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Mengobjekkan Budaya Nusantara bagaikan cerita seribu satu
malam, karena subjek akan mendapatkan cerita keindahan yang
sulit diidentifikasi hanya dengan satu tampilan; mesti dikemas
penuh dengan berbagai lensa teropong dan membidiknya
melalui engle-engle yang variatif.
Teropong sejarah, geografi, filsafat, sosiologi, bahasa, agama
dan kepercayaan, maupun yang lain dapat diusulkan dan
mempunyai cara menentukan englenya. Apakah engle fisik, isi
dan sistem nilainya. Ketika menggabungkan engle dan
teropong tadi terjadilah ubahan yang kompleks. Di sinilah,
peneliti harus mampu memilah dan memilih objek penelitian.

01. Prawacana
Objektivasi Budaya adalah menyoroti dan menjadikan budaya sebagai objek dalam
kajian dan penelitian budaya. Proses objektivasi bukan melalui prosedur memilih dan
menentukan objek. Proses ini melalui intuisi murni, mengkaji dan mengembangkan
terhadap prediksi potensi budaya dari pikiran dan perasaan. Pemeranan pikiran
merupakan proses penyatuan berbagai pengalaman yang dikonstruksi sebagai satuan
ilmu dan pengetahuan. Sedangkan, objektivasi melalui rasa memanfaatkan
pengalaman berkarya menjadi suatu susunan ilmu. Proses ini belum dapat diakui
sebagai kerangka ilmiah, karena dianggap belum mengkonstruksikan ke dalam ranahranah sistematika ilmiah.
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Objektivasi budaya tidak dapat dilakukan semata untuk kepentingan praktik budaya
melainkan harus segaris dengan ketentuan berpikir sistematis, oleh karenanya
merupakan kemunduran penelitian positivism budaya, dengan objektivasi yang kaku.
Perkembangan penelitian budaya sudah sejak lama, bahkan masa kejayaan Madzhab
Frankfurt pun telah digagas dan dicoba untuk diangkat dalam permasalahan ilmiah.
Dikarenakan, proses tersebut menggunakan lafal Filsafat, kebanyak masyarakat
ilmiah menolaknya dengan alas an belum menstandarkan struktur keilmuan. Pada saat
itu sedang berjalannya ‘Modernisme’ yang mempersyaratkan teori ‘atomistik’ untuk
sebuah kerangka ilmiah, sehingga posisi kajian budaya odari Kaplar dianggap sebuah
dongeng.
Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat berlaku surut (mundur),
termasuk perkembangan budaya; akhirnya, kajian dan penelitian budaya untuk
kemaslahatan umat manusia mencuat sebagai temuan ilmiah juga. Di sisi lain,
kebudayaan selalu mengikuti arus besar dan cenderung meninggalkan yang “lama”.
Pernyataan ini mengandung maksud, kebudayaan selalu aktif dalam “ruang dan
waktu” kehidupan manusia. Kehadiran kebudayaan dalam ruang kehidupan adalah
pengaruh budaya fisik yang langsung dikonsumsi oleh manusia. Budaya fisik seperti:
food, fashion, electrical fashion, recreation (Jean Paul Baudrillard, 1970) yang
merangsang perubahan perilaku (budaya abstrak). Perubahan ini berasal dari
teknologi.2

Kuncaraningrat (1986), mempertegas pendapat Tylor tentang ruang

kebudayaan berkembang, yaitu: system upacara keagamaan, ekonomi, bahasa,
kesenian, teknologi, social, politik. “Ruang“ kebudayaan ini selalu dilanda minat dan
kebutuhan manusia yang akhirnya kebudayaan mengalami perubahan. Sedangkan,
waktu adalah masa (sejarah) yang menjadi pengalaman suatu budaya yang sanggup
mengalami perubahan. Pengalaman hadir karena (1) pergaulan budaya, (2)
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- Budaya yang penyebarannya terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya
media massa elektronik dan internet.
- Budaya yang tercermin dalam MTV, Madona, Cave, fast food, pakaian kasual (jean dan T shirt)
shopping mall.
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kematangan berpikir dan luasnya pengetahuan, (3) pranata sistem sosial, dan (4)
eskalasi kebutuhan manusia.
Konsep, ‘waktu’ yang lebih banyak dipengaruhi oleh system berpikir manusia yaitu
filsafat yang selalu mempertanyakan arti, keberadaan dan kemanfaatan kebudayaan
akan memberikan jawaban yang berbeda. Dalam evolusi berpikir, manusia
terpengaruh oleh kondisi yang berbeda; ketika awal manusia berpikir, “alam”3
memberi pengaruh kehidupan. Perkembangan kebudayaan manusia ini akhirnya
memberi keluasan pengertiannya; Ki Hadjar Dewantara (karya Ki Hadjar Dewantara,
1976, buku II A) merujuk kebudayaan dengan pendidikan.4 Suatu kebudayaan adalah
usaha untuk menaikkan taraf hidup manusia dan menyenangkannya.

02. Kajian Budaya
Wacana budaya yang dijadikan objek penelitian dapat digambarkan seperti rimba
raya jika hanya melihat dengan intuisi; ‘hutan’ budaya ditumbuhi dengan berbagai
pohon atau tanaman yang mirip maupun yang berbeda, atau yang berteman atau
bermusuhan. Keberagaman ini ditentukan oleh akar serta jenis tetumbuhan yang
hidup dan menghidupi. Oleh karenanya, penelitian terhadap budaya tidak bisa dengan
satu kata: meneliti, tanpa menyertakan tujuan, sasaran, maupun cara yang akan
diajukan. Sebagian para ilmuwan menyatakan bergantung kepada realtitas peneliti
sendiri yang bersifat persona. Makna ‘realitias budaya’ oleh Berger (1973) dikatakan:
“apa yang disebut sebagai realitas itu sebenarnya adalah perkara pendefinisian.
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Perkembangan peradaban manusia yang berorientasi alam sebagai sumber kehidupan disebut
kosmosentris, tahap berikutnya: teosentris, logosentris, gramafosentris, teknosentris.
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Etimologi kebudayaan adalah budaya atau culture. Kata culture berasalah dari bahasa latin colere,
yang mempunyai maksud cultivation yang berarti kenaikan tumbuhan atau berkembang menjadi
baik; dicontohkan dalam peradaban pertanian adalah mengusahakan (budi daya) lahan supaya
menghasilkan yang terbaik. Budi daya mengandung akal, jadi usaha menaikkan hasil tersebut
dengan akal manusia. Usaha tersebhut melalui pendidikan, jadi kebudyaan itu mengandung
makna pendidikan, serta mengusahakan kebaikan atau hal-hal yang baik. Hala-hal yang baik akan
menghasilkan kesenangan, dengan demikian suatu kebudayaan harus menghasilkan kesenangan
kepada orang lain.
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Artinya, apa yang disebut realitas itu bergantung pada siapa dan bagaimana
merumuskannya.”
Budaya sebagai wacana penelitian diangkat dan diukur melalui kajian kompelementer
dari berbagai sudut pandang. Budaya yang selama ini diungkap hanya berkisar pada
permasalahan ‘praktik budaya’ bahkan hanya ‘berkutat pada dikotomi budaya tinggibudaya rendah, kebudayaan nasional-kebudayaan asing dan atau kebudayaan lokal’
(Hikmat Budiman, 2001). ‘Gejala budaya’ belum disinggung dalam wacana budaya,
padahal konstelasinya sangat kuat dengan fondamen ilmu pengetahuan yang merujuk
kepada hal-hal di atas. Gejala budaya merupakan tanda-tanda yang bersifat prediktif
dan bisa berangkat dari kesejarahan budaya praktik di atas.
Budaya merupakan satuan pengetahuan, kepercayaan dan kebiasaan yang bersifat
relatif; bergantung kepada kemampuan manusia untuk belajar dan menyebarkannya
ke yang lain atau ke generasi berikutnya. Budaya juga dapat diartikan sebagai
kebiasaan dari kepercayaan, tatanan sosial dan kebiasaan dari kelompok ras,
kepercayaan atau kelompok sosial. Tetapi, Kuntowijoyo (1995) menarik teba
pengertian budaya dari sejarah ….“ budaya adalah salah satu kekuatan sejarah’.. oleh
karena itu, memahami progresi sejarah tidak bisa meninggalkan meninggalkan
analisis atau penglihatan atas budaya.”
Akhir-akhir ini hadir suatu kajian budaya (cultural Studies), yaitu merupakan kajian
ilmiah dan praksis budaya yang diangkat secara kritis melalui intuisi maupun
pendalaman ilmu. Kajian praksis budaya seolah pengkaji atau peneliti tidak
melalukan pekerjaan meneliti, melainkan menggeluti kejadian budaya dari akar
kesejarahan yang dialami. Kajian semacam ini bersifat naturalistic dan belum
diangkat sebagai penelitian ilmiah, jika dimasukkan ke dalam kategori teori
positivisme. Kajian ilmiah terhadap partik budaya dirancang seperti halnya seorang
hakim yang sedang bertanya kepada peskitan; arah pertanyaan akan menggiring
jawaban pesakitan, sehingga ‘diktator hakim’ sangat berperan dalam menentukan
vonis mati dan bebas terhadap pesakitan. Jika demikian maka kajian budaya sebagai
basis penelitian selayaknya ‘desain hukuman.’
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Seminar tentang penelitian budaya (kali ini) jangan hanya akan memandang budaya
sebagai pesakitan; akan dinyatakan berhasil sesuai dengan pendefinisan budaya oleh
‘hakim peneliti’ yang notabenenya adalah dominasi keinginan. Peneliti yang
sempurna tidak menggunakan kekuasaan memvonis objek penelitian mana serta
hasilnya seperti apa melainkan merupakan kombinasi rel;itas hidupnya budaya dan
pemikiran arah penelitian. Objek budaya tidak lagi sebagai ‘potensi’ budaya yang
ditentukan melainkan dijalankan untuk menemukan ketentuan tersebut. Pola
naturalism ini jarabng diangkat dalam kajian ilmiah. Jadi; jika seorang seniman
menemukan karya seni melalui oproses praktik berkarya, selama ini tidak diakui
sebagai proses meneliti, melainkan sebagai pengalaman berkarya.
Objek penelitian menjadi sangat kaku, kelompok positivism memandang dari sudut
mata, bukan rasa. Proses berkarya manusia tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori
penelitian proses budaya, sehingga objek penelitian budaya pun tidak lagi sebuah
pengalaman manusia yang dituangkan dalam sistematika melainkan seperti rancangan
undang-undang untuk menjerat rakyat.

03. Objektivasi Penelitian Melalui Proses Natuarilsme dan Positivisme
Peneliti adalah penguasa dalam menentukan objek penelitiannya, oleh karena itu
penelitian dapat masuk dalam ranah gejala budaya yang hanya dapat dirasakan, atau
peneliti hanya melihat dari luar. Skema di bawah ini merupakan proses objektivasi
budaya:
1.

O

P

2.

O

P

3.

O

P

Dikopi dari Abbas Hamami Mintareja (2009)
5

Statemen di atas bahwa peneliti merupakan penguasa data, maka diskusi akan
berlanjut manakala pencarian data akan dilakukan. Para peneliti budaya sangat
tergantung kepada kejujuran, oleh karenanya data yang akan diambil atau
permasalahan yang akan diungkap harus berada pada posisi di luar atau di dalam
objek. Dari sinilah para penganut positivismerakan mempertahankan peneliti (P)
harus di luar objek (O), karena keinginan memnperoleh objektivitas. Peneliti
kemudian membuat ancer-ancer permasalahan dan mengembangkannya berupa
instrumen penelitian. Penganut naturalisme, atau non-positivisme menolak gagasan
instrumen yang diberikan, karena ketelitiannya belum dapat dibuktikan. Suatu
masalah terletak pada peneliti sendiri yang bersedia mendekat dan masuk dalam
masalah. Masalah satu dengan yang lain akan berbeda, maka penelitian budaya
dengan pendekatan naturalism hanya akan menentukan kisi masalah, bukan
instrumen yang jelas akan berbeda dengan yang lain.
Contoh: dalam penelitian budaya, terdapat seseorang yang merasa sakit kepala,
maka berdasarkan instrumen sakit kepala disebabkan oleh flu, kurang
vitamin atau jenis yang lain. Maka treatment pun dilakukan untuk
memperoleh hasil kesembuhan. Dengan obat sakit kepala maka seseorang
akan sembuh.
Perihal yang lain, setelah minum obat dan sembuh, selangbeberapa jam kambuh sakit
kepala lagi, ternyata setelah didalami melalui pendekatan naturalistic,
seseorang bukan sakit kepala sesungguhnya, melainkan banyak hutang.
Pebnelitian budaya dapat mengkombinasikan dua gagasan di atas dengan menetapkan
masalah serta menelusuri melalui kajian mendalam. Posisi ini akan lebih mengena
daripada melalukan penelitian positivism. Sifat postivisme adalah untuk memperoleh
gambaran awal suatu masalah budaya, namun ketika melakukan ujicoba atau
treatment akan lebih tepat jika O dan P menyatu. Kombinasi ini akan menemukan
strategi penelitian budaya, walaupun strategi tersebut belum seluruhnya dianggap
benar, karena kasus budaya seperti pendidikan karakter, permasalahan bukan pada
potret yang dianalisa, melainkan suatu kejadian yang beruntun seperti echosystem.
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04. Menguak Masalah Budaya
Untuk menetapkan permasalahan budaya dalam penelitian tidak semudah
menganalisis hitungan angka. Permasalahan sebagai wacana atau “problem” dapat
dilihat sebagai discourse dan framing; discourse5 adalah wacana yang dilihat secara
utuh maupun keterpisahan masing-masing komponen serta mengartikan diantaranya
satu-persatu. Sedangkan, framing merupakan gambaran keseluruhan tanpa melihat isi
secara terpisah. Dengan kata lain analisis framing6 lebih berpretensi untuk
menganalisis muatan-muatan tekstual yang bersifat laten. (McCauley dan Frederick.
Dalam sudibyo 1999a:38. Tampaknya, para ahli menempatkan posisi keahliannya
dengan pijakan yang berbeda; sosial, ekonomi, teknologi, komunikasi, politik, seni,
kepercayaan, dan mata pencaharian. Konstelasi ini merupakan objek material dari
suatu kebudayaan, belum lagi diangkat ke dalam struktur budaya seperti: Budaya
fisik, adalah budaya yang tampak mata, budaya tatalaku, yang bias dinimati melalui
sistem organisasi masyarakat, serta sistem nilai yang akan menampakkan hasil pada
kala yang panjang.
Pertautan budaya dengan masyarakat (sosial), kebudayaan dipengaruhi oleh 4 modal
yang mendominasi perubahan manusia; yaitu: pengetahuan, ekonomi, sistem politik
dan agama. Raksasa ini sebagai capital budaya akan mempengaruhi ujud budaya.
a. Pengetahuan
Pengetahuan adalah budaya obyektif, artinya pengetahuan dapat dirasakan
sebagai yang tampak, dan dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan
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Discourse berasal dari bahasa latin: discursus berarti lari kian-kemari,(yang diturunkan dari istilah
dis – dari, dalam arah yang berbeda dan curere - lari).
a. Komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan; konversi atau
percakapan.
b. Komunikasi secara umum, terutama bagi suatu obyek studi atau pokok telaah.
c. Risalah tertulis, disertasi formal, kuliah, ceramah; khotbah (Webster, 1983: 522).
Analisis framing diambil dari ilmu psikologi kognitif (buikan dari ilmu komunikasi); oleh
karenanya disertakan konsep-konsep sosiologis, politik, dan cultural untuk menganalisa
fenomena komunikasi, sehingga memungkinkan melihat dari sosiologi, politik, dan cultural.
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pergaulan antar manusia atau kelompok. Pengetahuan juga dapat berfungsi
sebagai alat propaganda, sekaligus legitimasi kekuasaan serta media komunikasi.
b. System politik dan pemerintahan
Kebudayaan dapat menjadikan alat atau media komunikasi sekaligus sebagai alat
penguatan kekuasaan dan kekuatan.7 Ketika berbicara tentang sistem politik,
maka kebudayaan politik sangat kental dengan prinsip kekuasaan. Dalam hal ini
kebudayaan didudukkan sebagai strategi untuk melihat perilaku dan filsafat
kebudayaan akan dapat melihat pola kehidupan.
c. Ekonomi
Faktor ekonomi paling dominan dalam menentukan kekuasaan, artinya ekonomi
merupakan modalitas yang dominan dalam berkehidupan dan berkebudayaan.
Budaya ekonomi ini akan membawa arah dan menguasai modal yang lain;
kadangklala modal agama akan dikalahkan dengan kelompok budaya ekonomi.
Menurut Marx, budaya ekonomi dikuasai oleh kelompok kapitalis.8
d. Agama
Agama semestinya merupakan factor independent dan bersifat netral dalam
mengembangkan kebudayaan manusia. Namun, kenyataannya, agama justru
menjadi alat ampuh melegitimasi kekuasaan dan kekuatan. Bagi umat yang tidak
bersedia menaati peraturan dianggap keluar dari komunitasnya. Legitimasi
kekuasaan juga berlaku bagi santrinya dan akhirnya keseluruhannya menjadi
hegemoni yang semakin kuat.
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Jean Baudrillard (1988), The Ecstasy of Communication (terjemahan Jimmy Firdaus, 2006), Kreasi
Wacana, Yogyakarta.
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In the social production of their life, men enter into definite relations that are indispensable and
independent of their will; these relations of production correspond to a definite stage of
development of their material forces of production. The sum total of these relations of production
constitutes the economic structure of society – the real foundation, on which rises a legal and
political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode
of production of material life determines the social, political and intellectual life process in
general. (Preface to ‘A Contribution to the Critique of Political Economy’ (1859)
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Akhirnya, modal pengetahuan, pemerintahan, ekonomi serta agama atau institusi
kepercayaan agama menjadi dominan sebagai legitimasi kekuasaan. Masing-masing
bidangb tersebuit membentuk hegemoni dengan ideologi yang berbeda serta tujuan
yang berbeda pula. Pada kesempatan ini budaya sebagai mediator. Empat modal
(kapital) di atas dapat digunakan untuk memandang ujud budaya sekaligus untuk
mengtahui strutur budaya.

05. Tatakala
Penelitian budaya sangat kental dengan tatakala, karena kala (waktu) akan
menghasilkan perbedaan ujud, tata laku maupun nilai yang terkandung dalam suatu
budaya. Sepertinya, budaya Indonesia yang sekarang disepakati secara politis adalah
‘puncak-puncak dari kebudayaan daerah.’ Rumusan ini menjerat perubahan budaya
dan ketertutupan budaya Indonesia menuju gerbang baru. Padahal budaya daerah
sebagai tradisi dapat dikonfirmasi dengan budaya pendatang sehingga pola dan
tatanilai akan menemukan seseuatu yang baru. Biasanya bangsa Indonesia belum siap
atau masih kuatnya para pemegang kendali untuk meluruskan budaya tradisi kepada
budaya pendatang.
Posisi ini yang menjadikan pertentangan antara kelompok tua dan muda untuk saling
mengklaim kemenangan. Kelompok tua yang masih mempertahankan tradisi merasa
masih mempunyai andil, dan andil tersebut jangan sampai hilang dengan menetapkan
budaya tradisi sebagai dasar dan sekaligus asas berkembangnya budaya baru
Indonesia. Sedangkan yang muda sebagai kelompok yang setengah mengerti dan
dipaksa supaya mengerti akan merasa kesulitan menghadapinya. Budaya yang dibawa
adalah ‘budaya kala’ yang selalu baru yang instan, namun diterima. Budaya instan
yang momental justru diterima sebagai budaya kontemporer dianggap lebih nyaman.
Akhirnya, penelitian budaya dalam rangka mencari objek dan objektivasi budaya,
melalui potensi budaya sebaiknya tidak terpancang pada posisi harga mati. Apalagi
tarik ulur empunya kapitalm budaya akan lebih sulit lagi.
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