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Pada dasarnya manusia menciptakan kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, karena itu manusia disebut sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan, 
bahkan disadari tatau tidak kadangkala manusia merusak kebudayaan yang telah 
diciptakannya itu. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalnya 
manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia Hidup dan 
tergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaanya. Kebudayaan juga memberikan 
aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. 
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PENGANTAR 

 

 

Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena 
manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena 
adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan akan terus hidup dan berkembang 
manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan 
demikian manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena 
dalam kehidupannya tak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, 
setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan, bahkan kadangkala 
disadari atau tidak manusia merusak kebudayaan. 

Hubungan yang erat antara manusia (terutama masyarakat) dan kebudayaan lebih 
jauh telah diungkapkan oleh Herkovits dan Malinowski, yang mengemukakan bahwa 
cultural determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat 
ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. (Soemardjan, 
1964). Kemudian Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang 
superorganic, karena kebudayaan yang berturun-temurun dari generasi ke generasi 
tetap hidup. Walaupun manusia yang menjadi anggota masyarakatnya sudah berganti 
karena kelahiran dan kematian. 

Lebih jauh dapat dilihat dari defenisi yang dikemukakan oleh Tylor (1971) dalam 
bukunya Primitive culture: kebudayaan adalah kompleks yang mencakup 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain 
kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia 
sebagai anggota masyarakat. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup 
kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota 
masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola 
perilaku yang normative. Oleh karena itu manusia yang mempelajari kebudayaan dari 
masyarakat, bisa membangun kebudayaan (konstruktif) dan bisa juga merusaknya 
(destruktif) 

A. Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari 
kata budi-daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal 
dari bahasa Sansekerta buddayah yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi 
atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture, dalam bahasa 
Belanda diistilahkan dengan kata cultuur, dalam bahasa Latin, berasal dari kata 
colera. 

Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah 
(bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai 
segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. 

Berikut pengertian budaya atau kebudayaan dari beberapa ahli: 
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1) E.B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, 
kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan 
yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

2) R. Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang 
dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsure pembentuknya 
didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. 

3) Koentjaraningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem 
gagasan, milik diri manusia dengan belajar. 

4) Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah 
semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

Dalam defenisi yang dikemukan oleh Selo sumarjan dan Soelaeman Soemardi ini, 
dapatlah disimpulkan bahwa kebudayaan itu merupakan hasil dari usaha manusia 
untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani agar hasilnya dapat digunakan untuk 
keperluan masyarakat, misalnya : 

a) karya (kebudayaan material) yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan 
benda atau lainnya yang berwujud benda 

b) Rasa, didalamnya termasuk agama, ideology, kebatinan, kesenian, dan semua 
unsure ekspresi jiwa manusia yang mewujudkan nilai-nilai social dan norma-
norma social. 

c) Cipta merupakan kemampuan mental dan berpikir yang menghasilkan ilmu 
pengetahuan. 

5) Herkovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh 
manusia. 

Dengan demikian kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan 
manusia baik material maupun non-material. Sebagian besar ahli yang mengartikan 
kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan 
evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan 
berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. 

B. Perwujudan Kebudayaan 

Beberapa ilmuwan seperti Parson (Sosiolog) dan Kroeber (Antropolog) menganjurkan 
untuk membedakan wujud kebudayaan secara tajam sebagai suatu sistem. Di mana 
wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia 
yang berpola. Demikian pula Hogmann dalam bukunya The World of Man (1959) 
membagi budaya dalam tiga wujud, yaitu: ideas, activities, and artifact. Sejalan dengan 
pikiran para ahli tersebut, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu 
dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud, yaitu: 

1) Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 
dan peraturan. 

Wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak 
dapat diraba, dipegang, ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran warga 
masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal 
ini disebut pula tata kelakuan, hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal 
mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, 
kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. 
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Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat atau adat istiadat, yang sekarang banyak 
disimpan dalam arsip, tape recorder, komputer. Kesimpulannya, budaya ideal ini 
adalah merupakan perwujudan dan kebudayaan yang bersifat abstrak. 

2) Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek aktivitas serta tindakan berpola dari 
manusia dalam masyarakat. 

Wujud tersebut dinamakan sistem sosial, karena rnenyangkut tindakan dan 
kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto dan 
didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas 
manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya 
dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada 
saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. 
Kesimpulannya, sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat 
konkret, dalam bentuk perilaku dan bahasa. 

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan fisik. Dimana wujud budaya ini 
hampir seluruhnya merupakan hasil fisik (aktivitas perbuatan, dan karya semua 
manusia dalam masyarakat). Sifatnya paling konkret dan berupa benda-- benda 
atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto yang berujud besar ataupun kecil. 
Contohnya: candi Borobudur (besar), baju, dan jarum jahit (kecil), teknik 
bangunan Misalnya cara pembuatan tembok dengan pondasi rumah yang berbeda 
bergantung pada kondisi. Kesimpulannya, kebudayaan fisik ini merupakan 
perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk materi/artefak. 

Berdasarkan penggolongan wujud budaya tersebut, maka wujud kebudayaan dapat 
dikelompokkan menjadi: budaya yang bersifat abstrak dan budaya yang bersifat 
konkret. 

1. Budaya yang bersifat Abstrak 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, budaya yang bersifat abstrak ini letaknya ada 
di dalam pikiran manusia, sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Karena 
terwujud sebagai ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan 
cita-cita. Dengan demikian, budaya yang bersifat abstrak adalah wujud ideal dari 
budaya. Ideal disini berarti sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang diinginkan 
manusia sebagai anggota masyarakat yang telah menjadi aturan main bersama. 

2. Budaya yang bersifat Konkret 

Wujud budaya yang bersifat konkret berpola dari tindakan atau perbuatan dan 
aktivitas manusia di dalam masyarakat yang terlihat secara kasat mata. 
Sebagaimana disebutkan Koentjaraningrat wujud budaya konkret ini dengan 
system social dan fisik, yang terdiri dari: perilaku, bahasa dan materi. 

a. Perilaku  

Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkahlaku tertentu dalam situasi tertentu. 
Setiap perilaku manusia dalam masyarakat harus mengikuti pola-pola perilaku 
masyarakatnya. Pola-pola perilaku adalah cara bertindak seluruh anggota suatu 
masyarakat yang mempunyai norma-norma dan kebudayaan yang sama. 
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Manusia mempunyai aturan main tersendiri dalam hidupnya di masyarakat, karena itu 
menurut Rapl Linton dalam mengatur hubungan antarmanusia diperlukan design for 
living atau garis-garis petunjukdalam hidup sebagai bagian budaya, misalnya : 

1) apa yang baik dan buruk, benar-salah, sesuai-tidak sesuai dengan keinginan 
(valuational elements) 

2) bagaimana orang harus berlaku (priscriptrive elements) 
3) perlu tidaknya diadakan upacara ritual adat atau kepercayaan, (cognitive 

elements), misalnya : kelahiran, pernikahan, kematian. 

b. Bahasa 

Linton menyebutkan bahwa salah satu penyebab paling penting dalam 
memperlambangkan budaya sampai mencapai tarafnya seperti sekarang ialah bahasa. 
Bahasa berfungsi sebagai alat berfikir dan alat berkouminkasi. Tanpa berfikir dan 
berkomunikasi kebudayaan sulit ada. Sebagaimana diketahui sebuah pepatah 
mengatakan: bahasa menunjukkan bangsa, artinya bahasalah yang mempopulerkan 
sebuah bangsa yang tentu saja termasuk didalamnya kebudayaan bangsa tersebut. 
Melalui bahasa kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, dikembangkan, serta 
dapat diwariskan pada generasi mendatang. Bahasa bermanfaat bagi manusia, bahasa 
dapat menjelaskan ketidak mengertian manusia akan sesuatu hal. Dengan demikian 
bahasa dapat menambah pengetahuan manusia, memperluas cakrawala pemikiran, 
melanggengkan kebudayaan. 

c. Materi 

Budaya materi merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam 
masyarakat. Bentuk materi ini berupa pakaian, alat-alat rumah tangga, alat produksi, 
alat transportasi, alat komunikasi, dan sebagainya. Klasifikasi unsur budaya dari yang 
kecil hingga yang besar adalah sebagai berikut : 

1) items, unsure yang paling kecil dalam budaya; 
2) traits, merupakan gabungan beberapa unsure terkecil; 
3) kompleks budaya, gabungan beberapa dari items dan trait; 
4) aktivitas budaya, merupakan gabungan dari beberapa kompleks budaya. 

Gabungan dari beberapa aktivitas budaya menghasilkan unsur-unsur budaya 
menyeluruh (cultural universal). Terjadinya unsure budaya tersebut dapat melalui 
discovery, yaitu penemuan yang terjadi secara tidak sengaja atau kebetulan, yang 
sebelumnya tidak ada. dan invention, yaitu penemuan atau usaha yang disengaja 
untuk memperoleh hal-hal baru. 

Sistem, Unsur dan Substansi Budaya 

A. Sistem Budaya 

Kata system berasal dari bahasa Yunani, yaitu systeme yang berarti seperangkat 
elemen-elemen (bagian-bagian) yang bekerjasama secara teratur. 

Konsep system dapat ditujukan kepada: organisasi, kumpulan, himpunan, organ tubuh 
dan seterusnya. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu system, yaitu 
system social budaya karena didalam masyarakat itu terdiri dari individu-individu 
yang melalku kegiatan, kebiasaan, tata cara sehingga terbentuk kesatuan. Dengan 
demikian system social budaya adalah unsure-unsur social budaya yang saling 
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berkaitan dengan yang lain secara teratur, sehingga tercipta tata kelakuan yang serasi 
bagi masyarakatnya. 

Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan 
terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan dengan demikian sistem 
kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih 
lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma 
dan di situlah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menetapkan 
tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia. 

Sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang 
berbeda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokan ke dalam 2 yaitu: 

− Kebudayaan material. Kebudayaan material antara lain hasil cipta, karsa, yang 
berwujud benda, barang alat pengolahan alam, seperti gedung, pabrik, jalan, 
rumah dan sebagainya. 

− Kebudayaan non-material. Merupakan hasil cipta, karsa, yang benwujud 
kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Non-material antara 
lain adalah : 
(1) Cara (usage). Proses interaksi yang terus menerus akan melahirkan pola-pola 

tertentu yang disebut cara (usage). Norma yang disebut cara hanya 
mempunyai kekuatan yang lemah dibanding norma yang lain. Pelanggaran 
terhadap norma ini hanya disebut tidak sopan, misalnya makan sambil 
berdiri, berdecak, bersendawa, dan sebagainya. 

(2) Volkways (norma kelaziman/kebiasaan). Kebiasaan adalah perbuatan yang 
diulang-ulang dalam bentuk sama, merupakan cermin bahwa orang tersebut 
menyukai perbuatannya. Contohnya bertutur sopan santun, memberi salam, 
menghormati orang tua. Pelanggaran terhadap norma ini akan dianggap 
sebagai penyimpangan terhadap kebiasaan masyarakat. Sanksi terhadap 
pelanggaran ini berupa teguran, sindiran, dipergunjingkan dan sebagainya 
yang sifatnya sangsi masyarakat, yang mungkin dianggap ringan. 

(3) Mores (Norma tata kelakuan / norma kesusilaan). Mores adalah aturan yang 
berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya menurut ajaran agama, 
filsafat atau nilai kebudayaan. Pelanggaran terhadap usege, folkways hanya 
akan dianggap aneh atau tidak sopan, tetapi pelanggaran terhadapan mores 
akan disebut jahat. Contoh terhadap mores adalah berzinah. Sanksinya berat, 
dirajam atau diusir dari kampung halamannya. Karena sanksinya yang berat 
mores disebut norma berat. 

Fungsi norma tata kelakuan di masyarakat : 

b. Memberikan batas-batas pada kelakuan individu (perintah dan larangan) 
c. Mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya (memaksa individu untuk 

menyesuaikan perikelakuannya dengan norma yang berlaku) 
d. Menjaga solidaritas antaranggota masyarakat (menjaga keutuhan dan kerjasama 

antar anggota masyarakat). 

(4) Norma adat istiadat (custom).  

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku 
masyarakat dapat mengikat menjadi adat istiadat (costum). Anggota masyarakat yang 
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melanggar adat istiadat dapat memperoleh sanksi yang berat, misalnya dikucilkan dari 
masyarakat. Misal, bercerai adalah suatu aib besar bagi masyarakat Lampung. Dalam 
masyarakat sunda perempuan apabila tidak dilamar dianggap aib, sebaliknya dalam 
masyarakat Minang perempuanlah yang melamar laki-laki, dan sebangainya. 

(5) Norma hukum (Laws).  

Adalah suatu norma yang lebih tepat disebut sebagai hukum yang tertulis, meskipun 
tidak selalu demikian. Laws adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada 
anggota masyarakat yang berisi ketentuan-ketentuan, perintah, kewajiban dan 
larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Aturan ini 
lazimnya tertulis yang dikodifikasikan dalam bentuk berbagai macam kitab 
undangundang, atau tidak tertulis berupa keputusan-keputusan hukum pengadilan 
adat. Karena sebagian besar norma hukum adalah tertulis maka sanksinya adalah yang 
paling tegas bila dibandingkan dengan norma lain. 

(6) Mode (fashion).  

Mode atau fashion adalah cara dan gaya melakukan dan membuat sesuatu, yang sering 
berubah-ubah, serta diikuti orang banyak. Hal terakhir ini merupakan ciri khas dari 
mode, yakni sifatnya yang massal. Mode atau fashion tidak hanya tampak pada cara 
orang memotong dan menggunakan pakaian, cara mengatur rambut dan sebagainya, 
tetapi juga dalam hal mengejar sesuatu yang baru di bidang lain. Dari mode akan lahir 
sesuatu yang baru yang bersifat inovatif, misalnya tarian tradisonal Jawa dielaborasi 
dengan kesenian Melayu atau Bali akan lahir tarian kontemporer-modern, tetapi dari 
mode juga akan melahirkan sesuatu yang dianggap aneh oleh masyarakat misalnya 
rambut dengan gaya funky, dengan dicat berwarna-warni, yang mungkin nantinya 
akan dianggap biasa. Dalam sistem budaya ini terbentuk unsur-unsur yang paling 
berkaitan satu dengan lainnya. Sehingga tercipta tata kelakuan manusia yang terwujud 
dalam unsur kebudayaan sebagai satu kesatuan. Berikut akan dijelaskan tentang 
unsur-unsur kebudayaan tersebut. 

B. Unsur-unsur Kebudayaan 

Adanya perbedaan wujud kebudayaan antara satu budaya dengan budaya lain , 
disebabkan karena dalam masyarakat terdiri atas berbagai unsure, baik yang besar 
maupun yang kecil yang membentuk satu kesatuan. Ada banyak pendapat tentang 
unsure-unsur yang membentuk suatu kebudayaan. 

1. Melville J. Herskovits, unsure-unsur kebudayaan terdiri atas sebagai berikut : 
a. alat-alat teknologi 
b. system ekonomi; 
c. keluarga; 
d. kekuasaan politik 

2. Bronislaw Malinowski, menyebutkan unsure-unsur kebudayaan, sebagai berikut : 
a. system norma-norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota 

masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya; 
b. organisasi ekonomi; 
c. alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, perlu 

diingat bahwa keluarga adalah lembiga pendidikan yang utama; 
d. organisasi kekuatan 
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3. Kluckhohn, berpendapat bahwa terdapat tujuh unsur kebudayaan yang bersifat 
universal (cultural universal), artinya ketujuh unsur ini dapat ditemukan pada 
semua kebudayaan bangsa di dunia, yaitu: 
a. system religi 
b. system pengetahuan 
c. system matapencaharian hidup 
d. system peralatan hidup atau teknologi 
e. organisasi kemasyarakatan 
f. bahasa 
g. kesenian 

Tiap-tiap unsur kebudayaan itu dapat diperinci menjadi unsur-unsurnya yang lebih 
kecil hingga beberapa kali. Dengan metode Raplh Linton pemerincian dapat dilakukan 
hingga empat kali. Karena serupa dengan kebudayaan dalam keseluruhan, setiap 
unsur kebudayaan universal itu juga mempunyai tiga wujud, yaitu wujud sistem 
budaya, wujud sistem sosial, dan wujud kebudayaan fisik sehingga pemerincian dari 
ketujuh unsur tersebut masing-masing harus juga dilakukan mengenai ketiga wujud 
tersebut. 

Wujud system budaya dari unsur kebudayaan universal berupa adat dan pada tahap 
pertamanya adat dapat diperinci lagi menjadi beberapa kompleks budaya. Kompleks 
budaya dapat diperinci lagi menjadi menjadi tema budaya. Akhirnya pada tahap ketiga 
tiap tema budaya dapat diperinci dalam gagasan. 

C. Substansi (Isi) Utama Budaya 

Substansi (isi) utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide 
dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa 
kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, 
nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. 

1) Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk social merupakan suatu 
akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam hal berusaha memahami : 

a. Alam sekitar; 
b. Alam flora di daerah tempat tinggal; 
c. Alam fauna di daerah tempat tinggal; 
d. Zat-zat bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya; 
e. Tubuh manusia; 
f. Sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia; 
g. Ruang dan waktu. 

Untuk memperoleh pengetahuan tersebut di atas manusia melakukan tiga cara, yaitu : 

a) Melalui pengalaman dalam kehidupan sosial. Pengetahuan melalui pengalaman 
langsung ini akan membentuk kerangka pikir individu untuk bersikap dan 
bertindak sesuai dengan aturan yang dijadikan pedomannya. 

b) Berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan formal/ resmi (di 
sekolah) maupun dari pendidikan non-formal (tidak resmi), seperti kursus-- 
kursus, penataran-penataran, dan ceramah; 
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c) Melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolis yang sering disebut sebagai 
komunikasi simbolik. 

2) Nilai 

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap 
penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu 
dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai 
estitika), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama). 

C. Kluchohn mengemukakan, bahwa yang menentukan orientasi nilai budaya manusia 
di dunia adalah lima dasar yang bersifat universal, yaitu : 

− Hakikat hidup manusia 

− Hakikat karya manusia 

− Hakikat waktu manusia 

− Hakikat alam manusia 

− Hakikat hubungan antar manusia 

Lebih jauh Soekanto (1990), menjelaskan bahwa: Masing-masing indikator 
menghasilkan nilai-nilai tertentu yang mungkin dianggap positif dan negatif. 
Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut : Ada kemungkinan 
bahwa nilai-nilai tersebut berlaku sekaligus di dalam lingkungan hidup tertentu, 
yang senantiasa dihubungkan dengan konteks kehidupan tertentu. Nilai-nilai 
tersebut (misalnya yang positif) dikongkritkan ke dalam norma-norma. Norma-
norma tersebut merupakan patokan atau pedoman untuk berperilakusecara pantas. 
Misalnya, ada nilai positif yang menyatakan bahwa manusia harus menepati janjinya, 
nilai tersebut antara lain terwujud di dalam norma hukum yang berbunyi “perjanjian 
berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya”. 

3) Pandangan hidup 

Pandangan hidup merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam 
menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Di dalamnya 
terkandung konsep nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat. Oleh 
karena itu, pandangan hidup merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat 
dengan dipilih secara selektif oleh individu, kelompok, atau bangsa. Jika suatu bangsa 
tidak mempunyai pandangan hidup maka bangsa tersebut akan mudah dikendalikan 
oleh bangsa lain, mudah goyah, kehilangan jati diri dan akhirnya sulit untuk menjadi 
bangsa dan negera yang besar. Dengan pandangan hidup, seorang manusia, sebuah 
bangsa dan atau negara mempunyai serangkaian visi dan misi yang ingin dicapai 
dalam kehidupan, tidak mudah goyah dan mempunyai prinsip ingin mewujudkan 
pandangan hidupnya. Dengan demikian, pandangan hidup adalah kristalisasi dari 
nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang diyakini kebenarannya dan 
menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. 

4) Kepercayaan 

Kepercayaan yang mengandung arti yang lebih luas daripada agama dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, manusia yang memiliki naluri untuk 
menghambakan diri kepada yang Mahatinggi, yaitu dimensi lain di luar diri dan 
lingkungannya, yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Dorongan ini 
sebagai akibat atau refleksi ketidakmampuan manusia dalam menghadapi tantangan-
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tantangan hidup, dan hanya yang Mahatinggi saja yang mampu memberikan kekuatan 
dalam mencari jalan keluar dari permasalahan hidup dan kehidupan. Kepercayaan 
terhadap “sesuatu” yang “maha” diluar diri manusia, bermacam-macam tergantung 
keyakinan manusia,; orang islam tentu saja percaya pada Allah SWT sebagai kekuatan 
diatas kekuatan, dan agama lain percaya pada TuhanNya. Sementara pada jaman 
prasejarah kepercayaan kepada roh nenek moyang (animisme), kepercayaan kepada 
benda (dinamisme). 

5) Persepsi 

Persepsi atau sudut pandang ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari 
seperangkatan kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam 
kehidupan. Persepsi terdiri atas: l) persepsi sensorik, yaitu persepsi yang terjadi tanpa 
menggunakan salah satu indera manusia; 2) persepsi telepati, yaitu kemampuan 
pengetahuan kegiatan mental individu lain; 3) persepsi clairvoyance, yaitu 
kemampuan melihat peristiwa atau kejadian di tempat lain, jauh dari tempat orang 
yang bersangkutan. Dalam keseharian kadangkala persepsi manusia yang satu berbeda 
dengan persepsi manusia yang lain, hal ini disebabkan oleh bebrapa factor, antara lain 
pengalaman, lingkungan dan pengetahuan, serta proses dalam diri manusia. 

Proses timbulnya persepsi dalam diri seseorang melalui tahapan-tahapan yang dialami 
oleh manusia: pancaindera serta alat penerima yang lain, menerima getaran eter 
(cahaya dan warna), getaran akuistik (suara), bau, rasa, sentuhan, tekanan mekanikal 
(berat-ringan), tekanan termikal (panas-dingin), dan sebagainya. Rangsangan tersebut 
masuk kedalam sel-sel tertentu di bagian otaknya. Di tempat itu, berbagai macam 
proses fisik, fisiologi dan psikologi terjadi. Berbagai macam getaran dan tekanan tadi 
diolah menjadi suatu susunan yang dipancarkan atau diproyeksikan menjadi suatu 
penggambaran tentang lingkungan individu yang melahirkan persepsi. 

6) Etos Kebudayaan 

Etos atau jiwa kebudayaan (dalam antropolog) berasal dari bahasa Inggris berarti 
watak khas. Etos sering tampak pada gaya perilaku warga misalnya, kegemaran-
kegemaran warga masyarakatnya, serta berbagai benda budaya hasil karya mereka, 
dilihat dari luar oleh orang asing. Contohnya, seperti dituliskan oleh Koenjaraningrat 
(1990:217) dalam buku Pengantar Antropologi, kebudayaan Batak dilihat oleh orang 
Jawa, sebagai orang yang agresif, kasar, kurang sopan, tegas, konsekuen, dan 
berbicara apa adanya. Sebaliknya kebudayaan Jawa dilihat oleh orang Batak, bahwa 
watak orang Jawa memancarkan keselarasan, kesuraman, ketenangan yang 
berlebihan, lamban, tingkah laku yang sukar ditebak, gagasan yang berbelit-belit, 
feodal, serta diskriminasi terhadap tingkatan sosial. Dalam hal bahasa, bahasa jawa 
terbagi ke dalam tingkat bahasa yang rumit dan terperinci. Selain itu etos kebudayaan 
Jawa adalah sopan santun dan gaya tingkah laku yang menganggap pantang berbicara 
dan tertawa keras-keras, gerak-gerik yang ribut dan agresif. Masing-masing suku 
mempunyai etos kebudayaan masing-masing, yang mungkin saja berbeda sangat 
mencolok, apa yang baik menurut suku tertentu belum tentu baik menurut suku yang 
lain, oleh karenanya diperlukan sikap kedewasaan dan toleransi yang tinggi untuk 
memahami kebudayaan lain. 
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SIFAT KEBUDAYAAN 

A. Sifat-Sifat Budaya 

Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di 
Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap 
kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan 
secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budayaitu akan 
memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan 
faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum 
bagi semua budaya dimanapun juga. Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain: 

1) Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. 
2) Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan 

tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 
3) Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 
4. Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-

tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan 
tindakan-tindakan yang diijinkan. 

Sifat hakiki tersebut menjadi ciri setiap budaya. Akan tetapi, apabila seseorang atau 
sekelompok orang akan memahami sifat hakiki yang esensial, terlebih dahulu ia harus 
memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada didalamnya. 

B. Budaya dimiliki Bersama oleh suatu kelompok 

Sebagaimana telah dijelaskan, masyarakat sebagai wadah dan budaya sebagai isi 
merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua komponen yang 
bersatu. Setiap masyarakat memiliki budaya dan setiap budaya pasti ada masyarakat 
yang memilikinya. Masing-masing masyarakat seringkali memiliki budaya yang 
bersifat khas, yaitu hanya dimiliki oleh masyarakat tersebut, misalnya dalam bidang 
seni, angklung dan seruling sebagai ciri khas budaya sunda, tari Saman sebaagai khas 
tarian Aceh, tari Barong cirri khas tarian Bali, dan sebagainya. 

Ciri khas perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang masyarakat yang 
bersangkutan. Faktor-faktor penyebab perbedaan itu antara lain : 

1) Faktor Alam. Faktor alam atau lingkungan geografis ialah factor letak tata bumi, 
iklim, dan factor alam lainnya. Faktor alam ini mempunyai pengaruh yang besar 
terhadap pembentukan budaya. Misalnya musik angklung, calung dan suling 
pertama kali berasal dari Jawa Barat karena alam Jawa Barat menyediakan banyak 
bamboo, sehingga dari bambu terinspirasi menjadi alat musik. Orang yang hidup 
di daerah dingin kecendrungan akan membuat dan mengenakan baju yang tebal, 
kain wool berasal dari Australia karena disana ditemukan banyak domba, dan 
sebagainya. Dengan demikian alam dapat mempengaruhi budaya suatu 
masyarakat. 

2) Faktor Kebiasaan. Kebiasaan yang ada di suatu masyarakat berbeda satu dengan 
yang lainnya, kadangkala apa yang boleh dalam masyarakat tertentu dilarang oleh 
masyarakat lain. Misalnya di Jepang mengeluarkan bunyi desis dari mulut 
dianggap sebagai tanda penghargaan terhadap orang yang mempunyai derajat 
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social yang lebih tinggi, sebaliknya di Inggris mengeluarkan bunyi desis dari mulut 
dianggap penghinaan. 

3) Faktor Kedaerahan. Faktor kedaerahan melahirkan budaya-budaya khusus (sub 
kultur) pada masyarakat yang tinggal di daerah berlainan satu sama lain. Misalnya 
kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sunda akan berbeda dengan kebiasaan 
yang berlaku pada masyarakat Minahasa, Padang, dan sebagainya. 

4) Pelapisan Sosial. Pelapisan social atau strata social dapat mempengaruhi 
perbedaan kebudayaan golongan masyarakat, misalnya dulu golongan ningrat 
akan berbeda dalam bertutr kata, berpakaian dengan golongan rakyat biasa, masa 
sekarang juga antara kelas menengah ke atas akan berbeda cara bersikap, bergaul, 
berpakaian dengan orang kebanyakan. 

C. Kecenderungan Bertahan dan berubahnya Kebudayaan 

Kebudayaan akan terus hidup manakala masyarakat mau mempertahankannya, 
sebaliknya kebudayaan akan musnah jika masyarakat tidak lagi menggunakannya. 
Dalam mempelajari kebudayaan selalu harus diperhatikan hubungan antara unsur-
unsur yang mempengaruhi budaya itu cenderung bertahan atau berubah dan situasi 
serta kondisi yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. 

Unsur-unsur penyebab kecendrungan bertahannya suatu budaya antara lain: 

1) Unsur Idiologi. Ideologi merupakan kumpulan gagasan, dasar, serta tatanan yang 
baik dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Idiologi adalah jiwa dan 
kepribadian bangsa yang menyebabkan suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain. 
Idiologi digunakan sebagai pedoman hidup suatu bangsa. Dengan demikian unsur 
idiologi ini kecendrungan tetap bertahan karena sudah diyakini kebenarannya oleh 
suatu masyrakat atau bangsa. 

2) Unsur Kepercayaan / Religi. Semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan 
kepercayaan / religi didasarkan pada suatu keyakinan akan kebenaran (keimanan). 
Oleh karena itu unsure kepercayaan atau religi ini cenderung tetap bertahan 
karena menyangkut keyakinan, kepatuhan atau keimanan yang diyakini. 

3) Unsur Seni. Seni adalah sesuatu yang bersifat indah, seni melahirkan cinta kasih, 
kasih sayang, kemesraan, pemujaan, baik terhadap Tuhan, maupun terhadap 
sesama manusia. Pengungkapan rasa seni dapat melalui musik, tari, lukis, sastra, 
dan sebagainya, sebagai hasil cipta, karsa, manusia yang cenderung bertahan dari 
masa ke masa. 

4) Unsur Bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi, penghubung suatu maksud 
antar manusia, dari bahasa kita dapat mengungkapkan apa yang kita 
inginkan.Bahasa kecendrungan tetap berubah dari masa ke masa, meskipun kosa 
katanya semakin berkembang, tanpa bahasa manusia tidak dapat berhubungan 
satu sama lain. 

Sedangkan, unsur-unsur kecendrungan perubahan budaya dikarenakan antara lain: 

1) Unsur mata pencaharian. Mata pencaharian dengan system tradisional cenderung 
berubah menjadi suatu system yang lebih maju. Perubahan mencakup system 
produksi, distribusi, konsumsi. Perubahan tersebut disebabkan : 



 

MANUSIA & KEBUDAYAAN | 20  
 

(a) rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada; 
(b) sadar akan adanya kekurangan-kekuarangan; 
(c) usaha-usaha menyesuaikan diri dengan perubahan jaman 
(d) meningkatnya kebutuhan 
(e) adanya keinginan untuk neningkatkan taraf hidup 
(f) sikap terbuka terhadap hal-hal baru (inovatif) 

Dengan demikian system mata pencaharian hidup cenderung berubah dari masa ke 
masa, seiring dengan perubahan jaman, perkembanan ilmu dan teknologi, serta pola 
hidup. 

2) Unsur sistem teknologi. Manusia tidak dapat menutup diri dari kemajuan teknologi 
karena teknologi sendiri bermaksud memudahkan manusia. Keajuan teknologi 
berkembang seiring dengan meningkatnya pengetahuan manusia. Perkembangan 
teknologi dapat dilihat dari periodisasi zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, 
zaman besi, dan kini disebut zaman moderen. Dengan demikian teknologi 
kecendrungan berubah seiring perkembangan akal dan pengetahuan manusia. 

3) Unsur Pengetahuan. Sistem pengetahuan manusia mengalami perubahan menjadi 
ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan 
mendalami segi kehidupan . Oleh karena itu ilmu pengetahuan terus berkembang 
sesuai dengan perkembangan dan tingkat keingintahuan manusia. Misalnya 
ilmupengetahun dulu menyebutkan Plato adalah sebuah planet, namun kini terbukti 
bahwa plato bukanlah sebuah planet. 

D. Budaya dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia 

Budaya berfungsi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Kebutuhan hidup manusia terdiri atas kebutuhan biologis, kebutuhan social, dan 
kebutuhan psikologis. Manusia mempunyai berbagai kebutuhan agar dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Selain itu, kebutuhan manusia muncul sebagai upaya manusia untuk memanfaatkan 
lingkungan. Kebutuhan manusia akan berbeda sesuai dengan tempat, waktu, situasi 
dan kondisi. Kebutuhan di desa aakan berbeda dengan kebutuhan di kota, kebutuhan 
pada waktu musim hujan akan berbeda dengan kebutuhan pada waktu musim 
kemarau, dan sebagainya. 

1. Kebutuhan Biologis 

Kebutuhan biologis mutlak harus dipenuhi manusia, artinya jika kebutuhan biologis 
ini tidak terpenuhi maka organ tubuh manusia akan terganggu, bahkan bias meninggal 
dunia. Kebutuhan biologis mencakup : 

a. makan dan minum 
b. istirahat 
c. buang air besar dan kecil 
d. perlindungan dari iklim dan cuaca 
e. pelepasan dorongan seksual 
f. kesehatan yang baik 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan biologis manusia yang satu harus memperhatikan 
kepentingan manusia yang lain. 
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2. Kebutuhan Sosial 

Untuk memudahkan tercapainya kebutuhan biologis, manusia memerlukan kebutuhan 
sosial. Kebutuhan sosial antara lain : 

a. Kegiatan bersama. Dalam kehidupan di masyarakat, manusia tidak bisa hidup 
sendiri, karena pasti membutuhkan manusia yang lain. Oleh sebab itu manusia 
menciptkan kegiatan bersama untuk memeuhi kebutuhan hidup dan 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sejak dulu manusia tidak bias hidup 
sendiri, karenanya manusia disebut makhluk social. 

b. Berkomunikasi dengan sesama. Komunikasi antar manusia dapat dilakukan baik 
dengan bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat. Tanpa kemampuan komunikasi 
dengan sesama, manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Oleh karena itu, proses berkomunikasi telah dilakukan pada anak-anak 
sejak usia balita demi pertumbuhan fisik dan mentalnya. 

c. Keteraturan social dan kontrol social. Keteraturan social dan kontrol social sangat 
dibutuhkan manusia sebagai warga masyarakat. Keteraturan social akan 
menciptakan suatu masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram. Keteraturan ini 
akan tercapai apabila semua anggota masyarakat bersikap dan bertingkah laku 
sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Untuk menjaga keteraturan 
social diupayakan adanya kontrol social. Kontrol social dapat dilakukan antar 
manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. 

d. Pendidikan. Agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terlaksana, pendidikan 
sangat dibutuhkan. Pendidikan dapat membuka mata dan hati serta wawasan 
menuju kearah kehidupan yang lebih baik. 

3. Kebutuhan Psikologis 

Kebutuhan psikologis meliputi hal-hal berikut : 

a. Rileks atau santai. Rileks atau santai adalah pengendoran ketegangan, merupakan 
kebutuhan psikologis untuk menghilangkan kejenuhan dan berfungsi sebagai 
penyegar (refreshing) kehidupan manusia. Manusia dalam melakukan aktivitasnya 
sering mengalami kelelahan dan kejenuhan, oleh karena itu manusia perlu 
bersantai agar semangatnya timbul kembali, misalnya menikmati pemandangan 
alam, menikmati musik, dan sebagainya. 

b. Kasih sayang. Kasih saying, cinta dan kemesraan selalu dibutuhkan manusia 
sebagai mahluk social. Manusia inin disayangi dan ingin menyayangi. Wujud kasih 
saying ini dapat melahirkan kreativitas manusia, manusia punya semangat hidup 
karena cinta dan kasih saying. Karena itu kasih saying, cinta dan kemesraan adalah 
kebutuhan psikologis manusia. 

c. Kepuasan altruistic. Kepuasan altruistic adalah suatu kepuasan manusia untuk 
berbuat baik atau berbakti kepada orang lain, kepada suatu ide, atau suatu citacita. 

d. Kehormatan. Ukuran kehormatan terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan, 
namun demikian dari kekayaan dan kekuasaan kadangkala melahirkan 
kehormatan. Kehormatan biasanya lahir dari kewibawaan, kebajikan kearifan 
seseorang, karena itu orang yang paling dihormati atau disegani biasanya 
mendapat tempat pada lapisan atas sehingga mereka sering menjadi pemimpin 
atau pemangku adat. 

e. Kepuasan Ego. Kepuasan ego terwujud jika seseorang merasa puas setelah berhasil 
mencapai cita-cita, keinginan, dan sebagainya. 
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E. Budaya diperoleh melalui proses belajar 

Sebagaimana telah dibahas, bahwa kebudayaan diperoleh melalui proses belajar dari 
masyarakat dan lingkungannya. Tata kelakuan yang didasari kebudayaan dipelajari 
oleh anggota masyarakat yang lain secara turun temurun. Namun demikiann, tidak 
semua tingkah laku yang dipelajari adalah kebudayaan. Binatang juga dapat belajar, 
tetapi tingkah laku yang dipelajarinya bukanlah kebudayaan. Binatang dapat 
mengikuti perintah majikannya, namun tidak dapat membuat dan mengembangkan 
kebudayaan. Perbedaan tingkah laku binatang yang dipelajari dan tingkah laku budaya 
manusia sangat penting, tidak saja untuk memahami asal-usul kebudayaan, melainkan 
juga untuk mengenal sifat-sifat hakikat kebudayaan. 

Proses belajar kebudayaan oleh manusia sebagai anggota masyarakat dapat melalui: 

1. Proses Internalisasi. Manusia mempunyai potensi, bakat dan kecendrungan secara 
genetis untuk mengembangkan berbagai perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi 
dalam kepribadiannya. Kecendrungan dan potensi pengembangan kepribadiannya 
itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam, lingkungan social dan lingkungan 
budaya. Setiap hari manusia belajar merasakan kegembiuraan, kesedihan, dan 
lain-lain. Dengan demikian, proses internalisasi ialah proses pengembangan 
potensi yang dimiliki manusia, yang dipengaruhi baik lingkungan internal dari 
dalam diri manusia itu maupun eksternal, yaitu pengaruh dari luar diri manusia. 

2. Proses Sosialisasi. Dalam proses sosialisasi seorang individu dari masa kanak-
kanak sampai masa tua selalu belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan 
segala macam individu sekitarnya yang menduduki beraneka macam peranan 
social. Syarat terjadinya proses sosialiasi adalah: 
a. individu harus diberi keterampilan yang dibutuhkan bagi hidupnya kelak di 

masyarakat; 
b. individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan 

kemampuannya untuk membaca, menulis dan berbicara; 
c. pengendalian fungsi-fungsi organic harus dipelajari melalui latihan-latihan 

mawas diri yang tepat; 
d. individu harus dibiasakan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada 

masyarakat. 

3. Proses Enkulturasi. Dalam proses ini seorang individu mempelajari dan 
menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, system norma, 
dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Sejak kecil proses 
enkulturasi sudah dimulai dalam alam pikiran manusia; mula-mula dari 
lingkungan keluarganya, kemudian teman bermain, lingkungan masyarakat 
dengan meniru pola perilaku yang berlangsung dalam suatu kebudayaan. Oleh 
karena itu proses ini disebut juga dengan pembudayaan atau dalam bahasa Inggris 
Institutionaliozation. 

Manusia sebagai Pencipta dan Pengguna kebudayaan 

Manusia dilahirkan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, karena manusia 
diberikan akal, sehingga dengan akalnya manusia dapat memenuhi segala macam 
kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak pernah berhenti, hal ini 
menuntut manusia untuk terus berfikir bagaimana memenuhikebutuhan hidupnya. 
Tujuan memenuhi kebutuhan hidup inilah akhirnya melahirkan berbagai cipta dan 
karya manusia, atau apa yang kita kenal kebudayaan. Jadi pada dasarnya manusia 
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menciptakan kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu 
manusia disebut sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan, bahkan disadari tatau 
tidak kadangkala manusia merusak kebudayaan yang telah diciptakannya itu. 

Hasil Cipta dan karya manusia antara lain melahirkan teknologi yang mempunyai 
kegunaan utama membantu mempermudah manusia serta dalam melindungi manusia 
terhadap lingkungan alamnya. Sehingga kebudayaan memiliki peran sebagai: 

1. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. 
2. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuankemampuanlain. 
3. Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia, termasuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.. 
4. Pembeda manusia dan binatang. 
5. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berprilaku 

didalam pergaulan. 
6. Pengaturan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. 
7. Sebagai modal dasar pembangunan. 

Dengan demikian, manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalnya 
manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia Hidup dan 
tergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaanya. Kebudayaan juga memberikan 
aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, untuk 
menaklukan berbagai macam kekuatan yang harus dihadapi manusia dan masyarakat 
seperti kekuatan alam dan kekuatan lain. Selain itu manusia dan masyarakat 
memerlukan kepuasan baik secara spiritual maupun materil. 

Kebudayaan masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang 
bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi 
atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi 
masyarakat terhadap lingkungan didalamnya. 

Dalam kaitannya untuk memenuhi segala macam kebutuhan dan tindakan untuk 
melindungi diri dari lingkungan alam, pada taraf permulaan manusia bersikap 
menyerah dan semata-mata bertindak didalam batas-batas untuk melindungi dirinya, 
namun dengan akal pikirannya manusia terus berusaha. Sehingga semakin hari 
pemikiran manusia semakin berkembang dan masyarakat semakin kompleks, 
kemudian lahirlah taraf kebudayaannya lebih tinggi. Hasil karya tersebut yaitu 
teknologi yang memberikan kemungkinan yang luas untuk memanfaatkan hasil alam 
bahkan menguasai alam. 

B. Pengaruh Budaya Terhadap Lingkungan 

Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat 
kebudayan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari 
masyarakatnya yang tampak dari luar, artinya orang asing dapat  melihat kekhasan 
budaya suatu daearh/kelompok. Dengan menganalisa pengaruhdan akibat budaya 
terhadap lingkungan, seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu 
akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda 
pula. 
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Usaha untuk menjelaskan perilaku manusia sebagai perilaku budaya dalam kaidah 
dengan lingkungannya, terlebih lagi perspektif lintas budaya akan mengandung 
bamyak variabel yang saling berhubungan dalam keseluruhan system terbuka. 
Pendekatan yang saling teriring dengan psikologi lingkungan adalah pendekatan 
sistem yang melihat rangkaian sistemik antara beberapa subsistem yang ada dalam 
melihat kenyataan lingkungan total yang melingkupi satuan budaya yang ada. 

Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan : 

− Physical Environment, menunjuk pada lingkungan natural seperti : temperatur, 
curah hujan, iklim, wilayah geografis, flora dan fauna. 

− Cultural Social Environment, meliputi aspek-aspek kebudayaan beserta proses 
sosialisasi seperti: norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai. 

− Environmental Orientation and Representation, mengacu pada persepsi dan 
kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat mengenai 
lingkungannya. 

− Environmental Behavior and Process, meliputi bagaimana masyarakat 
menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. 

− Out Carries Product, meliputi hasil tindakan manusia seperti membangun rumah, 
komunitas, kota beserta usaha-usaha manusia dalam memodifikasi lingkungan 
fisik seperti budaya pertanian dan iklim. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebudayaan yang berlaku dan 
dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tata laku, 
norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri khas suatu 
masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

C. Proses dan Perkembangan Kebudayaan 

Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan rasa manusia 
oleh karenanya kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangannya sejalan 
dengan perkembangan manusia itu. Perkembangan tersebut dimaksudkan untuk 
kepentingan manusia sendiri, karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia. 

Perkembangan kebudayaan terhadap dinamika kehidupan seseorang bersifat 
kompleks, dan memiliki eksistensi dan berkesinambungan dan juga menjadi warisan 
sosial. Seseorang mampu mempengaruhi kebudayaan dan memberikan peluang untuk 
terjadinya perubahan kebudayaan. 

Kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok sosial tidak akan terhindar dari pengaruh 
kebudayaan kelompok-kelompok lain dengan adanya kontak-kontak antar kelompok 
atau melalui proses difusi. Suatu kelompok sosial; akan mengadopsi suatu kebudayaan 
tertentu bilamana kebudayaan tersebut berguna untuk mengatasi atau memenuhi 
tuntutan yang dihadapinya. 

Pengadopsian suatu kebudayaan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan 
fisikal. Misalnya iklim, topografi sumber daya alam dan sejenisnya. Sebagai contoh: 
orang-orang yang hidup di daerah yang kondisi lahan atau tanahnya subur (produktif) 
akan mendorong terciptanya suatu kehidupan yang favourable untuk memproduksi 
bahan pangan. Jadi, terjadi suatu proses keserasian antara lingkungan fisikal dengan 
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kebudayaan yang terbentuk di lingkungan tersebut, kemudian ada keserasian juga 
antara kebudayaan masyarakat yang satu dengan kebudayaan masyarakat tetangga 
dekat. Kondisi lingkungan seperti ini memberikan peluang untuk berkembangnya 
peradaban (kebudayaan) yang lebih maju. Misalnya dibangun sistem irigasi, teknologi 
pengolahan lahan dan makanan, dan lain sebagainya. 

Kebudayaan dari suatu kelompok sosial tidak secara komplit ditentukan oleh 
lingkungan fisikal saja, namun lingkungan tersebut sekedar memberikan peluang 
untuk terbentuknya sebuah kebudayaan. Dari waktu kewaktu, kebudayaan 
berkembang seiring dengan majunya teknologi (dalam hal ini adalah system 
telekomunikasi) yang sangat berperan dalam kehidupan setiap manusia. 

Perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan disegala bidang, 
termasuk dalam hal kebudayaan. Mau tidak mau kebudayaan yang dianut suatu 
kelompok sosial akan bergeser. Cepat atau lambat pergeseran ini akan menimbulkan 
konflik antara kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan dengan kelompok-
kelompok yang tidak menghendaki perubahan. Suatu komunitas dalam kelompok 
sosial bisa saja menginginkan adanya perubahan dalam kebudayaan yang mereka 
anut, dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan zaman yang mereka hadapi saat 
ini. Namun, perubahan kebudayaan ini kadang kala disalahartikan menjadi suatu 
penyimpangan kebudayaan. Intepretasi ini mengambil dasar pada adanya budaya-
budaya baru yang tumbuh dalam komunitas mereka yang bertentangan dengan 
keyakinan mereka sebagai penganut kebudayaan tradisional selama turun-temurun. 

Hal yang terpenting dalam proses pengembangan kebudayaan adalah dengan adanya 
kontrol atau kendali terhadap prilaku reguler (yang tampak) yang ditampilkan oleh 
para penganut kebudayaan. Karena tidak jarang perilaku yang ditampilkan sangat 
bertolak belakang dengan budaya yang dianut didalam kelompok sosialnya. Yang 
diperlukan disini adalah kontrol sosial yang ada dimasyarakat, yang menjadi suatu 
`cambuk' bagi komunitas yang menganut kebudayaan tersebut. Sehingga mereka 
dapat memilah-milah, mana kebudayaan yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. 

D. Problematika kebudayaan 

Beberapa Problematika Kebudayaan antara lain: 

1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan system 
kepercayaan. Misalnya, keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka 
tempati secara turun temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Mereka 
enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai 
petani. padahal hidup mereka umumnya miskin. 

2. Hambatan Budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang, 
hambatan ini dapat terjadi antara masyarakat dan pelaksana pembangunan. 
Contohnya program Keluarga berencana atau KB semula ditolak masyarakat, 
mereka beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. 

3. Hambatan budaya berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Upaya untuk 
menstransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam banyak 
mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk 
bahwa di tempat yang baru hidup mereka akan lebih sengsara dibandingkan 
dengan hidup mereka di tempat yang lama. 
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4. Masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. 
Masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat 
luar, karena pengetahuannya serba terbatas, seolah-olah tertutup untuk menerima 
program-program pembangunan. 

5. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sikap ini 
sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa, yang 
menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah 
mereka miliki secara turun temurun. 

6. Sikap Etnosentrisme. Sikap etnosentrisme adalah sikap yang mengagungkan 
budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. 
Sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus sara, yakni 
pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. 

7. Perkembangan IPTEK sebagai hasil dari kebudayaan, seringkali disalahgunakan 
oleh manusia, sebagai contoh nuklir dan bom dibuat justru untuk menghancurkan 
manusia bukan untuk melestarikan suatu generasi, obatobatan diciptakan untuk 
kesehatan tetapi dalam penggunaannya banyak disalahgunakan yang justru 
mengganggu kesehatan manusia 

8. Cultural Shock atau gagap budaya, apabila manusia tidak bias menyesuaikan atau 
beradapatasi dengan budaya lain, sehingga menimbulkan keraguan dan 
kecanggungan. 

E. Triangulasi: individu, masyarakat dan kebudayaan 

Sebagai bagian akhir dari modul ini, akan disajikan tentang materi triangulasi: 
Individu, masyarakat dan kebudayaan. 

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa sebagai mahluk individu manusia merupakan 
satu kesatuan biologis yang perlu hidup berkawan. Perkawanan tersebut tidak lain 
adalah untuk menciptakan kebudayaan yang menghasilkan alat-alat material juga 
immaterial yang diperlukan dalam kehidupannya. Kebudayaan tersebut pada 
hakekatnya merupakan alat-alat yang digunakan oleh manusia untuk keberadaan dan 
kelangsungan hidupnya atau memenuhi kebutuhana hidupnya. 

Betapa pentingnya kebudayaan bagi kehidupan manusia dikemukakan oleh dua orang 
antropolog, yaitu Horkovite dan Malinowski (Soekanto, 1981) yang mengemukakan 
pengertian cultural determination yang berarti bahwa segala sesuatu yang terdapat 
dimasyarakat ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat 
tersebut. 

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat hubungan timbal balik antara individu, 
masyarakat, dan kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Keterkaitan itu 
disebabkan apabila kita berbicara masalah manusia dengan kebudayaannya, demikian 
pula jika berbicara masalah kebudayaan persoalannya akan dihadapkan kepada 
masyarakat dan anggotanya, yaitu manusia yang terhimpun didalamnya maupun 
interaksi antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. 

Jika diteliti lebih mendalam, yang memegang peranan penting dalam ketiga unsure 
tersebut adalah manusianya. Sebagaimana dikemukakan Clinton (dalam syafri Hamid, 
1995) bahwa : “… the individual is a living organism capable of independent thought 
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feeling and action, but with his independence limited all his responses profoundly 
modified by contact with the society and culture in which he develops”. 

Manusia sebagai suatu organ hidup mempunyai kemampuan dan tidak tergantung 
kepada orang lain dalam pemikiran, perasaan dan tindakannya akan tetapi 
kemampuan dan ketidaktergantungannya itu sesungguhnya juga terbatas oleh karena 
semua kemampuannya itu dimodifikasikan melalui hubungan dengan masyarakat dan 
kebudayaan dan didalam hubungan itu individu bertambah maju. 

Hubungan yang menunjukan keeratan antara individu , masyarakat dan kebudayaan , 
adalah masyarakat adalah sekumpulan individu, dimana tidak ada masyarakat yang 
tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat 
sebagai wadah pendukungnya. Pemisahan ketiga pengertian tersebut hanayalah secara 
teoritis dan untuk kepentingan analisis, sebab dalam kenyataannya sukar untuk 
dipisah-pisahkan. Dalam kaitan ini Soemardjan sebagaimana diikuti Soekanto 
(1990:123) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang 
hidup bersama menghasilkan kebudayaan. 
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MANUSIA INDONESIA DALAM 
DIMENSI SOSIOLOGI BUDAYA 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat radikal di segala lini 
kehidupan. Baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. 
Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara seakan-akan terputus dengan 
sejarah masa lalu, dimana nilai-nilai ideologi bangsa, sosial, budaya, dan nilai-nilai 
agama kurang mendapatkan perhatian yang selayaknya, kebinekaan dalam kesatuan 
mulai memudar, dan pembangunan spiritual serta material belum mencapai tujuan 
yang diinginkan karena berjalan tersendat-sendat. Meminjam istilah Endang 
Sumantri, bangsa Indonesia mengalami masa-masa discontinue, unlinier, dan 
unpredictable (www.setneg.go.id). 

Kondisi seperti ini memicu masyarakat untuk bertindak anarkis dalam menampakan 
antisosial dan antikemapanan, berdemonstrasi dengan cara merusak. Para pejabat 
menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dengan cara 
korupsi atau menyelewengkan amanahnya. Tawuran antar pelajar dan antar 
mahasiswa, maraknya penggunaan dan peredaran narkoba dan pornografiyang 
mengancam masa depan remaja sebagai generasi masa depan bangsa. Para pengadil 
yang diadili, aparat keamanan yang diamankan, serta para politisi dan elit kekuasaan 
yang tidak peduli dengan etika berpolitik dan nasib rakyatnya yang kesusahan. 

Di daerah tertentu muncul keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) karena ketidakpuasan terhadap pembagian “kue” 
pembangunan dari pusat. Nilai-nilai nasionalisme pun turut melemah, Pancasila 
sudah mulai jarang dibicarakan dalam konteks kenegaraan, kebangsaan dan 
kemasyarakatan (Asshiddiqie, 2009). Kondisi tersebut di atas kalau dicermati karena 
lemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara serta moralitas bangsa yang buruk. 
Lebih khususnya adalah karena sumber daya manusia Indonesia yang mengalami 
penurunan kualitas hidupnya. 

KONDISI MANUSIA INDONESIA 

Membicarakan manusia Indonesia berarti membicarakan masyarakat Indonesia. 
Gambaran umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau pluralistis. 
Kemajemukan masyarakat dapat dilihat dari segi horizontal seperti perbedaan etnis, 
bahasa daerah, agama, dan geografis maupun dari segi vertikal, seperti perbedaan 
tingkat pendidikan, ekonomi dan tingkat sosial budaya (Pelly & Menanti, 1994). 
Manusia Indonesia yang diinginkan adalah manusia seutuhnya yaitu manusia yang 
dididik untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia 
sebagai pribadi, makhluk sosial, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, 
sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhannya dalam mengejar kemajuan dan 
kebahagiaan rohaniah. 

Faktor manusia menjadi ujung tombak mencegah keterpurukan bangsanegara. 
Sumber daya manusia adalah kunci sehingga perlu dipersiapkan secara terstruktur dan 
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terencana. Repotnya pengembangan kompetensi dan karakter manusia Indonesia 
kurang mendapat perhatian serius, tidak hanya tecermin dalam penganggaran, tetapi 
juga dalam pengembangan praksis pendidikan. Banyak dari kalangan ilmuwan dan 
budayawan Indonesia yang mengenali sisi-sisi negatif manusia Indonesia, diantaranya 
uraian ”manusia Indonesia”-nya Mochtar Lubis dan ”mental menerabas”-nya 
Koentjaraningrat. 

Melihat fenomena kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari citacita 
pembangunan Indonesia, Muchtar Lubis secara lisan pada tahun 1977, menyebut 
enam ciri manusia Indonesia. Meliputi hipokrit alias munafik (1), enggan bertanggung 
jawab atas perbuatan dan keputusannya (2), berjiwa feudal (3), percaya takhayul (4), 
artistik (5), dan berwatak lemah (6). Ketika tahun 1982 Mochtar Lubis diminta 
merefleksikan kembali ”manusia Indonesia”, dengan tegas ia mengatakan tidak ada 
perubahan, semakin parah. Andaikan permintaan itu disampaikan kembali, di saat 
Mochtar Lubis sudah tiada (meninggal 2 Juli 2004), niscaya ia menangis di alam baka. 

Koentjaraningrat (2004) menyatakan, manusia Indonesia mengidap mentalitas yang 
lemah, yaitu konsepsi atau pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan yang 
sudah lama mengendap dalam alam pikiran masyarakat, karena terpengaruh atau 
bersumber kepada sistem nilai budaya (culture value system) sejak beberapa generasi 
yang lalu, dan yang baru timbul sejak zaman revolusi yang tidak bersumber dari sistem 
nilai budaya pribumi. Artinya, kelemahan mentalitas manusia Indonesia diakibatkan 
oleh dua hal yaitu karena sistem nilai budaya negatif yang berasal dari bangsa sendiri 
dan dari luar akibat dari penjajahan bangsa lain. Koentjaraningrat (2004) memperinci 
kelemahan mentalitas manusia Indonesia, diantaranya: (1) sifat mentalitas yang 
meremehkan mutu; (2) sifat mentalitas yang suka menerabas; (3) sifat tak percaya 
kepada diri sendiri; (4) sifat tak berdisiplin murni; (5) sifat mentalitas yang suka 
mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. 

Semma (2008) mengutip pendapat Huntington tentang kondisi masyarakat yang 
mempersubur korupsi. Korupsi cenderung meningkat dalam periode pertumbuhan 
dan demokratisasi yang cepat karena perubahan nilai dan sumber-sumber baru 
kekayaan dan kekuasaan. Sugiarto (2009) memperinci watak negatif manusia 
Indonesia dengan mengemukakan 55 kebiasaan kecil yang menghancurkan bangsa. 
Walaupun demikian kita yakin bahwa masih banyak diantara manusia Indonesia yang 
memiliki kebiasaan positif atau memiliki karakter yang baik.nNamun, menurut Myrdal 
kondisi yang demikian sesungguhnya tidak bisa dikembalikan kepada ciri-ciri jelek 
yang alamiah yang ada pada bangsa-bangsa itu, melainkan pada struktur tempat 
mereka berada. Kelemahan itu bukan disebabkan oleh inherent evil character straits 
of their peoples, melainkan merupakan hasil dari sejarah yang cukup panjang 
(Rahardjo, 1986).  

Koentjaraningrat, mengakui akan pengaruh dekolonisasi dan penjajahan Belanda telah 
menjungkir-balikan tatanan dan tata kerja yang mapan untuk digantikan oleh sesuatu 
yang belum jelas kaidah dan strukturnya dan sebagai akibatnya terjadilah 
kemunduran-kemunduran dalam prestasi orang Indonesia pasca revolusi, dan hal 
tersebut yang dapat melemahkan mentalitas bangsa Indonesia (2004: 44). Muchtar 
Lubis juga mengiyakan bahwa ciri-ciri manusia Indonesia yang telah dipaparkan di 
atas disebabkan oleh struktur yang mencekam, yaitu karena adanya pemerintahan 
orde baru yang represif dan otoriter (Lubis, 1992; Ramadhan K.H., 1995). 
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BISA DIUBAH, DAN HARUS BERUBAH 

Manusia Indonesia masa depan perlu dipahami bukan sebagai ”sudah begitu, mau 
apalagi”, tetapi bisa diubah, melalui strategi kebudayaan, yaitu dengan melakukan 
perubahan sistem nilai budaya (culture value sistem). Misalnya, membuat 
perbandingan pengalaman negara lain sebagai bahan belajar dan perbaikan internal 
secara radikal. Misalnya, perbandingan yang disampaikan Huntington dalam 
artikelnya Culture Count di bunga rampai Culture Matters (2000) yang disuntingnya 
bersama Lawrence Harrison merangsang kita untuk memiliki keyakinan. 

Huntington menggambarkan Ghana pada tahun 1960-an serba sama dengan Korea 
Selatan. Namun, 30 tahun kemudian, Korsel melampaui Ghana dalam segala hal. 
Mengapa? Pertanyaan ini dijawab Harrison dalam artikel Promoting Progressive 
Culture Change di buku yang sama. Akar masalahnya, Korsel menghidupi dan 
mengembangkan nilai budaya progresif dengan 10 tipologi manusia, di antaranya 
berorientasi waktu, kerja keras, hemat, pendidikan, dan menghagai prestasi. Contoh 
kedua Jepang, walaupun bencana datang bertubi-tubi dalam bentuk gempa bumi, 
tsunami, meledaknya reaktor nuklir, mereka mampu mensikapi dengan tenang. Dalam 
kondisi yang kritis masyarakat Jepang tetap mengedapankan nilai-nilai positif. Dalam 
acara berita di TV, disampaikan pengalaman warganegara Indonesia yang tinggal di 
Jepang, mendapatkan pengalaman menarik ketika gempa datang dan dia sedang 
berbelanja di mall. 

Setelah peristiwa gempa telah usai dari pihak penanggung jawab mall segera 
mengembalikan kartu kredit warganegara Indonesia yang tertinggal. Hal ini 
merupakan refleksi teguhnya integritas dan kejujuran warga Jepang. Gambaran bahwa 
di Jepang setiap dompet yang jatuh umumnya akan kembali dalam keadaan utuh. 
karakter integritas dan kejujuran ini telah melekat dalam masyarakat Jepang karena 
adanya spirit dan ajaran Bushido yang menekankan karakter amanah, pengasih, 
santun, sopan, mulia, hormat dan lain-lain (Uchrowi, 2009). 

Jadi, sebenarnya sumber persoalan buruknya kualitas manusia Indonesia adalah 
adanya nilai-nilai yaitu sistem nilai budaya yang negatif dan penjajahan yang sangat 
lama yang dialami bangsa Indonesia–meminjam istilah dari Koentjaraningrat. Sistem 
nilai budaya itu dihidupi dan dikembangkan oleh manusia, yang menjadi subyek atas 
perilaku dan tindakannya. Sedangkan untuk membangkitkan mental negara terjajah 
adalah dengan banyak belajar kepada negara-negara lain yang telah maju, sehingga 
termotivasi untuk meningkatkan kepribadiannya ke arah yang lebih baik. 

PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN SISTEM NILAI BUDAYA 

Dalam makalah ini, untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapai 
manusia Indonesia, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi 
khususnya teori sibernatik Parson dan sistem nilai budaya (Culture Value System) 
khususnya kerangka mengenai lima dasar nilai budaya manusia Kluckhohn. 

Pertama, pendekatan Sosiologi. Pada dasarnya sosiologi melihat manusia dalam serba 
keterhubungannya dengan manusia atau orang lain. Manusia adalah manusia dalam 
masyarakat (Rahardjo, 1986). Dengan berdasar pada paradigma manusia-masyarakat 
tersebut dapatlah selanjutnya diketahui aspek-aspek apa saja yang muncul manakala 
kita membicarakan manusia itu, yaitu: sistem kepribadian yang menyangkut diri 
manusia itu sendiri, sistem sosial, dan sistem kebudayaan (Parson, 1951). Dengan 
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demikian, dari segi pemahaman sosiologis, manusia itu senantiasa berada pada posisi 
didisiplinkan oleh struktur di luar dirinya, apakah itu berupa sistem sosial ataukah 
kebudayaan. Keadaan yang demikian ini tampak dalam tindakannya. Tindakan 
manusia ini tidak pernah bisa dilihat terlepas dari jaringan struktur yang 
merangkumnya. Oleh karena itu, dari sudut pemahaman sosiologi sulit untuk melihat 
tindakan manusia itu sebagai suatu perbuatan yang spontan, melainkan sebagai hasil 
perhitungannya dengan struktur yang merangkumnya, baik berupa perbuatan yang 
sesuai dengan struktur maupun yang menentangnya (Rahadjo, 1986).  

Namun, dalam pandangan sosiologi, konsep manusia dan masyarakat ada dua aliran 
yang membahasnya. Pertama, yang diwakili oleh Rousseau, dimana bangunan 
pemikiran Rousseau terhadap manusia didirikan pada tatanan dimana manusia 
sebagai individu dalam menunjang kemajuan suatu masyarakat. Rousseau 
berpendirian bahwa man’s impules, passions dan reasons yang menentukan 
masyarakatnya (Soetrisno, 1986). 

Sedangkan aliran yang kedua diwakili oleh Bonald dan Compte, dimana Bonald 
sebaliknya berpendapat bahwa bukan individu-individu yang menunjang kemajuan 
masyarakat tetapi justru sebaliknya, masyarakatlah yang menentukan individu-
individu yang tinggal dalam masyarakat itu. Bagi Bonald individu secara sendirian 
adalah “helpnes” dan “Steril” untuk dapat mengembangkan masyarakatnya. Karena itu 
individu tidak dapat menciptakan atau menemukan sesuatu. Untuk membuktikannya, 
menurut teori Bonald manusia sebagai tidak memiliki secara alamiah kata-kata dan 
ideas (Botttomore dan Nisbet dalam Soetrisno, 1986). Bonald berpendapat bahwa 
hanya dalam masyarakat kita dapati ideas and symbols, dan masyarakatlah yang 
mengkomunikasikan keduanya kepada individu manusia. Ide dapat timbul dalam 
makhluk yang berpikir tetapi karena berpikir itu sendiri tidak dapat timbul tanpa 
bahasa maka jelaslah, bahwa kita tidak mungkin memperoleh the thought of language 
tanpa kita memiliki bahasa itu sendiri. 

Raharjdo (1986) memperjelas keterangan tersebut di atas, bahwa sejak manusia 
(belajar) menggunakan bahasa sudah tampak fenomena keterikatannya dalam 
jaringan struktur yang demikian itu. Berbahasa, atau berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa (bahkan juga dengan menggunakan isyarat lain) menunjukkan 
keterikatan manusia belaka. Dalam menggunakan serta mengucapkan suatu perkataan 
kita memperhitungkan kemampuan orang lain untuk menangkap maksud yang kita 
kirimkan melalui perkataan tersebut. Anak Indonesia akan berbahasa Indonesia, 
inilah contoh yang paling mudah tentang perwujudan paradigma manusia –-dalam 
masyarakat atau pemahaman sosiologis tentang manusia itu. 

Kemudian Compte berpendapat bahwa krisis yang dihadapi oleh masyarakat Eropa 
pada waktu abad pencerahan disebabkan karena individualisme yang melanda 
masyarakat Eropa melalui gerakan reformasi. Compte melihat bahwa manusia adalah 
nonrational. Oleh karena itu, menurutnya, individual liberty justru akan 
menimbulkan bahaya bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam 
masyarakat manusia tak seorangpun dapat berpendapat lain daripada apa yang telah 
diputuskan oleh golongan tertinggi masyarakat yaitu the intellectual-scientific-
religious group (Bottomore dan Nisbet dalam Soetrisno, 1986). Compte juga 
berpendapat bahwa Modernisasi berbahaya bagi budaya dan tertib sosial, karena spirit 
modernisasi menciptakan manusia yang individualistik. 
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Diantaranya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, 
juga memberikan dampak perubahan kehidupan masyarakatIndonesia. Penggunaan 
teknologi modern dalam masyarakat telah menjepit posisi manusia, sehingga untuk 
bisa menjelaskan sikap-sikap dan perilakunya, kita memerlukan pengamatan terhadap 
pengaruhnya yang bekerja atas diri manusia. 

Semenjak revolusi industri membebaskan manusia dari kedudukannya yang pasif dan 
ketergantungannya pada alam, maka secara perlahan manusia masuk ke dalam situasi 
keterikatan yang lain, bahkan sangat mengekang sifatnya. Alam mengikat manusia 
dengan cara memangku dan menghidupinya, sedangkan teknologi mencekeram 
manusia dengan memberikan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan 
tertentu dan secara bersamaan menekan dan merusaknya, hingga manusia tidak 
mampu lagi menghindarkan diri dari ketergantungan terhadapa teknologi modern. 

Masyarakat dan pemerintah sudah tidak lagi dilakukan oleh manusia, melainkan oleh 
mesin. Manusia menjadi bionik, masyarakat menjadi sosionik dan pemerintah menjadi 
administronik (Rahardjo, 1986). Ruh kemanusiaan telah hilang dari sisi-sisi 
kehidupan manusia, yang ada adalah manusia hidup seperti robot yang diatur oleh 
teknologi. Pergulatan besar yang sedang berlangsung sekarang ini pada hakekatnya 
adalah bagaimana mengembalikan semuanya kembali ke tangan manusia. Dengan 
perkataan lain, bagaimana mesin-mesin itu kembali menjadi hamba dan bukan 
menjadi tuan manusia. Penilaian negatif manusia Indonesia memang tidak bisa 
dilepaskan dari perubahan pola kehidupan masyarakat Indonesia yang komunitarian 
ke arah individualistik. Hal ini mempengaruhi nilai-nilai kepentingan bersama 
menjadi kepentingan pribadi. Munculnya para koruptor yang menilep uang rakyat 
demi kemakmuran pribadi, kehidupan permisif di kalangan pemuda demi meraih 
kenikmatan pribadi, mentalitas menerabas demi mendapatkan keuntungan pribadi 
dan sebagainya telah menghancurkan sendi-sendi kebersamaan. 

Nilai-nilai kejujuran, taat pada aturan, menghargai prestasi kerja, dan sebagainya 
berawal dari rasa empati kepada kepentingan bersama dan kemajuan masyarakat 
sebagai rasa kepemilikan bersama. 

Talcott Parson dengan teori struktural fungsionalismenya, menyusun ide tentang teori 
sibernetika mencoba untuk memberikan jawaban, bahwa system sosial merupakan 
suatu sinergi antara tiga subsistem sosial sistem sosial, personalitas, dan sistem 
budaya--yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan (Beilharz: 2002).  

Ketiga subsistem (pranata) tersebut akan bekerja secara mandiri tetapi saling 
bergantung satu sama lain untuk mewujudkan keutuhan & kelestarian sistem sosial 
secara keseluruhan. Contohnya keterkaitan antara Hukum, agama, pendidikan, 
budaya, ekonomi, politik, sosial yang tak dapat terpisahkan dan saling berinteraksi 

Menurut Talcott Parson (Ritzer & Goodman, 2004), ada 4 subsistem yang 
menjalankan fungsi utama dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan sistem 
“tindakan”, yaitu dengan skema AGIL: 

1. Fungsi adaptasi (Adaptation) dilaksanakan oleh subsistem ekonomi contoh: 
melaksanakan produksi & distribusi barang-jasa, dimana jalur produksi dan 
distribusi barang –jasa untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteran 
masyarakat dengan seadil-adilnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila. 
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2. Fungsi pencapaian tujuan (Goal attainment) dilaksanakan oleh subsistem Politik, 
contoh: melaksanakn distribusi-distribusi kekuasaan & memonopoli unsure 
paksaan yg sah (negara). Dalam pembagian kekuasaan ini harus didasarkan 
kepada etika dan moral politik (moral excellen) untuk menghindari kekuasaan 
absolut dan tindakan korupsi yang dilakukan elit. 

3. Fungsi integrasi (Integration) dilaksanakan oleh subsistem hukum dengan cara 
mempertahankan keterpaduan antara komponen yg beda pendapat/ konflik untuk 
mendorong terbentuknya solidaritas sosial. 

4. Fungsi mempertahankan pola & struktur masyarakat (Lattent pattern 
maintenance) dilaksanakan oleh subsistem budaya menangani urusan 
pemeliharaan nilai - nilai & norma-norma budaya yg berlaku dengan tujuan 
kelestarian struktur masyarakat dibagi menjadi subsistem keluarga, agama,dan 
pendidikan. 

Dengan demikian, implikasinya, masyarakat akan berkembang dengan baik, jika setiap 
individu taat kepada norma-norma yang telah disepakati baik dalam norma negara, 
masyarakat, dan agama. Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi dan modernisasi 
dalam kehidupan masyarakat, Auguste Compte berpendapat bahwa setiap individu 
membutuhkan agama yang humanis, yaitu agama yang mampu memberikan dan 
menunjukkan manusia kepada kehidupan yang manusiawi. Karena agama diturunkan 
oleh Tuhan untuk kebutuhan hidup manusia, bukan sebaliknya manusia harus 
menghamba kepada agama. Hidayat (2008) menyatakan, jika memang agama 
diwahyukan untuk manusia, dan bukan manusia untuk agama, maka salah satu 
ukuran baik-buruknya sikap hidup beragama adalah dengan menggunakan standar 
dan kategori kemanusiaan. Bukannya ideologi dan sentimen kelompok.  

Kedua, pendekatan Sistem Nilai Budaya (Culture Value System). Pendekatan ini untuk 
memperbaiki mentalitas manusia Indonesia yang lemah karena faktor nilai budaya 
negatif dan inferior complex yang diwariskan penjajah kepada bangsa Indonesia. 
Koentjaraningrat (2004) menyatakan, sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-
konsepsi, yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-
hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Untuk menganalisis sistem 
nilai budaya Koentjaraningrat (2004) menggunakan kerangka Kluckhohn, yaitu lima 
dasar nilai budaya manusia : 

1. Hakekat hidup manusia. Ada kebudayaan yang menganggap hakekat hidup 
manusia adalah buruk dan menyedihkan, namun manusia dapat berusaha untuk 
mengubah dirinya dari kondisi buruk ke arah kondisi yang lebih baik dan bahagia. 

2. Karya manusia dalam kebudayaan pada hakekatnya bertujuan untuk menjaga 
eksistensi kehidupannya, memberikan status dan kedudukan yang terhormat 
dalam masyarakat, dan sebagai usaha untuk menghasilkan produk yang lebih 
banyak lagi 

3. Kedudukan manusia dengan ruang waktu berinteraksi dengan kehidupan masa 
lalu sebagai cermin untuk memandang kehidupan ke masa depan. Sehingga 
manusia mampu untuk menghargai dan menggunakan ruang waktunya untuk 
kemajuan hidupnya. 

4. Hubugan manusia dengan alam sekitarnya, agar terjalin secara harmonis, maka 
manusia harus mampu mensikapi alam dengan bijaksana. Melakukan eksploitasi 
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alam tanpa melupakan upayaupaya pemeliharaan dan pelestariannya. Agar alam 
tidak “marah” dan dapat berlanjut kepada anak cucu kelak dikemudian hari.  

5. Hubungan manusia dengan sesamanya dapat tetap terpelihara, apabila mereka 
mampu bekerja sama dan saling pengertian. Dengan cara seperti itulah kehidupan 
masyarakat dapat terpelihara tertib sosialnya yang diikat dengan sistem sosial dan 
sistem budaya. 

Selain itu, untuk menjawab persoalan kualitas manusia Indonesia, Muchtar Lubis juga 
menyarankan agar melakukan suatu penelitian yang komprehensif dan tidak berhenti 
pada 6 (enam) karakter negatif yang sudah dipaparkan di atas. Dimana masih banyak 
budaya kebaikan yang dimiliki bangsa Indonesia telah menjadi karakter positif dan 
berjalan di tengah-tengah masyarakat, misalnya budaya gotong royong, kasih orang 
tua kepada anak dan sebaliknya, hati yg damai/ lembut, bersabar, dan cepat belajar. 
Walaupun untuk kehidupan masyarakat di perkotaan sepertinya budaya positif 
tersebut mulai luntur dan tidak sedikit yang meninggalkannya. Hal ini menjadi 
tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkan kembali budaya 
positif tersebut. Dan lembaga pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun di 
masyarakat menjadi sarana yang paling ideal untuk melaksanakannya. 

Sedangkan nilai-nilai negatif yang berasal dari bangsa asing baik yang di bawa pada 
masa penjajahan maupun karena adanya dampak globalisasi, maka pemerintah harus 
membuat peraturan yang membatasi efek globalisasi tersebut walaupun tidak bisa 
sama sekali menghindarinya dan mengganti budaya-budayapenjajah dengan budaya 
genuine Indonesia yang positif, serta disusunnya kurikulum berbasis budaya lokal 
untuk pendidikan. Misalnya, untuk merubah kebiasaan masyarakat yang tidak peduli 
terhadap kelestarian lingkungan, maka pemerintah harus membuat undang-undang 
yang ketat dengan hukuman tegas bagi yang melanggar. Kemudian menghilangkan 
sapaan-sapaan penjajah yang tidak sesuai budaya bangsa dengan 
mengimplementasikan karakter positif dari budaya bangsa sendiri dan 
membangkitkan kembali tradisi-tradisi besar dan mengembangan kesenian secara 
struktural maupun kultural. 

Namun, dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, usaha perbaikan ke arah 
yang positif pasti akan menemuai berbagai macam hambatan. Misalnya, jumlah 
penduduk yang sekarang mencapai lebih dari 200 juta menjadi kendala tersendiri, jika 
pemerintah tidak mampu menekan pertumbuhannya. Dimana dengan besarnya 
jumlah penduduk dipastikan kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan juga akan 
semakin meningkat. Hal ini jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerawanan 
pangan, persaingan memperoleh pekerjaan semakin meningkat, lahan pertanian 
banyak berubah menjadi tempat hunian, keberadaan hutan semakin menyempit, dan 
berdampak kepada semakin meningkanya problem penumpukan sampah, banjir, 
bencana alam, kemiskinan dan sebagainya. 

Belum lagi masalah karakter negatif bangsa yang sangat sulit dirubah kalau hanya 
mengandalkan kesadaran warga negara. Kasus korupsi yang tidak pernah habis-
habisnya, peredaran dan penggunaan narkoba, pornogarafi dan porno aksi, tawuran, 
kriminalitas dan sebagainya telah membawa masyarakat ke jurang dekadensi moral 
yang lebih parah lagi. 

Jika ini benar-benar terjadi, maka kualitas atau mentalitas manusia Indonesia akan 
semakin memburuk, dan pada akhirnya bangsa ini akan semakin berat menanggung 
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beban segala permasalahannya. Dalam kondisi seperti ini, bangsa yang bernama 
Indonesia akan menuju kebangkrutan atau bahkan yang lebih ekstrim akan menuju 
kehancurannya ?. 

PENUTUP 

Pengenalan manusia Indonesia dengan menonjolkan sisi-sisi negatifnya justru amat 
relevan, kontributif, dan produktif untuk membangun manusia Indonesia yang postmo 
(Mangunwijaya), yang well informed (Soedjatmoko), yang berpengharapan—dalam 
sisi spirituil (Mukti Ali), yang mandiri dan tahu batas kemampuan diri (Slamet Iman 
Santoso), yang tidak gagap teknologi (BJ Habibie). 

Walaupun teori Talcott Parson dan Kluckhohn mungkin tidak sepenuhnya dapat 
menjawab permasalahan karakter dan mentalitas bangsa Indonesia, namun 
setidaknya ada jalan keluar yang dapat dijadikan sebagai landasan. Dan yang paling 
penting adalah solusi itu sebenarnya dapat digali melalui kebudayaan lokal yang lebih 
genuine dan tidak asing bagi pengembangan manusia Indonesia ke depan ke arah yang 
lebih baik dan bermartabat sesuai dengan kepribadian bangsa. 
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NASIONALISME DAN KEBUDAYAAN 

 

DALAM sejarah politik Indonesia, nasionalisme rupa-rupanya pernah dianggap 
bertentangan dengan kebudayaan. Dalam arti itu, antropolog Clifford Geertz 
umpamanya menulis panjang-lebar tentang primordial sentiments dan national 
integration. Diambil secara gampangnya, apa yang dinamakan sentimen primordial 
adalah perasaan-perasaan yang erat hubungannya dengan kebudayaan, khususnya 
dengan faktor-faktor yang dianggap given dalam kebudayaan, seperti hubungan darah, 
kesamaan daerah, kesamaan asal-usul, bahasa ibu, atau warna kulit. Dalam istilah 
sosiologi, kebudayaan dianggap memberikan segala yang ascribed, yaitu apa saja yang 
menjadi atribut seseorang atau tempat seseorang diperanggotakan, tanpa pilihan yang 
aktif dan sadar dari yang bersangkutan. Seseorang menjadi Jawa atau Sunda bukan 
karena pilihannya, tetapi semata-mata karena askripsi. Sebaliknya, nasionalisme dan 
integrasi nasional adalah pemikiran, perasaan dan perjuangan yang penuh kesadaran 
dan pilihan, yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh dan harus dikelompokkan 
ke dalam apa yang dalam jargon sosiologi Parsonian dinamakan achievement (sebagai 
lawan dari ascription). 

Dalam arti tersebut, keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam integrasi 
nasional dianggap mengharuskan adanya pengorbanan terhadap hal-hal yang bersifat 
primordial. Hal ini dalam praktiknya bukan tidak dijalankan dalam politik Indonesia. 
Bahasa ibu (vernacular) dianggap kurang penting dibandingkan dengan bahasa 
nasional, dan hal itu tercermin dengan jelas dalam pengajaran bahasa di sekolah-
sekolah, di mana (dengan beberapa pengecualian) bahasa ibu tidak diajarkan lagi. 
Demikian pun rasa kedaerah yang berlebih-lebihan dianggap membahayakan 
persatuan nasional. Provinsialisme bukanlah unsur kuat dalam nasionalisme, tetapi 
diperlakukan sebagai risikonya. Dalam kaitan itu, istilah kebudayaan nasional menjadi 
istilah yang penuh kontroversi dan ketidakjelasan. Selain bahasa nasional, sastra 
Indonesia, seni lukis Indonesia, seni tari dengan koreografi baru yang nontradisional, 
teater modern di Indonesia, pendidikan dan pengajaran nasional, dan media massa 
Indonesia, sulit bagi kita menunjukkan secara empiris apa saja yang menjadi unsur-
unsur kebudayaan nasional. 

Menurut pengalaman selama ini, kebudayaan nasional lebih merupakan gagasan (atau 
bahkan retorika) politik, daripada suatu konsep yang dapat diuraikan secara ilmiah. 
Dengan mudah suatu tindakan pada masa lalu dianggap bertentangan dengan nilai-
nilai kebudayaan nasional, tetapi tidak pernah dijelaskan nilai-nilai mana saja yang 
dapat diterima sebagai sistem-nilai kebudayaan nasional. Seperti biasanya, istilah 
politik lebih mudah berfungsi sebagai antikonsep, yang dapat diterapkan secara 
arbitrer apabila dibutuhkan secara politik, daripada sebagai suatu kerangka konseptual 
yang jelas batas-batasnya dan dapat dideskripsikan unsur-unsurnya. Apakah ada 
upacara perkawinan nasional? Apakah ada jenis makanan nasional? Apakah ada 
pencak silat nasional? Hal-hal terakhir ini lebih mudah diidentifikasikan sebagai 
produk budaya suatu daerah atau suatu kelompok etnik tertentu. 

*** 
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KESULITAN tersebut muncul dari sifat khas nasionalisme yang tumbuh dan 
berkembang di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lainnya. Di negeri-negeri 
ini nasionalisme telah lahir sebagai gerakan untuk menentang dan mengakhiri suatu 
pemerintahan dan kekuasaan kolonial. Yang terjadi adalah adanya bangsa yang 
merdeka mendahului lahirnya suatu negara yang berdaulat. Dalam kenyataannya 
sering terjadi bahwa sekalipun bangsa itu telah merdeka, negara yang diproklamasikan 
oleh bangsa tersebut tetap meneruskan watak dari negara kolonial sebelumnya. 
Nasionalisme jenis ini sangat berbeda dari nasionalisme di negara-negara Eropa di 
mana beberapa negara modern terbentuk mendahului adanya bangsa. 

Sebelum menyingsingnya fajar masa modern, di Eropa Barat telah terbentuk negara-
negara yang relatif berdaulat, seperti negara Perancis, Inggris, Spanyol, dan Belanda, 
yang kemudian menjelma menjadi bangsa pada saat memasuki masa modern. 
Perubahan negara menjadi bangsa di tempat-tempat tersebut menjadi mantap pada 
masa-masa setelah Perang Napoleon (1804-1815). Di negara-negara ini dapatlah 
dikatakan, kesatuan negara mendahului kesatuan bangsa. Varian lainnya adalah 
Jerman dan Italia, di mana kesatuan budaya di negeri itu jauh lebih dahulu ada dan 
baru kemudian mendapatkan ekspresi politisnya. Dengan lain perkataan, di kedua 
negara yang tersebut terakhir ini tidak ada masalah dengan kebudayaan nasional 
seperti halnya di Indonesia, karena kesatuan budaya jauh mendahului kesatuan 
politik. Kebudayaan Jerman dan kebudayaan Italia sudah mantap pembentukannya 
sebelum terbentuknya bangsa Jerman atau bangsa Italia. 

*** 

DI Indonesia, yang terjadi adalah bahwa pembentukan bangsa itu berlangsung melalui 
pergerakan nasional dan mendahului pembentukan negara RI maupun pembentukan 
kebudayaan nasional Indonesia. Ada dua akibat yang sangat terasa sampai sekarang. 

Dari satu segi, negara Indonesia merdeka harus berusaha (dengan tidak selalu 
berhasil) melepaskan diri dari sifat-sifat negara kolonial yang mendahuluinya, baik 
negara kolonial Belanda maupun negara kolonial Jepang. Orientasi utama ke pasar 
luar negeri dalam ekonomi misalnya, merupakan warisan langsung dari negara 
kolonial Hindia Belanda. Demikian pun, peranan besar militer dalam bidang sosial-
politik dalam masa Orde Baru adalah salah satu warisan pemerintahan Jepang. Dari 
pihak lainnya, kebudayaan Indonesia harus didefinisikan dalam hubungan dengan 
kebudayaan daerah maupun kebudayaan asing. 

Dalam undang-undang dikatakan bahwa kebudayaan nasional terdiri dari puncak-
puncak kebudayaan daerah. Definisi ini memang sangat kabur, karena tidak dibedakan 
kebudayaan daerah yang dihasilkan sebelum terbentuknya negara Indonesia Merdeka, 
dan kebudayaan daerah yang diciptakan setelah tercapainya kemerdekaan nasional. 
Sutan Takdir Alisjahbana misalnya, dalam Polemik Kebudayaan dengan tegas menolak 
semua hasil kebudayaan yang telah tercipta sebelum kemerdekaan sebagai 
kebudayaan Indonesia. Dalam arti itu, Borobudur paling banter hanya dapat diterima 
sebagai produk kebudayaan pra-Indonesia, tetapi bukan bagian kebudayaan nasional, 
karena dia diciptakan pada saat belum ada sama sekali kesadaran tentang ke-
Indonesia-an. 

Demikian pula, kebudayaan nasional dicoba dikonsepsikan dalam perbedaan, dan 
bahkan pertentangannya dengan kebudayaan Barat. Ketakutan terhadap kebudayaan 
Barat sebagai ancaman bagi kebudayaan nasional muncul dengan nyata, baik dalam 
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masa pemerintahan Soekarno maupun dalam masa pemerintahan Soeharto. Tetapi, 
apa yang sebetulnya dinamakan kebudayaan Barat oleh kedua penguasa itu? 

Soekarno memang menolak musik rock 'n roll, tetapi membaca dengan lahap 
kepustakaan politik, filsafat, dan sejarah kebudayaan Barat. Soeharto menolak oposisi 
dalam politik sebagai refleksi kebudayaan Barat, tetapi dengan tangan terbuka 
menerima modal-modal asing yang sebagian terbesar berasal dari negara-negara 
Barat. Anehnya, sikap bermusuhan terhadap kebudayaan asing ini hanya ditujukan 
kepada apa yang dibayangkan sebagai kebudayaan Barat, sedangkan kebudayaan Cina, 
Parsi, India, dan kebudayaan luar lainnya tidak dianggap sebagai kebudayaan asing. 

*** 

Sekalipun Indonesia sejak awal mendengungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, 
namun jelas bahwa persatuan merupakan ide yang dominan, yang telah muncul dari 
nasionalisme yang bersifat antikolonial. Perjuangan nasional itu diandaikan 
mengharuskan adanya persatuan nasional, yaitu persatuan semua kelompok etnik di 
Nusantara ke dalam bangsa Indonesia, dan juga suatu negara kesatuan yang tidak 
mengijinkan adanya kedaulatan lain di samping kedaulatan RI dalam batas-batas 
teritorial negara ini. 

Sadar-tak-sadar, ide negara kesatuan dan persatuan bangsa ini kemudian menggiring 
pemikiran ke arah kebudayaan nasional, yang dalam bentuk konkretnya berarti 
kebudayaan persatuan. Tetapi, persatuan secara budaya merupakan hal yang tidak 
mudah, karena menimbulkan pertanyaan: mengapa kebudayaan-kebudayaan harus 
dipersatukan, dan kalau dipersatukan, maka persatuan kebudayaan itu mengikuti pola 
yang mana? Dalam hal inilah kelihatan sikap yang serba mendua dalam politik 
Indonesia, yang tentu saja telah muncul dari desakan politik yang ada, yang kemudian 
harus dijawab secara pragmatis belaka, tanpa mempertimbangkan implikasi 
budayanya. 

Persoalan asimilasi kelompok etnik Tionghoa merupakan contoh soal yang baik, 
bahwa suatu kelompok budaya dan kelompok etnis yang dianggap asing diminta untuk 
meninggalkan kebudayaannya sendiri dan bergabung dengan kelompok budaya yang 
lebih besar. Atau, dalam bahasa antropologi budaya, kebudayaan kelompok etnik 
Tionghoa harus diperlakukan sebagai subkultur dari suatu dominant culture yang lain, 
entah Jawa, Batak, atau Sunda. Persoalan ini tentu saja menyangkut masalah dwi-
kewarganegaraan orang-orang keturunan Tionghoa yang pernah muncul, yang 
kemudian dipertegas oleh masalah sikap nasional Indonesia terhadap komunisme. 
Dengan demikian, persoalan asimilasi bukanlah persoalan kebudayaan, tetapi 
persoalan politik semata-mata, karena penduduk Timur asing lainnya, seperti 
keturunan Arab atau India, tidak diminta melakukan asimilasi, karena tidak ada 
urgensi politik yang mengharuskannya. 

*** 

Kebudayaan Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah bangkitnya kebudayaan-
kebudayaan daerah, entah karena berakhirnya etatisme dan sentralisme Orde Baru, 
maupun karena penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) 
Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Diberikannya hak-hak 
pemerintahan yang besar kepada daerah (kabupaten) jelas memungkinkan daerah 
bersangkutan menghidupkan kebudayaan lokal yang menjadi ciri daerah tersebut. 
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Apakah hidupnya budaya daerah ini kemudian semakin menunjang atau menghalangi 
proses demokratisasi, harus dilihat nanti. 

Kalau kebudayaan daerah itu semakin memperkuat feodalisme lokal atau 
mengembalikan lagi patriarki yang dibenarkan oleh adat-istiadat setempat, maka 
hidupnya kebudayaan lokal membawa tantangan dan risiko baru untuk demokratisasi. 
Sebaliknya, kalau munculnya kebudayaan daerah itu memungkinkan pluralisasi 
ekspresi-ekspresi budaya, yang menjadi representasi dari kesadaran nasional yang 
sama atas cara yang lebih beragam, maka kita akan mengalami suatu masa di mana 
kebangsaan dan kebudayaan tidak saling menghambat, tetapi justru saling 
memperkaya. 

Gerakan untuk otonomi daerah, tuntutan untuk kesamaan hak hidup budaya kaum 
minoritas sebagaimana diperjuangkan dalam gerakan-gerakan multikultural, 
menguatnya filsafat politik komunitarian di Amerika Serikat sebagai antitese yang kuat 
terhadap demokrasi liberal, hidupnya kembali lokalitas sebagai countervailing 
movement terhadap superimposisi yang keras dari proses globalisasi, jelas akan ada 
pengaruhnya terhadap nasionalisme dan rasa kebangsaan. Bangkitnya negara-negara 
berbasis etnis di Eropa Timur dan bekas daerah kekuasaan Uni Soviet menjadi 
pratanda bahwa yang akan kita hadapi di masa depan barangkali bukanlah the clash of 
civilizations sebagaimana diramalkan Samuel Huntington, tetapi sangat mungkin the 
clash of nationalities yang didukung oleh identifikasi kebudayaan yang kuat. 
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KESENIAN DAN SIMBOLISME KEBUDAYAAN   

BARANGKALI suatu truisme untuk mengatakan sekali lagi kesenian adalah 
bagian kebudayaan. Namun demikian, beberapa implikasi kebenaran tersebut 
mungkin perlu dibicarakan lagi sebagai kerangka umum untuk meninjau 
kedudukan kesenian dan perkembangannya di Indonesia kini dan 
hubungannya dengan perkembangannya sosial. Sebagai bagian kebudayaan, 
kesenian pun tak dapat mengelak dari sifat khas kebudayaan sebagai ungkapan 
diri manusia. Salah satu sifat khas kebudayaan adalah simbolisme, atau sifat 
simbolik tiap kebudayaan dan karena itu juga sifat simbolik tiap ekspresi 
kesenian. Sifat simbolik kebudayaan lahir dari kenyataan hubungan antara 
dunia alam pikiran manusia serta perwujudannya secara fisik, entah dalam 
tingkah laku sosial, atau dalam suatu hasil fisik kebudayaan, tidaklah bersifat 
kausal, fungsional atau linier, di mana nilai budaya dianggap menjadi sebab, 
sedangkan tingkah laku sosial dianggap sebagai akibat.  

Hubungan antara dunia alam pikiran dan perwujudannya secara fisik selalu 
bersifat simbolik dan karenanya juga bersifat ambivalen. Ambivalensi antara 
dunia alam pikiran dan perwujudannya secara fisik terjadi sekurang-kurangnya 
pada dua tingkat.  

Pertama, suatu tingkah laku sosial misalnya dapat mengungkapkan suatu nilai 
tetapi sekaligus juga dengan itu dapat menyembunyikan suatu nilai lain.  

Kedua, suatu tingkah laku sosial tidak selalu secara "lurus dan setia" 
mengungkapkan suatu nilai dalam alam pikiran seseorang, karena tingkah laku 
yang sama pada gilirannya dapat menyimpang dari dan "mengkhianati" nilai 
dalam alam pikiran dan kemudian mendorongnya berubah. Karena itu, suatu 
tingkah laku sosial dapat menjadi realisasi fisik nilai tertentu, tetapi juga 
sebaliknya, suatu nilai dapat menjadi terjemahan mental pola-pola tingkah laku 
sosial seseorang atau bahkan terjemahan mental pengalaman seseorang dengan 
dunia materil. Simbolisme ini bukanlah teori besar tetapi hal yang dapat 
diamati dalam kehidupan sehari-hari. Harmoni yang amat disanjung sebagai 
suatu sifat umum kebudayaan Indonesia misalnya, di satu pihak dapat 
mengungkapkan adanya kerukunan dan saling pengertian, tetapi di pihak lain 
dapat menjadi selubung yang menyembunyikan konflik, pertikaian atau bahkan 
dendam. Demikian pula halnya sifat tidak-berterus-terang. Di satu pihak 
terlihat sebagai ketakutan mengungkapkan kenyataan, tetapi dapat pula 
menyatakan apresiasi pada perasaan orang lain untuk tidak melukainya. Ia 
menyembunyikan kebenaran untuk menyatakan kebaikan. Simbolisme 
merupakan watak umum kebudayaan mana pun, dengan perbedaan apa yang 
diungkapkan dan apa yang disembunyikan masing-masing kebudayaan 
tidaklah sama. 

KESENIAN dan hasil kesenian adalah suatu ekspresi kebudayaan yang 
mengungkapkan nilai keindahan. Gerak, bunyi, kata serta garis dan warna 
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adalah perwujudan fisik nilai-nilai keindahan yang bergetar dalam diri sang 
seniman. Namun demikian, keindahan pada dasarnya bukanlah suatu nilai 
yang berdiri sendiri, tetapi berinteraksi terus-menerus dengan nilai 
kebudayaan dan nilai kehidupan lainnya. Bisa dikatakan keindahan adalah 
terjemahan estetis pengalaman kejiwaan, pengalaman sosial atau pengalaman 
keagamaan seseorang atau sekelompok orang. Seorang biasa akan 
mengucapkan doa dengan kalimat yang biasa atau bahkan dengan 
menggunakan rumusan doa yang tersedia, tetapi penyair seperti Sutardji 
Calzoum Bachri menyampaikannya dalam sajak mencekam. Demikian pun 
persoalan yang timbul karena berbagai kontradiksi sosial-ekonomi ditanggapi 
tidak hanya oleh ahli politik dan analis ekonomi tetapi juga oleh penyair, 
pelukis atau seniman lain. Hanya kalangan terakhir ini tidak 
menyampaikannya dalam rumus ilmu ekonomi tetapi melalui idiom estetika 
yang menjadi "bahasa" mereka. Sebuah contoh, yang saya ingat, adalah 
kumpulan sajak Agus R Sarjono berjudul Kenduri Air Mata (Forum Sastra 
Bandung, 1994). Metafor puisi yang dipakainya ternyata tidak hanya 
mempersonifikasikan alam tetapi juga gejala sosial atau bahkan gejala 
ekonomi. Tidak lagi diceritakan percakapan burung dan bulan atau awan dan 
matahari, tetapi percakapan penuh lambang antara buldozer dan pematang 
sawah yang harus pergi sebelum fajar pagi. 

KOREOGRAFER Sardono menceritakan kepada saya pengalamannya berjumpa 
dengan tarian tradisional di berbagai daerah (Kalimantan, Flores, Bali, Iran). 
Tarian itu ternyata bukan sekadar olah-gerak tubuh untuk menghasilkan 
keindahan koreografis, tetapi juga terjemahan koreografis berbagai masalah 
ekonomi, sosial dan ekologis. Gerak jalan orang-orang suku Dani di Irian pada 
pagi atau sore hari ketika udara dingin, menurut Sardono, adalah embrio gerak 
tari yang amat dinamis. Kedua lengan disilangkan di dada dengan telapak 
tangan menggapai bahu, adalah gerak melindungi tubuh dari dingin udara, 
tetapi sekaligus juga dengan itu disiapkan awal tarian yang amat dinamis. 
Tarian adalah usaha melawan dingin, menghangatkan badan, memproduksi 
dan menyalurkan energi tubuh dan dengan demikian mengatasi keterbatasan 
yang ditentukan iklim dan cuaca. Menggali dan mendalami tarian tradisional, 
demikian Sardono, akan membantu menemukan kunci tentang bagaimana 
persoalan ekonomi, ekologi, masalah religius atau konflik kejiwaan suatu 
kelompok etnis mendapat pengungkapannya secara koreografis.  

Melihat suatu tarian berarti memahami struktur-dalam (deep structure) suatu 
masyarakat. Untuk memparafrasekan sebuah ucapan Geertz yang terkenal: 
tarian adalah cerita sekelompok orang tentang diri mereka melalui gerakan 
tubuh, dan inskripsi cerita tersebut tidak dalam huruf tetapi dalam gerak. Hal 
yang sama tentu saja dapat dikatakan tentang seni lukis, seni musik atau teater 
rakyat.  

Dengan demikian kesenian pada dasarnya mengungkapkan dua hal sekaligus.  
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Pertama, keindahan itu sendiri (lukisan indah, musik bagus, atau sajak 
menggetarkan).  

Kedua, kesenian adalah terjemahan atau versi estetik pengalaman atau 
persoalan (religius, politik atau ekonomi) yang menyentuh dan menggugah 
sang seniman. Kesenian dan kreasi seni adalah respons estetik sang seniman 
pada persoalan yang masuk ke dalam medan-relevansi tanggapannya. Seniman, 
sama seperti anggota masyarakat lainnya, adalah orang- orang yang terkena 
persoalan masyarakatnya, merasakan akibatnya, mencoba memahami 
maknanya, dan kemudian memberikan responsnya.  

SEJAUH menyangkut persoalan sosial, maka dipersoalkan sejauh mana 
kesenian berhubungan dengan kehidupan masyarakatnya. Di sini pun sekali 
lagi kelihatan hubungan yang penuh ambivalensi. Di satu pihak kesenian 
seakan menerjemahkan persoalan masyarakatnya ke dalam ungkapan artistik 
dan memberinya sofistikasi dan sublimasi estetik. Kesenian adalah bagian 
kehidupan sehari-hari. Di pihak lain kesenian menjadi saat orang mengambil 
jarak dari kehidupan sehari-hari, semacam cuti dari rutinitas sosial-budaya, 
dengan cara meremehkan hal-hal yang sehari-hari dianggap penting, dan 
memperlakukan sebagai penting dan bahkan merayakan hal-hal yang sehari-
harinya tidak mempunyai fungsi langsung dalam kegunaan dan kepraktisan 
yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Tidaklah mengherankan 
suatu karya seni betapa pun abstrak dan esoteriknya, akan mengandung 
historical and social underpinning dalam dirinya, yaitu watak kesejarahan atau 
watak sosial dari tempat dan waktu di mana kesenian itu dihasilkan.  

Penghayatan suatu karya seni yang intens (apalagi bila dibantu metode 
hermeneutik kesenian yang tepat) akan selalu bisa menyingkap akar sosial 
dalam ekspresi seni. Pengungkapan akar sosial dalam kesenian tidak lagi 
tergantung pada niat seniman sendiri. Sebabnya, entah seorang seniman ingin 
dengan sadar mengungkapkannya, entah seniman itu tidak sengaja 
menyampaikannya, entah seniman itu secara sengaja ingin menghindari atau 
menyembunyikannya, watak sosial kesenian itu akan terungkap juga.  

Suatu ekspresi artistik, yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, 
sangat tergantung dari proses budaya yang memungkinkan dan memantapkan 
hubungan itu. Bila kemudian suatu masalah sosial ditimpakan begitu saja pada 
ekspresi artistik yang ada, maka yang terjadi adalah semacam kekerasan estetik 
(aesthetic violence), di mana hubungan asli antara seni dan masalah sosialnya 
dihentikan begitu saja untuk menampung masalah sosial lain, yang barangkali 
asing untuk ekspresi artistik yang tersedia. Pada titik itu masalah sosial yang 
ditumpangkan tersebut kehilangan hubungan yang organis dengan ekspresi 
artistik yang tersedia. Sementara ekspresi artistik yang ada belum disiapkan 
melalui suatu proses budaya yang matang untuk menerjemahkan secara estetik 
masalah sosial yang barangkali tidak sesuai dengan idiom kesenian yang ada. 
Dengan demikian, hubungan antara ekspresi kesenian dan watak sosialnya 
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adalah hubungan yang jauh lebih halus, peka, rumit dan canggih daripada 
sekadar hubungan antara bentuk dan isi atau wadah dan muatan.  

Ekspresi kesenian bukanlah bentuk yang dapat menampung atau menerima isi 
maupun titipan pesan apa saja. Dalam dialektik bentuk dan isi, bukan hanya 
bentuk menentukan isi tetapi juga sekaligus isi akan memilih dan menentukan 
bentuknya sendiri. Pada titik itu diperlukan semacam kritik seni yang, di 
samping mampu mendalami ekspresi artistik melalui disiplin estetika, sanggup 
pula menyingkapkan watak kebudayaan dan watak sosial kesenian yang dikaji 
melalui semacam hermeneutik kesenian. Persoalan adalah bagaimana 
membaca sebuah kesenian sebagai teks yang ditulis suatu masyarakat tentang 
diri mereka, dan mengapa pula suatu masyarakat menuliskan teks mereka 
dengan tipografi tertentu. Kritik seni seperti itu akan mengungkapkan pula 
bagaimana simbolisme ekspresi kesenian dapat dimanfaatkan berganda: dia 
dapat mengungkapkan persoalan secara artistik dan menyadarkan orang untuk 
menyelesaikannya, atau dia menyembunyikan persoalan yang sama di balik 
selubung estetik, dan menggantikan penyelesaian sosial dengan kepuasan 
estetik semata-mata.  

Kesenian adalah pernyataan diri secara estetik tetapi dapat juga menjadi 
pelarian estetik persoalan sosial. Kritik kesenian yang dapat menyingkapkan 
dilema tersebut, pada akhirnya bukanlah kritik estetik semata-mata tetapi 
sekaligus menjadi kritik kebudayaan dan kritik sosial. Simbolisme kesenian dan 
simbolisme kebudayaan, akhirnya juga menjadi simbolisme masyarakat. 
Persoalan sosial yang gagal diselesaikan secara sosial, masih selalu dapat 
diselesaikan secara simbolik, estetik dan artistik. Pada titik itu kesenian 
bukanlah ekspresi estetik kondisi masyarakatnya, tetapi substitusi estetik untuk 
kondisi masyarakatnya.  

Ternyata simbolisme kesenian menghasilkan dilemanya sendiri, yang 
penyelesaiannya sangat tergantung pada kondisi sosial masyarakatnya. Karena 
kesenian yang tidak mendapat kebebasan untuk mengungkapkan masalah 
sosial secara estetik, akhirnya akan menjadi semacam selubung estetik 
bersulam indah untuk menutupi bopeng dan buruk-rupa wajah masyarakatnya. 

 

Ignas Kleden,  
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