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 Arti kata Postkolonialisme:

Berasal dari akar kata: post, yang berarti after or Berasal dari akar kata: post, yang berarti after or 
later than (sesudah) dan colonial yang artinya 
relating to a colony or colonialism.



 Berbincang tentang postkolonialisme yang menimpa
bangsa ini, seolah kita diingatkan kembali denganbangsa ini, seolah kita diingatkan kembali dengan
relaitas kolonialisme di masa lampau.

 Gambaran tentang kondisi kolonialisme masa
lampau itu, yang mengejutkan adalah ternyata
juga relatif tetap menjadi pemandangan yang 
sama di hari ini, meskipun konon negeri dan bangsasama di hari ini, meskipun konon negeri dan bangsa
ini katanya telah memerdekakan diri. 



 Lukisan tentang Indonesia hari ini, masih sama
sapuannya dengan pemandangan Indonesia sapuannya dengan pemandangan Indonesia 
ratusan tahun yang lalu, ketika Indonesia di bawah
kekuasaan kolonilaisme. 

 Bisa dilihat seperti gambaran lukisan era kolonial
sebagai berikut. 





Beberapa Penulisan Istilah
Postkolonialisme

 Istilah postkolonialisme belum ditemukan dalam
kamus Bahasa Indonesia, sehingga penulisannyakamus Bahasa Indonesia, sehingga penulisannya
yang baku juga belum ada. Ada beberapa istilah
yang maknanya sama, yakni: postkolonialisme; 
poskolonialisme; postcolonialisme; 
pascakolonialisme; pasca-kolonialisme; paska
kolonialisme, dan lain sebagainya.kolonialisme, dan lain sebagainya.

 Semua istilah itu bisa saling menggantikan untuk
maksud dan makna yang sama.



Perbedaan antara Kolonialisme dan
Postkolonialisme

Kolonialisme
 Merupakan penjajahan khas yang terjadi pada sekitar Merupakan penjajahan khas yang terjadi pada sekitar

abad ke-16 sampai dengan awal abad ke-20, yang 
terjadi di berbagai belahan dunia (terutama di Timur, 
misalnya di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, 
Australia, dan lain sebagainya), oleh Barat (terutama
Eropa, misalnya: Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol, 
Prancis, Jerman, dan sebagainya).Prancis, Jerman, dan sebagainya).

 Modus operandinya, menggunakan media utama, yakni
kekuatan senjata dan kekerasan (coercive), untuk
menguasai wilayah jajahan.



Lanjutan
 Postkolonialisme

Merupakan ‘penjajahan model baru’ (new 
imperialism/newcolonialism), yang terjadi mulaiimperialism/newcolonialism), yang terjadi mulai
sekitar abad ke-20 sampai sekarang, yang terjadi
di berbagai belahan dunia (terutama di Timur), oleh
Barat (terutama Eropa, kemudian ditambah
Amerika).

 Modus operandinya dengan menggunakan media  Modus operandinya dengan menggunakan media 
yang utama adalah dengan kekuatan ilmu
pengetahuan dan kebudayaan (persuasif-
hegemonik), untuk menguasai wilayah jajahan.



Lanjutan

 Postkolonialisme dengan demikian artinya adalah
teori yang digunakan untuk menganalisis atauteori yang digunakan untuk menganalisis atau
meneliti berbagai fenomena penjajahan (model 
baru); sesudah era penjajahan (model lama).

 Penjajahan sebagaimana dimaksud, terutama
adalah penjajahan dengan melalui ilmu
pengetahuan dan kebudayaan. pengetahuan dan kebudayaan. 



Lanjutan

 Ketika pada medio abad ke-20 dan di sepertiga 
sesudahnya, pada waktu kolonialisme fisik di semua sesudahnya, pada waktu kolonialisme fisik di semua 
negara berkembang rontok satu per satu, ternyata 
era kolonialisme oleh Barat secara substantif tidak 
secara serta merta hilang dari kamar peradaban.



Lanjutan

 Kolonialisme tidaklah berakhir dengan berakhirnya 
pendudukan kolonial. Saat ini, penggelaran operasi pendudukan kolonial. Saat ini, penggelaran operasi 
kekuasaan tersebut telah berganti baju, tidak 
hanya sebatas pada pengendalian sarana dan 
sistem reproduksi material, tetapi bekerja lebih 
canggih, yakni  dalam ranah mental dan terjadi 
pada segala sistem pranata kebudayaan yang 
ada, yakni pada wilayah determinan kultural-ada, yakni pada wilayah determinan kultural-
ideologis. Fenomena inilah, yang diistilahkan oleh 
Antonio Gramsci sebagai konsep ‘hegemoni’.



Lanjutan

 Istilah ‘hegemoni’ berasal dari bahasa Italia 
egemonia/egemon, yang artinya penguasa, yang egemonia/egemon, yang artinya penguasa, yang 
konotasinya adalah berkaitan dengan kehadiran 
kekuasaan. 

 Kekuasaan, itu dalam praktinya dilakukan dengan
dua cara: yakni lewat kekerasan (coercion) dengan
penindasan, senjata atau intimidasi tangan besi, 
dsb.); dan lewat persuasif, dengan menguasaidsb.); dan lewat persuasif, dengan menguasai
kesadaran mental dan jiwa yang dijajah, terutama
melalui ilmu pengetahuan dan kebudayaan.



Lanjutan

 Melalui hegeominya, kolonialisme modern, telah 
membentuk kekerasan yang lain, dengan membentuk kekerasan yang lain, dengan 
melembagakan hierarkhi atas subjek-subjek dan 
pengetahuan yang abadi, yakni: ‘penjajah dan 
terjajah’, ‘Barat dan Timur’, ‘beradab dan primitif’, 
‘ilmiah dan tahyul’, ‘maju dan berkembang’. 

 Dampak dari peneguhan skematik ini adalah, yang 
terjajah harus dipostulatkan sebagai citra yang terbalik terjajah harus dipostulatkan sebagai citra yang terbalik 
negatif dari penjajah. Agar Eropa muncul sebagai satu-
satunya sumber kebenaran, maka dunia si terjajah 
harus dikosongkan dari makna. 



Lanjutan

 Hegemoni Barat atas Timur, ujung-ujungnya adalah
untuk membuat standar ideal tentang apa pun itu, untuk membuat standar ideal tentang apa pun itu, 
adalah harus merujuk ke Barat. 

 Barat tidak pernah mau atau mampu melihat, 
bahwa yang namanya sesuatu yang ideal atau
baik itu, mestinya juga ada di Timur. Sehingga
Barat membangun dua kutub opsisi biner yang Barat membangun dua kutub opsisi biner yang 
berlwanan; yakni Timur adalah serba negatif, 
sebaliknya Barat adalah serba positif. 



Lanjutan

 Oleh karena itu pula, apa pun ekspresi Barat 
terhadap Timur, akhirnya tetap dianggap sebagai terhadap Timur, akhirnya tetap dianggap sebagai 
sesuatu hal yang senantiasa positif maknanya, 
bahkan termasuk penjajahan sekali pun. Konon
katanya yang namanya penjajahan itu, merupakan
tugas suci Barat untuk “memberadabkan’ Timur.



Akibat Hegemoni Barat

 Dunia dengan segala kesemestaannya, yang 
kodratnya berbeda (plural); akhirnya secarakodratnya berbeda (plural); akhirnya secara
perlahan oleh Barat hendak dibuat menjadi
‘kodratnya’ yang baru, yakni sifatnya sama,
singular, dan universal.

 Standar universalitas itu adalah budaya Barat.



Sejarah Teori Postkolonial

 Lahir di Barat (Amerika), terutama semenjak
terbitnya buku Orientalism pada tahun 1979 olehterbitnya buku Orientalism pada tahun 1979 oleh
Edward W. Said, yang kemudian disusul dengan
sejumlah buku lainnya.



Apa itu Orientalisme?

 Orientalisme adalah faham yang dikembangkan
oleh pemikiran Barat, yang berisi tentang segalaoleh pemikiran Barat, yang berisi tentang segala
gagasan terkait dengan pembagian dunia menjadi
dua wilayah besar, yakni: Timur dan Barat, yang 
dimaknai secara semena-mena, yang 
keseluruhannya adalah memandang Timur lebih
rendah, dibanding dengan Barat.rendah, dibanding dengan Barat.



Yang Mengembangkan Faham
Orientalisme

 Melibatkan semua elemen, mencakup penyair, 
novelis, filosof, teretikus politik, ekonom, novelis, filosof, teretikus politik, ekonom, 
administratur pemerintahan, dan lain sebagainya, 
yang keseluruhannya bertujuan untuk menyusun
teori-teori, epik-epik, novel-novel, deskripsi-
deskripsi sosial, dan perhitungan-perhitungan politik
yang cermat mengenai Timur, rakyatnya, adat
kebiasaannya, pikirannya, serta seribu satu halkebiasaannya, pikirannya, serta seribu satu hal
lainnya, bahkan nasib yang mesti dan akan
dihujahkan oleh Barat bagi dirinya.



Lanjutan

 Di tangan para orientalis inilah, Timur menjadi 
sebentuk panggung yang didirikan di hadapan sebentuk panggung yang didirikan di hadapan 
Barat. Di sinilah repertoar budaya dikukuhkan, 
imajinasi Barat (Eropa dan Amerika) dibangun 
dengan serangkaian oposisi binernya, yakni Barat 
adalah maju, pintar hebat, dan superior, sedangkan 
Timur adalah sebaliknya: dianggap terbelakang, Timur adalah sebaliknya: dianggap terbelakang, 
bodoh, inferior, dan bahkan amat menjijikkan.



Lanjutan

 Dari sinilah akhirnya dapat disimpulkan, bahwa
sebenarnya yang dinamakan dengan berbagaisebenarnya yang dinamakan dengan berbagai
label tentang ‘Timur’ yang cenderung negatif itu, 
bukanlah suatu kenyataan yang asli dan alami. 
‘Timur’ tidak ada begitu saja, seperti halnya
‘Barat’. ‘Timur’ adalah diciptakan, atau sengaja
‘ditimur’-kan oleh Barat.‘ditimur’-kan oleh Barat.



Tujuan Orientalisme

 Sebagai politik untuk penguasaan dan penjajahan
oleh Barat terhadap Timur, baik terkait denganoleh Barat terhadap Timur, baik terkait dengan
kekayaan alam, kebudayaan, bahkan sampai pada
kemanusiaannya ; dengan jargon: Glory, Gold, 
Gospel (kejayaan, emas, Injil).



Siapa Edward W. Said?

 Edward Said adalah seorang filsuf yang menjadi 
perintis studi poskolonialisme. Ia seorang keturunan perintis studi poskolonialisme. Ia seorang keturunan 
Palestina yang dilahirkan pada 1 November 1935. Ia 
dibesarkan di Kairo, Mesir, di mana ia mendapat 
pendidikan gaya Inggris. Pada masa kemudian, ia 
mengecap pendidikan di Universitas Princeton dan 
Universitas Harvard. Ia profesor dalam bidang English 
and Comparative Literature di Columbia University, and Comparative Literature di Columbia University, 
Amerika Serikat. Ia meninggal dunia di New York, 
pada tanggal 25 September 2003, dalam usia 67 
tahun.



Sosok Edward W. Said

(1935-2003)



Hubungan antara Orientalisme dan
Postkolonialisme

 Postkolonialisme substansinya adalah
mempermasalahkan atau mengkritik fahammempermasalahkan atau mengkritik faham
orientalisme Barat, yakni tentang perspektif Barat 
dalam memandang Timur, beserta implikasi
negatifnya.



Lanjutan

 Dalam postkolonialisme menegaskan betapa
pentingnya bangsa di negara-negara Timur, yang pentingnya bangsa di negara-negara Timur, yang 
terutama berada di kawasan belahan bumi
selatan, memahami, dan menyamakan bahasa 
dalam membicarakan sejarah, sosiologi, psikologi, 
dan politik imperialisme serta kolonialisme, yang 
ternyata sebagai sebuah kisah epik tentang
penghancuran besar-besaran, perjuangan penuh penghancuran besar-besaran, perjuangan penuh 
derita, dan upaya survival tanpa ujung, dan
karenanya perlu digugat dan diperjuangkan.



Tentang Para Pembelajar
dari Timur dan Barat

1. Orang Barat yang datang ke Timur untuk belajar, 
akan menghasilkan karya ilmiah yang detail akan menghasilkan karya ilmiah yang detail 
tentang aspek-aspek peradaban Timur. Sedangkan
orang Timur yang datang dan belajar ke Barat, 
kebanyakan akan menghasilkan karya ilmiah yang 
detail tentang aspek-aspek peradabannya sendiri
dengan framework peradaban Barat.dengan framework peradaban Barat.



Lanjutan

2. Orang Barat yang datang ke Timur untuk belajar, akan
menghasilkan pandangan-pandangan yang kritismenghasilkan pandangan-pandangan yang kritis
tentang aspek-aspek peradaban Timur. Bukan itu saja, 
pengetahuan kritis itu pun digunakan sebagai alat
pengambil keputusan agar Barat lebih dalam lagi
mempengaruhi hajat peradaban Timur. Sedangkan
orang Timur yang datang ke Barat untuk belajar, 
kebanyakan menghasilkan pandangan-pandangankebanyakan menghasilkan pandangan-pandangan
kritis tentang dirinya sendiri, dan malahan ikut
membantu Barat mengubah aspek-aspek peradaban
Timur sesuai arus dari Barat.



Lanjutan

3. Orang Barat yang datang belajar ke Timur sedikit
banyak menyerap kebiasaan hidup orang Timurbanyak menyerap kebiasaan hidup orang Timur
sebagai pleasure, kesenangan, namun sebagian
besar aspek kepribadiannya tetaplah Barat. 
Sedangkan orang Timur yang datang belajar ke
Barat, tidak sedikit yang menyerap kebiasaan
hidup Barat sebagai character building, 
pembangunan kepribadian yang dianggap menujupembangunan kepribadian yang dianggap menuju
arah yang lebih positif. Makan tetap tempe, tapi
cara berpikir lebih suka ke-barat-baratan.



IMPLIKASI KULTURAL KEINDONESIAAN

 Indonesia sampai hari ini masih tetap berada
dalam kondisi terjajah oleh Barat, baik lingkungan, dalam kondisi terjajah oleh Barat, baik lingkungan, 
kebudayaan, bahkan manusianya.



Lanjutan

Contoh keterjajahan bidang ekonomi:
Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi:Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi:

Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia 
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Diubah menjadi:
Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia 
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat Barat (Eropa & 
Amerika).



Alam Kesadaran Timur dan Barat

 Alam kesadaran Barat, banyak dipandu dengan 
logika, akal budi rasional-instrumentalis.logika, akal budi rasional-instrumentalis.

 Sedangkan Timur dipandu sebaliknya, banyak 
terkait dengan domain rasa, emosional, bakan 
religiusitas.



Lanjutan

 Alam pikir dan kesadaran Barat yang berbasisikan 
akal budi rasional itu, dalam sejarahnya paling akal budi rasional itu, dalam sejarahnya paling 
tidak terkait dengan momentum ‘pencerahan’ pada 
zaman Renaissance, yang tumbuh di Barat pada 
abad ke-15 dan 16.

 Dalam era Renaissance inilah berkembang faham 
rasionalisme yang akhirnya mengantarkan pada 
diskursus tentang modernisme, yang teruta didukung diskursus tentang modernisme, yang teruta didukung 
oleh pesatnya pelbagai temuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi.



Lanjutan

 Dalam faham rasionalisme, berkembang keyakinan 
bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan 
layak dipercaya adalah rasio (akal). Hanya 
pengetahuan yang diperoleh melalui akallah yang 
memenuhi syarat untuk dituntutn oleh sifat umum 
dan yang perlu mutlak, yakni syarat yang dituntut 
oleh semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya oleh semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya 
dapat dipakai untuk meneguhkan pengetahuan 
yang telah didapatkan oleh akal.



Lanjutan

 Dasar-dasar tentang faham rasionalisme tersebut, 
terutama diletakkan oleh filsuf Rene Descartes, dengan 
teorinya yang terkenal co gito ergu sum (aku ada 
terutama diletakkan oleh filsuf Rene Descartes, dengan 
teorinya yang terkenal co gito ergu sum (aku ada 
karena aku berfikir), yang akhirnya menghilhami luas 
dalam keseluruhan tradisi berfilsafat dalam 
kebudayaan modern Barat. Ide terbesar dalam era 
renasisans adalah semangat untuk kembali 
menggairahkan kebudayaan Yunani-Romawi, sebagai 
roh kebudayaan yang utama, di mana menempatkan 
manusia sebagai subjek utama di alam semesta ini. 
roh kebudayaan yang utama, di mana menempatkan 
manusia sebagai subjek utama di alam semesta ini. 
Suatu pandangan yang kemudian dikenal sebagai 
‘humanisme klasik’.



Lanjutan

 Dengan disandarkan pada faham humanisme klasik 
inilah, kemudian berkembang keyakinan bahwa inilah, kemudian berkembang keyakinan bahwa 
yang dinamakan ide kemajuan (the idea of 
progress) secara universal dapat dirumuskan 
sebagai buah dari kekuatan nalar (ratio), terutama 
yang diformulakan dalam bentuk sains (science).



Lanjutan

 Dasar pemahaman ini akan berujung pada corak 
filsafat yang diyakini dan berkembang di Barat, yakni filsafat yang diyakini dan berkembang di Barat, yakni 
sebagai filsafat materialisme. Penjelasan tentang 
absolutitas dan universalitas rasio inilah yang kemudian 
mendapatkan banyak kritik atas arus utama filsafat 
dalam alam pikir kesadaran kebudayaan Barat ini. 
Implikasi dari kesadaran berfilsafat yang dimiliki oleh 
masyarakat Barat tersebut, akhirnya juga masyarakat Barat tersebut, akhirnya juga 
mempengaruhi dalam kesadaran berfilsafat seni atau 
estetikanya, yakni yang dikenal dengan ‘estetika 
humanisme universal’.



Alam Pikiran Timur

 Sementara itu, dalam kebudayaan Timur 
berkembang keyakinan, yang menolak substansinya berkembang keyakinan, yang menolak substansinya 
anggapan bahwa manusia sebagai satu situs 
sentral atau satu-satunya yang paling bermakna 
dalam kehidupan di dunia ini. Implikasinya adalah, 
juga menolak keras penggunaan akal budi, atau 
kekuatan rasionalitas semata-mata untuk kekuatan rasionalitas semata-mata untuk 
memahami dan menjelaskan tentang semesta dunia.



 Dalam pandangan Timur berkembang keyakinan, 
bahwa domain di luar rasio, misalnya adalah rasa, bahwa domain di luar rasio, misalnya adalah rasa, 
emosi, intuisi, atau hal-hal lain yang hanya dapat 
dimengerti dengan berbasiskan pendekatan 
kejiwaan, menjadi faktor yang juga amat penting 
dipertimbangkan dalam kosntelasi kesadaran dan 
kebudayaan. kebudayaan. 



 Dalam filsafat Timur, paling tidak berkembang lima 
aliran yang paling berpengaruh, yakni: Hinduisme, aliran yang paling berpengaruh, yakni: Hinduisme, 
Budhisme, Konfusianisme, Taoisme, dan Islam. Hinduisme 
banyak berpengaruh di India, walaupun Budhisme dan 
Islam juga mempunyai andil yang tak kecil. Adapun 
Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme lebih banyak 
berkaitan dengan filsafat Cina dan Asia Timur pada 
umumnya, serta beberapa bagian Asia Selatan dan umumnya, serta beberapa bagian Asia Selatan dan 
Tenggara. Sementara itu, pengaruh Islam terutama ada 
di negara-negara Timur Tengah (Asia Barat), 
sebagaian Asia Selatan, dan Asia Tenggara.



Tiga Perbedaan Mendasar Antara
Nilai-nilai Timur dan Barat

1. Sikap terhadap alam. 

Ideal atau cita-cita hidup.2. Ideal atau cita-cita hidup.

3. Status persona.



1. Sikap terhadap Alam

 Rasio atau akal budi memegang peranan utama. 
Hal ini tercermin dalam pandangan Aristoteles Hal ini tercermin dalam pandangan Aristoteles 
misalnya, yang menegaskan bahwa rasio 
merupakan mahkota kodrat manusia. Dengan 
kekuatan rasio itulah, dunia Barat mengembangakn 
ilmu dan membebaskan manusia dari mitos-mitos, 
dan bahkan akhirnya juga digunakan untuk dan bahkan akhirnya juga digunakan untuk 
menaklukkan alam semesta.



 Sementara itu, filsafat Timur lebih menekankan pada 
unsur intuisi, yang misalnya ditunjukkan pada tujuan 
belajar itu untuk mengantarkan manusia menjadi 
unsur intuisi, yang misalnya ditunjukkan pada tujuan 
belajar itu untuk mengantarkan manusia menjadi 
bijaksana dalam arti yang luas, baik bijaksana kepada 
Tuhan, sesama, maupun alam semesta. Sikap tersebut 
akhirnya juga menandai pada ciri yang kedua, yakni 
bagaimana manusia Timur dan Barat itu bersikap 
terhadap alam. Manusia Timur memandang alam 
berbeda sama sekali jika dibandingkan dengan Barat: 
kalau dalam pandangan Barat, alam harus ditaklukkan, 
berbeda sama sekali jika dibandingkan dengan Barat: 
kalau dalam pandangan Barat, alam harus ditaklukkan, 
sementara itu di Timur, alam harus dijaga 
keharmonisannya, karena juga dianggap mempunyai 
jiwa.



 Konsekuensi dari ideal hidup ini, membuat manusia 
Timur cenderung pasif, konvensional, dan dengan Timur cenderung pasif, konvensional, dan dengan 
sendirinya tidak menyukai konflik. Oleh karena 
itulah, tatkala manusia Barat berdebat tentang 
cara memperoleh materi, manusia Timur justru 
diajarkan untuk hidup tenang dan bersahaja (istilah
Jawa: prasaja, samadya).Jawa: prasaja, samadya).



 Filsafat Barat memandang manusis sebagai individu 
yang berhadapan dengan masyarakat. Itulah yang berhadapan dengan masyarakat. Itulah 
sebabnya, dalam dunia Barat, hak-hak individu 
lebih dikedepankan daripada hak-hak kolektif. 
Kebalikannya dengan yang ada dalam filsafat 
Timur, manusia individu justru dipandang sebagai 
bagian dari masyarakat. Dapat dikatakan, hal ini bagian dari masyarakat. Dapat dikatakan, hal ini 
sinkron dengan cara pandang filsafat Timur 
terhadap hubungannya dengan alam 



3. Status Persona

 Ideal atau cita-cita hidup, dalam kebudayaan 
Barat berkembang keyakinan to do more important Barat berkembang keyakinan to do more important 
than to be (bertindak lebih penting daripada 
berada). Sikap untuk mengisi hidup dengan selalu 
bertindak dan bekerja mendorong sikap pemilikan 
dan pencapaian hasil setinggi mungkin. Sebaliknya 
di Timur, lahir dan hidup dalam budaya yang di Timur, lahir dan hidup dalam budaya yang 
menyebut diri: to be is more important than to do
(ada dan hadir lebih penting daripada bertindak).



Lanjutan

 Perbedaan kesadaran berfilsafat dalam alam pikiran Barat 
dan Timur sebagaimana dimaksud, akhirnya juga 
mempengaruhi perbedaan pada domain filsafat seni atau mempengaruhi perbedaan pada domain filsafat seni atau 
estetika yang dimiliki antara Barat dan Timur. Karya seni 
Timur, misalnya di Cina misalnya, secara klasik dalam 
bidang seni rupa, dapat dilihat dari karya-karya lukisan 
kunanya yang cenderung menggambarkan alam 
pemandangan, di mana dalam lukisan tersebut, dimensi 
manusia ditampilkan di dalamnya dalam bentuk yang tidak 
pernah nampak dominan, melainkan dalam bentuk atau pernah nampak dominan, melainkan dalam bentuk atau 
ukuran yang amat kecil, dan bahkan tersamar, yang 
mensasmitakan, tidak adanya unsur keegoan manusia di 
dalamnya. 



Lanjutan

 Demikian juga halnya dengan karya-karya seni 
tradisional yang berkembang di Jawa misalnya, tradisional yang berkembang di Jawa misalnya, 
hampir semuanya adalah anonim, yang 
menandakan domain kebersamaan melampaui 
persoalan individu.



BEBERAPA CONTOH KARYA BEBERAPA CONTOH KARYA 

SENI RUPA TIMUR DAN BARAT



LUKISAN CINA KUNA









LUKISAN JEPANG KUNA







LUKISAN INDONESIA KUNA















LUKISAN BARAT







LUKISAN INDONESIA KONTEMPORER

(PENGARUH BARAT)(PENGARUH BARAT)







Perbedaan Timur dan Barat

 Demikian juga halnya dalam karya sastra, 
perbedaan estetika Barat dan Timur kerap dapat perbedaan estetika Barat dan Timur kerap dapat 
dilihat dengan amat jelas, meskipun sebuah karya 
sastra itu sebenarnya berangkat dari satu topik 
yang sama.



Puisi karya penyair Jepang Basho (1644-1694):

Ketika saya mengamati dengan hati-hati,

Saya melihat bunga nazuna sedang mekar,

Dekat pagar!



Puisi karya Tennyson (Barat):
Bunga di sela tembok tua, 
Aku cabut kau dari sana,Aku cabut kau dari sana,
Kugenggam kau di sini, 
Sebagian dan semuanya,
Dalam tanganku,
Bunga yang kecil, andaikan aku dapat mengerti,
Apa sebetulnya kau, sebagian dan semuanya,Apa sebetulnya kau, sebagian dan semuanya,
Aku akan tahu apa itu Tuhan dan manusia.



BELAJAR DARI BARAT

Barat adalah simbol modernisme dengan segalaBarat adalah simbol modernisme dengan segala
narasi besarnya, tetapi banyak yang masih
berpijakkan dan mempertahankan nilai-nilai
kemasalalaluan atau ketradisionalan. Namun sungguh
ironi bagi kita, sebagai bangsa yang belum
sepenuhnya modern, tetapi sudah terlampau jauhsepenuhnya modern, tetapi sudah terlampau jauh
kehilangan pelbagai penanda identitas khazanah
kearifan kemasalaluan atau ketradisionalan kita. 















 Konstruksi arsitektural kampus-kampus kita mestinya
secara ideal bisa belajar dari kearifan Barat itu, secara ideal bisa belajar dari kearifan Barat itu, 
bagaimana menghargai dan memaknai yang 
dinamakan dengan kemasalampauan itu. Kita hari
ini nyaris tak menemukan jejak arsitektural
kemasalaluan kita itu di hampir seluruh kampus di
Indonesia, meskipun hampir semua kampusIndonesia, meskipun hampir semua kampus
menggandrungi karakter dan kearifan lokal. 
(Semoga bisa menjadi bahan renungan).



Dr. Kasiyan, M.Hum.
Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa Dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta



ESTETIKA POSTKOLONIAL




















Arti kata Postkolonialisme:

     Berasal dari akar kata: post, yang berarti after or later than (sesudah) dan colonial yang artinya relating to a colony or colonialism.















Berbincang tentang postkolonialisme yang menimpa bangsa ini, seolah kita diingatkan kembali dengan relaitas kolonialisme di masa lampau.

Gambaran tentang kondisi kolonialisme masa lampau itu, yang mengejutkan adalah ternyata juga relatif tetap menjadi pemandangan yang sama di hari ini, meskipun konon negeri dan bangsa ini katanya telah memerdekakan diri. 















Lukisan tentang Indonesia hari ini, masih sama sapuannya dengan pemandangan Indonesia ratusan tahun yang lalu, ketika Indonesia di bawah kekuasaan kolonilaisme. 

Bisa dilihat seperti gambaran lukisan era kolonial sebagai berikut. 

























Beberapa Penulisan Istilah Postkolonialisme

Istilah postkolonialisme belum ditemukan dalam kamus Bahasa Indonesia, sehingga penulisannya yang baku juga belum ada. Ada beberapa istilah yang maknanya sama, yakni: postkolonialisme; poskolonialisme; postcolonialisme; pascakolonialisme; pasca-kolonialisme; paska kolonialisme, dan lain sebagainya.

Semua istilah itu bisa saling menggantikan untuk maksud dan makna yang sama.











Perbedaan antara Kolonialisme dan Postkolonialisme

Kolonialisme 

Merupakan penjajahan khas yang terjadi pada sekitar abad ke-16 sampai dengan awal abad ke-20, yang terjadi di berbagai belahan dunia (terutama di Timur, misalnya di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Australia, dan lain sebagainya), oleh Barat (terutama Eropa, misalnya: Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol, Prancis, Jerman, dan sebagainya).

Modus operandinya, menggunakan media utama, yakni kekuatan senjata dan kekerasan (coercive), untuk menguasai wilayah jajahan.













Lanjutan

Postkolonialisme 

    Merupakan ‘penjajahan model baru’ (new imperialism/newcolonialism), yang terjadi mulai sekitar abad ke-20 sampai sekarang, yang terjadi di berbagai belahan dunia (terutama di Timur), oleh Barat (terutama Eropa, kemudian ditambah Amerika).

Modus operandinya dengan menggunakan media yang utama adalah dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan (persuasif-hegemonik), untuk menguasai wilayah jajahan.













Lanjutan 

Postkolonialisme  dengan demikian artinya adalah teori yang digunakan untuk menganalisis atau meneliti berbagai fenomena penjajahan (model baru); sesudah era penjajahan (model lama).

Penjajahan sebagaimana dimaksud, terutama adalah penjajahan dengan melalui ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 











Lanjutan 

Ketika pada medio abad ke-20 dan di sepertiga sesudahnya, pada waktu kolonialisme fisik di semua negara berkembang rontok satu per satu, ternyata era kolonialisme oleh Barat secara substantif tidak secara serta merta hilang dari kamar peradaban.











Lanjutan 

Kolonialisme tidaklah berakhir dengan berakhirnya pendudukan kolonial. Saat ini, penggelaran operasi kekuasaan tersebut telah berganti baju, tidak hanya sebatas pada pengendalian sarana dan sistem reproduksi material, tetapi bekerja lebih canggih, yakni  dalam ranah mental dan terjadi pada segala sistem pranata kebudayaan yang ada, yakni pada wilayah determinan kultural-ideologis. Fenomena inilah, yang diistilahkan oleh Antonio Gramsci sebagai konsep ‘hegemoni’.











Lanjutan

Istilah ‘hegemoni’ berasal dari bahasa Italia egemonia/egemon, yang artinya penguasa, yang konotasinya adalah berkaitan dengan kehadiran kekuasaan. 

Kekuasaan, itu dalam praktinya dilakukan dengan dua cara: yakni lewat kekerasan (coercion) dengan penindasan, senjata atau intimidasi tangan besi, dsb.); dan lewat persuasif, dengan menguasai kesadaran mental dan jiwa yang dijajah, terutama melalui ilmu pengetahuan dan kebudayaan.











Lanjutan 

Melalui hegeominya, kolonialisme modern, telah membentuk kekerasan yang lain, dengan melembagakan hierarkhi atas subjek-subjek dan pengetahuan yang abadi, yakni: ‘penjajah dan terjajah’, ‘Barat dan Timur’, ‘beradab dan primitif’, ‘ilmiah dan tahyul’, ‘maju dan berkembang’. 

Dampak dari peneguhan skematik ini adalah, yang terjajah harus dipostulatkan sebagai citra yang terbalik negatif dari penjajah. Agar Eropa muncul sebagai satu-satunya sumber kebenaran, maka dunia si terjajah harus dikosongkan dari makna. 













Lanjutan

Hegemoni Barat atas Timur, ujung-ujungnya adalah untuk membuat standar ideal tentang apa pun itu, adalah harus merujuk ke Barat. 

Barat tidak pernah mau atau mampu melihat, bahwa yang namanya sesuatu yang ideal atau baik itu, mestinya juga ada di Timur. Sehingga Barat membangun dua kutub opsisi biner yang berlwanan; yakni Timur adalah serba negatif, sebaliknya Barat adalah serba positif. 











Lanjutan 

Oleh karena itu pula, apa pun ekspresi Barat terhadap Timur, akhirnya tetap dianggap sebagai sesuatu hal yang senantiasa positif maknanya, bahkan termasuk penjajahan sekali pun. Konon katanya yang namanya penjajahan itu, merupakan tugas suci Barat untuk “memberadabkan’ Timur.











Akibat Hegemoni Barat

Dunia dengan segala kesemestaannya, yang kodratnya berbeda (plural); akhirnya secara perlahan oleh Barat hendak dibuat menjadi ‘kodratnya’ yang baru, yakni sifatnya sama, singular, dan universal.

Standar universalitas itu adalah budaya Barat.











Sejarah Teori Postkolonial

Lahir di Barat (Amerika), terutama semenjak terbitnya buku Orientalism pada tahun 1979 oleh Edward W. Said, yang kemudian disusul dengan sejumlah buku lainnya.











Apa itu Orientalisme?

Orientalisme adalah faham yang dikembangkan oleh pemikiran Barat, yang berisi tentang segala gagasan terkait dengan pembagian dunia menjadi dua wilayah besar, yakni: Timur dan Barat, yang dimaknai secara semena-mena, yang keseluruhannya adalah memandang Timur lebih rendah, dibanding dengan Barat.











Yang Mengembangkan Faham Orientalisme 

Melibatkan semua elemen, mencakup penyair, novelis, filosof, teretikus politik, ekonom, administratur pemerintahan, dan lain sebagainya, yang keseluruhannya bertujuan untuk menyusun teori-teori, epik-epik, novel-novel, deskripsi-deskripsi sosial, dan perhitungan-perhitungan politik yang cermat mengenai Timur, rakyatnya, adat kebiasaannya, pikirannya, serta seribu satu hal lainnya, bahkan nasib yang mesti dan akan dihujahkan oleh Barat bagi dirinya.











Lanjutan 

Di tangan para orientalis inilah, Timur menjadi sebentuk panggung yang didirikan di hadapan Barat. Di sinilah repertoar budaya dikukuhkan, imajinasi Barat (Eropa dan Amerika) dibangun dengan serangkaian oposisi binernya, yakni Barat adalah maju, pintar hebat, dan superior, sedangkan Timur adalah sebaliknya: dianggap terbelakang, bodoh, inferior, dan bahkan amat menjijikkan.













Lanjutan

Dari sinilah akhirnya dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya yang dinamakan dengan berbagai label tentang  ‘Timur’ yang cenderung negatif itu, bukanlah suatu kenyataan yang asli dan alami. ‘Timur’ tidak ada begitu saja, seperti halnya ‘Barat’. ‘Timur’ adalah diciptakan, atau sengaja ‘ditimur’-kan oleh Barat.











Tujuan Orientalisme

Sebagai politik untuk penguasaan dan penjajahan oleh Barat terhadap Timur, baik terkait dengan kekayaan alam, kebudayaan, bahkan sampai pada kemanusiaannya ; dengan jargon: Glory, Gold, Gospel (kejayaan, emas, Injil).











Siapa Edward W. Said?

Edward Said adalah seorang filsuf yang menjadi perintis studi poskolonialisme. Ia seorang keturunan Palestina yang dilahirkan pada 1 November 1935. Ia dibesarkan di Kairo, Mesir, di mana ia mendapat pendidikan gaya Inggris. Pada masa kemudian, ia mengecap pendidikan di Universitas Princeton dan Universitas Harvard. Ia profesor dalam bidang English and Comparative Literature di Columbia University, Amerika Serikat. Ia meninggal dunia di New York, pada tanggal 25 September 2003, dalam usia 67 tahun.













Sosok Edward W. Said

(1935-2003)



















Hubungan antara Orientalisme dan Postkolonialisme

Postkolonialisme substansinya adalah  mempermasalahkan atau mengkritik faham orientalisme Barat, yakni tentang perspektif Barat dalam memandang Timur, beserta implikasi negatifnya.











Lanjutan 

Dalam postkolonialisme menegaskan betapa pentingnya bangsa di negara-negara Timur, yang terutama berada di kawasan belahan bumi selatan, memahami, dan menyamakan bahasa dalam membicarakan sejarah, sosiologi, psikologi, dan politik imperialisme serta kolonialisme, yang ternyata sebagai sebuah kisah epik tentang penghancuran besar-besaran, perjuangan penuh derita, dan upaya survival tanpa ujung, dan karenanya perlu digugat dan diperjuangkan.











Tentang Para Pembelajar 
dari Timur dan Barat

1. Orang Barat yang datang ke Timur untuk belajar, akan menghasilkan karya ilmiah yang detail tentang aspek-aspek peradaban Timur. Sedangkan orang Timur yang datang dan belajar ke Barat, kebanyakan akan menghasilkan karya ilmiah yang detail tentang aspek-aspek peradabannya sendiri dengan framework peradaban Barat.











Lanjutan 

2. Orang Barat yang datang ke Timur untuk belajar, akan menghasilkan pandangan-pandangan yang kritis tentang aspek-aspek peradaban Timur. Bukan itu saja, pengetahuan kritis itu pun digunakan sebagai alat pengambil keputusan agar Barat lebih dalam lagi mempengaruhi hajat peradaban Timur. Sedangkan orang Timur yang datang ke Barat untuk belajar, kebanyakan menghasilkan pandangan-pandangan kritis tentang dirinya sendiri, dan malahan ikut membantu Barat mengubah aspek-aspek peradaban Timur sesuai arus dari Barat.











Lanjutan

3. Orang Barat yang datang belajar ke Timur sedikit banyak menyerap kebiasaan hidup orang Timur sebagai pleasure, kesenangan, namun sebagian besar aspek kepribadiannya tetaplah Barat. Sedangkan orang Timur yang datang belajar ke Barat, tidak sedikit yang menyerap kebiasaan hidup Barat sebagai character building, pembangunan kepribadian yang dianggap menuju arah yang lebih positif. Makan tetap tempe, tapi cara berpikir lebih suka ke-barat-baratan.











IMPLIKASI KULTURAL KEINDONESIAAN

Indonesia sampai hari ini masih tetap berada dalam kondisi terjajah oleh Barat, baik lingkungan, kebudayaan, bahkan manusianya.











Lanjutan 

Contoh keterjajahan bidang ekonomi:

Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi:

	Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Diubah menjadi:

	 Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Barat (Eropa & Amerika).











Alam Kesadaran Timur dan Barat

Alam kesadaran Barat, banyak dipandu dengan logika, akal budi rasional-instrumentalis.

Sedangkan Timur dipandu sebaliknya, banyak terkait dengan domain rasa, emosional, bakan religiusitas.











Lanjutan 

Alam pikir dan kesadaran Barat yang berbasisikan akal budi rasional itu, dalam sejarahnya paling tidak terkait dengan momentum ‘pencerahan’ pada zaman Renaissance, yang tumbuh di Barat pada abad ke-15 dan 16.

Dalam era Renaissance inilah berkembang faham rasionalisme yang akhirnya mengantarkan pada diskursus tentang modernisme, yang teruta didukung oleh pesatnya pelbagai temuan ilmu pengetahuan dan teknologi.











Lanjutan 

Dalam faham rasionalisme, berkembang keyakinan bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan layak dipercaya adalah rasio (akal). Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akallah yang memenuhi syarat untuk dituntutn oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yakni syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dapat dipakai untuk meneguhkan pengetahuan yang telah didapatkan oleh akal.











Lanjutan 

Dasar-dasar tentang faham rasionalisme tersebut, terutama diletakkan oleh filsuf Rene Descartes, dengan teorinya yang terkenal co gito ergu sum (aku ada karena aku berfikir), yang akhirnya menghilhami luas dalam keseluruhan tradisi berfilsafat dalam kebudayaan modern Barat. Ide terbesar dalam era renasisans adalah semangat untuk kembali menggairahkan kebudayaan Yunani-Romawi, sebagai roh kebudayaan yang utama, di mana menempatkan manusia sebagai subjek utama di alam semesta ini. Suatu pandangan yang kemudian dikenal sebagai ‘humanisme klasik’.











Lanjutan 

Dengan disandarkan pada faham humanisme klasik inilah, kemudian berkembang keyakinan bahwa yang dinamakan ide kemajuan (the idea of progress) secara universal dapat dirumuskan sebagai buah dari kekuatan nalar (ratio), terutama yang diformulakan dalam bentuk sains (science).











Lanjutan 

Dasar pemahaman ini akan berujung pada corak filsafat yang diyakini dan berkembang di Barat, yakni sebagai filsafat materialisme. Penjelasan tentang absolutitas dan universalitas rasio inilah yang kemudian mendapatkan banyak kritik atas arus utama filsafat dalam alam pikir kesadaran kebudayaan Barat ini. Implikasi dari kesadaran berfilsafat yang dimiliki oleh masyarakat Barat tersebut, akhirnya juga mempengaruhi dalam kesadaran berfilsafat seni atau estetikanya, yakni yang dikenal dengan ‘estetika humanisme universal’. 











Alam Pikiran Timur

Sementara itu, dalam kebudayaan Timur berkembang keyakinan, yang menolak substansinya anggapan bahwa manusia sebagai satu situs sentral atau satu-satunya yang paling bermakna dalam kehidupan di dunia ini. Implikasinya adalah, juga menolak keras penggunaan akal budi, atau kekuatan rasionalitas semata-mata untuk memahami dan menjelaskan tentang semesta dunia.













Dalam pandangan Timur berkembang keyakinan, bahwa domain di luar rasio, misalnya adalah rasa, emosi, intuisi, atau hal-hal lain yang hanya dapat dimengerti dengan berbasiskan pendekatan kejiwaan, menjadi faktor yang juga amat penting dipertimbangkan dalam kosntelasi kesadaran dan kebudayaan. 













Dalam filsafat Timur, paling tidak berkembang lima aliran yang paling berpengaruh, yakni: Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme, Taoisme, dan Islam. Hinduisme banyak berpengaruh di India, walaupun Budhisme dan Islam juga mempunyai andil yang tak kecil. Adapun Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme lebih banyak berkaitan dengan filsafat Cina dan Asia Timur pada umumnya, serta beberapa bagian Asia Selatan dan Tenggara. Sementara itu, pengaruh Islam terutama ada di negara-negara Timur Tengah (Asia Barat), sebagaian Asia Selatan, dan Asia Tenggara.











Tiga Perbedaan Mendasar Antara 
Nilai-nilai Timur dan Barat

Sikap terhadap alam. 

Ideal atau cita-cita hidup.

Status persona. 











1. Sikap terhadap Alam

Rasio atau akal budi memegang peranan utama. Hal ini tercermin dalam pandangan Aristoteles misalnya, yang menegaskan bahwa rasio merupakan mahkota kodrat manusia. Dengan kekuatan rasio itulah, dunia Barat mengembangakn ilmu dan membebaskan manusia dari mitos-mitos, dan bahkan akhirnya juga digunakan untuk menaklukkan alam semesta.













Sementara itu, filsafat Timur lebih menekankan pada unsur intuisi, yang misalnya ditunjukkan pada tujuan belajar itu untuk mengantarkan manusia menjadi bijaksana dalam arti yang luas, baik bijaksana kepada Tuhan, sesama, maupun alam semesta. Sikap tersebut akhirnya juga menandai pada ciri yang kedua, yakni bagaimana manusia Timur dan Barat itu bersikap terhadap alam. Manusia Timur memandang alam berbeda sama sekali jika dibandingkan dengan Barat: kalau dalam pandangan Barat, alam harus ditaklukkan, sementara itu di Timur, alam harus dijaga keharmonisannya, karena juga dianggap mempunyai jiwa.













Konsekuensi dari ideal hidup ini, membuat manusia Timur cenderung pasif, konvensional, dan dengan sendirinya tidak menyukai konflik. Oleh karena itulah, tatkala manusia Barat berdebat tentang cara memperoleh materi, manusia Timur justru diajarkan untuk hidup tenang dan bersahaja (istilah Jawa: prasaja, samadya). 













Filsafat Barat memandang manusis sebagai individu yang berhadapan dengan masyarakat. Itulah sebabnya, dalam dunia Barat, hak-hak individu lebih dikedepankan daripada hak-hak kolektif. Kebalikannya dengan yang ada dalam filsafat Timur, manusia individu justru dipandang sebagai bagian dari masyarakat. Dapat dikatakan, hal ini sinkron dengan cara pandang filsafat Timur terhadap hubungannya dengan alam 











3. Status Persona

Ideal atau cita-cita hidup, dalam kebudayaan Barat berkembang keyakinan to do more important than to be (bertindak lebih penting daripada berada). Sikap untuk mengisi hidup dengan selalu bertindak dan bekerja mendorong sikap pemilikan dan pencapaian hasil setinggi mungkin. Sebaliknya di Timur, lahir dan hidup dalam budaya yang menyebut diri: to be is more important than to do (ada dan hadir lebih penting daripada bertindak).











Lanjutan 

Perbedaan kesadaran berfilsafat dalam alam pikiran Barat dan Timur sebagaimana dimaksud, akhirnya juga mempengaruhi perbedaan pada domain filsafat seni atau estetika yang dimiliki antara Barat dan Timur. Karya seni Timur, misalnya di Cina misalnya, secara klasik dalam bidang seni rupa, dapat dilihat dari karya-karya lukisan kunanya yang cenderung menggambarkan alam pemandangan, di mana dalam lukisan tersebut, dimensi manusia ditampilkan di dalamnya dalam bentuk yang tidak pernah nampak dominan, melainkan dalam bentuk atau ukuran yang amat kecil, dan bahkan tersamar, yang mensasmitakan, tidak adanya unsur keegoan manusia di dalamnya. 













Lanjutan

Demikian juga halnya dengan karya-karya seni tradisional yang berkembang di Jawa misalnya, hampir semuanya adalah anonim, yang menandakan domain kebersamaan melampaui persoalan individu.













BEBERAPA CONTOH KARYA 

SENI RUPA TIMUR DAN BARAT













LUKISAN CINA KUNA

















































LUKISAN JEPANG KUNA





































LUKISAN INDONESIA KUNA





















































































LUKISAN BARAT





































LUKISAN INDONESIA KONTEMPORER

(PENGARUH BARAT)



































Perbedaan Timur dan Barat

Demikian juga halnya dalam karya sastra, perbedaan estetika Barat dan Timur kerap dapat dilihat dengan amat jelas, meskipun sebuah karya sastra itu sebenarnya berangkat dari satu topik yang sama.













Puisi karya penyair Jepang Basho (1644-1694):



Ketika saya mengamati dengan hati-hati,

Saya melihat bunga nazuna sedang mekar,

Dekat pagar!















Puisi karya Tennyson (Barat):

Bunga di sela tembok tua, 

Aku cabut kau dari sana,

Kugenggam kau di sini, 

Sebagian dan semuanya,

Dalam tanganku,

Bunga yang kecil, andaikan aku dapat mengerti,

Apa sebetulnya kau, sebagian dan semuanya,

Aku akan tahu apa itu Tuhan dan manusia.















BELAJAR DARI BARAT

Barat adalah simbol modernisme dengan segala narasi besarnya, tetapi banyak yang masih berpijakkan dan mempertahankan nilai-nilai kemasalalaluan atau ketradisionalan. Namun sungguh ironi bagi kita, sebagai bangsa yang belum sepenuhnya modern, tetapi sudah terlampau jauh kehilangan pelbagai penanda identitas khazanah kearifan kemasalaluan atau ketradisionalan kita. 





















































































Konstruksi arsitektural kampus-kampus kita mestinya secara ideal bisa belajar dari kearifan Barat itu, bagaimana menghargai dan memaknai yang dinamakan dengan kemasalampauan itu. Kita hari ini nyaris tak menemukan jejak arsitektural kemasalaluan kita itu di hampir seluruh kampus di Indonesia, meskipun hampir semua kampus menggandrungi karakter dan kearifan lokal. (Semoga bisa menjadi bahan renungan).
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