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Abstract 

Millennial generation as the generation who feel the substantive, empirical and material 

cultural spurt from internet usage, get a keen spotlight on their critical thinking skills. In 

the midst of this information age, some studies describe Millennial Generations as less 

critical generation in response to information in the virtual world such as not being able 

to identify fake or propaganda news on the internet. Other studies also describe this 

generation as consumptive, lack of care to environmental issues, anti-social because of 

their dependence on the Internet and fond of extrinsic values such as image or money. 

However, in the midst of the images provided by the studies, the author meets with a 

group of Balinese Millennial Generations in Taman Baca Kesiman community that 

shows a different picture from the studies. They develop a critical culture in their 

community, one of which is shown through their flexibility of dialogue with 'left' issues 

which in Indonesia itself is still a taboo thing to discuss. Amidst the various 'left' 

intellectual censorship and paranoia that is still going on in Indonesia, they are able to 

think critically and continue to undergo various contemporary activism. The study 

attempts to uncover Millennial Generation's critical cultural practices, how they are 

built, including the development of their critical attitude in their communities. 

Bourdieu's conception of the field, habitus and cultural capital helped the authors reveal 

the reproduction of their intellectual freedom practices. Then the Hegelian and Marxist 

dialectic views help in outlining the way they develop their critical culture. The study 

finds that in its cultural practice of Millennial Generation in TBK not only uses one 

dialectical approach but two at once. 

 

Keywords: intellectual freedom, critical culture, dialectical idealism, dialectical 

materialism, millennial generation, ethnography 

 

Abstrak 

 

Generasi Millennial sebagai generasi yang merasakan lonjakan kebudayaan yang 

substantif, empiris dan materiil dari penggunaan internet, mendapatkan sorotan tajam 

terkait kemampuan berpikir kritis mereka. Di tengah era informasi ini, beberapa studi 

menggambarkan Generasi Millennial sebagai generasi yang kurang kritis dalam 

menanggapi informasi di dunia virtual seperti tidak bisa mengidentifikasi berita bohong 

atau propaganda di internet. Studi-studi lainnya juga menggambarkan generasi ini 

berperilaku komsumtif, acuh pada isu lingkungan, anti sosial karena ketergantungan 

pada internet dan menyenangi nilai-nilai ekstrinsik seperti citra atau uang. Namun, di 

tengah gambaran yang diberikan studi-studi itu, penulis bertemu dengan sekumpulan 
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Generasi Millennial Bali dalam komunitas Taman Baca Kesiman yang justru 

menunjukkan gambaran yang berbeda. Mereka mengembangkan budaya kritis dalam 

komunitasnya yang salah satunya ditunjukkan melalui keleluasaan mereka berdialektika 

dengan isu „kiri” yang di Indonesia sendiri masih menjadi barang tabu untuk 

dibicarakan. Di tengah berbagai sensor dan paranoia intelektual „kiri‟ yang masih 

berlangsung di Indonesia, mereka mampu berpikir kritis dan tetap menjalani berbagai 

aktivisme kontemporer. Studi ini berusaha mengungkap praktik-praktik budaya kritis 

Generasi Millennial, bagaimana praktik itu terbangun, termasuk pengembangan sikap 

kritis mereka dalam komunitasnya. Konsepsi Bourdieu mengenai ranah, habitus dan 

modal budaya membantu penulis mengungkap reproduksi praktik kebebasan intelektual 

mereka. Lalu pandangan dialektika Hegelian dan Marxist membantu dalam 

menguraikan cara mereka mengembangkan budaya kritisnya. Studi ini menemukan 

bahwa dalam praktik kulturalnya, Generasi Millennial TBK tidak hanya menggunakan 

satu pendekatan dialektis tetapi dua sekaligus. 

 

 
Kata kunci: kebebasan intelektual, budaya kritis, dialektika idealisme, dialektika 

materialisme, generasi millennial, etnografi 

 

Pendahuluan 

Hingga dekade ini, sensor dan paranoia 

intelektual „kiri‟ masih mengakar di 

Indonesia. Sebut saja pelbagai pelarangan 

pameran buku „kiri‟, pemutaran film-film 

seperti The Look Of Silence dan The Act of 

Killing, serta pembubaran diskusi-diskusi 

publik yang bersinggungan dengan narasi 

kritis atau refleksi ulang tragedi 1965. Di 

Bali pun, sebagian kelompok cenderung 

masih menganggap pembicaraan mengenai 

hal „kiri‟ atau tragedi 1965 sebagai suatu hal 

yang tabu. Hal itu tampak dari sensor 

intelektual mengenai hal-hal bertendensi kiri 

di Bali dari adanya pelarangan-pelarangan 

diskusi tentang tragedi 1965 di Ubud 

Writers and Readers Festival termasuk 

pemutaran film The Look of Silence dan 

peluncuran buku The Act Of Living.
2
 

Namun, di tengah itu semua sensor dan 

paranoia, Generasi Millennial Taman Baca 

Kesiman seakan mengesampingkan suhu 
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panas paranoia intelektual „kiri‟ yang 

melanda Indonesia saat ini, sebagaimana 

yang tampak dari koleksi juga diskusi-

diskusi intelektual yang terbangun. Generasi 

Millennial dalam komunitas ini tidak serta 

merta turut larut dalam paranoia intelektual 

„kiri‟ masyarakat Indonesia pada umumnya, 

namun tetap berdiskusi secara terbuka 

menyoal isu-isu sosial yang ada. Mereka 

bahkan menghasilkan karya-karya kritis 

seperti kumpulan lagu-lagu yang 

dinyanyikan oleh para penyintas tragedi 

1965 di penjara, serta cerita-cerita di 

baliknya. Generasi yang oleh studi-studi 

terdahulu dikatakan tidak kritis seperti studi 

Bartlett dan Miller pada tahun 2011 

misalnya, menemukan banyak dari generasi 

muda Inggris yang tidak memperhatikan 

kualitas informasi yang mereka baca
3
  

Tidak hanya generasi muda Inggris, 

beberapa kalangan generasi muda Amerika 

Serikat (AS) juga mengalami hal serupa. 
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Studi Taylor tahun 2012 menemukan 

adanya defisit pemikiran kritis dan 

keterampilan membaca kritis pada generasi 

muda AS.
4
 Generasi Millennial dalam 

komunitas ini justru kritis dengan leluasa 

membicarakan isu-isu „kiri; di tengah 

ketakutan dan kebungkaman yang masih 

melanda sebagian masyarakat Bali. MacRae 

mengamati masyarakat Ubud (Bali) enggan 

membicarakan persoalan politis terlebih lagi 

kekerasan pada 1965. Masyarakatnya 

semacam membentuk lingkungan yang 

depolitis dan konservatif secara budaya. 

Mereka menghindari membicarakan 

konflik-konflik sosial.
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Taman Baca Kesiman (TBK)  ini 

terbentuk pada tahun 2014 dan memiliki 

koleksi pustaka yang didominasi oleh buku-

buku di bidang ilmu sosial humaniora.
6
 

Banyak koleksi yang sulit ditemukan pada 

perpustakaan-perpustakaan konvensional 

akan ditemukan di taman baca ini, 

khususnya buku yang di Indonesia sering 

dilarang karena alasan ideologis. Seperti 

buku Frans Magnis Suseno berjudul 

Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme 

Utopis ke Perselisihan Revisionisme atau 

Dalih Pembunuhan Massal karya John 

Roosa yang tahun 2009 dilarang di 

Indonesia. Buku-buku yang peredarannya 

dilarang semasa orde baru seperti buku 

karya Soe Hok Gie, Benedict Anderson 

hingga jajaran karya Pramoedya Ananta 

Toer yang bahkan dalam perpustakaan 

konvensional di Indonesia diletakkan pada 
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ruang khusus dan para pembaca yang 

hendak membaca mesti menunjukkan 

kepentingannya dengan jelas.  

Resistensi Generasi Millennial TBK 

terhadap sensor dan paranoia intelektual kiri 

yang ditunjukkannya melalui keleluasaan 

mereka berinteraksi dengan pemikiran kiri,  

merupakan representasi dari kebebasan 

intelektual yang tentu saja masih menjadi 

suatu hal yang langka di Indonesia. Dalam 

pandangan Foucauldian, pelarangan dan 

sensor pada segala hal yang dianggap 

berhaluan „kiri‟ di Indonesia ini merupakan 

proses normalisasi dan pendisplinan sebab 

proses itu secara „telanjang‟ memenjarakan 

kebebasan berekspresi seseorang.
 7

  Hal itu 

yang kemudian mendorong ajegnya budaya 

anti-komunisme yang semakin memperlebar 

paranoia intelektual „kiri‟ di Indonesia. 

Dengan demikian, perlawanan terhadap 

sensor dan keterbukaan „diri‟ pada hal-hal 

bertendensi „kiri‟ di Indonesia dapat 

diartikan sebagai bentuk pembebasan diri 

dari kekangan intelektual atau dengan kata 

lain suatu kebebasan intelektual.  

Kajian David V. Ward memaparkan 

bahwa kebebasan intelektual secara umum 

didasari oleh klaim bahwa setiap orang 

berhak mendapatkan kebebasan berekspresi. 

Hak untuk bebas berekspresi ialah hak 

untuk mengondisikan tidak ada satupun 

orang yang terganggu atau terhalangi dalam 

mengekspresikan sesuatu. Sensor sebagai 

lawan dari kebebasan intelektual memiliki 

konsekuensi yang buruk, entah gagasan 

yang disensor benar atau salah, sensor 

hanya akan menyulitkan kebenaran untuk 

ditemukan dan implikasinya dapat merusak 

karakter intelektual mereka yang berada di 
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bawah kekangan sensor itu.
8
 Bagaimana 

Generasi Millennial TBK ini membangun 

kebebasan intelektual yang menjadi bagian 

dari budaya kritis dalam komunitasnya itu 

akan dijabarkan melalui beberapa 

perspektif.  

 

Tinjauan Pustaka 

 

1.  Ranah, Habitus dan Modal Budaya 

Pierre Bourdieu memberikan proposisi, 

bahwa memahami praktik sosial merupakan 

kunci dalam memahami esensi kehidupan 

sosial. Dengan demikian, keterbukaan 

mereka pada pemikiran kiri dapat menjadi 

salah satu kunci dalam memahami esensi 

budaya kritis yang dilakoni Generasi 

Millennial dalam Taman Baca Kesiman. 

Bourdieu menggunakan metafora yang 

melukiskan praktik sosial sebagai suatu 

„permainan‟. Jenkin mengartikan metafora 

itu dalam dua hal, pertama setiap permainan 

memiliki aturan yang menentukan mana 

yang boleh dan tidak boleh pemain lakukan. 

Kedua, permainan dipelajari melalui 

pembelajaran eksplisit seperti halnya 

pengalaman praktis dalam permainan itu 

sendiri.
9
  

a. Ranah (arena) dalam konsepsi 

Bourdieu disebut sebagai jaringan relasi 

antar posisi objektif di dalamnya. 

Keberadaan relasi-relasi ini terpisah 

dari kesadaran dan kehendak individu. 

Arena bisa saja dianalogikan seperti 

arena pertempuran atau arena 

berkompetisi. Dalam ranah, 

“pertarungan” sosial selalu terjadi 

melalui modal. Siapa saja yang 

memiliki modal dan habitus yang sama 

dengan kebanyakan individu akan lebih 
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mampu melakukan tindakan 

mempertahankan atau mengubah 

struktur bila dibandingkan dengan 

mereka yang tidak memiliki modal. 

Ranah budaya kritis Generasi 

Millennial TBK sebagai suatu praktik 

sosial ialah ruang dialektis dalam 

komunitas TBK yang menjadi arena 

mereka mensirkulasikan akumulasi 

modal (ekonomi, budaya, sosial, 

simbolik), di mana modal tersebut 

menjadi suatu proses sekaligus hasil. 

Dalam ruang dialektis ini para Generasi 

Millennial TBK berkompetisi misalnya 

melalui dialektika gagasan atas isu-isu 

tertentu.  

b. Habitus didefiniskan Boudieu 

secara formal sebagai properti agen 

sosial (baik individu, kelompok 

atau lembaga) yang terdiri dari 

"struktur terstruktur dan struktur". 

Ini "terstruktur" oleh masa lalu dan 

keadaan sekarang, seperti asuhan 

keluarga dan pengalaman 

pendidikan. Habitus-lah yang 

lantas mendorong agen untuk 

melakukan beragam hal serta 

menyediakan dasar praktis bagi 

mereka. Oleh karena itu habitus 

menghasilkan praktik, 

kepercayaan, persepsi, perasaan 

dan lainnya, sesuai dengan 

strukturnya masing-masing.
10

 

Maton dengan sederhana 

memaparkan bahwa habitus 

berfokus pada cara kita bertindak, 

merasakan, berpikir dan bersikap. 

Habitus merekam bagaimana kita 

membawa sejarah diri kita sendiri, 

bagaimana kita membawanya ke 

dalam keadaan kita sekarang, dan 

bagaimana kita membuat pilihan 

untuk bertindak dengan cara-cara 
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tertentu dan bukannya dengan cara 

yang lain.
11

 

c. Modal dalam pandangan Bourdie 

ialah serangkaian relasi sosial 

dalam sebuah sistem pertukaran, 

yang mempresentasikan dirinya 

sebagai sesuatu yang langka dan 

layak dicari dalam bentuk sosial 

tertentu. Dalam hal kategorisasi 

modal tersebut oleh Bourdieu 

dibagi menjadi 4 bentuk, yakni 

modal ekonomi, modal sosial, 

modal kultural, dan modal 

simbolik.
12

 Modal-modal tersebut 

tidak setara nilainya pada setiap 

ranah namun dalam ranah tertentu 

akan ada modal-modal tertentu 

yang dominan digunakan serta 

dihasilkan. Dalam ranah ruang 

dialektis Generasi Millennial TBK, 

modal yang dominan digunakan 

modal budaya yang berupa bentuk-

bentuk pengetahuan seperti selera, 

preferensi estetika dan budaya; 

bahasa, narasi atau gagasan. Modal 

budaya yang berupa sumber daya 

berbentuk keyakinan akan nilai-

nilai (values) mengenai segala 

sesuatu yang dipandang benar dan 

senantiasa diikuti dengan upaya 

untuk mengaktualisasikannya. 

Suatu modal budaya dikatakan 

efektif hanya sejauh ia disesuaikan 

oleh agennya untuk 

diimplementasikan sebagai senjata 

dan saham dalam perjuangan yang 

berlangsung di bidang budaya.
13
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2. Dialektika Idealisme dan Materialisme 

Aktivitas berpikir kritis yang menjadi 

fondasi dalam membangun budaya kritis 

berkaitan dengan kemampuan berpikir 

secara dialektis. Dalam tradisi Hegel, 

manusia diangap hadir dengan kognisi yang 

membawa ide-ide absolut yang sama. 

Berdasar dari pandangan atas ide absolut 

tersebut, Hegel menghasilkan konsep proses 

berpikir yang ia transformasikan ke dalam 

suatu subjek independen yakni  „ide‟, di 

mana ide tersebutlah yang membentuk 

dunia materiil di sekitarnya. Dengan kata 

lain, dunia nyata ini hanyalah tampilan 

eksternal dari ide. Pandangan tersebut 

tampak dari konsep dialektika triadiknya 

yakni tesa, anti tesa, dan sintesa,
14

 

Sedangkan dalam tradisi Marx, ide bukanlah 

apa-apa tanpa materiil. Dunia materiillah 

yang direfleksikan oleh pikiran manusia dan 

diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk 

pemikiran. Sehingga ia menolak itu 

pandangan mengenai suatu ide absolut, ide 

itu selalu berdinamika karena dunia materiil 

di sekitarnya terus berubah oleh relasi-relasi 

kompleksnya. Sehingga tidak ada sintesa 

yang cenderung absolut tetapi hanyalah 

kesadaran sementara di mana aka nada anti 

tesa dari anti tesa dan seterusnya. Hal itu 

disebut pula dengan negasi dari negasi.
15

 

Sehingga perwujudan pemikiran kritis 

dalam tradisi Marx tidak hanya menyangkut 

pemikiran tetapi juga aktivitas praktis. Pada 

bentuknya yang paling sublim ia berkaitan 

dengan praktik perjuangan dalam meraih 

perubahan sosial atau emansipasi, yang 

secara garis besar dikaitkan dengan 

perjuangan kelas.
16
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode etnografi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam 

kajian mengenai budaya kritis dengan 

mengembangkan pembahasan pada tataran 

kebebasan intelektual melalui studi 

lapangan. Serta membangun pemahaman 

mengenai pentingnya peran perpustakaan 

komunitas dalam mengembangkan 

kebebasan intelektual dengan menyediakan 

ruang-ruang diskursus seperti halnya isu-isu 

„kiri‟ di Indonesia untuk merangsang 

pemikiran kritis Generasi Millennial yang 

lebih tertarik berada di perpustakaan 

komunitas dibandingkan dengan 

konvensional.Beberapa kriteria informan 

yang telah disesuaikan pula dengan tujuan 

penelitian ini, antara lain: 

1. Informan telah berpartisipasi dalam 

pelbagai agenda TBK dan mengenal 

komunitasnya selama kurang lebih 4 

tahun. 

2. Informan turut tergabung atau 

berpartisipasi dalam gerakan sosial, 

lingkungan ataupun literasi dalam 

lingkup sosial TBK selama kurang 

lebih 4 tahun.  

Langkah-langkah dalam penentuan 

informan, yakni pertama-tama, menentukan 

informan kunci sebagai pijakan awal penulis 

mendalami komunitas tersebut. Informan 

kunci dalam studi ini terlibat dalam proses 

penjajakan sedari pembentukan Taman Baca 

Kesiman. Bersama NT-lah, penulis 

berunding mengenai informan-informan lain 

yang sesuai dengan studi ini. Pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi-partisipasi, 
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wawancara, catatan harian, dan studi 

pustaka.  

Reproduksi Kebebasan Intelektual 

Generasi Millennial TBK 

Dialektika yang mereka lakukan yang 

serta-merta menjalankan segala aktivisme 

yang merujuk pada perubahan sosial itu, 

berkaitan dengan kebiasaan dan proses 

sosialisasi mereka sejak anak-anak. Nilai-

nilai yang mereka bawa tanpa sadar sejak 

kecil membentuk cara mereka berpikir dan 

bertindak, yang mempengaruhi modal-

modal budaya atau praktik kultur yang 

mereka bentuk. Masing-masing Generasi 

Millennial TBK memiliki modal-modal 

budaya untuk dapat bertahan, berdinamika 

dan mereproduksi budaya kritis dalam 

komunitasnya. Habitus mereka juga 

memiliki andil dalam kepemilikan modal-

modal ini, meski selanjutnya, kedua hal 

tersebut akan berkolaborasi untuk 

mereproduksi budaya kritis dalam 

komunitasnya.  

a. Habitus 

Generasi Milennial Taman Baca 

Kesiman pada masa kanak-kanaknya 

telah bersinggungan dengan isu 

komunisme misalnya melalui trauma 

orang tuanya terkait tragedi 1965. 

Setiap kali informan M mengucap hal-

hal terkait ‟65 sewaktu ia kecil, 

keluarganya akan berseloroh “Sssstt 

ssstt, pelan-pelan”. Sehingga yang 

terbersit di benaknya kala itu, 

PKI/komunismes merupakan hal yang 

mengerikan. Informan A yang oleh 

gurunya di sekolah diwajibkan untuk 

menonton film propaganda Orde baru 

berjudul G30S/PKI sekaligus 

memerankan drama dalam film itu 

membuat kebenciannya sewaktu kecil 

pada komunisme mengakar. 

Pengalaman mereka semasa kecil yang 

membentuk kognisinya mengenai 



komunisme itu dimungkinkan terbentuk 

oleh suatu struktur, di mana 

pengalaman kebencian informan A 

semasa kecil terhadap komunisme/PKI 

dibentuk oleh situasi politik nasional 

yang saat itu sedang berada di 

penghujung keruntuhan Orde Baru, 

sehingga penayangan film kudeta 

G30S/PKI masih menjadi tontonan 

wajib anak-anak sekolahan. Begitu pula 

dengan apa yang dialami oleh M dan H 

dalam keluarganya yang juga dibentuk 

oleh situasi politik nasional khususnya 

perburuan para tertuduh komunis atau 

berafiliasi dengan PKI. 

Seiring mereka menjajaki usia, 

pergaulan hidup mereka berkembang. 

Informan M yang seorang musisi, 

bergaul dengan kalangan musisi dan 

juga teman-teman kuliah pada 

umumnya. Namun sejak ia mulai 

bergaul dalam komunitas Taman 65
17

, 

ia baru menyadari bahwa ia gemar 

membaca buku dengan beragam genre. 

Kegemaran yang tidak ia sadari dalam 

pergaulan sebelumnya. Ia mulai 

mengenal kehidupan diskusi dan 

mengkaji ulang sejarah peristiwa ‟65 

melalui sudut pandang yang berbeda 

atau alternatif. Informan A yang hidup 

di lingkungan Kesiman, berkawan sejak 

kecil dengan anak-anak dari para pegiat 

Taman 65 kala itu. Ayahnya yang juga 

bergaul dengan kawan-kawan aktivis, 

membuat A sejak kecil sering bermain 

ke Taman 65. Sampai ketika SMA pun, 

A yang masih sering melancong ke 

Taman 65 belum begitu tertarik dengan 

apa yang dibicarakan di sana, yang ia 
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lihat saat itu hanyalah sekumpulan 

pemuda yang gemar minum arak atau 

tuak
18

 dan gemar membicarakan hal-hal 

yang begitu jauh dari pemahamannya 

saat itu, seperti negara dan lain-lain.  

Sedangkan pada informan H, 

kegelisahan itu telah mengakar sejak ia 

kecil karena taman 65 adalah rumah 

ibunya. Menurut NT, Taman 65 itu 

serupa laboratorium untuk melihat 

kekerasan negara pada tingkatan 

keluarga, dan hal itu terbukti dari 

bagaimana informan M yang setelah 

bergaul dengan komunitas Taman 65 

mulai mencari tahu riwayat kakeknya 

dahulu. Ia mulai melacak kembali dari 

cerita-cerita ayah dan ibunya. Begitu 

juga informan A yang kemudian 

bertanya dengan warga setempat 

mengenai riwayat kakeknya yang 

dahulu disembunyikan dan 

diselamatkan oleh warga. Mereka 

mengenal Taman 65 tidak lepas dari 

jaringan aktivis di Denpasar yang pada 

saat itu memang berkutat dalam 

komunitas Taman 65 

Sejak belia, para informan terlibat 

dalam skema music punk yang 

menyuguhkan lirik-lirik kritis dan 

tajam. Kegandrungan mereka musik 

Punk di jaman berkaitan dengan 

kepopuleran musik Punk pada era 

1990-an. Studi Emma Baulch (2007) 

melihat adanya keterkaitan antara 

perubahan skema musik Bali yang 

menjadi Punk pada era 1990-an dengan 

situasi politik saat itu. Skema musik 
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Punk merasuki masyarakat Bali di 

tahun-tahun kritis ketika jurang 

ketegangan antara masyarakat dengan 

kekuasaan Soeharto semakin melebar, 

dan kemudian memuncak di tahun 

1998. Namun aliran Punk di Bali pada 

mulanya belum sarat akan kritik sosial 

yang tajam, tetapi lebih condong ke 

konsumerisme pariwisata. Sampai 

kemudian muncul aliran Punk Anarki 

dan Chaos, barulah Punk menyebarkan 

kritik-kritik sosial melalui liriknya dan 

membawa sebuah gaya hidup 

“perlawanan” di tengah anak-anak 

muda.
19

   

Aktivisme atau kegiatan sosial 

lainnya yang mereka lakoni saat ini 

juga digeluti oleh figur-figur dalam 

keluarganya. Informan H memiliki 

paman seorang antropolog dan kakak-

kakak yang juga bergerak sebagai 

aktivis sosial melalui Komnas HAM, 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali 

dan organisasi-organisasi serupa. 

Sehingga pembicaraan mengenai 

permasalahan sosial sudah begitu akrab 

di telinganya. Pengalaman yang dialami 

informan H dalam keluarganya dan 

begitu terngiang di benaknya ialah 

ketika ia melihat sikap ibunya 

mengalami pertengkaran dengan 

ayahnya. Keberanian ibu informan H 

yang tidak begitu saja tunduk pada 

ayahnya menunjukkan suatu 

perlawanan terhadap budaya patriarki 

yang masih kental di Bali. Perlawanan 

yang ditunjukkan ibunya terbentuk dari 

iklim dalam rumahnya (Taman 65)  

yang menjadikan sosialisme menjadi 

semacam gaya hidup. Meski berada 
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dalam keluarga dengan strata sosial 

tinggi yakni berkasta ksatria, dalam 

perjumpaan penulis dengan Ibu H, Ia 

begitu terbuka menyoal kasta dengan 

memandang semua orang setara atau 

egaliter. Sikap egaliter itu menunjukkan 

internalisasi Ibu H terhadap nilai-nilai 

sosialisme. Nilai itu yang kemudian 

diinternalisasi oleh H sehari-harinya 

Ayah informan A yang sejak A 

masih kecil, sudah akrab dengan isu 

sosial dan bergaul dengan kawan-

kawan Lembaga Badan Hukum (LBH) 

Bali, Manikaya Kauci dan Taman 65. Ia 

juga menjadi salah satu bagian dari 

gerakan penolakan pembangunan Bali 

Nirwana Resort, sebuah proyek resort 

internasional yang dibangun oleh 

keluarga Bakrie di Bali pada tahun 

1994. A yang sejak SMA sudah turut 

menyumbang karya dalam kegiatan 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI) Bali. Selain dalam keluarga 

A, Ayah informan M yang juga 

memegang jabatan di banjar, telah 

akrab dengan nilai-nilai kolektif atau 

sosial. 

b. Modal Budaya 

Dalam suatu momen berkumpul 

bersama (sebagian besar merupakan 

Generasi Millennial), salah seorang dari 

komunitas TBK berceletuk dan 

mengejek kawannya, “Gambaran cang, 

ye alah I Darsam” (Gambaranku, dia 

seperti Darsam). Sontak semua tertawa 

dan langsung memahami maksud 

ejekan tersebut. Darsam adalah seorang 

tokoh pendekar dan abdi setia Nyai 

Ontosoroh dalam tetralogi pulau buru 

(Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, 

Jejak Langkah, dan Rumah Kaca) karya 

Pramoedya Ananta Toer. Respon 

tertawa mereka yang serentak itu 

menggambarkan bahwa sebagian besar 

Generasi Millennial TBK telah 



membaca atau paling tidak mengetahui 

cerita-cerita tersebut. Karya-karya Pram 

menjadi bacaan bersama komunitas 

tersebut. Pentingnya figur Pram dalam 

komunitas tersebut sudah tampak dari 

dilukisnya figur tersebut di tembok 

bangunan perpustakaan, lengkap 

dengan kutipan-kutipannya seperti 

“Setiap hak yang berlebihan adalah 

penindasan”, “Every book that is 

banned, is a badge of honor” dan lain 

sebagainya. 

Kegandrungan Generasi Millennial 

TBK akan karya Pramoedya Ananta 

Toer dan narasi-narasi kritis yang 

memberikan sudut pandang berbeda 

dari narasi arus utama, setidaknya 

menunjukkan bahwa mereka 

menggunakan bahan bacaan alternatif 

dalam membaca propaganda atau 

stigma anti-komunisme yang masih 

beredar di Indonesia saat ini. Hal itu 

membuat mereka mengurai kembali 

pengalamannya di masa kecil menyoal 

konstruksi komunisme di era Orde 

Baru. Mereka terbuka dengan wacana 

baru serta membuka ruang pada 

kemungkinan-kemungkinan perubahan 

persepsi, bila itu dibutuhkan. Pada saat 

bersamaan, kedua hal itu melahirkan 

praktik literasi kritis, di mana membaca 

digunakan sebagai sarana pembebasan.  

Gagasan-gagasan kritis Generasi 

Millennial TBK disalurkan ke dalam 

berbagai medium untuk menyebarkan 

gagasannya kepada masyarakat agar 

gagasan-gagasan kritis yang mereka 

dapatkan melalui dialektika, tidak 

hanya diendapkan di dalam alam pikir. 

Melalui karya-karya itu  mereka 

berupaya untuk membangun kesadaran 

sosial. Sebagai suatu artefak intelektual, 

karya-karya mereka itu 

menggambarkan pemahaman-

pemahaman, persepsi atau juga sebuah 

kepercayaan. Misalnya bagi informan 

M, lagu adalah sarana edukasi sosial.  

 

“Budaya membaca kita itu ga seperti di 

Barat. Makanya saya penting untuk 

membicarakan itu (isu sosial dan 

tragedi 1965) lewat lagu. Orang 

banyak yang ga suka baca tapi suka 

denger lagu, siapa tau dari itu dia jadi 

seneng, atau ada pemantiknya, „kok 

bisa gitu sih‟,‟apa maksudnya‟.” 

Pemikirannya itu diejawantahkan 

dalam bait lagunya ini:” pernah dengar 

Indonesia?/ Negara dengan 

kemanusiaan yang adil dan beradab/ 

Adil kepada yang punya kuasa dan 

beradab katanya setelah „65/Ou 

begitu”. Pada bait ini, M juga telah 

mengajak pendengar untuk 

merenungkan kembali persoalan 

sejarah. Bait-bait selanjutnya juga 

mengandung sindiran-sindiran 

Informan A yang seorang guru Ilmu 

Pengetahuan Sosial di salah satu 

Sekolah Menengah Pertama, 

menerapkan pedagogi  yang berbeda 

dengan guru-guru umumnya terapkan. 

Dalam mengajar, ia berupaya 

menghapuskan hubungan hierarkis di 

dalam kelas seperti hubungan guru dan 

murid. Pada umumnya, ia menyebut 

dirinya sebagai fasilitator dengan 

menganggap murid-muridnya sebagai 

teman dan fungsinya menemani mereka 

belajar dan bukannya menggurui. 

Metode-metode  pembelajaran dalam 

sekolah-sekolah di Indonesia saat ini 

masih identik dengan budaya Orde 

Baru. 

Alih-alih menerapkan aturan-aturan 

yang ketat, ia justru menerapkan nilai-

nilai kebebasan dalam kelasnya. Siswa 

yang nakal seringkali menjadi semacam 

momok yang tidak disenangi oleh guru 

karena mereka kerap tidak 

mempedulikan aturan-aturan yang 

berlaku di sekolah. “Terpelajar itu 

emang harus nakal. Harus nakal, 

karena dari nakal itu orang berproses.” 

Informan H yang menyalurkannya 

melalui film dokumenternya yang 



menyoroti ingatan tragedi 1965 

berjudul Sekeping Kenangan. Film 

yang mengisahkan para penyintas 

tragedi 1965 dalam mengingat lagu-

lagu yang kerap mereka dendangkan 

ketika berada di bui. 

Ketika Generasi Millennial dalam 

komunitas TBK sedang berdiskusi, 

celetukan-celetukan sering terdengar, 

sehingga topik yang serius pun selalu 

diselipi dengan tawa sekaligus sinisme. 

Satir secara tradisional dianggap 

sebagai modus sastra dengan tujuan 

moral di mana satiris menulis dengan 

„panggilan moral dan perhatian untuk 

kepentingan publik.‟
20

 Satir  sendiri 

dimaksudkan untuk mengubah atau 

mengoreksi persepsi. Koreksi persepsi 

tidak dipengaruhi oleh peringatan —

terjemahan perilaku ke dalam bahasa 

moral abstrak —tetapi oleh bentuk 

representasi yang miring sehingga 

memungkinkan pengakuan untuk 

mengambil tempat dan untuk memaksa 

penilaian baru di atasnya, sehingga 

publik menyadari bahwa mereka adalah 

yang diwakili dan yang bodoh. Satir 

merupakan suatu modal dan posisi 

mental.
21

 Satir juga menjadi modal 

informan M dalam menuliskan lagu. 

Selain itu, tulisan-tulisan informan A 

juga kerap mengandung satir. 

Penggunaan satire dalam keseharian 

Generasi Millennial TBK untuk 

mengejek satu sama lain berkaitan 

dengan pergaulan mereka di Taman 65, 

di mana para pegiatnya yang merasakan 

getir tragedi 1965, represi Orde Baru 

dan ironi lainnya mencoba 

menertawakan itu semua melalui satir. 

Budaya satir ini juga memiliki kaitan 

dengan benih sosialisme mereka sejak 
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kecil, di mana dengan saling mengejek 

menggunakan satire, mereka seolah 

menghilangkan sekat-sekat hierarkis 

dalam komunitasnya. Hal itu tampak 

dari bagaimana Generasi Millennial 

leluasa melempar celetukan-celetukan 

satir pada generasi tua yang umurnya 

cukup terpaut jauh. Bagi mereka pula, 

kekerasan tidak akan menghasilkan 

apa-apa, melainkan tragedi. Mereka 

memilih untuk menyelesaikan segala 

hal dengan akal sehat melalui dialog. 

 Ada semacam konsensus bersama di 

antara mereka untuk mengutuk 

kekerasan sebagai jalan keluar dari 

perbedaan. Hal itu barangkali dapat 

dikaitkan dengan persepsi mereka 

terhadap sejarah, yang sudah sesak 

dengan kekerasan-kekerasan di 

dalamnya. Batasan anti-kekerasan yang 

tidak terucap ini menjadi modal mereka 

dalam berdialektika. M 

menggambarkan diskusi atau dialog 

sebagai suatu aktivitas yang sehat untuk 

mereka.  

Generasi Millennial TBK seringkali 

mengatasi perbedaan dari perdebatan 

yang muncul dengan meminum arak 

dan menjadikan suasana mencair 

dengan guyonan satire. Dalam bahasa 

M, “80% bercanda, 20% serius. Ya 

hidup itu kan emang harus main-main”. 

Budaya guyon meski dalam suatu 

perdebatan serius seakan mereduksi 

benih-benih kekerasan dalam 

perdebatan. Mereka pula memiliki 

pandangan terhadap budaya meminum 

arak yang oleh standar moral dominan 

dianggap sebagai aktivitas yang urakan. 

Beberapa Generasi Millennial 

mengenakan pakaian dengan tulisan 

Arak Connecting.  

 

Dialektika Idealisme 

Lebih dari tiga tahun Taman Baca 

Kesiman (TBK) berdiri dan selama itu pula 

ia telah menjadi salah satu ruang alternatif 

yang diminati oleh lintas generasi di 



Denpasar, terutama Generasi Millennial. 

Ruang alternatif ini menjadi wadah dialektis 

Generasi Millennial menyikapi persoalan 

sosial politik dan budaya di lingkungan 

sekitarnya. Praktik literasi kritis mereka 

menjadi salah satu representasi dialektika 

idealisme mereka, di mana ketika mereka 

membaca mereka secara langsung 

berdialektika dalam alam pikirnya, terlebih 

bacaan yang mereka hadapi menyuguhkan 

kontra-kontra narasi. Kontra narasi yang 

diberikan oleh bacaan alternatif membuat 

mereka mendekonstruksi bangunan 

pemikiran mapan yang telah mereka terima 

atau yakini. Informan H lebih menyenangi 

wacana-wacana yang tidak berisi analisa 

detil ataupun kronik seperti testimoni-

testimoni korban tragedi 1965. Lalu 

informan M yang tertarik pada sastra-sastra 

yang menyuguhkan wacana kronik seperti 

karya Pram. Sedangkan informan A justru 

tertarik membaca keduanya, baik sastra 

ataupun bacaan kronik yang menyuguhkan 

analisa serta detil. 

Bukan hanya praktik literasi kritis, 

praktik satir sebagai salah satu cara mereka 

mengekspresikan pandangan juga 

menunjukkan proses dialektis mereka pada 

tataran gagasan. Bagaimana ketika mereka 

menangkap suatu kesan dari fenomena 

sosial dan meletakannya dalam suatu 

sindiran yang dapat dimengerti oleh 

pendengar atau pembacanya. Pada titik 

tersebut, mereka memahami terlebih dahulu 

pemahaman dominan atau konstruksi umum 

masyarakat atau sasarannya terhadap isu 

yang akan mereka suguhkan dalam 

sindirannya. Membuat suatu sindiran tajam 

yang dapat mengenai sasarannya sekaligus 

menyelipkan tawa yang getir memerukan 

suatu proses dialektis dalam menjembatani 

suatu konstruksi umum masyarakat yang 

janggal dan apa yang ideal..Praktik kultural 

mereka dalam mengedepankan dialog 

sebagai fondasi dasar dengan terang 

mengambarkan dialektika mere pada tataran 

gagasan, yang juga telah mereka tampilkan 

dalam karya-karya mereka. Praktik-praktik 

tersebut, pada gilirannya menghasilkan 

kebebasan intelektual yang mereka lakoni di 

tengah maraknya ketakutan masyarakat 

pada paham komunis, dan masih 

diramaikannya sensor-sensor intelektual 

„kiri‟ di Indonesia. Generasi Millennial 

TBK tampak tidak sedemikian responsif 

sampai dihinggapi ketakutan berlebih pada 

pemikiran-pemikiran „kiri‟. Mereka 

senantiasa leluasa berdialektika dengan isu-

isu sosial apapun termasuk isu „kiri‟ ini.  

Mereka melihat ketakutan masyarakat 

Indonesia pada paham komunis serta 

slogan-slogan propaganda khas Orde Baru 

seperti Awas Bahaya Laten Komunisme atau 

stigma PKI. Informan A melihat propaganda 

ini berkaitan dengan relasi kuasa melalui 

pengetahuan seperti yang dipaparkan 

Michel Foucault. Bila  mengaitkan apa yang 

dikatakannya, maka slogan-slogan anti-

komunisme di Indonesia ini ia anggap 

serupa panopticon yang digunakan sebagai 

alat kontrol agar masyarakat tidak 

mempelajari narasi-narasi kritis. Ketakutan 

yang disebarkan melalui slogan itu pula 

yang melegitimasi munculnya sensor-sensor 

intelektual.  

Informan M juga melihat slogan dan 

stigma anti-komunisme sebagai suatu alat 

sensor atau kontrol sosial yang berupaya 

meredam daya kritis masyarakat. Informan 

M dengan gamblang mengatakan bahwa hal 

itu merupakan upaya pemerintah dan 

pengusaha atau dalam bahasa A, orang-

orang yang berada di status quo. Ia melacak 

geneologi dari paham itu sendiri, bahwa 

kemunculan komunisme memang 

merupakan respon Marx atas konsep 

ekonomi yang berakar dari Adam Smith, di 

mana Marx memberikan penekanannya 

pada sosial. Mereka  mempertanyakan apa 

sebetulnya yang menjadi momok ketakutan 

dari suatu konsep ilmu ekonomi? Dan 

mengapa ketakutan-ketakutan itu muncul 

dalam konteks waktu yang berhimpitan 

dengan masa-masa pemilihan umum?  

Istilah „hantu komunisme‟ yang 

digunakan informan M seolah 



menggambarkan keberadaannya yang 

simpang siur namun masih efektif menebar 

ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga 

mengatakan bahwa siapapun dan gerakan 

apapun yang menentang korporat dan 

pejabat busuk, akan dengan mudah dilabeli 

komunis di negara ini. Ia memberikan 

analogi, petani yang melawan kuasa demi 

mempertahankan tanahnya yang hendak 

diambil alih tanah, disebut PKI. Nelayan 

yang mempertahankan laut, disebut PKI. 

Buruh yang menuntut kenaikan upah, juga 

disebut PKI. Apalagi pelajar yang 

mengkritisi dan mendemo pemerintahan 

yang batil, bahkan dengan tidak 

menjalankan agama secara sewajarnya yang 

diakui negarapun dapat disebut PKI.  

“Lama-lama, karena kamu total kidal 

dan makan pake tangan kiri, kemudian itu 

tidak sesuai norma dan mengganggu 

penglihatan sekitar maka kamu bisa disebut 

PKI, agar mudah disingkirkan.” 

Informan A memandang komunisme 

lebih sebagai metode atau menggunakan 

istilah, „pisau bedah‟. Secara empiris, ia 

melihat bahwa partai komunis di Indonesia 

telah mati dan penyebutan itu seperti tak 

memiliki dasar dan bukti yang jelas. Senada 

dengan itu, informan H juga melihat semua 

stigma itu sebagai nyinyiran, tuduhan dan 

intimidasi yang niscaya didapatkan rakyat 

manakala melawan penguasa yang zalim.  

Kemampuan mereka berpikir dialektis 

juga disokong oleh Taman Baca Kesiman 

yang melalui agendanya mengondisikan 

masing-masing agen dalam komunitasnya 

untuk terus berdinamika. Upaya TBK 

mewadahi pemikiran kritis mereka dapat 

dilihat dari  topik-topik, pemikiran atau 

figur alternatif yang diangkat oleh TBK 

dalam agenda-agendanya. Misalnya TBK 

yang mengangkat diskusi atau membedah 

sastra-sastra alternatif seperti karya 

Pramoedya Ananta Toer dan novel 

September karya Noorca Massardi. Agenda 

seperti ini menghadirkan ruang dialektis 

bagi komunitas Taman Baca Kesiman 

dalam memandang sejarah melalui sastra. 

 

Dialektika Materialisme 

Selain melakukan dialektika idealisme 

melalui diskusi-diskusi hingga implementasi 

gagasannya ke dalam karya-karya seperti 

lagu-lagu, opini di media online, serta film 

dokumenter, Generasi Millennial TBK 

nyatanya terlibat aktif pula pada tataran 

praksis melalui aksi-aksi revolusioner yang 

menjadi representasi dialektika 

materialisme. Hal itu tampak dari 

keterlibatan Generasi Millennial TBK dalam 

gerakan sosial yang menyuarakan isu 

lingkungan di Bali yakni gerakan Bali Tolak 

Reklamasi.  Pada tahun 2013, beberapa 

lembaga swadaya masyarakat seperti Bale 

Bengong, Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI) Bali, Mitra Bali Fair 

Trade, Taman 65, Pusat Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan lainnya 

sepakat untuk membuat wadah sekaligus 

gerakan yang dinamakan ForBali, sebagai 

respon tidak transparannya Pemerintah 

Provinsi Bali menyoal pengeluaran SK 

rencana reklamasi Teluk Benoa hingga 

Peraturan Pemerintahan no. 51 tahun 2014.  

ForBali inilah yang kemudian menjadi 

wadah penolakan masyarakat Bali terhadap 

proyek Reklamasi Teluk Benoa hingga saat 

ini. 

Keterlibatan itu terlihat dari keterlibatan 

mereka di hampir setiap aksi massa Bali 

Tolak Reklamasi (BTR) digelar, 

sebagaimana yang penulis lihat ketika aksi 

massa berlangsung. Informan M yang selain 

menyuarakan isunya melalui lagu juga turut 

terjun di lapangan dan dalam beberapa 

kesempatan juga melakukan orasi sebelum 

tampil bernyanyi. Selain M, informan A 

bahkan melakukan turba (turun ke bawah) 

dengan WALHI dalam mengorganisasi 

massa, melakukan mediasi dengan banjar 

atau desa adat mengenai pentingnya 

penolakan mereka terhadap proyek 

reklamasi ini serta membantu desa adat 

yang hendak menyatakan penolakannya. 

Turba yang dilakukan oleh informan A ini 

dilakukan hampir ke seluruh daerah di Bali. 



Dialektika materialisme sebagai suatu 

logika gerak, memahami bahwa benda-

benda, kehidupan, dan masyarakat, berada 

dalam keadaan pergerakan dan perubahan 

yang konstan, sehingga upaya untuk 

perubahan sosial senantiasa akan terus 

dinamis. Selama hampir 5 tahun gerakan ini 

berlangsung, berbagai diskriminasi oleh 

aparat negara atau stigmatisasi mereka 

peroleh tetapi Generasi Millennial TBK 

tetap konsisten terlibat dalam gerakan 

tersebut. Mereka terus mengupayakan 

adanya suatu perubahan sosial. Hal itu 

menunjukkan, meski selama ini terdapat 

dikotomi antara dialektika idealisme serta 

materialism, Generasi Millennial TBK 

mengombinasikan keduanya dalam 

mengembangkan budaya kritis 

komunitasnya. Mereka tidak hanya 

menerjunkan dirinya ke dalam pergulatan 

ide dan gagasan semata, tetapi juga 

menerjunkan raganya di lapangan.  

Kesimpulan 

 Praktik budaya kritis yang Generasi 

Millennial TBK kembangkan dalam ranah 

komunitas TBK itu disokong oleh habitus 

mereka yang memiliki kemiripan satu sama 

lainnya. Beberapa modal budaya tersebut 

berkaitan dengan habitus mereka. Modal 

mereka membaca buku alternatif untuk 

menganalisa propaganda atau stigma anti-

komunisme, membuat mereka mengurai 

kembali pengalamannya di masa kecil 

menyoal konstruksi komunisme di era Orde 

Baru. Pada saat bersamaan, kedua hal itu 

melahirkan praktik literasi kritis, di mana 

membaca digunakan sebagai sarana 

pembebasan.  

 Pada modal jalur penyampaian gagasan 

kritis  untuk menggugah kesadaran sosial 

lingkungan sekitarnya, berkaitan dengan 

skema musik Punk yang telah mereka kenal 

sejak belia, yang memilih untuk bersuara 

melalui karya. Generasi Millennial TBK 

memilih untuk tidak bungkam dan 

menyuarakan gagasannya melalui beragam 

cara, yang dalam hal ini melahirkan 

berbagai aktivisme kontemporer yang 

mereka lakoni. Modal satire dalam 

keseharian Generasi Millennial TBK untuk 

mengejek satu sama lain berkaitan dengan 

pergaulan mereka di Taman 65, di mana 

para pegiatnya yang merasakan getir tragedi 

1965, represi Orde Baru dan lainnya  

mencoba menertawakan itu semua melalui 

satire. Budaya satir ini juga memiliki kaitan 

dengan benih sosialisme mereka sejak kecil, 

di mana dengan saling mengejek 

menggunakan satire, mereka seolah 

menghilangkan sekat-sekat hierarkis dalam 

komunitasnya. Sehingga satire itu sendiri 

juga menjadi salah satu jalur aktivisme 

kontemporer yang mereka. Modal anti-

kekerasan yang memilih menyelesaikan 

persoalan melalui dialog berkaitan erat 

dengan pergaulan mereka di Taman 65 yang 

juga indentik dengan iklim diskusinya. 

Kedua hal itu membuat mereka 

mengedepankan dialektika sebagai suatu 

cara memandang dan menyelesaikan 

masalah. Praktik-praktik itu baik literasi 

kritis, anti-kekerasan, atau menggunakan 

satir sebagai cara mengungkapkan 

gagasannya, keterlibatan mereka dalam 

agenda-agenda kritis TBK merupakan cara 

mereka mengembangkan sikap kritis 

melalui dialektika idealisme. Di sisi yang 

lain, Generasi Millennial TBK terlibat aktif 

pula pada tataran praksis melalui aksi-aksi 

revolusioner yang menjadi representasi 

dialektika materialisme. Mereka terlibat 

dalam gerakan sosial yang menyuarakan isu 

lingkungan di Bali yakni gerakan Bali Tolak 

Reklamasi. Informan musisi yang selain 

menyuarakan isunya melalui lagu juga turut 

terjun di lapangan dan juga berorasi. 

Akademisi juga tidak hanya melakukan 

dialektika pada tataran gagasan, tetapi turut 

melakukan turba (turun ke bawah) dalam 

mengorganisasi massa aksi, melakukan 

mediasi dengan banjar atau desa adat terkait 

kepentingan aksi. Meski terdapat dikotomi 

antara dialektika idealisme dengan 

materialisme, dikotomi tersebut justru 

dijembatani dan dikolaborasikan dalam 

budaya kritis Generasi Millennial TBK. 



 Praktik-praktik budaya yang mereka 

kembangkan melalui dialektika itu 

menghasilkan modal-modal tertentu seperti 

pada informan aktivis yang memperoleh 

modal budaya berupa gagasan dan bahan 

untuk membuat dokumenter serta modal 

sosial berupa jaringan aktivis di Denpasar 

dan luar Denpasar. Bagi informan musisi 

dan akademisi, mereka memperoleh modal 

budaya yang berupa gagasan dalam 

menghasilkan karya-karya berupa lagu, 

tulisan, ataupun pedagogi. Modal sosial 

berupa jaringan intelektual serta aktivis 

yang lebih luas, serta modal ekonomi 

sebagaimana melalui lagu-lagunya musisi 

mendapatkan penghasilan, begitu juga 

seorang guru yang mendapat penghasilan 

dari proses pembelajaran dan kiprah 

pedagoginya. 
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