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Terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan rasa te::imal<a-

sih saya kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan fndonesia (LIPI) yang

telah berbaik hati untuk mengundang say;i ikut serta dalam

I(IPI'{AS IV ini. Sungguh merupakan suaLu kehormatan \"gi saya

dan juga suatu peristiwa yan"g sangat menggembirakan, bahwa

saya mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka dengan sel<ian

banyak rekan sejawat dan bersama-sama membahas sejumlah perso-

alan yang saya kira sudah cukup banyak direnungkan oleh ma-

sing*masing dari kita yang hadir di sini " Pokok persoalan yang

ingin saya bahas kali ini --yakni hubungan antara ilmu-ilmu

kemanusiaan dan pembangunan-- merupakan suatu permasalahan
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yang cukup rumit serta berliku-liku. Apa yang akan saya l-aku-

kan tidaklah Iebih daripada sekedar pengutaraan persoalan

melalui beberapa pandangan pribadi, Yang saya harapkan akan

dapat merangsang dan melahirkan pembahasan-pembahasan Iebih

lanjut di antara kita.

Lazimnya bidang-bidang akademis yang dianggap mampu meno-

pang pembangunan ialah ilmu-iImu yang sifatnya "keras", yang

memiliki bentuk-bentuk penerapan teknologis, serta ilmu-iImu

sosial- yang mampu melahirkan implikasi-implikasi }angsung bagi

perumusan kebijaksanaan seperti ilmu ekonomi, ilmu politrk dan

sosiologi. sebaliknya, ilmu-iImu sejarah, rilsafat, etika,

bahasa dan sastra seringkali dipandang sebagai bidang-brdang

studi yang "mewah", dalam arti bahwa ilmu-ilmu tadi merupakan

suatu hal yang baik unLuk diketahui, tetapi sebenarnya mereka

tidaklah terlalu penting, tidak merupakan bagian dari kebutuh-

an dasar suatu masyarakat. DaIam pemikiran saya, tidak ada

pandangan yang Iebih bertentangan dengan kenyataan daripada

pandangan ini.

Dalam makalah ini ada sejumlah pandangan yang ]ngln saya

kemukakan, yaiLu pertama bahwa ilmu-ilmu l<emanusiaan menduduki

tempat yang sentral dalam proses pembangunani kedua, bahwa ke-

banyakan dari penyimpangan-penyimpangan yang terlihat dalam

pembangunan bermula dari pengabaian terhadap ilmu-ilmu kemanu-

siaan; dan ketiga, bahwa dalam zaman serba teknologi ini

telaah-telaah di bidang kemanusiaan menjadi makin pent.i-ng, dan

s
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tidak sebaliknya. Pandangan-pandangan yang akan saya kemukakan

ini mencerminkan pengamatan-pengamatan saya mengenai usaha*

usaha pembangunan yang terjadi di berbagai negara di Dunia

Ketiga yang pernah saya kunjungi. Saya kira pada umumnya

catatan-catatan yang tersimpul dalam pandangan-pandangan saya

ini berlaku pula bagi keadaan*keadaan serta kebutuhan*kebu-

tuhan yang dewasa ini terdapat di Indonesia.

Sejarah, filsafat, etika, bahasa dan sastra merupakan in-

ti- darj- ilmu-ilmu kemanusiaan. Ilmu-i1mu lain yang lazim pula

dipandang sebagai bagian dari bidang ilmu-iImu kemanusiaan ini

ialah ilmu perbandingan agama, ilmu hukum, ilmu purbakala,

serta se j arah dan kritik seni. Secara kolekt.if i-lmu-ilmu ini

merupakan suatu kerangka serta kosakata ( vocabulary ) bagi

telaah-telaah mengenai nilai-nilai kemanusiaan, kebutuhan-

kebutuhan manusia, aspirasi-aspirasi manusia, dan juga ke-

mampuan*kemampuan serta kelemahan*kel-emahan manusia seperti

yang terungkap dari berbagai- kebudayaannya" Studi tentang i1-

mu-ilmu kemanusiaan akan membuat kita mampu menangkap makna

yang terkandung dalam pengalaman-pengalaman kita, dan akan

memberikan pula kepada kita kemampuan untuk memahami segenap

kegiatan serta hasrat kemasyarakatan, baik yang terdapat dalam

masyarakat kita sendiri, maupun yang terdapat dalam masyara-

katmasyarakat lain. Seperti dikatakan oleh salah seorang Ketua

dari The National Endowment for the Humanities i-n the United
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States, ilmu-ilmu kemanus-iaan membantu kita dalam "penyusunan

suatu kerangka moraf yang imajinatif untuk perbuatan kita"l).

Tak perlu diuraikan lagi rasanya, bahwa untuk mengetahui-

sifat-sifat yang t.erdapat pada manusia diperlukan suatu cara

berpikir yang lebih j auh j angkauannya daripada apa yang di-

mungkinkan oleh metode-metode eksperimental dan analitis yang

dipergunakan oleh ilmu*ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu

sosial. Kebutuhan manusia, ambisi manusia, frust.rasi manusra

dan hal-haI Iain yang sejenis merupakan kenyataan-kenyataan

yang tak dapat kita fahami melalui observasi-observasi empiris

sematamata; mereka merupakan kenyataan-kenyataan yang tidak

dapat disederhanakan, di-reduksi-kan menjadi persamaan-persa*

maan tanpa kehilangan maknanya. Haf -hal ir-,i hanya dapat diraih

atau dijangkau melal-ui upaya yang berupa proyeksi imajinatif

dan ini merupakan suatu kemampuan yang hanya dapat dipupuk

melalui studi tentang ilmu-ilmu kemanusiaan.

Setiap kali kit.a membaca sebuah roman atau suatu karya

sejarah, maka secara otomatis kita keluar dari lingkungan wak-

tu dan ruang yang terdapat di sekitar diri kita. Karya-karya

fiksi dan puisi yang kita agungkan dengan sebutan "karya sas-

tra" ada1ah karya*karya yang berhasil- membangunkan dalam diri

1)toilliam Bennet, dikutip
the Humaniti€s", dalam Chan e,

Moglen, "Erosion in
7 (Oktober, 1984).

oleh
Vol.

Helene
16, No
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kita rasa empati terhadap, atau rasa "senasib-sepenanggungan"

dengan, tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya-karya tersebut;

mereka adalah karya-karya yang membuat kita mampu memahami-

segenap perjuangan tokoh*tokoh yang dilukiskannya, turut ber-
gembira dengan kemenangan-kemenangan yang mereka raih, d.an tu-
rut bersedih dengan kegagalan-kegagalan yang mereka al-ami.

Kita mengenali diri kit.a sendiri pada tokoh-tokoh yang kita

baca. Melal-ui karya-karya yang dituangkan daram bentuk roman,

biografi, dan drama, kita turut menghayati segenap kebahagiaan

dan kesedihan yang dialami ol-eh tokoh-tokoh kita" Dan dalam

proses ini dunia kita diperruas, menembus dan melampaui

batas-batas duniawi yang terdapat di sekrtar diri kita.

Apa hubungannya semua ini dengan masal-ah pembangunan?

Kemampuan untuk mem-proyeksi-kan daya imajinasi kita ke dalam

pengalaman orang-orang Iarn mdmupuk dalam diri kita kesadaran

akan adanya kesamaan dan persamaan dalam pengalaman dan

aspirasi manusia. Ini merupakan permulaan dari kemampuan untuk

mengembangkan rasa empati (rasa te a-slira ) dan tol-eransi .

Empati adalah kemampuan untuk meng-identifikasi-kan diri- seca-

ra penuh dengan orang lain, dan melalui proses ini memahami

secara penuh pura orang lain tadi. Kemampuan inilah yang

mengikat orangtua dengan anaknya, kakak dengan adik, tetangga

dengan tetangga, dan warganegara dengan warganegara. Empati

merupakan randasan yang paling mendasar bagi proses pembinaan

6
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bangsa. Toleransi adalah kemampuan untuk menerima dan mengakui-

keabsahan suatu perbedaan dan dengan demj-kian toleransi meru*

pakan suatu landasan bagi terciptanya suatu hubungan damai,

baik dalam diri suatu bangsa, maupun antara bangsa*bangsa.

Saya kira tidak ada seorang pun yang akan menyangkal ke*

nyataan, bahwa ilmu-ilmu kemanusiaan selama ini mengalami

semacam kehidupan yang tertekan di dalam sistem pendrdikan

kita; bahwa kehadirannya telah digusur ke daerah tepian oleh

suatu anggapan tentang adanya keharusan untuk terlebih dahulu

mengusahakan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan afam dan

teknologi, dan baru sesudah itu boleh diusahakan langkah-

langkah untuk memajukan ilmu-ilmu sosial yq.g bercorak instru-

mental. Menghadapi situasi semacam inr sikap defensif yang

lazimnya diperlihatkan oleh ilmu-ilmu kemanusiaan ialah perta-

ma bahwa dirinyapun merupak"an suatu perangkat ilmu yang

memiliki kegunaan, dan kedua bahwa bagaimana pun nilai suatu

kegiatan belaj ar ti-dak seyogyanya ditentukan berdasarkan

besar-keci-1nya fungsi instrumental yang terdapat pada bidang

il-mu yang ditekuni. Saya setuju sepenuhnya dengan argumen yang

kedua ini, namun rasanya argumen ini laIu menempatkan studi

tentang ilmu*ilmu kemanusiaan sebagai suatu kemewahan --yakni

suatu bidang yang al<an mampu memperkaya kehidupan spiritual,

kehidupan aesthetis, dan kehidupan komunal kita, suatu haI

yang o1eh banyak orang akan dipandang sebagai suatu ganj aran

( reward ) bagi set.iap upaya pembangunan yang berhasil, dan bu-
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kan sebagai :-nti dar j- upaya pembangunan itu sendrr j-. Menurut

pendapat saya sebaiknya yang Iebih kita tekankan ralah argumen

pertama dari kedua argumen di atas, yakni bahwa ilmu-ilmu

kemanusiaan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam proses

pendidikan keseluruhan warga suatu negara, yang daya jangkau-

nya lebih dalam, Iebih mendasar daripada sekedar memperkaya

kehidupan perorangan dari setiap individu.

Telah saya sebutkan tadi suatu peranan kunci yang dapat

dj-laksanakan oleh ilmu*iImu kemanusiaan: memupuk kemampuan

untuk mengembangkan empati dan to1eransi. Dalam hubungan rni

sebuah fungsi l-ain yang selanjutnya dapat dipupuk ialah kemam-

puan untuk mengembangkan kebiasaan serta peralatan j-ntelektual

yang dapat menopang pelaksanaan analisa, penrlaian, serta kri-

tik secara mandiri. Masalah pengembangan kemampuan jenis tera-

khir ini akan terasa sangad pentrng pada saat-saat kita

berhadapan dengan persoalan-persoalan moralitas, baik morali-

tas yang bersrfat umum aLau kemasyarakatan (publlc morality),

maupun moralit.as pribadr (private morality). flmurilmu kemanu-

siaan dalam pandangan umum mempunyai kemampuan untuk melaksa-

nakan suatu fungsi kemasyarakatan, yaitu mendidik setiap

warganegara untuk mampu berpartisipasi ke dalam kehidupan ber-

masyarakat dan bernegara secara cerdas dan bertanggungjawab.

DaIam hubungan rni sebuah catatan yang rasanya perlu dike-

tengahkan ialah bahwa pendidikan untuk memupuk kemampuan par-

tisipasi ini lazimnya diartikan sebagai suatu proses untuk

l.
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memperlengkapi setiap warganegara dengan pengetahuan serta

ketrampilan untuk berpartisipasi tadi, yang lazimnya kurang

cukup ditekankan ialah perlunya memperlengkapi setiap wargane-

gara dengan kemampuan untuk menerima dan menghargai par-

tisipasi yang diberikan oleh sesama warganegara, partisipasi

yang diberikan ol-eh warganegara-warganegara l-ain di samping

diri-nya sendi-ri.

IImu-iImu kemanusiaan, bersama-sama dengan kesenian, men-

cakup suatu kawasan yang paling manusiawi dal-am kehidupan

manusia, suatu kawasan pemikiran yang secara esensi-al menyen-

tuh masalah*masalah cinta-kasih, kehormatan, dan rasa iri;

keberanian, rasa berdosa, dan balas dendam; kebebasan, keadil-

dor dan kelurusan moral. Ini semua merupakan persoalan-

persoalan inti, persoalan*persoalan pokok bagi penggalangan

motivasi dan keberhasilan usah"a, dan oleh karena itu merupakan

persoalan-persoalan pokok pula bagi pembangunan. Tetapi perso-

alan-persoalan ini terletak di luar j angkauan il-mu*ilmu penge-

tahuan al-am dan ilmu-ilmu sosial. Lalu, bagaimana kita bisa

memahami proses-proses perubahan sosial yang kini sedang me-

Ianda masyarakat-masyarakat kita, kalau kita tidak mampu

mendekati dan memahami kekuatan-kekuatan dasar ini, kekuatan-

kekuatan yang telah membuat manusia bertingkahlaku seperti

yang kita saksikan selama ini? Ilmu*ilmu kemanusiaan merupakan

sebuah jendela yang dapat kita pergunakan untuk mengintip hatr

manusia.

i!
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Sekali pun sebenarnya cukup t.erlambat, pada akhirnya para

pakar masalah pembangunan mulai berbicara tentang "faktor-
faktor kultural" yang terdapat dalam pembangunan. Tak dapat

disangsikan lagi rasanya, bahwa masalah ini akan merupakan su-

atu bahan diskusi utama yang akan banyak diperbincangkan daram

berbagai konperensi internasional, dan dengan demikian akan

lahirlah --sekal-ipun terlambat-- pengakuan resmi terhadap pen-

trngnya ilmu*ilmu kemanusiaan bagi pembangunan. Dalam ilmu-i}-

mu kemanusiaan, seperti halnya dengan bidang kesenian, kita

dapatkan berbagai perwujudan darj- rngatan kultural yang kita

miliki, yaitu suatu catatan bukan saja tentang apa yang t.elah

kita l-akukan sebagai suatu bangsa, tetapi juga tentang apa

yang telah terjadi pada tubuh bangsa kita,'dan tentang bagai-

mana hal itu terjadi dan mengapa. Dalam memperkirakan potensi

pembangunan yang terdapat dalam setiap masyarakat kita, penge-

tahuan tentang keadaan diri kita sendiri pada masa kini sama

pentrngnya dengan pengetahuan tentang apa yang dapat kita
perbuat. Keadaan diri kita dan apa yang kita inginkan dengan

diri kita merupakan kekuatan-kekuatan yang menentukan apa yang

benar-benar akan kita Iakukan dengan kemampuan-kemampuan yang

o]eh ilmu pengetahuan dan teknorogi diletakkan ke daram geng-

gaman kita.

Bagi setiap bangsa, pengetahuan tentang sejarah diri-

sendiri merupakan suatu persyaratan dasar untuk timbulnya

kesadaran tentang identitas diri. Begitu pura pengetahuan yang
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memadai mengenai khazanah sastra dan filsafat yang dimiliki-

Dyd, serta kemampuan untuk meng-artikulasi-kan aspirasi-aspi-

rasi yang hidup dalam dirinya merupakan persyaratan-persya-

ratan dasar yang sama pentingnya bagi tumbuhnya kesadaran

tentang identitas diri tadi. Studi tentang ilmu-ilmu kemanu-

siaan yang dilakukan dalam suatu konteks kultural yang cukup

spesifik, Iazimnya dilakukan untuk memberikan kepada suatu

bangsa kesadaran tentang perspektif sej arah yang terbentang di

hadapannya, kesadaran tentang ident.itas kultural- yang melekat

pada dirinya, dan kesadaran tentang pandangan-pandangan dunia

tertentu serta nilai-nilai tertentu yang merupakan ciri-ciri

khas dari dirinya. Haf*hal- ini amat pentrng bagi rndonesia,

karena besarnya kebinekaan budaya yang terdapat da]am dirinya.

Kebudayaan rndonesia merupakan perpaduan dari kebudayaan nasi-

onal modern dan berbagai budaya daerah yang hidup di kepulauan

kita. Kebudayaan nasional ini masih ada dalam proses pertum-

buhan dan perkembangan. Dr bawah tekanan pengaruh-pengaruh in-

ternal- dan eksternal yang cukup kuat, budaya-budaya daerah

mengalami berbagai perubahan. Hubungan antara kebudayaan nasi-

onal dan budaya*budaya daerah ini berubah-ubah secara terus-

menerus, karena kedua pihak secara terus-menerus pula seraru

berusaha untuk menanggapr setiap kesempatan serta tekanan yang

dihadapinya.

Indonesia merupakan suatu

berkat perpaduan dari berbagai

Iahan budaya

kebudayaan 
"

yang cukup kaya,

Hubungan antara



kebudayaan-kebudayaan ini selalu bersifat dinamis, tetapi di

samping itu kenyataan Iain yang tidak kalah pula pentingnya

ialah bahwa segenap kebudayaan tadi hidup dan berfungsi dalam

konteks suatu situasi internasional- yang sedang mengalami

berbagai perubahan yang serba cepaL. Situasi serba ti-dak

stabil yang sedang dialami oleh si-stem ekonomi internasional

dewasa ini, hubungan politik antara negara-negara adikuasa,

dampak yang dilahirkan oleh jaringan komunikasi modern dan

perkembangan serba cepat yang terj adi di bidang rlmu pengeta-

huan dan teknologj- -- segenap ienis situasi global ini memper-

lihatkan secara jelas, bahwa tantangan-tantangan yang akan

dihadapi oleh kebudayaan-kebudayaan kita akan makin membeng-

kak, bukan berkurang. Sumberdaya terbesar yang dimiliki Indo-

nesia dalam menghadapi tantangan-tantangan rni ialah kebineka-

an yang l-erdapat dalam khazana.h kebudayaannya tadi. Perlu kita

pelajari bersama, bagaimana caranya memperlakukan kebinekaan

budaya ini- sebagai suatu sumberdaya, dan bukan sebagai suatu

hambatan terhadap pembangunan nasional. Perlu kit.a pelajari

bersama, bagaimana caranya memandang kebinekaan budaya yang

kita miliki ini sebagai suatu padanan kultural dari cara kita

memandang alam sebagai suatu bank yang sangat besar dari

gena-gena biologis.

Salah satu persyaratan yang harus kita penuhi agar kita

dapat memanfaatkan kekayaan budaya yang kita miliki bersama

ini secara bijaksana --yakni menguntungkan segenap pihak dalam

- tl-



tubuh bangsa kita, dan bukan hanya sebagi-an dari bangsa kita

saja*- ialah bahwa setiap orang Indonesia harus dapat meman-

dang seluruh perbendaharaan budaya yang terdapat dalam bangsa

kita ini sebagai warisan kita bersama. Tidak perlu rasanya sa-

ya ulas secara panj ang lebar di sini, bahwa studi tentang

ilmu-ilmu kemanusiaan dapat memberikan kepada kita kemampuan

untuk memenuhi persyaratan ini. Kekayaan budaya yang terpendam

dalam berbagai- budaya daerah kita harus kita angkat ke atas

dan kita sajikan secara terbuka, agar dapat dipelajari ol-eh

seluruh bangsa. Salah satu implikasi dari prinsip ini ialah

bahwa karya-karya klasik daerah harus kita terjemahkan ke

dalam Bahasa Indonesia dan juga ke bahasa-bahasa daerah yang

Iain. Hal ini akan mengharuskan kita melakukan studi yang

sungguh-sungguh tentang, dan mel-aksanakan Iangkah-langkah

pemugaran serta peremajaan {.*g cukup sistematis terhadap

bahasa-bahasa dan sastra daerah, kesenian-kesenian daerah, di

samping keharusan untuk melakukan penelitian yang mendalam

mengenai sejarah-sejarah daerah. Dal-am pandangan saya, untuk

fndonesia keterpaduan serta kepekatan kultural akan dapat

dicapai mel-alui program nasionalisasi budaya-budaya daerah,

dan bukan melalui program homogenisasi terhadap budaya-budaya

daerah tadi, yang menurut penglihatan saya hanya akan meng-

hasilkan suatu kesatuan yang bersifat hambar, hampa, dan serba

dibuat-buat.

Pada bangsa-bangsa muda yang masih berkembang biasanya
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terdapat godaan untuk meletakkan suatu kebudayaan umum kepada

bangsa melalui keputusan-keputusan yang dilakukan di atas.

Kadang-kadang yang merupakan akar dari kecenderungan semacam

ini ialah keing:-nan yang sangat kuat untuk menciptakan kesa-

tuan nasional; kadang-kadang pula sebabnya tidak lain daripada

ketiadaan kepeJ<aan yang memadai mengenai sifat kemajemukan

yang secara inhaerent terdapat dalam masyarakat. Dalam alam

pikiran semacam ini, biasanya apa yang kemudian diharapkan

dari ilmu-ilmu kemanusiaan ialah penegasan terhadap nilai-ni-

Iai serta tujuan-tujuan yang drpandang sesuai dengan kebutuhan

seluruh bangsa. Dal-am suasana seperti ini ilmu-ilmu kemanusia-

an biasanya lalu diharapkan serta didorong untuk mengabsahkan,

mengagungkan, serta melanggengkan satu versi saja, yaitu versi

yang telah dibenarkan, dari kebudayaan nasional. IImu-iImu

kemanusiaan sedikit pun tidak 
"diharapkan 

untuk mengetengahkan,

betapa besarnya nilai yang terdapat pada kemampuan untuk

mengadakan peni-laian, kemampuan untuk memberikan kritik, dan

kemampuan untuk mengembangkan rasa empati serta toleransi bagi

terselenggarakannya suatu kehidupan bermasyarakat dan berne*

gara yang sebenarnya.'Dan apabila ilmu-ilmu kemanusiaan mem-

perendah dirinya dan membatasi dirinya kepada peranan pengab*

sah tadi, maka ia pada dasarnya telah mengorbankan peranan

positif yang dimilikinya untuk turut mengembangkan suatu

kebudayaan pluralistik yang cukup nyata dan bergai-rah.

Tekanan yang saya berikan kepada soal pluralisme ini se-
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kali-kali tidak berarti pengingkaran terhadap pentingnya suatu

kebudayaan nasional yang kuat, yang perkasa, serta mampu men-

jembat.ani serta menghubungkan segenap budaya daerah yang

dicakupnya. Kebudayaan nasional kita jangan sekali-kali kita

pandang sebagai ancaman atau tandingan terhadap budaya-budaya

daerah kita. Sebaliknya, kebudayaan nasional kita sebaiknya

kita pandang sebagai j awaban kolektif yang kita berikan kepada

perubahan*perubahan yang terjadi di seki-tar kita, dan sebagai

bidang pertemuan kita dengan modernitas. Dan yang paling

penting ialah, bahwa kebudayaan nasional kita lalu kita

pandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang kita junjung

bersama, manifestasi dari kesedj-aan kit.a untuk hidup bersama

serta secara bersama-sama pula mendapatkbn tempat kita di

dalam masyarakat bangsa-bangsa.

Peranan yang dapat difakukan oleh ilmu-ilmu kemanusiaan

dalam pembangunan nasional ialah membahas persoalan-persoalan

besar yang terdapat di sekitar proses-proses perubahan sosial.

Siapa kita ini sebenarnya? Nilai-nilai apakah yang kita letak*

kan pada jenjang tertinggi dafam kehidupan kita? Dari mana da*

tangnya nilai-nilar serta aspirasi-aspirasi kita? Apakah yang

merupakan sumber dari kreativitas serta ketahanan kita? Dan

pada akhirnya, apakah jalur pembangunan yang kita titi sel-ama

ini sej aj ar serta sesuai dengan gambaran kita bersama mengenai

suatu masyarakat yang kita inginkan? rnil-ah pertanyaan-per-

tanyaan yang untul< menj awabnya secara baik diperlukan bantuan
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dari ilmu-ilmu kemanusiaan. IImu-iImu kemanusiaan harus mampu

membantu kita menghubungkan masa lampau kita dengan masa depan

kita, membantu kita menil-ai keadaan yang ada pada diri kita

sekarang ini, dan membantu kita untuk secara terus-menerus

memberikan tafsiran ulang kepada pengalaman kita dal-am konteks

pengaruh-pengaruh baru serta tantangan-tantangan baru yang

dil-ahirkan oleh kehidupan modern ini.

Studi mengenai kebudayaan kita melalui ilmu-ilmu kemanu-

siaan harus pula mampu menyadarkan kita akan kelemahan-kele-

mahan kita. Misalnya, apa sebanarnya yang merupakan akar dari

pola hubungan patron-cIient, pola hubungan "kawula-gusti " ,
yang tersebar demikian luasnya di seluruh lembaga serta

masyarakat Indonesia? Apakah kelemahan-kelemahan pokok dalam

kebudayaan kita, sehingga penjajahan telah terjadi demikian

mudahnya? TeIaah mengenai masa lampau ini tidak boleh kita

Iakukan sebagai suatu kegiatan untuk melampiaskan nostalgia

atau penyesalan, tetapi sebagai suatu cara untuk belaj ar

menghadapi masa depan.

Sumber-sumber yang tel-ah melahirkan perubahan-perubahan

sosial pada zaman kita ini demikian banyaknya dan demikian

komplekshyd, dan laju perubahan ini demikian cepatnya, sehing-

ga tidak ada satu pemerintahan puil, atau satu kelompok pun,

atau seorang tokoh pun yang mampu mengendalikannya secara

penuh. Kebanyakan dari kekuatan*kekuat.an yang telah melahirkan
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perubahan-perubahan ini berupa kekuatan-kekuatan global, yang

secara keseluruhan tidak tercal<up oleh kawasan kebudayaan mana

pufl, tidak terkurung oleh batas-batas nasional dari negara ma*

na pun. Namun, sekali pun demikian dampak yang ditimbulkan

ol-eh kekuatan-kekuatan global ini tidak dapat dielakkan oleh

siapa putrr oleh negara mana pur, dan oleh kebudayaan mana pun.

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat kerap kal-i

menyebabkan timbulnya kebingungdo, keterasi-ngan, dan dal-am

beberapa hal juga menimbufkan reaksi. Bagi Indonesia, seperti

halnya dengan bangsa-bangsa lain yang sedang muncul, pertanya-

an pokok yang harus di jawab ialah: Bagaimana caranya hidup di

tengah-tengah kenyataan tentang perubahan-perubahan yang ter-
jadi secara makin cepat ini tanpa kehilangan kesadaran tentang

diri kita sendiri? Jawab terhadap pertanyaan ini tidak akan

pernah dapat ditemukan dalam bentuk suatu pernyataan tunggal

yang dibakukan, tetapi akan dapat ditemukan melalui suatu pro-

ses perenungan serta dialog yang dilakukan secara terus-mene-

rus mengenai makna serta arah dari segenap pengalaman kita

tnl- .

Penggarapan yang bercorak kesarjanaan terhadap bidang-bi-

dang sejarah, ftlsafat, sastra, etika dan cabang-cabang lain-

nya lagi dari ilmu-ilmu kemanusiaan merupakan suatu bagi-an

yang sangat menentukan sifatnya terhadap keseluruhan proses

untuk mempertahankan rntegritas kebudayaan kita. Namun tidak

boleh kita lupakan, bahwa integritas kultural harus sanggui)
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hidup berdampingan dengan keterbukaan terhadap rangsangan-

rangsangan yang datang dari luar. Kal-au kemampuan ini tidak

ki'ta miliki, maka kemandegan atau stagnasi serta kemunduran

atau retardasi akan menyusup ke da1am tubuh budaya kita. Untuk

mempertahankan kesei-mbangan antara integritas dan keterbukaan

ini diperlukan tekad yang mantap, kepercayaan kepada diri-

sendiri, daya khayal yang kreatif, dan juga kemampuan menga-

dakan penemuan*penemuan ( inventions ) . Perlu kita sadari, bahwa

tidaklah akan memadai apabila sifat-sifat ini hanya hidup di

Iingkungan sekelompok kecil cendekiawan saja; harus diusaha-

kan, agar segenap sifat-sifat ini menjiwai seluruh masyarakat.

kita.

Dalam periode pasca*perang, segenap bangsa yang baru la-

hir terjun ke dalam usaha-usaha pembangunan dengan tingkat

keberhasilan yang berbeda-beda. Tetapi dimensi kemanusiaan

dari upaya pembangunan ini selalu di-abaikan, juga dalam

usaha-usaha pembangunan yang mencapai keberhasilan secara eko-

nomis. Pengabaian ini kadang-kadang menimbulkan akibat-aki-bat

yang sangat merusak, sangat destruktif sifatnya terhadap

kualitas hidup manusia, terhadap rasa identitas diri serta

terhadap citra tentang makna hidup dan maksud kehidupan.

Penolakan, kebingungan dan ketidak-pastian yang ditimbul-kan

oleh pengalaman-pengal-aman negatif tentang pembangunan ini

sering kali mendorong suatu bangsa untuk memeluk kembali,

tanpa kritik sedikit puh, kesetiakawanan yang sempit terhadap
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keluarga, terhadap daerah atau terhadap kelompok etnis, dengan

akibat dilepaskannya cita-crta yang l-ebih besar tentang pembi-

naan bangsa. Tindakan lari kembali ke loyalitas primer ini ka*

1au ditinjau secara tersendiri bukanlah merupakan suatu hal

yang jelek, tetapi bila dilihat dalam keseluruhan jaringan

permasalahan yang sedang kita hadapi- tindakan ini merupakan

suatu sambutan yang tidak memadai, suatu perbuatan yang tidak

menyelesaikan masalah.

Teori-teori pembangunan yang di masa-masa lampau nampak

banyak mendapatkan pengikut. selalu menggambarkan pembangunan

sebagai suatu proses linier" Menurut teori*teori ini, para pe-

rumus kebijaksanaan menentukan ke jurusan mana proses pem-

bangunan harus dlarahkan, sedangkan para ahl-i, para pakar,

mempunyai kewaj iban untuk menyediakan segenap sarana yang

diperlukan, sehingga gerak p6mbangunan betul-betul mencapai

sasaran. Sekarang kita semua tahu, tentu saja, bahwa upaya

pembangunan yang bersifat linier serta bergerak dari atas ke

bawah (to -down) taai seri-ng menyebabkan timbulnya kesalahan-

kesalahan besar, dan bahwa proses pembangunan dengan rancangan

demikian tadi biasanya hanya dapat berrangsung dengan pengor-

banan yang cukup tinggi, yaitu hilangnya nilai-nilai dan Ie-

nyapnya kesejahteraan bagi kaum miskin, kelompok*kelompok

minoritas, dan sebagainya. Tugas pembinaan bangsa dalam suatu

masyarakat yang bersj-fat majemuk (pluralistik) merupakan suatu

tugas yang j auh lebih sukar dan j auh rebih kompleks daripada
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apa yang dibayangkan oleh gagasan-gagasan kuno tentang pem-

bangunan tadi. Perl-u rasanya saya t.egaskan sekali lagi di

sini, bahwa kemampuan untuk memupuk serta mengembangkan rasa

empati, tolerans-i, dan kemampuan untuk membuat penilaian etis

--kemampuan-kemampuan yang dapat diperoleh melal_ui studi

tentang ilmu-irmu kemanusiaan-- merupakan suatu modal utama

yang sekali*kali tidak boleh kita remehkan.

Pembangunan ternyata telah melahirkan pula sejumrah masa-

lah tentang perubahan nilai dan pilihan nitai. sebragian dari

masalah-masalah ini timbul sebagai akibat dari terputusnya

atau terhentikannya suatu gaya hidup tertentu untuk digantikan

dengan suatu gaya hidup baru yang samasekali berbeda wataknya

suatu drskontinuitas yang merupakan pelengkap yang nyaris

tak terel-akkan dari proses pembangunan itu sendiri. sebagian

masarah yang rain lagi merupakan akibat dari ketimpangan yang

makin meningkat antara berbagai golongan dal-am masyarakat,

suatu situasi yang ditimbulkan oleh kenyataan, bahwa kelompok-

kelompok tertentu mampu mencapai kemajuan dengan laju yang

l-ebih cepat daripada kelompok-keJ-ompok 1ain. Dewasa ini ada

semacam perasaan yang telah tersebar secara cukup Iuas, bahwa

pembangunan telah mendorong banyak manusia untuk melampiaskan

sifat-sifat terjerek yang ada pada dirrnya, karena mer-alui

pengutamaan kemakmuran kebendaan serta konsumerisme sampai di

ruar batas-batas kewajaran manusia didorong untul< mengikuti

ketamakannyar lang konsekuensinya iatah makin meraja-relanya
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Dapatkah pembangunan di-manusiawi-kan, dan dapatkah ilmu-

ilmu l<emanusiaan membantu mewujudkan gagasan ini? Sampai

sajauh ini, sumbangan-sumbangan yang berhasil diberikan oleh

ilmu-ifmu l<emanusiaan belum lagi sepadan dengan pol-ensi-poten-

si yang ada pada dirinya. Untuk sebagian hal ini disebabkan

ol-eh fragmentasi yang berlebih-Iebihan yang terj adi di kalang-

an ilmu-ilmu kemanusiaan, yang telah mengakibatkan timbulnya

disiplin-disiplin yang hidup secara terpisah-pisah, sehingga

dengan demikian menj adi amat sukar untuk menangkap perspekstif

yang cukup luas dari kehidupan kebudayaan. Di samping itu per-

1u pula kita ingat, bahwa ilmu-iImu kemanusiaan --sepertr yang

diajarkan selama ini di semua ;enjang dari sistem pendidikan

kita-- terlampau tergesa-gesa dalam usahanya untuk memperke-

nafkan karya-karya klasik yang' berasal- dari kebudayaan-kebuda-

yaan asing secara dini. Memang harus kita akui, bahwa adalah

suatu hal yang sangat penting untuk mengenal dan memahami

kebudayaan-kebudayaan lain, namun dalam pada itu perlu kita

sadari pula, bahwa hal- ini hanya dapat dilakukan dengan baik

setelah seseorang cukup mengenal dan memahami karya-karya kla-

sik yang terdapat dalam kebudayaannya sendiri. Tanpa. landasan

ini, akan merupakan suatu hal yang sangat sukar untuk menim-

bulkan serta mengembangl<an rasa percaya kepada diri-sendiri

dan rasa bangga yang merupakan sumber dari kreativitas. Tidak

dapat kita sanggah, bahwa hanyalah gejala pemiskinan kulturaf

-20
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yang muncul- selama ini, seti-ap kali perbendaharaan budaya pri-

bumi seperti nyanyian, pantun, dongeng, ketrampilan verbal,

dan sebagainya secara ekstrj-m digantikan dengan suatu perang-

kat budaya impor, yang terdiri dari butir-butir acara yang te-

lah di-standardisasi-kan.

Masalah lain lagi yang menghinggapi ilmu-ilmu kemanusiaan

dalam sistem pendidikan kita ialah, bahwa mereka telah membi-

arkan diri mereka terasing dari persoalan-persoalan sosial dan

politi-k yang sedang membara --dan dengan demikian memperkuat

kesan "menara gading" tentang diri mereka--, sehingga masyara-

kat pun mulai meragukan relevansr rlmu*ilmu kemanusj-aan bagi

pembangunan. Perlu kita sadari dalam hubungan ini, bahwa mem*

petajari karya-karya sastra, misalnya, bukanlah suatu kegiatan

yang bersifat estetis semata*mata; persoalan yang l-ebih pen-

ting ial-ah belajar memahami pe"san-pesan yang oleh sang sastra-

wan diungkapkan melalui penggambaran-penggambaran tentang sua-

tu dilemma kemanusiaan atau tentang suatu tatanan sosral.

Lazimnya karya-karya fiksi- merupakan suatu medium yang jauh

lebih efektif untuk memaparkan persoalan*persoalan moral seca-

ra gamblang kalau dibandingkan dengan laporan-Iaporan jurna-

l-istik atau uraian-uraian ilmu-iImu sosial. Begitu pula tel-ah

kita saksikan bersama, betapa besarnya nilai yang terdapat pa-

da sejarah sosial jenis baru yang memusatkan perhatiannya pada

kegi-atan manusia-manusia biasa dalam kehidupan mereka sehari-

hari, atau pada golongan*golongan yang tertekan seperti wani*
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t&, suku terasing ataupun budak*budak kelompok-kelompok ma-

nusia yang garnbaran kehidupannya tidak akan pernah dapat dite-

mukan dalam buku-buku sejarah. Sejarah sosial jenis baru ini

tidak saj a menyoroti masa Iampau secara umum, tetapi di sam*

ping itu juga menyerahkan kembali kepada kelompok-kelompok ma-

syarakat yang tertindas tadi citra mengenai suara mereka, masa

lampau mereka, dan kesadaran tentang identitas mereka. Dan ini

semua di-capar melalur pangakuan terhadap penti-ngnya pengalam-

an-pengalaman hidup mereka.

Tahun lalu, pada waktu yang hampir bertepatan dengan saat

pertemuan kita kali ini, di Bali saya mendapatkan kesempatan

(Association of Asianuntuk menyampaikan kepada sidang AASREC

Social Science Research Councifs ) pengamatan-pengamatan saya

tentang ilmu-ilmu sosial di kawasan Asra ini. Sal-ah satu pen-

dapat yang saya kemukakan pada'wakt-u itu, dan yang ingin saya

ulangi Iagi di sini ialah bahwa pada saat ini sangat dibutuh-

kan adanya hubungan yang lebih eraL antara ilmu-ilmu sosial

dengan ilmu-il-mu kemanusiaan. Pada pertemuan tahun lalu itu

saya kemukakan anjuran, agar ilmu-i-Imu sosial memberikan per-

hatian yang lebih besar kepada sistem-sistem konseptual pribu-

mi yang terdapat di Asia, mulai dari keyakinan-keyakinan reli-

gius atau fifosofis yang bersifat formal sampai ke struktur-

struktur Iinquistik yang bekerj a di lapisan taksadar dafam

kehidupan kejiwaan manusia. Contoh-contoh mengenai cara mema-
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hami makna hidup cukup tergores dan dapat ditemukan dalam

cerita-cerita mitologi kita, dalam karya-karya besar puisi

serta drama kita, dalam struktur bahasa-bahasa kita dan juga

dalam sistem-sistem hukum tradisional yang kita miliki. Berba-

gai jenjang tentang makna ini harus dipahami serta dipadukan,

di*artikulasi-kan, oleh para sarjana ilmu-ilmu kemanusiaan/

dan hasil-hasiI upaya ini selanjutnya disebar*luaskan serta

dipergunakan di kalangan ilmuwan-ilmuwan sosial, para pakar

teknologi serta para perencana. Dengan cara ini proses pem-

bangunan dapat diharapkan berlangsung dengan cara-cara yang

senafas dengan nilai*nilai yang hidup dalam masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan peranan ini, 
, 
ilmu-il-mu kemanusi-

aan harus meningkat.kan kemampuannya untuk mengenali, memahami,

serta mengurai persoalan-persoalan masa kini, terutama masa-

l-ah-masalah moral yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan

sosial, ekonomis, dan teknologis. Pil-ihan-pilihan yang harus

dilakukan dalam hubungan ini seringkali sangat pedih dan

sukar. Teknologi sendiri ti-dak dapat memberikan jawaban, mes-

kipun benar, bahwa keputusan untuk menerima teknologi tertentu

akan sangat membat.asi jumlah kebijaksanaan yang dapat dipilih.

Ilum-ilmu kemanusiaan harus mengundang dan mendorong para

pakar, para exper-t., untuk menghadapi persolan-persoalan moral

dan etis tadi, dan tidak membiarkan persoalan-persoalan tadi

diperlakukan sebagai hasil tambahan yang tak disengaj a dari

pembangunan.
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AdaIah suatu hal yang teramat penting bahwa i1mu*il-mu

kemanusiaan mendapatkan tempat di perguruan-perguruan tinggi

yang bercorak professional-, sehingga dengan demikian para kaum

professional, b,aik selama masa pendidikan, maupun sesudahnya,

menjadi peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dal-am mengamal*

kan professi mereka. Pengintegrasian ilmu-ilmu kemanusiaan

dengan pendidikan professional akan dapat membantu tumbuhnya

kemampuan untuk mengembangkan imaj i-nasi sosial dan kuIt.ural,

dan juga kemampuan untuk memberikan penilaian yang kritis, dan

dengan demil<i-an pengintegrasian ini mungkin sekal-i dapat

merupakan suatu langkah yang cukup penting ke arah pemanusia-

wian pembangunan.

Makin besar peranan teknologi dafam penentuan bentuk

lingkungan manusia, makin besar pula keharusan bagi ilmu*ilmu

kemanusiaan untuk saling berSapa, untuk berhubungdD, dengan

il-mu-ilmu pengetahuan alam, dengan teknologi, dan dengan pe*

nyusunan kebij aksanaan. Setiap teknologi baru melahirkan

pertanyaan-pertanyaan baru tentang etika dan nil-ai, dilemma-

dilemma baru yang harus dijawab sendiri oleh setiap masyarakat

sesuai dengan j i-wa serta semangat yang hi-dup dalam. dirinya.

Tanpa memanfaatkan kemampuan pribumi untuk rnel-akukan penalaran

secara moral, kemungkinan yang lebih terbuka di depan kita ia-

1ah bahwa evolusi masyarakat-masyarakat kita akan l-ebih diben-

tuk oleh kekuatan-kekuatan eksternal, kekuat.an*kekuatan yang

ada di luar diri sendiri, dan bukan oleh dorongan-dorongan
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nafuri serta aspirasi-aspirasi yang bersifat internal,

hidup dalam diri sendiri, sehingga dengan demikian kita

menjadi makhluk-makhluk yang secara spiritual terasing

buminya sendiri.

yang

akan

dari

Ilmu-iImu kemanusiaan membantu munculnya suatu pemahaman

atau penglihatan yang memungkinkan manusia tetap menjadi pem-

beri perintah terhadap mesi-n, dan bukan makhluk yang bergan-

tung kepadanya. Professor Elti-ng Morrison dari Mas s achusetts

Institute of Technology pernah menul-is, bahwa " apabila anda

benar-benar ingin memperbai-ki pemahaman anda tentang suatu si-

tuasi modern, dpd pun ujud situasi mod.ern itu --dapat kita

sebutkan misalnya saja masalah alat dialisa ( dialyzer ) atau

masalah robot--, maka anda harus tahu sesuatu tentang segi

permesinan dari situasi tadi, tetapi harus pura anda perhati-*

kan, agar telaah anda itu meficakup pula segala sesuatu yang

pernah anda pelajari tentang ilmu ekonomi, ilmu politik, masa-

1ah organisasi sosial dan juga soal- kebutuhan, kemampuan serta

sifat-difat manusi6."2) Pandangan Professor Morrison ini saya

kira merupakan penegasan terhadap pentingnya i-ntegrasi yang

lebih erat Iagi antara ilmu*ilmu pengetahuan al-am, ilmu-i1mu

sosial, dan il-mu-ilmu kemanusiaan.

Meskipun sefafu dikatakan, bahwa maksud pembangunan ialah

Novel
Vol.

2)utai.,g E. Morrison,
Combinations out of

18, No. 3 (Maret-April,
"The New Liberal- Arts:

Diverse Learning", dal-am
1986 ) .

Creating
Change,
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memperkuat bangsa dan mengembangkan sumberdaya manusianya, rrd*

mun pengafaman sel-ama ini memperlihatkan, betapa mudahnya sua-

tu pembangunan kehilangan watak manusiawinya, karena adanya

kecenderungan yang berlebih-lebihan unLuk menenggelamkan diri

ke dal-am pemikiran tentang faktor*faktor ekonomis, pemaksaan

suatu keahlian yang sempit untuk menyelesaikan masalah-masafah

yang kompleks, dan tidak adanya kesediaan untuk menghargai

serta memperhatikan penilaian-penilaian kritis yang datang

dari orang*orang bukan spesialis. Pembangunan bergantung kepa-

da kemampuan untuk membebaskan serta menyalurkan kekuaEan-ke-

kuatan kreatj-f yang terdapat pada suatu bangsa. Ketergantungan

yang berl-ebih-Iebihan kepada teknik, atau setidak-tidaknya ke-

pada teknik yang buta, yang sediki-t pun tidak tahu-menahu ten-

tang semangat serta nilai-nilai yang hidup dalam suatu kebuda*

yaan, mau-tak-mau akan melumpuhkan prakarsa serta kreativitas

yang ada dalam masyarakat, yang hidup di kalangan rakyat

Kal-au gagasan yang saya kemukakan tadi diterima --yaitu

bahwa ilmu-iImu kemanusiaan memang mempunyai peranan yang

penting dal-am pembangunan--, maka apa yang harus kita lakukan

sekarang ialah menelaah secara lebih teliti lagi, bagaimana

ilmu-il-mu kemanusiaan itu diajarkan di lingkungan-lingkungan

tertentu. Bertolak dari pemikiran inr izinkan saya menguraikan

sejenak penglihatan saya tentang keadaan ilmu-ilmu kemanusiaan

ini di Indonesia, terutama keadaannya di Iingkungan universi-

tas. Dal-am penglihatan saya, tujuan pendidikan di bidang ilmu-
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ilmu l<emanusiaan secara kasar dapat dirangkumkan sebagai
3)berfKut:

1) pengetahuan yang lengkap dan mendasar tentang ke*

budayaan Indonesia yang mencakup pengetahuan ten-

tang kebudayaan nasional, kebudayaan daerah sen-

diri, serta beberapa budaya daerah lainnya;

2) pengietahuan tentang sejarah Indonesia, dan hu-

bungannya dengan sejarah dunia;

3 ) penguasaan yang effektif terhadap Bahasa fndone-

sia, lisan dan tertulis, dan paling sedikit

penguasaan terhadap satu bahasa daerah i

4) penguasaan terhadap paling tidak satu bahasa

asing, dan pengetahuan tentang kebudayaan yang

mempergunakan bahasa asing tadi;

5 ) kemampuan untuk mdnghayati dan menikmati kehidup-

an kesenian, serta kemampuan untuk memberikan

pendapat yang "terdidik", yang berdasarkan penge-

tahuan, tentang kesenian;

6 ) kemampuan untuk menguraikan dan memperkirakan

derajat kepentingan masalah-masalah etis, masa-

Iah*masalah kebij aksanaan umum, dan masalah-ma-

salah tentang nilai ( t.erutama nilai-niIai yang

3)_-'Daftar yang srupa terdapat. dalam The
American Life: The Report of the
E#Eely and r,os zurgeTes, unfvers

Commission on
Humanities 1n

tfre uumanfEies,
Ia PFeEEI-T9BO.ity of Cali orn

w
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ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan

teknologi ) ;

l) kemampuan untuk menyusun kritik serta

secara bertanggungj awab.

alam dan

berdebat

Pada taraf universitas, ilmu*ilmu kemanusiaan di Indone-

sia sudah mencapai kemajuan yang berarti, sekalipun kurang

merata. Di bidang sejarah telah terlihat tercapainya kemajuan

yang sangat besar dal-am penyusunan paradigma*paradigma dasar

bagi pembinaan suatu sejarah nasional, sejarah regional, serta

sej arah kelautan yang benar-benar berlandaskan pandangan yang

bertolak dari negara serta kebudayaan kita sendi-ri. Telah pura

dilakukan langkah permulaan untuk menelaah, akar-akar histori-s

dari masafah-masarah kontemporer dan persoalan-persoaran ma-

syarakat umum. Tetapi masih banyak lagi yang harus di-lakukan.

Misalnya, merupakan suatu kebrftuhan yang mendesak bagi kita

untuk mengembangkan studi tentang sejarah irmu pengetahuan dan

teknologi *- baik ilmu pengetahuan Ci-na dan Is1am, maupun il-mu

pengetahuan Barat. Suatu usaha yang lebih l_uas dan juga lebih

sistematis di bidang penelitian sejarah akan dapat memberikan

pemahaman yang lebih dalam tentang situasi masa kini, dan juga

akan merupakan sumbangan terhadap perbendaharaan bahan-bahan

pengaj aran yang relevant. Idealnya iafah bahwa para dosen dan

para mahasiswa, maupun para sarjana bebas yang bekerja secara

mandiri sama-sama melibatkan diri dalam pekerjaan penelitian,

penyusunan dan pengembangan bahan-bahan perkul_iahan, penerbit-



an hasil kegiatan-kegiatan tadi, dan dalam pengembangan berba-

gai kurikulum.

Suatu kebij aksanaan bahasa yang teqas dan mantap rasanya

akan dapat mendorong Bahasa fndonesia untuk tumbuh secara Ie-

b:-h cepat 1agi, tidak saja sebagai suatu bahasa yang diper-

gunakan oleh kalangan masyarakat yang semakin l-uas, tetapi

juga sebagai suatu bahasa untuk komunikasi ilmiah. Untuk ke-

perluan terakhir ini saya kira pembinaan kemampuan nasional

untuk menterjemahkan karya*karya ilmiah utama merupakan suaLu

hal- yang sangat penting.

Usaha-usaha untuk memperbaiki kemampuan menul-is da1am Ba-

hasa Indonesia hendaknya tidak hanya dilal<ukan pada j am-j am

pelajaran yang khusus disediakan untuk keperluan itu, tetapi

setiap anggota staf pengaj ar 
" 
hendaknya turut pula memikul

tanggungjawab ini. Latihan menulis makalah harus merupakan

suatu kegiatan rutin; latihan ini mendorong kita untuk berusa*

ha berpikir secara jernih, dan juga mempertajam ketrampilan

kita dalam melakukan analisa serta menyajikan argumen. Merang-

sang pertumbuhan ketrampilan berdebat dalam pandangan saya

merupakan pula suatu hal yang sangat penting, terutama karena

l<ita sebagai bangsa yang hidup dalam suatu kebudayaan yang

mengutamakan penghindaran pertentangan, penghindaran konflik,

dalam kenyataan harus bertahan terhadap kebudayaan-l<ebudayaan

lain yang memiliki kegigihan verbal yang tinggi dal-am

mendesakkan dirinya dan pandangan-pandangannya.

*29



Kegiatan-kegiatan untuk memupuk bahasa-bahasa daerah,

sastra daerah serta telaah*telaah tentang sej arah daerah

( sej arah regional ) merupakan suatu program yang penting untuk

memelihara kebinekaan yang kita miliki, Yang --seperti- telah

saya kemukakan di atas-- merupakan bekal yang tak ternil-ai

bagi Indonesia. Seharusnya setiap bahasa daerah t.idak hanya

dipelaj ari oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lahir dan

dibesarkan dalam kawasan masing-masing bahasa tadi, tetapi

juga oleh manusia-manusia fndonesia yang tinggal di atau bera-

sal dari daerah-daerah lain. Prinsip ini hendaknya kita terap-

kan pula terhadap cabang-cabang larn dari ilmu-ilmu kemanu-

siaan, dan juga terhadap bidang kesenian. Apa yang saya dam-

bakan ialah bahwa pada suaLu ketika akan dapat saya saksikan

terbinanya pusat-pusat studi budaya daerah, Yang akan mampu

memajukan budaya daerah masing.-masing tanpa membuatnya terpe-

rangkap oleh semangat kedaerahan yang sempit, oleh semangat

parokialrsme" Dalam pusat-pusat ini baik susunan staf tenaga

pengajar, maupun mahasiswanya hendaknya bercorak mul-ti-kultur-

df, mencakup segenap suku dan daerah yang ada dalam tanah air

ki-ta. Bahasa dan budaya Bali tidak hanya untuk dipelajari ol-eh

orang Bali; begitu pula studi tentang bahasa dan budaya Aceh

tidak seharusnya menjadi monopoli orang Aceh. Flarus kita

usahakan, agar merupakan suaLu hal yang biasa, suatu hal yang

wajar dikemudian hari, bahwa putra-putri di setiap daerah mem-

pelajari --dan lebih kemudian lagi pada akhirnya juga menga*

- 30
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jarkan-- sastra, sejarah, serta kesenian dari daerah lain.

Hendaknya tidak akan Iagi dipandang sebagai suatu hal- yang

mengherankan di masa depan apabila ada seorang putra Ambon

yang mencuat sebagai seorang ahli tentang frlsafat Jawa, atau

seseorang dari Sulawesi muncul dan diakui sebagai seorang

penggubah yang ulung dalam soal- perpantunan gaya Sumatra

Barat. Dengan cara ini kebinekaan budaya yang dimiliki ol-eh

bangsa kita ini akan menjadi milik seluruh bangsa Indonesia,

dan suatu sumber kekuatan serta kebanggaan bagi kita semua.

Suatu hal lain lagi yang juga tak kurang pentingnya bagi

kita ialah peningkatan pengetahuan kita mengenai bahasa serta

kebudayaan dari negara-negara yang menurut perhitungan kita

akan mempunyai pengaruh besar terhadap masa depan bangsa kiLa.

Adalah suatu hal yang mendesak menurut pendapat saya, bahwa

jenis-jenis bahasa dan sastra "yang diajarkan di universitas-

universitas kit.a diperluas, sehingga mencakup pula bahasa-ba-

hasa As:-a dan bahasa-bahasa yang Iain lagi di samping bahasa-

bahasa Barat yang sekarang ini sudah diajarkan. Dewasa ini,

penguasaan bahasa-bahasa Barat pun terasa tidak memadai.

Mungkin kelemahan ini harus kita tebus dengan suatu harga yang

tinggi ke1ak, baik dalam bentul< merosotnya kemampuan kita un-

tuk bersaing di gelangang internasional, maupun dalam bentuk

tersendat-sendatnya proses perkayaan kultural dalam masyarakat

lcita.
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Studi tentang filsafat yang dilakukan secara ilmiah

merupakan suaLu ha1 yang masih muda, yang masih singkat seja-

rahnya di fndonesia. Pada universitas-universitas atau pergu-

ruan-perguruan tinggi lainnya yang menyelenggarakan perkuli-

ahan di bidang filsafat, seringkali program perkuliahan diba*

tasi pada filsafat-filsafat Baral saj a, dan membiarkan

tradisi-tradisi filsafi yang hidup dalam sebagian dari kebuda*

yaan-kebudayaan serta agama-agama kita terbengkalai tanpa

tersentuh oleh penggarapan ilmiah yang sungguh*sungguh. Sebe-

tulnya ada berbagai pandangan hidup yang tersimpul dalam

bahasa-bahasa, adat-istiadat, serLa berbagai sistem tatacara

dan upacara kita. Ini semua merupakan sumberdaya yang penting

bagi terlaksananya suatu perenungan diri secara kolektif dan

untuk evol-usi selanjutnya dari kebudayaan fndonesia. Berbagai

pandangan hidup ini hendaknya secara sistematis dimasukkan ke

dalam ;alur utama dari materi perkuliahan tentang ilmu-il-mu

kemanusiaan Indonesia, oleh karena keaneka-ragaman yang

terdapat dal-am pandangan-pandangan hidup tadi merupakan suatu

modal, suatu bekal yang mampu memperkaya khazanah kita tentang

cara-cara menyambut perubahan-perubahan zaman secara adaptif .

Ilmu-iImu kemanusiaan, berkat kemampuannya untuk menum-

buhkan pemahaman tenlang diri kita sendiri sebag'ai bangsa, dan

juga tentang perjalanan yang telah kita tempuh bersama untuk

menj adi apa yang ada pada diri kita sekarang ini, merupakan

suatu kekuatan yang dapat membantu terpupuknya kesadaran yang
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cerah pandang ( informed awareness ) mengenai identitas nasional

kita. fdentitas i-ni berubah dan berkembang secara terus*mene-

rus, mengikuti pola-pola sambutan yang kita berikan terhadap

perubahan-perubahan yang terj adi serta tantangan-tantangan

yang kit.a hadapi. Kebebasan bertanya, telaah diri yang kritis,

dan perdebatan yang hidup merupakan sarana-sarana yang harus

dipergunakan, agar pengajaran tentang ilmu-iImu kemanusiaan

dapat menumbuhkan dal-am diri kita pengetahuan tentang diri

kita sendiri dan kemampuan untuk hidup bersama serta bekerja*

sama dengan orang-orang ]ain. Kekolotan serta birokratisasi

dalam ilmu-ilmu l<emanusiaan merupakan suatu hal yang berbaha-

yd, karena kedua hal ini dapat merusak sel-uruh kelcuatan yang

saya sebutkan tadi, yakni kekuatan yang mampu mendorong kita

bergerak ke depan menjadi suatu bangsa yang dewasa. Belajar

lewat rangkaian perintah dan 
"bel-pj 

ar dengan cara menghafat

tidak akan mampu memupuk sikap jiwa yang innovatif dan lent.ur,

suatu sif at i-nti yang sangat diperlukan untul< mencapai

modernisasi.

Agar kebudayaan fndonesia dapat mempertahankan kehidupan-

nya dan memberi-l<an kepada bangsa kita kedudukan yang pasti dan

terasa adil- di dunia ini, kita, baik sebagai bangsa maupun se*

bagai individu, harus bel-ajar bagaimana caranya hidup dalam

suatu situasi yang penuh dengan perubahan-perubahan yang kian

cepat jalannya. Kita sedang menuju suatu masa depan yang tak

dapat di-ramalkan" Kita harus mampu menjalani proses ini tanpa
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kehilangan arah atau menjadi terasing, tanpa kehilangan rasa

sopan-santun kita, rasionalitas kita, atau sumber-sumber ins-

pirasi kita. Dalam arti inilah hendaknya kata modernisasi kita

pahami.

Keadaan dunia yang baru ini memperkuat suatu kesadaran

yang mulai muncul beberapa waktu yang lalu, ialah bahwa moder-

nisasi- tidak seharusnya dipertentangJcan dengan tradisr. Berda-

sarkan pengalaman-pengafaman yang diperoleh banyak negara

berj<embang dirasakan sebagar suatu hal yang makin lama makin

j e1as, bahwa modernisasi yang. otentik, yang tidak men j urus l<e

lenyapnya identi-tas diri, harga diri serta kreati-vitas, hanya

Di masa lampau modernisasi seringkali diartikan sebagai

suatu proses untuk mengejar keLinggalan terhadap Dunia Barat,

terutama dalam bidang materrj-I dan teknologi. Pada waktu itu

merupakan suatu hal yang penting untuk menekankan adanya ben-

tuk-bentuk modernisasi yang bersifat non*Barat. Sekarang ini,

seluruh bangsa-bangsa, baik yang sudah menjadi negara industri

maupun yang masih berkembang, baik yang kuat maupun yang

lemah, menyadari, bahwa dirinya pada dasarnya tidak siap untuk

memasuki masa depan yang tak teramalkan ini. Dewasa ini setiap

masyarakat merasa dirinya tak berdaya, merasa dirinya tak

terl-indungi . Semua bangsa h;irus men j enquk ke dalam diri

masing-masing dan mencari sumber-sumber kekuatan yang ada

dalam dirinya.
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dapat dicapai apabila tradisi diakui sebagai suatu kekuatan

dan sumberdaya yang besar artinya. Oleh sebab itu kontinuitas

atau kesinambungan dalam kehidupan kultural, digabungkan de-

ngan kritik diri yang ketat serta reinterpretasi yang ajeg,

yang konstan, merupakan suatu persyaraLan inti bagi tercapai-

nya penyesuaian diri yang kreatif dengan tuntutan-tuntutan

modernisasi. Modernisasi yang didorong oleh kekuatan-kekuatan

yang datang dari luar atau yang dij iwai oleh model-model dari

luar memang mungkin terjadi, setidak-t,idaknya unLuk sementara,

tetapi modernisasi jenis ini menuiu ke keterganLungan, dan

bukan ke otonomi; ke ketidak-stabilan, dan bukan ke ketahanan

sosial.

Saya kira di sinilah letak arti pokok, signifikansi pokok

dari suatu kemampuan yang besar dalam ilmu-ilmu kemanusiaan

bagi negara-negara berkembang."Kemampuan semacam ini bukan su-

atu kemewahan, tetapi suatu "tenaga dalam", suatu kemampuan

batin yang mutlak diperlukan untuk memastikan, bahwa suatu

bangsa betul-betul bergerak maju menuju ke suatu jenis masya-

rakat yang memang diinginkannya.
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