengubah

LP
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sifat-sifat tanah mereka.

r · . '.
.

l

f'

.. '"

,_

• .'
,

)·1

f

~

.

"U;):~"~7' ;~:.~-; ~:' A~:'; '~a'\"I'
l..)

... )

:..:.....:~_.~,~~~_ ~ \

•

Tumbuh-tumbuhan asli mulai

•

punah dari lildant;-ladang ·mlllai tergantung kepada sistcm
irigasi.

Peradaban irigasi ini juga kemudian dikenal

di Afrika Utara,

PGru~

India Uta.ra, Tiongkok dan Keksiko •

•
Sakitar tcthun 1100' sebelum Ha s(~hi orang ·mulai mengenal
baj ak yang terbu;l t da.ri be si.

~ temukannya

Dengan

bajak

dari besi ini? yanz mamI'u membalik dan mengerjakan tanah
yang kera.s berikut l'umput-rumputnya yang lebat dan ulet,
maka

ladang-lad~nB

palosok yang

pertani3n mulai menyebar ke seluruh

seb~!lumnya t

ak dar;at dijamah oleh alat

alat yang terhu.at clari batn maul,un dari kayu.

Ladang

ladang [crtnnio.n ini untuk b(;1-)crapa ratu s tahun kemudian
masih subur, karena bajak-bajak yang terbuat dari besi
ini -.- mGskipun dClpat menf::c:lola tanilh yang masih perawan
tak cla;;a-t membalik t:1nah terlam:t,au dalilm sehingga tidak
menimbulkan kcrUS3.kan-kcrU3c1kan tanah.

Tetapi kemudian

perubahan··perubaha.n toh terjadi juga demi kepentingan
manusia itu sendiri.

Cara-cara menernakan domba pada be

berapa bari'1n c1unLl (s(;~'erti di Spanyol dan di Italia Se
•
latan sekitar tahun 1300 scsudahMasehi) telah mengubah
tanah-tanah yang semul:::: ditumbuhi oleh 'pohon-pohon dan me
rupakan sebuah hutc!l y::.n[.:; lebt'.t.

..

Tanah··tanah i tu menga

lami crosi clan '!::idak 12.;:" i r:I'oduktif.
.'.

r----:-

LP

1

,.
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•
Dengan mening]t::cltnya kecerdt:'san manusia dan kebolehannya
membuat kapal, kebutuhan akan kayu meni"ngkat dimana-mana.
Pohon-pohon

yan~

tin:~i

besar dan

telah menjadi sasaran

rembuat.;-m kal=,:'ll-kapal yanr:; beI'akibat terganggunya keles
tarian hutan,
bakar serta

KC1.yu-kayu ini dipcrlukan pula ur'ltuk kayu
iumpankan ketun~ku ··tunt\ku untuk pembua tan

alat-alat dari bGsi dan jup;a untuk peru~han.

Sementara

itu, banya.k hut,,_n .. hutan yang hilang dan berubah menjadi

•

ladang-ladan::::; ;)crtanian.

Pada tahun 1500 sesudah Masehi,

yang dirandai sebaq'ai bcrmulanya jaman modern hutan-hutan
di Eropah yan" :::tda hc'.nya. meruraJ<-an sisa-·sisa hutan-hutan
sebelumnya.

Pola yant Si:'..mcl

.J.t2U

hamrir sarna juga terjadi

di Tiongkok, Pakistan, India dan juga ,1i tahah air kita
atau scbahagian dari tanah air ki tao.
se:~'intas

dikemukakan untuk secara
mana keholehan
pat mcncuds:'li

l;(~rpikir
(1;.'.11

;..-'lan

mcmbGri gambaran bagai

tin~;kat

mcngelolc.l alaTIl.

Ilustrasi di atas

kecerdasan manusia da
DC!lcan demikian, mela

lui perubahan clem renr:elolac"ln alam ini timbullah suatu pe
,~l

radaban yans

hakckatnya jura merurakan suatu kebuda

yaan.

III. ILMU PENGETAHUAN

Untuk mempclaj2ri alam semesta ~ c:iper'lukan seperangkat
alat untuk mengcnali lcbih dekat dan lebih mendalam alam
di

LP

sekclilini~

kite..

l\la t

ini ialah ilmu pengetahuan
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mcngenai alam ~ at<3.u rin:3kasnya

ilmu ::enGc:tahuah alam.

Alam sE:'ndiri mCInrunyai ciri-ciri yan[; khas ialah ketidak
i:ctapan dan s81alu be:rubah dan bGrsifat scmentara.
mua kejadian ,11. nlam yan;;
ia sclalu (tinamis \'}i11am'

(~iami1ti

,,,:~pd,;'lIl

i

bertumru.

na.mpak tidak statis;

sclcllu bcrubah dan berge

Pada kcnyat'::,.:tn-kenya-t2.an in

rak.

Se

ah ilmu r;engetahuan

Inmu ini tidak saja sebuah alat untuk mempe

laj ari ala_m s,;;mcsta.1i dala:n kc.:idaan yang kini tetapi
k~j::lcli;:m

juga t
tanr~

r;\mjelmaan (het worden), ten

masa de:'an? tentctnrr, pCY'uhahan di=m tentang gerak.

Ilmu pong I:::t,J.l'lui:::rc

;'1.i:.~I'1

tans scsuatu ~ -[,,:t"' 'i
penjelasan tent

k' SiljR mcmbuat diskripsi ten-'

t
i,~:

jU::Cl akan memberi keterangan dan

scsuatu itu.

Penjelasan ini diberi

kannya dcnrr,rm c.;::ra ::1ld'umusk,"in. Sll·:;,tu teori yang sesuai de
ngan

pcnsc::m2tQn"';i~n,>:i:Ui1a.t2n

dapat portent

-T'C'rt {:;;

yaIli~

d;ilakuk(,tn dan tidak ter

.an di clalam penj elasannya.

Ilmu [)cn\1;ctahuan r'lasa klni sclalu mencari hubungan anta
ra satu zejala
perhitun~an

ojala lainnya, mclalui perhitungan
an:·;ka-anGk~":

mu per'£; (;t:ahuiIE aIm']. s

Semua fenomena di dalam il

lu (icoba untlJ.K dij

satuan"sc:tucn yi'.-:.n'-· (:ar;at di;,:\.ur.

skan dengan

S0j Cluh mungkin pernya-

taan-pernyatnan clcmgan rumUScln-rumusan alam orang akan

LP
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selalu munrkin untuk membuat perkiraan-perkiraan da.n
ramalan-ramalan (perubc.han cuaca ~ r)roduksi air susu
sapi pa?a suatu masa laktasi; pertumbuhan pEmduduk pa
da kurun waktu tET'ltentu dsb.).

/'1. 1 ant sendiri mempu

nyai hukum·-hukum yang didnutnya dan kejadian-kejadian
tertentu selalu berulang kembali.

Kalau manusia me

ngetahui dan menr,uasai hukum-hukum tersebut maka iapun
akan dapat rnenr;et2hui y:cjadian dan peristiwa apa yang
akan terjadi.

Dt::nr:;t:m demikian rercobaan-percobaan (eks

perimen) dapat dilakukan eli dalam ilmu pengetahuan alamo
Adanya hukum-·hukum yang C!.ia.nut oleh alam semesta dan a
danya pengetahuan d,:m penguasaan hukum tersebut oleh ma
nUSl-a telah menYGb:::.bk,1n manusia mampu menciptakan teknik
teknik tertentu untuk menp;uaoai alamo

Ilmu penr:etahU2rl aJaI!! condone lebih
tungan-perhitun,~;::m

mensutamak~m

perhi

kuantii:a. tif dan sering mengabaikan

ni12i-nil2.i yanl.T, bcrsifClt kuC'.lit,;:.tif. ·Di samping itu
ilmu pengc:tahu2.n alam mcnjurus untuk menciptakan sesuatu
kebenaran di dalam h..:ntul:-bcntuk dan struktur yang meka
Suatu dunia yang c'!iciptakan menjadi sebuah dunia

nistis.

dengan kehidup,3.n yanG mekcmistis ~ bukanlah suatu tempat
untuk hidup yang
lah menj

m8nyenan~kan.

i alat unt11"k

men(~cnal

Ilmu peneetahuan alam te
dan menl1etahui alam itu

st:ndiri, namun I-'ada :;::.ihak lain ilmu ini juga merupakan

LP
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alat untuk menguasai dan menaklukan alam semesta.

Salah satu contoh penguasaan. B . mu pengatahuan terhadap
alam adalah hal l'eningkatan produktivitas tc.nah.

Pa-·:

da saat ini mC1.lLUsia telah'mcnggunakan sekitar 40% tanah di
di planet bumi untuk kcpentingannya.

Neskipun secara

teori tis 60% t,J.nah di plane.t bumi masih kosong, tetapi
sebahagian besa!' tanah yanr; tersisa ini terlampau dingin
atau terlampau k8rine; 2 terlampau panas ataupun terlampau
bergunung-gunung.

Kcadaannyapun tidak cukup baik untuk

pertanian atau:,un untuk tC:!D-pat tinggal.

Kecuali kehilang

an daratCln-dm'lo.tan ve'3ctasi? planet bumi selama ini juga
telah kehilan;:;an

ortip;a bahan-bahan organiknya.

Ini

menunjukkan bahwa. sumbor-sumbcr untuk kehidupan telah men
ciut, sed,::mr:;kCln jumlah penduduk kian bertambah banyak.

Di dalam abad ko-20 kota-kota metropolitan mulai t'limbuh
dengan pesatnyLl..

Pertumbuh;:m ini mengakibatkan hilangnya

,tanah-tanah yang ·t2.dinya menghasilkan pangan.

Ladang

ladang ierbuka telah berubah menjadi tempat berdirinya ge
dung ··r,edung dan b::tnr,unan-banruncm lainnya,

Sementara i tu,

dengan menurunnya jumlah tanah-tanah pertanian dan mening
katnya jumlah pcnduduk, d'lnia selalu berusaha untuk mening
katkan hasil dan i)roiJuktivitas tanah-tanah yang masih da
pat digunakan.

LP

Untuk keperluan ini ilmu pengetahuan telah
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memberikan $'lh,:1ffinY2.

•

AdcJ. 1+ cara;c y2.ng di pakai untuk

meningkatkan hasil-hasil t::'!.nah pertanian ialah dengan
jalan l'emupuk'm~ ~~en:.~rlwasan sGcara kimia terhadap se
rangp;a dan t::'!.n:uncm peru sak lainnya, mekanisasi perta
nian dan

peninc~ko.tan

sistcm irigasi..

Dasar-dasar pe

mupukan ini L"llah di temukan nya makanan (m,J.trient)
yang diperlukan untl1k pcrtumbuhan tanaman oleh Justus
von Liebier

2bad kc-19.

Clcl12In

Pemberantasan serangga

dimungkinkcJ.n:'l mis211nyu ~ ,:enJ"J.n ditemukannya DDT oleh
Paul Herman Huller :J2.lo..m ·tahun 1948.

Kedua macam contoh penemuan di dalam ilmu pengetahuan
alam yang dikemukakan di atas, yane dapat meningkatkan
produksi'ran";anJ bUke.nnya tidak membawe. akibat-akibat
sampingan lainnyC'..

Polusi yang diakibatkan oleh .DDT

dan pestisicta lainnyt:. bukcmlah

meru~akan

isu baru yang

mencemaskan ?,;trc1 ahli lin:;kungan (cmvironmentalis)
yang mendambakan lingkun[,:an yang bersih dan segar.
SUI" nitror.;en
nya

y~lns

terting::~al

lakukan.

Un-

terdClpat di dalam pupuk tidak seluruh

di ladang pertanian tempat. pemupukan di-.

Sebaha~,:ian

dari unsur nitrogen ini akan tercu

ci oleh huj.3.n dan akhirnya akan sampai ke sungai, danau
dan lautan.

Di

t~mpat-tempat

ini pemupukan pun akan

terjadi meng&kibatkan tumbuh suburnya ganggang-ganggang.
Demgan meninr;katnya rolusi :'Ianfman9; pada suatu daerah
perairan, dcln air C'.kan menjadi kotor (berlendir dan ber- ..
...

LP
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warna hijau kotor) dan sebahagian besar oksigen'di da
lam airny,l. digunakan oleh g-'1.nSS,3.ng-ganggang ini untuk
s(:hing~a

kehidupannya

mcngakibatkan ikan-ikan tertentu

dan hewan-hewCln akuatik lainnya musnah.

Kalau 'air yang

telah I')enuh c:itumbuhi olen f;an::;gang ini akan dipakai
untuk konsumsi manusia scb<1f,cd air minum, maka pember
sihannya dtSnge.f1. care. kimia akan menelan biaya yang,le
bih besar 12.S: i ,

llmu p(;n,setC'.huan telah pula menycc1iakan al ternatif lain'
di dal(3.ffi ma salah I,enyecliaan kebutuhan manusia.

Jika alam

tiElak mcnYGdiak2n atuu tLi2.k mencukupi kebutuhan manusia,
maka m.:musia harus mcmbuat sendiri serat-serat sintetik
untuk

p8li',blE~,ti'.n

['ahe,n pi1ka5.,:m (synthetic fabrics) untuk

menS;3Clntikan kar':lS ,don wol.
karet

alc3m~

kertas.

'Karet sintetik menggantikan

;jan plasti}:: h.:m,Y2k menggantikan kayu dan

Namun dcmikian c;fek sampinsannya toh masih sela

lu kita rasaJ<:un.
en(~l"'=i

manfaatk,:m

KiJ.pas, misalnya; disintesa dengan me
mt'.t,"'.h;:::.ri dan transformasi susunan kimia

nya yang mompunY.c"li rClnta,i r.':'njang c1ilakukan pada tempera
tur yang rcnrj,3.h.
bakaunya

,

.

~)li1S,:",nya

S.::;l:;alikny,:J. serat sintetik yang bahan
ber.~si11

rupakan sumber-sumber y<lng
m~rlukan

tid,~lk

dap2.t'diperbaharui) me

energi dengan temperatur yang cukup tinggi

untuk proses

LP

cL"".ri petroleum atau gas (me

pen~olahannya

dan semuanya ini mengakibat
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kan polusi.

Jadi ilmu peng(:::tcthuan telah mcmungkinkan peradaban mo
dern, jika ia mau menyediakan kebutuhan-kebutuhannya
tanpa mengguna.kan bahan--bahan yang alamiah (natural pro
ducts),

Nalllun~

kemampuan ini ternyata harus dibayar

mahal dengan tim;:'ulnya akiba-t··akibat sampingan yang se
benarnya ti.Jak eJiinginJ:an.

IV. FALSAFAH KEBUDAY/u\N.

Untuk dapat menarik hubungan antara

alam~

manusia dan

kebudayaan mclalui ilrl1u pengetahuan, herikut ini akan
dicoba sedikit rnengetengahka.n falsafah kebudayaan mes
kipun hanya sepintas saja.

Di dalam ilustrasi terdahulu telah dicoba dikemukakan
hubungan ant£lra manusia dan alam semesta serta peranan
manusia untuk mengelola alam berdasarkan .kebolehan pe
mikiran dan kecerdasannya.

Telah pula dikemukakan se

belumnya bahwc. kebudayaan hanya mung kin ada dan tumbuh
kalau manusia itu ada.

*

Dan faktor lain untuk tumbuhnya
ialah adanya alam,

suatu kebudayaiJ.n -- selain manusia

karena alam merupakan de,sar dan bahan untuk terwujudnya
suatu kebudayaan.

Kualitas dari bahan yang disediakan

oleh alam atau yang: dipilih oleh

manusia~,

dan pula cara

~....~,o-._.._
i

LP
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pengolahan bahan ini, akan menentukan mutu dan kua
litas kebudaY"ian yang dir;asilkannyiJ.o

Cara pengolah

an ini akun dilanclasi oleh kecerdasan, pengetahuan
dan pengaluman si"pengilahny,J.o

Sebp,gai disebutkan

sebelumnya, jr,~:mll sia secara '..rtuh, tidak saja diri~ya
sebagai benda atau
lah j iwanya (.?,an

jas~d

yang hidup tetapi juga mengo

:f'eras2.f~nnyiil

0

DisiniL-1.h citra dan ke

cerdasan akan tumbuh untuk dapat menghayati keadaan di
sekelilingnya.

Untuk terwujudnyZl kebudayaan diperlukan kerja.

Kerja

diperlukan untuk ,nengolah alam baik berupa kerja fisik
maupun berupa kerja otako
tidak akan turnbuT10

Tanpa

kerja~

suatu kebudayan

Sering kita deng2.r bahwa semus. ker

ja adalah kerja kebudayaan.

Kerja it'U mempunyai tujuan

yang jelas, apakah itu hasil kerja seorang intelektual,
dari seorang petani, dari seorang tukang batu, ataupun
dari seorang seniman.

Basil kerja ini tidak pernah me

rupakan hasil kerja scseorang saja, meskipun ini terja
di di dalum suatu kalangan atau golonsan yang masih pri
mitif (penduduk di pedalaman Irian atau kepulauan Nias).
Makin rumit dan makin anggun suatu kebudayaan makin banyak
dibutuhkan kerjClsama di antara pengolahnya.

Kebudayaan adalah suatu hasil usaha kolektif suatu masya

LP
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rakat) bukan usahc; perorangan.
suatu masalah produksi
si.

saja~

Kebudayaan tidak hanya

tetapi juga masalah konsum

Konsumsi yang bagaimana, ini tergantung dari hasil

kerja

itu sendiri.

Manus:i.<l. selalu mene;olah alam dengan tujuan tertentu.
Manusia selalu J!1.8I:."lpunyai tujuan di dalam setiap kerja
nya.

Tujuan ini ,'lkan membuahkan dan mem'mbuhkan suatu

bentuk di dalam pekerjaanY<l..Apa yang insin dikatakan
disini ialah bahwa b.:.."'.gaimanapun sederhananya, hasil su
atu kebudayaan sel.:11u 'Jiland,~si' oleh suatu pemikiran
dan inteligensic1.

Di sini suatu ide atau gagasan di 

transformasik3.n menji:lCli suatu hasil yang nyata.

Karena suntu kebud,:lyaan adalah hasil kerja manusia se
bap;ai hasil mengolnh alam,' maka pada s'ttiap kebudayaan
melekat suatu nili'll s2s11ai dcmgan tujuan yang melandasi
nya.

Nilai-·nilai ini c1ari::t bE.:'rnilai seni ~ ilmu pengeta

huan, nilai sejarah) niL3.i politik dun sebagainya.
Hasil kerja manusi:1. yang berupl1 kebudi:tyaan ini dapat pu-.
la dikomunikasikan nilai-nilai kepadC'. generasi yang akan
datang.

Denqan perk2.tt1::1n lnin 9 setiap generasi akan se

lalu dapa t memnharai clem men[;'l<;rti j iwa- generasi sebelumnya
dengan mempelajari kebudayaannya yang ditinggalkan itu.

LP
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Kebudayaan itu t

Lf8

.-.

2.k selalu hnnya dapat diartikan se

cara umum saja.

Suatu kebudayaan tertentu dapat dipisah-

kan dari kebudayann lain oleh suatu tempat atau waktu.
Kita

kenali~ misQlnya~

apa yang

dise~ut

kok kuno dan kebudayaan Yunc:mi kuno.

kebudayaan Tiong

Di dalam kedua j e

nis kebudayann ini dijumpai beragam pereedaan.

Salah sa

tu diantaranye. ad,:llah al,am di tempat kebudayaan i tu twn
buh.

Karena alam yang berbeda dimana alam merupakan 00

han baku yang diolah manusia untuk menghasilkan keblidaya ...
an, maka hasil kebudayaanpun

~erbeda

pula.

Karena itu

nilainyapun akan berbeda.

v.

SEJARAH.
Peradaban, jadi juga

ke])udayaan~

sejalan dengan waktu

dapat berubah dan m13mang akan berubah.

Dengan perka

taan lain, kebudayae.n mempunyai suatu sejarah.
ki ta berhicaro. m

Kalau

enai sejarah) ini berarti bahwa

kita membicarakan, men€ l aah

e,tau mempelc_jari sesuatu

i

masa yang telah lamr:,au.

Nanusia berharap bahwa - ia da

pat bela.jat! duri k(;j2.diAn--kejctdian yang- terjadi di wak
tu yang silaro.
yang sudah t
sa silam, maka

1""i-:l:3i". kini adalah penj elmaan dari rnasa

K:::tlau manu sia mengetahui keadaan rna
bc:rhat'ap bahwa ia akan dapat lebih rne

mahami masa kini dan berharap akan dapat lebih baik dan
lebih tepat meTI'Selola masa kini.

LP

Ketika kebudayaan rnu
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lai tumbuh, di si tul.ah sarah juga: mulai membentuk
dirinya.

lJika manusia ingin mengetahui bagaimana keadaan masa
terj<J.c':i~

kini ini

maka manusia mau tidak mau harus
sc~l:elum

menelusuri keCldaa.n

sebelum masa kini telah d
terus inr:in

men~;2tn.ht.d.

masa kini.

Dan kalau keadaan

etahui, manusia masih juga

masa-m{tSQ sebelumnya lagi, dan

beg i tu seeernsnyu. schin.':,::::r,a manusia akan memasuki masa
silam lebih j auh

Telah dikemukakan

12.f~i.

1.::1.})"'73.

kel::uc1ayo.an i tu bergerak dan be

rubah. Penyebab perubah2.n ini adalah manus

Karena

pencetus kebudayac:.n Cl(lnle.h Htanusia, maka manusia pulalah
yang mcnyehahkan peruba.hnn scsuatu kebudayaan terjadi.
Dan pada gilir('.nny;:c1.:; mcckipun lamb2.n) kcbudayaan akan me
ngubcth manus

Untuk mempe

.:1ri kcDuJaY;:'·"ln mcltl.lui scjarah, diperlukan

data-d2..ta dari mus:."\. sili'::m.

Kebudayaan masa silam yang

masih menine[;nlkcm bc}:as ·<.ktm muc1Cl.h dipelajal'i.
data yani:r,
diri

k~~

mc~rur'(1k.:::.n

clalam

berupa alat

11:

i)(;nin'~();C'.lu.n
ITl3.CC:..ffi

kebuQClyaan merupakan

dJ.n rar;am bcntuk, misalnya

untuJ,: mela.kukan sesuaru p'ekerjaan

(seperti alat I'crt"nian ~ :llat

LP

Data

buru2m dsb.), senjata,
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gedung-gedung~

lainnya.

lukisan-lu~isan,

patung, f6ssil dan lain

Di samping i-tu pcninggalan-peninggalan sapat

pula terbentuktulisan, baik yang ditulis pada masa ke
budayaan itu scndiri (tuliscIl pada daun lontar, prasas
ti) maupun

tulisan~tulisan
bu~<:cm

ca tatan y;:mg

dalam bentuk berita-berita,

mcrupakan sumber pertruna dari seja

rah sesuatu kebudayaan.

Tulisan-tulisan di dalam bentuk

kedua ini harus·tGrlc-:bih d.::thulu ditcliti akan hal kebe
narannya.

Sejarah, pada umumnya? mempunyai dinamika,. Kedinamikaan
ini disebabkcm juga oleh manusia.

Kalau ki ta membicara

kan dinamika dari sesuatu seja17ah, dalam -hal ini sejarah

•

kebudayaan,

mak~

ada kekuatan yang mendorong manusia un

tuk menggerak::lT1 sejarah i tu ~ yai tu kekuatan alamiah aan
kekuatan yang bersifat

idIE~,'11istis.

Kekuatan alamiah

ini bersumber \Jari alam sekelilingnya, yang bekerja dan
mempengaruhi manusi2kebudayaan.

(~.o'-ri

luar untuk menumbuhkan suatu

Kekuatan alillllic::h yang lain (yang kedua)

bersumber dari deJ..la.m diri m2.nusia sendiri, yaitu 8ifa1:
sifat manusiawinya yang berkemumpuan untuk peka terha
dap'

lin~kunag

di mana ia hidup, dan kemudian memberi

kan respph secu.ra alamiah terhildap lingkungan yang mem
pengaruhinya.· Kekuatnn lain yang mendorong terjadinya
suatu gerakan pan perubahan eli dalam sejarah, seperti

LP
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1

yang disebutkan diatas, adalah idealisme yang ada pada
diri manusi~.

Ide inilch yang mengeerakkandan merubah

sejarnh dan kebudayaan.

1
:1

1
Kelompok lain bcrpendapQt bahwa pendorong dinamika sejarah adalah rasa keagamaan pada diri manusia.

Di sini

dirasakan benar adanya kckuatan di luar jangkauan manu
sia dan alam, yanp, diyakini akan mempengaruhi berbagai
ragam kcjadian,

Kelompok ini mempunyai anggapan bahwa

tanpa rasa kaeumaan, manusia akan tctapberada di dalam
masa dan taraf jahiliyah.
maka

'manu~ia

Jika rasa keagamaan ihi punah,

akan kembali ke zaman jahiliyah dan akan

punah pulalah

kemanusia~n.

.

O~~h

karena itu, kelmmpok i

ni beranggapan bahwa karena keagamaan merupakan kekuatan
pokok diri manusia -- sedangkan manusia adalah titik sen
tral di dalam suatu

kc~udayaan

-- maka kcagamaan pun

akan menjadi pusat dan titik tolak kebudayaan Ftaupun pu
la sejarah.

VI. KESIMPULl\N.

Penulis telah mencoba secara sepintas untuk memberikan
ilustraii hubungan antaramanusia, alam semesta dan
kebudayaan, yang dijembatani oleh ilmu pengetahuan. Pe
ranan ilmu penr,etahuan ini penulis batasi pada ilmu
pengetahuan

LP

alam~

Ini tidak berarti bahwa ilmu pengeta
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huari lainnya, yakni ilmu pengetClhu'an sosial tidak ber
peran terh,:1dap pertumbuhan sesuatu kebudayaan.

Pende

katan melalui ilmu penr,etahuan alam penulis ambil, de
nean

~sumsi

yang penulis kcmukakan bahwa kebudayaan a

dalah alam yang tclah diolah (culture is een bewerkte
natuur).

Illustrasi telc.h pula diberikan untuk meng

gambarkan bagaimana ilmu pengetahuan alam dapat membe
rikan pengaruh dan dampak terh::t(iap peradaban, dan de
ngan sendirinya JUGa terhadap kcbudayaan.

Untuk menge

nal, mcncintai dan mampelajari kebudayaan-kebudayaan
yang merupakan peningr,alan atau warisan generasi sebe
lumnya, manusia harus menengok masa yang telah silam.
Disini c.isiplin ilmu penrr,etahuan sejarah ikut pula ber
peran.
•

Di Indonesia kebudayaan-kcbudayaan banyak yang masih
bersifat ritual.

Hal inilah yanG mcndasari penulis un
•
tuk mengetenga.hka.n keagamaan (moskipun hanya beberapa
baris) sebagai suatu kekuatan dan penggerak sejarah dan
kebudayaan.

Ini tidak selalu berarti bahwa kebudayaan

ini bersifat mcnduakan Tuhan Yan,S; Mahaesa.

Kebudayaan

kebudayaan yang bersifat ritua.l sererti ini sebenarnya
berasal dari suatu masa ketika manusia masih menyatu de
ngan alam, yalah ketil,:a manusia masih menganggap diri
nya bahagian dari alamo

LP

Oleh karena itu manusia waktu
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i tu mengangg('lp bah\>la alam sGlncsta l.nisuci, sakral yang
dihormati, dipelihnra dan dilindungi sebaik-baiknya.

Upacara ritual sebelum panen, sebelum pohon ditebang atau
sebelum hasil perbupuan diolah, sebenarnya tidak lain dari
pada rasa satunya manusia dengan alamo

ltulah pratanda

rasa syukur dan terimctkasihnya. kepada alam, "the mother
c~rthl'l,

yang' telah merupakan sahcibat dan pemberi hidup.

Mengapa memotong padi harus dilakukan satu-satu dengan
\

ani-ani, inipun ti(lak lain learena didasari bahwa manusia
adaLih bahagian darialam itu sehdiri.

Oleh karenanya alam

(dalam hal ini pcmotdmga""n padi) harus dikelola dengan
lemah lembut dan kasih sayang.

Dua puluh tahun yang akan

da tang, karena. pengnruh ilmu pengctahl.Fln, mungkin ritual
isuc pC1.:1a waktu panen scperti ini suclah tidak akan ada
lagi.

SemuCl panen tidak la.gi clilakukan c:cngan ani-ani,

tetapi cukup:li:.-Jv,'bat dcngan sabi t atau dengan. mesin.

Y

Tokoh- "Det'Ji Sri;l ('1.an laeu IIpotong padi il bagi manusia gene
rasi mennatang h,::nya akCln tin8ga.l sa tu coritora tanpa da
pat melihat sendir>i apa yang dikorjakc:m.

Ketika manusia

masih meras,::. satu dcngCl.n alcun ,u12JIl merupakan sahabat, me
rup<ikan kawan y.2ng tic':ak

;.·~o.pat

tcrlepas dari dirinya.

Tetapi sckaranp; m.:musia hanyu sekc:·jar pengolah (kalau tidak
p cngru S2. k ) a lCL'TI .

LP
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Kalau kita kemtali kcpadCl ju·Jultulisc1.D ini, yaitu Pera
nan Ilmu

PcnG8t~lhunn

Dalill!.l. Nelcstarikan Kebudayaan, maka
«();t:.:sehic(~cni.s wa tense happen )

ilmu )cn.:,e::tahuc"::.n scja.ra h
akan mcmbcr,ikan sumbanr';Ctn

yC.~n[';

lestarian ketuclaY2an ini.
harus tid.::.k

S(~k8d2.r

rcntinz eli dalam usaha pe

Ilmu penS8tahuan sejarah ini

menc;ungkZlpk2n segi sejarah saja ten-

tang kebwJCl.yiJ.ClD, tctapi

t(~rmasuk

pula pcnulisan, ungkapan

dan peng,f:-;unaan ka ta--kcttCl, danikian rupa sehingga menarik
semua orang (termasuk orLln.:;

L~Wi1TIl.)

untuk mempelaj ari kebu-

Jayacln tcrtentu.

;; '*

";s'~ ;~~ -1~ i~

:l; ie

•

•
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KEBUDAYAAN NASIONAL

Umar Khayrun
Universitas Go.j

Mada

I. Kebutuhan Ak::m Suatu Ekspresi Kolektif yang Baru.
Kebudayaan nasional adalah konsep yang baru.

Setidak

nya bagi negara baru yang sedang berkembang.

Agaknya

konsep itu muncul bersamaan'dengan kesadaran untuk mem
bangun suatu negara kebangsaan.

Pada 'waktu masyarakat

masyarakat lama bersepakat untuk bergabung dan mernben
tuk suatu negara kebangsaan,. tumbuh pulalah suatu kehen
dak untuk

menem~kan

samaanyang baru.

dan menumbuhkan suatu nilai keber
Disini d

lukan suatu nilai keber

samaan yangdisepakati oleh segala unsur yang mendukung
dan menyangga negara kebangsaan itu.
~n~adalah

Nilai kebersamaan

nilai yang diharapkan akan memiliki daya-cakup

yang lebih luas dari nilai kebersamaan yang dikenal se
t

belumnya, yang tentunya. hanya mencakup

•

batas-bata~

masya

rakat lama.

Kebudayaan dapat juga diartikan sebagai ekspresi kolek
tif manusia dalam menciptakan pra-sarana dan sarana yang

LP
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diharapkan memungkinkan kelestarian hidup

komunitCisnya~

..

Pada waktu komuni tas i tu masih merupakan lingkungan
yang terbatas, ekspresi itu juga terbatas untlik memuas
kan tantangan yang dihadapi komunitas setempat itu saja.
j

Meskipun kebudayaan mengisyaratkan suatu proses yang

I

bertahap dan makan Haktu yang lama, toh masyarakat lama

j

itu pada

p tertentu mampu memantapkan kebudayaannya

menjadi suatu milik yEmg diaku'i oleh seluruh masyarakat
nya.

Mungkin rl.ari pemahaman proses kebudayaan yang de

mikian muncul is-tilah "masyuraka.t lama yang tradisional"
(old tradisionClI societies).

Dilema kebudayaan nasional adalah dilenuna ilekspresi kolek
t

II

itu.

Dapatkah dikembangkan danditemukan ekspresi ko

lektif (sebagai syarat.terpen1:ing kebudayaan) dari unsur
unsur yang sebelumnya telah mampu menegakkan ekspresi ko
lektifnya sendiri dengan memuaskan?

II. Kebudayanl1 Nasional dan Kebudayaan Kelompok Ethnik yang
Terbesar.
Indonesia, sebagai negara kebangsaan yang baru,jelas
I

kalau mengalami persoalan yang sarna dengan apa yang te
lah tersebut oi atas.

Kelompok-kelompok etnik yang be

gitu banyak, dan yang masing-masing memiliki pengalaman
pengembanean kebuaayaan tersendiri yang beragam-ragam
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i tu, adalah ]<:elompok .. kelompok etn·ik yang

a~

semula

dengan sadar ingin secaru bersama membangun suatu negara
kebang saan.

Sumr.)ah Pemudi1. Qdala·h

si kolektif ten-

tang i tikad pcmula~ln unt{lk berkebudayacm nasional itu •
•
Akan tetapi)

;~enaj

emuk3n kebudayaan yang ternyata tidak

seimbang di ka.langcLll masyara};:a t
kat etnik yl.ng

Ill,:'].j

la.ma (masyaraka t-masyara

ernuk) yang' menclukung negara kebangsaan

itu pacta suatu j[ctika Cti.::.PClt menirnbulk.'1n masalah yang men
dorong orang untuk mempertanY<lka.n dasar-dasar atau pega
ngan
yang harus dipakai untuk mengembangkan kebudayaan
,
nasional sebagai suatu ekspre

kolektif.

Kesediaan

masyarakat Luna untuk menerima suatu supra-struktur seper
ti kebudayaan nClsion<J.l itu ternyata mengalami proses yang
tidak selalu lancar, juga dalam pelaksanaan interpresta
sinya.

Sebagc>..i. contoh

disebutkan hal penerimaan

bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa nasional.

Ini jelas

merupakan it.ikat penerimaan bahasa itu sebagai suatu su
pra-struktur.

Akan tetapi, pada waktu bahasa itu sudah

makin jauh memasyarakat sebagai satu bahasa nasional,
masyarakat mulai mcmpertanyatakan I1bahnsa Indonesia yang
baik i tu yang berkaedah bahclsa bagaimana? II • . Pada waktu
unsur-unsur ballas,,,\:,

(sebag~i

bahasa milik kelompok

etnik yang paling besar di kcpulauan ini) mulai banyak
memasuki bahasa Indonesia -- baik dalam wujud kosakata
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dan idiom, maupun dalam wujud tatil.-bahasa atau bahkan
ekspresi metafora

pad,:::. ',]uktu i tu pun orang mulai mem

pertanyakan scberapa jauhkah scsungguhnya bahasa daerah
dapat mempc:mgaruhi proses pembcntukan bahasa nasional.
Dengcl.l1 perkl1taan lain dipr::!rtanyakan seberapa jauh unsur
budaya masyarakat L.una dibolehkan raeinberikan pengaruh
yang menentu}:il.n bagi PQmbcntukan kebudayaan nasional.
Dilema kebudayaan nasional sr,:;bagai pengejawantah satu eks
presi kolektif seperti dike.Tflukakan di atas lalu menjadi
sangat

r(~levan.

Apalagi bila kensep budaya itu rrienyang

kut bidang lainnya yang amat

menen~ukan

seperti konsep

budaya tentang kekuasaan, tentang pembagian kekuasaan,
atau scni-pem8rintahan (statecraft), estetika kesenian
dan tata-krama kehidupan.

MC':.1<:a~

pertanyaan-pertanyaan

seperti yang pernah dilontarkan terhadap pengaruh unsur
daerah ke dalam bahasa nsional pun

lalu bisa diren

tangpanjangkan lebih j auh lagi.

DCllam pertanyaan-pertanyaansemacam itu

5

agaknya, seca

ra implisit juga dipertanyakan berapa jauhkah sesungguh
nya kelompok etnik yang b'esar dan yang pula memiliki se
jarah pcrkembangan kebudayaan 'yang panjang dibelakangnya
itu akan

boleh diakui memiliki semacam kesahan untuk

menentukan ·arah dan warna satu kebudayaan nasional?
Dengan dimensi persoalan yang demikian, konsep sementara

,
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p2mimpin tcntang kc1udayaan nsional sebagai "puncak
puncak kebud<lyo..aTl d:J.<:-::rah'l la}.u menjadi sangat nisbi.
Sebab siap.J.kah
tentang

.g akan mnnentukc'"m, misalnya, kri teria

!lkepuncqJ·~anl1

suatu eksprcsi budaya lokal dn

tuk bisa di tentuk::l.D . sebagai

Na~ional

III. Dibutuhkan Komunj.kasi
Kebudayaan

ns.ional~

budayaan nsional?

Yang T(:;;rbuka.

agaknya, mengisyaratkan suatu sikap

terbuka dan kcsabaran.

I<1 juga mengisyaratkan suatu pro

ses yang panjang penuh dengan tahap-tahap "to take and
~ive!l

ant2.ra unsur-unsur budaya pend':lkung negara kebang

saan i tu •

Dengan

demikian~.

agaknya) komunikasi nasional

yang !crbuka dan dalam tinggi merupakQn syarat yang pen
ting (akalau tidak terpc:nting) bagi tercapainya kebuda 
yaan nasional sebagai peng
satu bangsa.

awantahan ekspresi kolektif

Komunikasi nasional yang terbuka ini dapat

dila.ksanakan lewat bcrbagai

1!venu(~Sn

yang sudah ada; mi

salnya lembaga··lcmbaga eksekutif 5 logisle.tif dan yudisial,
sekolah dan universitas, atau berbagai e1<sprcsi kesenian
dan berbagai forum yang lain 1agi,

Dari berbagai kesem-.

patan komunikasi yang demikian itulah lambat-laun, seta
hap demi

,set~lh(1p

<1kan terbentuk berbagai ekspresi kole'k

tif y<1ng diharapkan, tidakhanya tentang itikad menerima
suatu supra-struktur tertentu akan tetapi juga kesepakat
{

•
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dalam fungsinya sebagai satu ekspresi bersama.

Akan

tetapi, sebalikny,J., bila proses pembentukan kebudaya'an
nasional itu hanya berhenti pada tahap itikad menerima
nya saja sebag.3.i suntu super-struktur:; dan rnembiarkan
pengisian dan perncrkayaarmya kepada ilpolitical enginee
ringll penguasa, dik:hawatirkan proses pernbentukan kebu
dayaan nasion211 itu akan rnenjadi burnerang kebudayaan.
Ia justru akan berbalik mcnjadi proses pengotakan kemba
Ii kebudayaan

kE~

kandang-kandang etnik seperti

kesad~ran

nya yang sernula.

,', ***;; ~,<'*,,,

•
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KEBUDAYAAN REGIONAL

Umar Kh2,yam
Universitas Gajah Mada

I.

Men~ntukan

Bat2s-Batas

Kebuday~an

Nasional.

Pada waktu kelompok masyarakat-masyarakat lama berhasil
menyatukan diri mcnjadi suatu negara kebangsaan, pada

'.

itu pula masalah yang dihadapinya adalah masalah

wakt~

pemantapan .bingkcti a tati bat(1s-batas gcografi, politik
serta kebudaya'annya.

Menentukan ,batas geografi·dan po

litik mungkin nyaris segera d2pat dilaksanakan begitu
kesepakatan itu tercapai antara unsur-unsur yang mendu
kungn

kebangsaan itu.

Juga pengakuan atas batas

itu oleh negara-negtlra asing) baik yang berbatasan mau
pun yang tidak bel"batllsan dengan negara tersebut, ikut
menentukan.

Akan tetapi menentukan batasan budaya su

atu ncgara kebangsaan yang baru agaknya akan memakan
waktu· yang jauh lebih lama.

Persetujunn untuk membangun

suatu tlekspresi kolcktifH nasional agaknya akan dapat
dicapai dalam waktu jauh lebih cepat daripada pelaksana
an pembangunan tleksprcsi kolektifll nasional itu sendiri.
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Ini disebabkan k2.rena unsur-unsur pendukung

memb~tuhkan

waktu yang jauh lebih lama (dari yang mereka duga sendiri)
untuk mencairkan l?ckspPGsi kolcktifll kadang-kadang mere
ka sendiri dalam rangka menyongsong penyesuaian terhadap
"ekspresi. kolc;ktif ll nasional itu.

II. Penentuan B0.tas
Batasan

Sua,tu Proses.

gcogra,fi~

litik d:'.ln budaya suatu negara tidak

usah harus diartikan scbagai isolasi gcografi, politik
dan kebudayaan oleh negara
gara lain.

t~rsebut

tarhadap negara-ne

(Keenali. kalau memang sccara sengaja dike 

hendaki demikicm ~ seperti misalnya Birma atau RRC pada
jaman Mao).

Lama ata.u tidak lama suatu negara memantap

kan batas geografi ~ poli tik dcUl kebudayaannya, negara
negara. yang berbatasan dengannyi':!. akan selalu mempunyai
kepen-ingan yi:mg lang sung tcrhadap negara tel' s'ebut.

~e

pentingan itu biasanya akan'langsung berhubungan'dengan
masalah pemanT.apan keamanan dan
reka masing-masing.

ketahan~n

nasionalme

Suatu negara yan..g tidak kunjung mam

pu memperoleh kemantapan ,batas-batas geografi, politik
dan budaya c.kan terus-menerus membuat g
;

ra tetangganya.

isah negara-nega

Kegelisahan itu dapat menjurus ke kege

lis2han yang agresif demi kelestarian dan kemantapan ba
tas-bates mereka sendiri.

LP
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Kampuchea ~ Laos dan RRC dap'-::l.t dipandang sebagai ilus
trasi uraian ini.

Maka

dile~a

suatu negara kebangsaan

yang bClru adala.h bagaimana di satu pihc.k memantapkan
batas-batas yang dikchcnd.:::kimya di dalam negeri; sedang
di lc:.in pihak sc:cepat mungkin mengusiJ.hakan kepastian
dan ketentcra.rn::m

kcpad~l

negara-negara tetangganya ten

tang kemumpuannya mengusahakan kemantClpan batas-batas

i!

itu.

Dalam permasCl.laa,::1n ini, mungkin negara-negara baru di
A~ia

Tenggara mempunyai persamaan yang menguntungkan.

Merek} pcrnc.h sama-sarna beradet di

ba~"mh

pengaruh. yang

sangat kuat dCl.ri pcrCldaban Cina dan India.

Mereka 's.a

ma-Si:lma pula pernah mengalami pcmja.jahan negara-negara
Barat (kccuali negara Thai). M(:;r(;ka sarna-sama pula'
•
pernah saling mengadakan hubungan politik, kebudayaan,
dan ekonomi.

Peng3.1aman di masa li'lmpau itu mungkin a

kandapat merupak3n dasar yang menguntungkan bagi ter
binanya sua.tu persetujuan saling-menjumin
keamanan dan
.
.
ketahanan nasional mCl.sing-m2.sing.

SCffilcn·tara itu, ekspre

si-kolektif di rnasing-masing negal'a pun sehartisnya ju
ga tidak akan terlalu. tilja.m bc;rbeda.
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III. Pengaruh Negara-Nel3..9-ra

su

~

'----------- .

LUQr-RE~}pn

. ;';

~,

Yang Berkekuatan

Raksasa.

\

~olit

Al<an tetiJpi peta bumi

;; ekonomi, dan

dunic. juga sudah berubah secara drClstis.

~ebudayaan

Meskipun seca

ra resmi poli tik negarc.-negara penj ujah telah melepaskiln atributnya sebClgai

pcnjaj",.h~

I

akan tetapi kepenting

an··kepentingtm poli tik dJ.n ekonomi tetap mengharuskan
mereka secara eJ::spansif menan'1J!1.kcln pengaruh mereka ke
,kawasan bckas jajahan itu.

Pengaruh ekspansif ini ru

panya juga d i tUjUk2_TI ke knwas;:m Asia .Tenggara, sekali
lagi AsIa T8nggara menjadiajang pertarungan pengaruh
yang berasal dari kekuatan,,·kekuatan raksasa.

Pada wak-,

tu peradab,:1Tl India dan Cina menanamkan pengaruh mereka
di Asia TenggarCl? prsses penC'..TIillIlan perigaruh i tu tidak
sela1u dilaksanakan lewat kekuatan senjata ata.u pendu-'
dukan.

(Istilah pene-trntion pacifique digunakan untuk

menggambctrk,J.n per,,:anbesa!J rengaruh i tu).

Dialog budaya

dan sinkretisme buclaya tQT.']n.di waktu itu (seperti di- .
contohkan oleh Borobudur dan 1\.ngkor).

Kekuatan politik

dan E:konomi par,].. stl.per-p(y'!;;:':::' sLkarang merupakan gabungan
ekspresi bud3Y2 y-':ng

s2.ngt~t

arnpuh untuk menciptakan su

atu gaytc-hidup (life style) dan idiom budaya yang ru
~

panya akan dipaksa},:lln yadCl k'-:H·lc.san ini.
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Apak<lh yang harus ki ta k.erjakan agar kita dapat menja-,
super·~power'

ga kcluwssan bcrdialog dcngo.n
i tu, seraya

t(,:~cas

yang raksasa

mcmbE:nnhi diri dan memantapkan batasan

poli tik,. gecgrClfi d:-':r1 budr).ya di kaWClsan in'i?
tak lain ialah

InEmggali kc.mbali kebudayaan regional

yang ada di kawlsi1n.

Kebudayaan rl';:;gional di kawasan i-

ni mempunYCli ,,,.k,:n:'''I-aJ:"1rnycL di
mernelihara

akClr~·ak(ll'

budc.ya T'eg ional.

\Jawabnya

mi".Sft

l:tmptlu.

Kemampuan

ini akan menjadi bahan kerja-sama

Namun, kO"TI,']Jllpuan ini akan banyak seka-.

!
1

I
1

1
1

li bergantung p.:J.da kanampua.n nega.ra anggota-anggota di
kawasan ini untuk mengi;!.tur dialog d(C.mgan super-power dan
(yang lcbih pcnting) mVlga·tul"l ;'Clfspr2.ak ll antar-negara
kawasan untuk meng2.t 1.lr dialog dengan super-power itu.
Mcnghadapi persoctlan soporti ini model Asean sekarang
sedang dicoba.

Begitu jUgil model Vietnam.

Bagaimana

kesudahannya. nanti ? SejaraJllc:.h yang akcl.n menjawab.

!
1,

.I

I
1

I
~'~ 1~ 'It ::.

'I:

'*

oj: 'i. ~~ {~

•
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PERADABAN DUNIA

Umar Khayam
Universitas Gajnh Mada

I. Peradaban DuniG Adnlah Per2daba.n
Industri Haju.
,
Peradaban dunia modern sekarang, tak dapat disangkal
adnlah peradaban dunia industri maju.

Artinya,

war~a

at2.u idiom yang menandai peradaban aunia itu ditentu;"
kan oleh negar.J.-negara industri maju.

Hal ini memang

sudah terlihut tal1da··tandany2. sejak E'.arat berhasil mem.
buat terobosan dengiJ.n revolusi industri yang kemudian
t

dipacunya dengnn pembenahan perkc.mh:mgan organisasi
komersialnya.

Sc'jak itu np,';1. yang disebut modernitas

memang tidak tcrlepas dari perpaduan yang saling mendo
rong dari pcrdecgangan dctl1 industri.

Kemajuan serta

sofistikasi metoda dan berb.::l.gai penemuan pada kedua
bidang ini seakan-akan tiada lelah-Ielahnya,mendorong
dunia untuk terus menerus mengubah- bentuk'sesuai de
ngan kehendak perkembangan perdagangan dan industri
ini.

Yang menjadi ciri peradnban ini adalah ekspresi

atau pertanyaan keunggulan manusia untuk menjinakkan
(kemudian menguasai) alum lewat bcrbagai teknik dan

..
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teknologi yang kesemuanya. diabdikan untuk memenuhi
kepuasan matcri ma.nusia.

Bcrbagai. produk..jindustri

yang kemudian disebarl}laskan ke

bag~an

terbesar du

nia oleh mekanisme perd&gangan internasional pada
hakekatnya merupakan pcnjabaranpernyataan keunggul
an tersebut.

l(cunggulan dalam pl"oduksi dan. distri

busi nega.ra.-'negara industri maju i tu telah sedemiki
an rupa sehingga mampu pula meletakkan berbagai ga
(lifc~style)

ya-hidup

pada bagi3.n terbesar masyara

kat dunia.

Berbagai prasarana dan sarcma serta pra

nata sosial

dc~lam

masyarak,3.t·mi3.syara..kat itu ikut pu

la tersentuh untuk kcmudian dipaksa melaksanakan pe
nycsuaia.n~penyr-,::su':'1ian

II.

~eradaban

yang memadai.

Modern SE.bi''!gai Sistc:m Ideologi yang Mampu

Berprestasi.
Keberhasilan terobosan revolusi industri yang kemu
dian monjadi ciri peradaban i:lodern sckarang ternyata
telah pula melz::mpaui batas-b.:>.tafJ sist2JI ideologi su
atu masyarakat.

Maka kita akan selalu melihat

ba

gaimana bckas-tangan kcunggulan manusia selalu tampak
hadir dengan perkasany.:t pada seti2p kecemerlangan tek
nologi,

b~1ik

pa.da masyaraki1t yang

pada masyarakat yang

LP
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belum terlalu lomCl bersc:Lang bcrhasil mcninggalkan wa
jah tradisionalnya 9 scperti Jcpang, dalam waktu si,ngkat
(dengaii. seling<ll! k,'11ah dalc':m percmg dunia ke II) telah
muncul sebagai. kckuatan' kapitalisme industri modern
yang unggul.

Kenyataan ..kunyatao.n dia-tas menunjukkan bahwa bibi t in
dustrialisasi dt'.n komcrsialis?si, yang bersumber pada.
rasionalisme"·protesta.ntismc-liberalisme dan pada mUlanya
hanya mengilhami dan mendorong k':'lwas,'ln kebudayaan yang
khas, ternyata dapat :juga mcncrobos masuk kawasan-budaya
yang lain dan membuat adaptasi yang mcngagumkan pula.
Dcngan lain perkataan, dapat dinyatakan di. sini bahwa bu

•

daya-budaya tradisional yang telah mapan dalam waktu yang
cukup lama toh dapat ju.ga diterobosi oleh
tas dalam artian di atas.

lI

v irus" moderni

Agaknya itu berhubunganerat

dengan kemauan subyektif sistcm sosial untuk membuat adap
tasi a tau bahkan untuk me lakukae perombakantotal terhadap
dirinya, seperti ditunjukkan olch Sovyct Uni dan Jepang.

III. Peradaban Industri .Maju Yang Modern Dan Negara-Negara
Ber k em bang.
Di samping kcnY.:ltaan seperti terscbut di atas, kenyataan
lain menunjukkan pula bahwa bag ian terbesar dunia ini be

,
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.

rupa ratusan masyarakat atau negcri besar-kecil yang

-

...

...

masih' agraris ..·tradisional, atau setidaknya sctengah
...

agraris-trad~sional.

'*

'Sebagian besar dari mereka (In

•

dia ~ Paki st;ln:; nogara-negara Arab dan negara-negara
Asia Tenggarcl) .:tda;!:ah D<2kas masyaraka.t-masyarakat lama
yang tclah pern?h mempunyai perndaban besar yang perna.h pula s<?ng2,t b8rarti bagi dunia.

Materialisme dan

j

I
Ii
I

merkantilisI!IC BN"'at, yang kemudian disusul oleh rasio-

1
1

1

nali sme-protestantisme-libarulisme yang menghasilkan

l~

revolusi indu stri dan k."tpital isme Barnt ~ dalam banyak
kejadian di dnlCL'n sej arah ternyata telah mengalahkan
(Sudah barang tentu di sini

peradab:m···perctdnb.:::m lnma.

yang banyak dibic3.rakan adalah meruyaknya serat-serat
#1,"

masyarakc.t ati'lU social texture di negcri-negeri berper
adapnn 1 am.a

~

yang akhirnya membusuk tunpa kuasa lagi

membuat sintesa-budaya yang besar dem luwes.

Contoh

Pera.daban Jawa yang pernah kuasc! membuat sintesa-budaya
besar dengan budaY:l

India~,

sintesn-budaya. y2ng

s;::~ma

na.mun tidak kuasa membuat

torhac1ap budaya Portugis dan

Belanda.

Bekas-bekas negeri ya.ng bcrpcradaban lama, yang kemu
dian dijajah o18h kekuatan-kekUatan kolonial Barat, se
karang telah mampu mcng9rgc111isasi diri menjadi negava
ncgara kebangsaan baru.

Scbagai negara-negara kebangsaan

~
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'.

yang baru mereka menghf.l.dapi kondisi dalam yang sanga~ ..
rawan.

Pcrtama, mer,:ska ha·r\lS membangun suatu sOlilari
.'

tas budaya ~ dari unsur· ratusan lingkungan-budaya
,

lama.· Kedua ," mereka menghadapi pe.ledakan kependudukan

#

yang tictak seimbang dengan' sumber-?tlam maupun prasa
rana dan sarana sosial-ekonomik.

Dalam kedua persoalan

pokok itu J)eban peradaban-lama serta kondisi pemiskin

•

an yang'terus meluncur merupakan penghalang yang terbe
rat dalam membangun suat'\..]. nega.ra-kebangsaan yang modern

•

'.

itu.

IV. Pemerataan Peradtl.ban

Mungkinkah ?

..

~.

Gambaran di atas tidak lain hanyalah menggambarkan pa
norama peradaban dunia yang. penuh dengan kesenjangan
dan ketimpangan.

Me.mang, dalam

k~nyataan

sejarah ter

bukti bahwa peradaban dunia tidak pernah "tersebc3,rme
rata il
macam

Dunia mengalami suatu situasi di mana ada se

•

11

pemerCl. t2.an-peradaban 11.

Sej ak jamanperadaban

Sumeria, Mesir Kuno, India dan Cina pun peradaban itu
dengan "tidE!.l< adill'-nya hadir berpencar'-pencar pacta
kawasan-kawasan tertentu saja di dunia.

Akan tetapi,

dilain pihak pun dapat di}(atc:.kan bahwa kiranya belum
pernah dunia mengalami suatu kond,isi yang sebaik sel<a
rang untuk terwujudnyu suatu lIpemerataan peradaban" •
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Keunggulan t(!Fnologi di hC}:"'bagtd. bidang yang di, temu.kan
,

memun~kink'1n ;n,lTIU8

manu

un tuk

diduni2, ild

··flwnusiiJ. di kawasan mana pun

h<'Ul

-1.::

. •:Lr'.(;,uS·;~I'],-m;::l]U
- ,
"
.
no I Ogl' d unla

memainkan

;aenikJTIati peradaban tek

2. J(C.!l

·1j

'tetapl• Juga b'lsa 1'ku t
0

p2pan2.T:. ::rlCr:~;,:;'mbC:U1gk::mnya

,1
i

b,'lgi kebahagian met

.

nusia..

Namun, bago.ihl.J.n3.kah
taan toh tiu,'"
unggulan
tertcntu.

kenyt'.ttlannya ?Ternyata kenya

m8I!unjuk}::cl.E kecondongan dcmikian.

,
tcknolog~
;7

d,~lc::m

j

. .
olsh

dlk~nd21

.

Ke

ncgara-negara kaya

P'3['.CX'C'tili'lTl p';ro.daban ..teknologi II hanya diIa

kukan S2ca:c>a ;:: sstetes deni setetes ll Iewat proses tawar

.

,

mcmay.!ar perdag,:1ngi.:m int"-.:rnasional yang keras dan kejam.
Inilah ironi peradaban dunia modern.

Pada saatmanusia

,

,1

~~:e.~J:!;:nB~~~~,~~~.l ~,:<:.cr:me~.~~~a~_p.~~~r: mereka yang akan

~.,

)

..

ir. ~'~ if ':!t, -::t;;

•
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