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MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
OLEH

ANGKASAWATI

ABSTRAKSI

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti
cinta, karsa dan rasa. Pengertian ini berkembang dalam arti culture yaitu
sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan merubah
alam.

Manusia dan kebudayaan mengkaji tentang manusia sebagai
makhluk budaya yang berkemampuan menciptakan kebaikan, kebenaran,
keadilan dan bertanggung jawab.

Sebagai makhluk berbudaya manusia mendayagunakan akal
budinya  untuk menciptakan kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi
masyarakat demi kesempurnaan hidupnya sebagai makhluk berbudaya,
manusia menciptakan kebudayaan

Kata Kunci: Manusia dan kebudayaan, makhluk budaya

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan,

karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri.

Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan

akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan

kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian manusia dan

kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam

kehidupannya tidak mungkin berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan,

setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan, bahkan

kadang kala disadari atau tidak manusia merusak kebudayaan.
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B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kata budaya sedangkan budaya adalah

bentuk jamak dari kata budi-daya yang berarti cinta, karsa dan rasa.

Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta buddayah

yaitu bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal dalam

bahasa Inggris kata budaya berasal dari kata culture, dalam Bahasa

Belanda diistilahkan dengan kata Cultur, dalam bahasa Latin, berasal

dari kata corela.

Berikut pengertian budaya atau kebudayaan dari beberapa ahli:

a. E.B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan komplek yang meliputi

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat

istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat

oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

b. R. Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah

laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, dimana

unsure pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota

masyarakat lainnya.

c. Koentjoroningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah

keseluruhan sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar.

d. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengatakan bahwa

kebudayaan adalah semua hasil karya, cipta dan rasa masyarakat.
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2. Perwujudan Kebudayaan

Koentjoroningrat mengemu- kakan bahwa kebudayaan itu dibagi

atau digolongkan kedalam tiga wujud yaitu:

a. Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide , gagasan nilai-nilai

norma-norma dan peraturan.

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan

berpola dari manusia dan masyarakat.

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan penggolongan wujud budaya tersebut, maka

kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua: 1. Budaya yang

bersifat abstrak dan 2. Budaya yang bersifat kongkrit.

Sebagaimana telah disebutkan Koentjoroningrat wujud budaya

konkrit ini dengan sistem sosial dan fisik, yang terdiri dari:

a. Perilaku

Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkah laku tertentu dalam

situasi tertentu. Setiap perilaku manusia dalam masyarakat harus

mengikuti pola-pola perilaku (patterns of behavior) masyarakat. Pola-

pola perilaku adalah cara bertindak seluruh anggota suatu

masyarakat yang mempunyai norma-norma dan kebudayaan yang

sama. Manusia mempunyai aturan main tersendiri dalam hidupnya

dimasyarakat, karena itu menurut Rapl Linton dalam mengatur

hubungan antar manusia diperlukan design for living atau garis-garis

petunjuk dalam hidup sebagai bagian budaya misalnya:
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1) Apakah yang baik dan buruk, benar dan salah, sesuai dan tidak

sesuai dengan keingingan (valuational element).

2) Bagaimana orang harus berlaku (priscriptive element).

3) Perlu tidaknya diadakan upacara ritual adat atau kepercayaan

(cognitive element).

b. Bahasa

Ralph Linton menyebutkan bahwa salah satu penyebab paling

penting dalam memperlambangkan budaya sampai mencapai taraf

seperti sekarang ialah bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat berfikir

dan berkomunikasi kebudayaan sulit ada. Sebagaimana diketahui

sebuah pepatah mengatakan: bahasa menunjukkan bangsa, artinya

bahasalah yang mempopulerkan sebuah bangsa yang tentu saja

termasuk didalamnya kebudayaan bangsa tersebut. Melalui bahasa

kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, dikembangkan,

serta dapat diwariskan pada generasi mendatang.

c. Materi

Budaya materi merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan dan karya

manusia dalam masyarakat. Bentuk materi ini berupa pakaian, alat-

alat rumah tangga, alat produksi, alat transportasi, alat komunikasi

dan sebagainya.

Klasifikasi unsur budaya dari yang kecil hingga yang besar adalah

sebagai berikut:

a. Items, unsur yang paling kecil dalam budaya
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b. Traits, merupakan gabungan beberapa unsure terkecil.

c. Kompleks budaya, gabungan beberapa dari items dan trait.

d. Aktivitas budaya, merupakan gabungan dari beberapa kompleks

budaya.

C. SISTEM, UNSUR, DAN SUBSTANSI BUDAYA

1. Sistem Budaya

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systeme yang

berarti seperangkat elemen-elemen (bagian-bagian) yang bekerjasama

secara teratur. Konsep system dapat ditujukan kepada: organisasi,

kumpulan, himpunan, organ tubuh dan seterusnya. Menurut Emile

Durkheim masyarakat merupakan suatu system, yaitu sistem sosial

budaya adalah unsur-unsur sosial budaya yang saling berkaitan

dengan yang lain secara teratur, sehingga tercipta tata kelakuan yang

serasi bagi masyarakatnya.

Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang

bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan konsep, serta

keyakinan dengan demikian sistem kebudayaan merupakan bagian dari

kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai

adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma dan

disitulah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta

menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia.
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Sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis

kebudayaan yang beda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

a. Kebudayaan material

Kebudayaan material antara lain hasil cipta, karsa, yang berwujud

benda, barang alat pengolahan alam, seperti gedung, pabrik, jalan,

rumah dan sebagainya.

b. Kebudayaan non material

Merupakan hasil cipta, karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat,

ilmu pengetahuan dan sebagainya. Non material antara lain adalah:

1) Cara (usage)

Proses interaksi yang terus menerus akan melahirkan pola-pola

tertentu yang disebut cara (usage). Norma yang disebut cara

hanya mempunyai kekuatan yang lemah dibandingkan norma

yang lain. Pelanggaran terhadap norma ini hanya disebut tidak

sopan, misalnya makan sambil berdiri, berdecak bersendawa dan

sebagainya.

2) Volkways (Norma kelaziman/ kebiasaan)

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk

sama, merupakan cermin bahwa orang tersebut menyukai

perbuatannya. Contohnya bertutur sopan santun, memberi

salam, menghormati orang tua. Pelanggaran terhadap kebiasaan

masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa teguran,



Angkasawati, Manusia dan Kebudayaan 7

sindiran,dipergunjingkan dan sebagainya yang sifatnya sanksi

masyarakat, yang mungkin dianggap ringan.

3) Mores (Norma tata kelakuan/ norma kesusilaan)

Mores adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan

seharusnya menurut ajaran agama, filsafat atau nilai kebudayaan.

Pelanggaran terhadap usage, folkways hanya akan dianggap

aneh atau tidak sopan, tetapi pelanggaran terhadap mores akan

disebut jahat. Contoh terhadap mores adalah berzinah. Sanksinya

berat, dirajam atau diusir dari kampung halamannya. Karena

sanksinya yang berat mores disebut norma berat.

Fungsi norma tata kelakuan dimasyarakat:

 Memberikan batas-batas pada kelakuan individu (berupa

perintah dan larangan).

 Mengidentifikasi individu dengan kelompoknya (memaksa

individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma yang

berlaku).

 Menjaga solidaritas antar anggota masyarakat (menjaga

keutuhan dan kerjasama antar anggota masyarakat).

4) Norma adat istiadat (custom)

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-

pola perilaku yang melanggara adat istiadat dapat memperoleh

sanksi yang berat, misalnya dikucilkan dari masyarakat. Misal,

bercerai adalah suatu aib besar bagi masyarakat Lampung. Dalam
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masyarakat Sunda perempuan apabila tidak dilamar dianggap aib,

sebaliknya dalam masyarakat Minang perempuanlah yang

melamar laki-laki dan sebagainya.

5) Norma Hukum (Laws)

Adalah suatu norma yang lebih tepat disebut sebagai hukum yang

tertulis, meskipun tidak selalu demikian. Laws adalah suatu

rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat

yang berisi ketentuan-ketentuan, perintah, kewajiban dan larangan

agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan.

Aturan ini lazimnya tertulis yang dimodifikasikan dalam bentuk

berbagai macam kitab undang-undang, atau tidak tertulis berupa

keputusan-keputusan hukum pengadilan adat. Karena sebagian

besar norma hukum adalah tertulis maka sanksinya adalah yang

paling tegas bila dibandingkan dengan norma lain.

6) Mode (fashion)

Mode atau fashion adalah cara dan gaya melakukan dan

membuat sesuatu yang sering berubah-ubah serta diikuti orang

banyak. Hal terakhir ini merupakan ciri khas dari metode yakni

sifatnya missal. Mode atau fashion tidak hanya tampak pada cara

orang memotong dan menggunakan pakaian, cara mengatur

rambut dan sebagainya, tetapi juga dalam hal mengejar sesuatu

yang baru dibidang lain. Dari mode akan lahir sesuatu yang baru

yang bersifat inovatif, misalnya tarian tradisional jawa dikolaborasi
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dengan kesenian melayu atau bali akan lahir tarian kontenporer

modern, tetapi dari mode juga akan melahirkan sesuatu yang

dianggap aneh oleh masyarakat misalnya rambut dengan gaya

fungky, dengan dicat warna warni yang mungkin nantinya akan

dianggap biasa. Dalam sistem budaya ini terbentuk unsur-unsur

yang paling berkaitan satu dengan lainnya. Sehingga tercipta tata

kelakuan manusia yang terwujud dalam unsur kebudayaan

sebagai satu kesatuan. Berikut akan dijelaskan tentang unsur-

unsur kebudayaan tersebut.

2. Unsur-unsur Kebudayaan

Adanya perbedaan wujud kebudayaan antar satu budaya dengan

budaya lain disebabkan karena dalam masyarakat terdiri atas berbagai

unsur, baik yang besar maupun yang kecil yang membentuk satu

kesatuan. Ada banyak pendapat tentang unsur-unsur yang membentuk

satu kebudayaan.

a. Melville J. Herskovits, unsur - unsur kebudayaan terdiri atas sebagai

berikut:

 Alat-alat teknologi

 System ekonomi

 Keluarga

 Kekuasaan politik

b. Bronislaw Malinowski menyebuktan unsu-unsur kebudayaan sebagai

berikut:
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 System norma-norma yang memungkinkan kerjasama antar

anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya.

 Organisasi ekonomi

 Alat-alat dan lembaga- lembaga atau petugas-petugas untuk

pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga adalah lembaga

pendidikan yang utama.

 Organisasi kekuatan.

 C. C. Klukhohn berpendapat bahwa terdapat tujuh unsure

kebudayaan yang bersifat universal (cultural universal) artinya

ketujuh unsur ini dapat ditemukan pada semua kebudayaan

bangsa di dunia yaitu:

- System religi

- System pengetahuan

- System mata pencaharian

- Sistem peralatan hidup atau teknologi

- Organisasi kemasyarakatan

- Bahasa

- Kesenian

3. Substansi (Isi) Utama Budaya

Substansi (isi) utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari

segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan didalam

masyarakat yang member jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik
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dalam bentuk budaya atau berupa sistem pengetahuan, nilai,

pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan.

a. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial

merupakan suatu akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam hal

berusaha memahami:

 Alam sekitar

 Alam flora di daerah tempat tinggal

 Alam fauna  di daerah tempat tinggal

 Zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya

 Tubuh manusia

 Sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia

 Ruang dan waktu

Untuk memperoleh pengetahuan tersebut diatas manusia melakukan

tiga cara yaitu:

 Melalui pengalaman dalam kehidupan sosial. Pengetahuan

melalui pengalaman langsung ini akan membentuk kerangka fikir

individu untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan atauran yang

dijadikan pedomannya.

 Berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan

formal/resmi (disekolah) maupun dari pendidikan non-formal (tidak

resmi), seperti kursus-kursus, penataran-penataran dan ceramah.
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 Melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolis yang sering

disebut sebagai komunikasi simbolik.

b. Nilai

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan

dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota

masyarakat. Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila

berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik

(nilai moral atau etis), religious (nilai agama)

C.Kluchon mengemukakan, bahwa yang  menentukan oerientasi nilai

budaya manusia didunia adalah lima dasar yang bersifat universal

yaitu:

- Hakikat hidup manusia

- Hakikat rakyat manusia

- Hakikat waktu manusia

- Hakikat alam manusia

- Hakikat hubungan antar

manusia

c. Pandangan hidup

Pandangan hidup merupakan pedoman bagi suatu bangsaatau

masyarakat dalam menjawab atau mengatasi masalah yang

dihadapinya. Didalamnya terkandung konsep nilai kehidupan yang

dicita-citakan oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, pandangan

hidup merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat
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dengan dipilih secara selektif oleh individu, kelompok atau bangsa.

Jika suatu bangsa tidak mempunyai pandangan hidup maka bangsa

tersebut mudah dikendalikan oleh bangsa lain, mudah goyah,

kehilangan jati diri dan akhirnya sulit untuk menjadi bangsa dan atau

Negara mempunyai serangkaian visi dan misi yang ingin dicapai

dalam kehidupan, tidak mudah goyah dan mempunyai prinsip ingin

mewujudkan pandangan hidupnya.

Dengan demikian, pandangan hidup adalah kristalisasi dari nilai-nilai

yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang diyakini kebenarannya dan

menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

d. Kepercayaan

Kepercayaan mengandung arti yang lebih luas dari pada agama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya,

manusia yang memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada yang

Maha Tinggi, yaitu dimensi lain di luar diri dan lingkungannya yang

dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Dorongan ini

sebagai akibat atau refleksi ketidakmampuan manusia dalam

menghadapi tantangan hidup, dan hanya yang Mahatinggi sajayang

mampu memberikan kekuatan dalam mencari jalan keluar dari

permasalahan hidup dan kehidupan.

Kepercayaan terhadap “sesuatu” yang “maha” diluar diri manusia.

Bermacam-macam tergantung keyakinan manusia.
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e. Persepsi

Persepsi atau sudut pandang adalah suatu titik tolak pemikiran yang

tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk

memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan.

Persepsi terdiri atas:

 Persepsi sensorik, yaitu persepsi yang terjadi tanpa menggunakan

salah satu indera manusia.

 Persepsi telepati, kemampuan pengetahuan kegiatan mental

individu lain.

 Persepsi clairvoyance, yaitu kemampuan melihat peristiwa atau

kejadian ditempat lain, jauh dari tempat orang yang bersangkutan.

Dalam keseharian kadangkala persepsi manusia yang satu berbeda

dengan persepsi manusia yang lain, hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor, antara lain pengalaman, pengetahuan dan

lingkungan serta proses dalam diri manusia.

Proses timbulnya persepsi dalam diri seseorang melalui tahapan-

tahapan yang dialami oleh manusia: panca indera serta alat

penerima yang lain, menerima getaran eter (cahaya dan warna),

getaran akustik (suara), bau, rasa, sentuhan, tekanan, mekanika

(berat-ringan), tekanan termikal (panas-dingin), dan sebagainya.

Rangsangan tersebut masuk kedalam sel-sel tertentu dibagian

otaknya. Ditempat itu, berbagai macam proses fisik, fisologo dan

psikologi terjadi. Berbagai macam getaran dan tekanan tadi diolah
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menjadi suatu susunan yang dipancarkan dan diproyeksikan menjasi

suatu gambaran tentang lingkungan individu yang melahirkan

persepsi.

f. Etos kebudayaan

Etos atau jiwa kebudayaan (dalam Antropolog) berasal dari bahasa

Inggris berarti watak khas. Etos sering tampak pada gaya perilaku

warga misalnya, kegemaran-kegemaran warga masyarakatnya, serta

berbagai benda budaya hasil karya mereka dilihat dari luar oleh

orang-orang.

Masing-masing suku mempunyai etos kebudayaan masing-masing

yang mungkin saja berbeda sangat mencolok, apa apa yang baik

menurut suku tertentu belum tentu baik menurut suku yang lain, oleh

karenanya diperlukan sikap kedewasaan untuk memahami

kebudayaan lain.

4. Sifat - Sifat dan Kecenderungan Kebudayaan

a. Sifat-Sifat Budaya

Kendati kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak

sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa

yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan memiliki ciri dan sifat yang

sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan

bersifat universal. Dimana sifat-sifat budaya itu memiliki ciri-ciri yang

sama bagi setiap kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor
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ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat yang berlaku bagi

setiap budaya dimanapun juga.

Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain:

 Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia

 Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi

tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang

bersangkutan.

 Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah

laku.

 Budaya mencakup peraturan-peraturan yang berisi kewajiban-

kewajiban, tindakan-tindakan, yang diterima atau ditolak, tindakan-

tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diijinkan.

Sifat hakiki tersebut menjadi ciri setiap budaya. Akan tetapi,

apabila seseorang atau sekelompok orang yang memahami sifat

hakiki yang esensial, terlebih dahulu ia harus memecahkan

pertentangan-pertentangan yang ada didalamnya.

b. Budaya dimiliki bersama oleh suatu kelompok

Sebagaimana telah dijelaskan masyarakat sebagai wadah dan

budaya sebagai isi merupakan kesatuan yang dapat dipisahkan dan

merupakan dua komponen yang bersatu. Setiap masyarakat memilki

budaya dan setiap budaya pasti ada masyarakat yang memilikinya.

Masing-masing masyarakat seringkali memiliki budaya yang bersifat

khas, yaitu hanya dimiliki masyarakat tersebut. Ciri khas perbedaan
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itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang masyarakat yang

bersangkutan. Faktor-faktor penyebab perbedaan itu antara lain:

 Faktor Alam

Faktor alam atau lingkungan geografis ialah faktor letak bumi,

iklim dan faktor alam lainnya. Faktor ala mini mempunyai

pengaruh yang besar terhadap pembentukan budaya. Misalnya

musik angklung, suling dan calung pertama kali berasal dari Jawa

Barat karena alam Jawa Barat menyediakan banyak bambu.

 Faktor Kebiasaan

Kebiasaan yang ada disuatu masyarakat berbeda satu dengan

yang lainnya. Kadangkala apa yang boleh dalam masyarakat

tertentu dilarang oleh masyarakat lain. Misalnya di Jepang

mengeluarkan bunyi desis dari mulut dianggap sebagi tanda

penghargaan terhadap orang yang mempunyai derajat sosial yang

lebih tinggi, sebaliknya di Inggris mengeluarkan bunyi desis dari

mulut dianggap penghinaan.

 Faktor Kedaerahan

Faktor kedaerahan melahirkan budaya-budaya khusus (sub kultur)

pada masyarakat yang tinggal di daerah berlainan satu sama lain.

Misalnya kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sunda akan

berbeda dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat

Minahasa, Padang dan sebagainya.
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 Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial atau strata sosial dapat mempengaruhi

perbedaan kebudayaan golongan masyarakat, misalnya dulu

golongan ningrat akan berbeda tutur kata, berpakaian dengan

golongan rakyat biasa masa sekarang juga antara kelas

menengah keatas akan berbeda cara bersikap, bergaul,

berpakaian dengan orang kebanyakan.

c. Kecenderungan bertahan dan berubahnya kebudayaan

Kebudayaan akan terus hidup manakala masyarakat mau

mempertahankannya, sebaliknya kebudayaan akan musnah jika

masyarakat tidak lagi menggunakannya. Dalam mempelajari

kebudayaan selalu harus diperhatikan hubungan antara unsur-unsur

yang mempengaruhi budaya itu cenderung bertahan atau berubah

dan situasi serta kondisi yang dialami oleh masyarakat yang

bersangkutan.

Unsur-unsur penyebab kecenderungan bertahannya suatu

budaya antara lain:

 Unsur Idiologi

Idiologi merupakan kumpulan, gagasan, serta tatanan yang baik

dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Idiologi adalah jiwa

dan kepribadian bangsa yang menyebabkan suatu bangsa

berbeda dengan bangsa lain. Idiologi digunakan sebagai pedoman

hidup suatu bangsa. Dengan demikian, unsur idiologi ini
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kecenderungan tetap bertahan karena sudah diyakini

kebenarannya oleh suatu masyarakat atau bangsa.

 Unsur Kepercayaan / Religi

Semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan

kepercayaan/ religi didasarkan pada suatu keyakinan akan suatu

kebenaran (keimanan). Oleh karena itu unsure kepercayaan atau

religi ini cenderung tetap bertahan karena menyangkut keyakinan,

kepatuhan, atau keimanan yang diyakini.

 Unsur seni

Seni adalah sesuatu yang bersifat indah, seni melahirkan cinta

kasih, kasih saying, kemesraan, pemujaan, baik terhadap Tuhan,

maupun terhadap sesama manusia. Pengungkapan rasa seni

dapat melalui musik, tari, lukis, sastra dan sebagainya, sebagai

hasil cipta, karsa, manusia yang cenderung bertahan dari masa ke

masa.

 Unsur Bahasa

Bahasa merupakan alat komunikasi, penghubung suatu maksud

antar manusia, dari bahasa kita dapat mengungkapkan apayang

kita inginkan. Bahasa cenderung tetap berubah dari masa ke

masa, meskipun kosakatanya semakin berkembang, tanpa

bahasa manusia tidak dapat berhubungan satu  sama lain.

Sedangkan unsur-unsur kecenderungan perubahan budaya

dikarenakan antara lain:
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 Unsur Mata Pencaharian

Mata pencaharian dengan sistem tradisional cenderung berubah

menjadi suatu sistem yang lebih maju. Perubahan mencakup

sistem produksi, distribusi, konsumsi.

Perubahan tersebut disebabkan :

- Rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada

- Sadar akan adanya kekurangan-kekurangan

- Usaha-usaha menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

- Meningkatkan kebutuhan

- Adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup.

- Sikap terbuka terhadap hal-hal baru (inovatif)

Dengan demikian sistem mata pencaharian hidup cenderung

berubah dari masa ke masa, seiring dengan perubahan jaman,

perkembangan ilmu dan teknologi, serta pola hidup.

 Unsur Sistem Teknologi

Manusia tidak dapat menutup diri dari kemajuan teknologi karena

teknologi sendiri bermaksud memudahkan manusia. Kemajuan

teknologi berkembang seiring dengan meningkatnya pengetahuan

manusia.

Perkembangan teknologi dapat dilihat dari periodisasi zaman,

yaitu zaman batu, zaman perunggu, zaman besi, dan kini disebut

zaman modern. Dengan demikian teknologi cenderung berubah

seiring perkembangan akal dan pengetahuan manusia.
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 Unsur Pengetahuan

Sistem pengetahuan manusia mengalami perubahan menjadi ilmu

pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih

mengetahui dan mendalami segi kehidupan. Oleh karena itu, ilmu

pengetahuan terus berkembang sesuai dengan perkembangan

dan tingkat keingintahuan manusia. Misalnya ilmu pengetahuan

dulu menyebutkan Plato adalah sebuah planet, namun kini terbukti

bahwa Plato bukanlah sebuah planet.

5. Manusia Sebagai Makhluk Budaya

a. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya

Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk

Tuhan dialam fana ini ada empat macam, yaitu alam, tumbuhan,

binatang dan manusia. Sifat-sifat yang dimiliki keempat makhluk

Tuhan tersebut sebagai berikut:

 Alam memiliki sifat wujud

 Tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup

 Binatang memiliki sifat wujud, hidup dan dibekali nafsu

 Manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu serta akal budi.

Akal budi merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri

manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kelebihan manusia

dibanding makhluk lain terletak pada akal budi. Anugerah Tuhan

akan akal budilah yang membedakan manusia dari makhluk lain.

Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang
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dimiliki. Berpikir merupakan perbuatan operasional dari akal yang

mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan

hidup manusia. Jadi, fungsi dari akal adalah berpikir. Kerena

manusia dianugerahi akal maka manusia dapat berpikir.

Kemampuan berpikir manusia juga digunakan untuk memecahkan

masalah-masalah yang dihadapinya.

Budi berarti juga akal. Budi berasal dari bahasa Sansekerta

budi yang artinya akal. Budi menurut Kamus Lengkap Bahasa

Indonesia adalah bagian dari kata hati yang berupa paduan akal dan

perasaan dan yang dapat membedakan baik buruk sesuatu. Budi

dapat pula berarti tabiat, perangai, dan akhlak. Sutan Takdir

Alisyahbana mengungkapkan bahwa budilah

Yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu

hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya dengan jalan

memberikan penilaian obyektif terhadap obyek dan kejadian.

Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan,

mengkreasikan, memperlakukan, memperbaharui, memperbaiki,

mengembangkan dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk

kepentingan hidup manusia. Contohnya, manusia bisa membangun

rumah, membuat aneka masakan, menciptakan berbagai jenis

pakaian, membuat alat transportasi sarana komunikasi dan lain-lain.

Binatangpun bisa membuat rumah dan mencari makan. Akan tetapi,

rumah dan makanan sesuai jenis binatang tidak pernah berubah dan
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berkembang. Rumah burung (sarang) dari dulu sampai sekarang

tetap saja wujudnya, tidak ada perubahan dan peningkatan. Manusia

dengan kemampuan akal budinya bisa mempengaruhi dan

mengembangkan sesuatu untuk kepentingan hidup.

Kepentingan hidup manusia adalah dalam rangka untuk

menentukan kebutuhan hidup. Secara umum, kebutuhan manusia

dapat dibedakan menjadi dua. Pertama kebutuhan yang bersifat

kebendaan (sarana-Prasarana) atau badani/ragawi atau

jasmani/biologis. Contohnya makan, minum, bernapas, istirahat, dan

seterusnya. Kedua, kebutuhan yang bersifat rohani atau mental atau

psikologi. Contohnya adalah kasih saying, pujian, perasaan aman,

kebebasan dan lain sebagainya.

Abraham Maslow seorang ahli psikologi, berpendapat bahwa

kebutuhan manusia dalam hidup dibagi menjadi 5 tingkatan. Kelima

tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

 Kebutuhan fisiologis (physiological needs). Kebutuhan ini

merupakan kebutuhan dasar, primer dan vital. Kebutuhan ini

menyangkut fungsi-fungsi  biologis dara dari organisme manusia,

seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal,

sembuh dari sakit, kebutuhan seks, dan sebagainya.

 Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan (safety and security

needs). Kebutuhan ini menyangkut perasaan, seperti bebas dari
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rasa takut, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang,

kemiskinan, kelaparan, perlakukan tidak adil, dan sebagainya.

 Kebutuhan sosial (sosial needs). Kebutuhan ini meliputi kebutuhan

akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakusi sebagai

anggota kelompok, rasa setia kawan, kerjasama, persahabatan,

interaksi, dan sebagainya.

 Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs). Kebutuhan ini

meliputi kebutuhan dihargainya kemampuan, kedudukan, jabatan,

status, pangkat, dan sebagainya.

 Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization). Kebutuhan ini

meliputi kebutuhan untuk memaksimalkan penggunaan potensi-

potensi, kemampuan, bakat, kreatifitas, ekspresi diri, prestasi dan

sebagainya.

Menurut Maslow, kkebutuhan manusia pertama-tama diawali

dari kebutuhan fisiologi atau paling mendesak, kemudian secara

bertahap beralih ke kebutuhan tingkat diatasnya sampai tingkatan

tertinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Beliau menjelaskan bahwa

tidak dapat memenuhi kebutuhan kita yang lebih tinggi kalau

kebutuhan yang lebih rendah belum terpenuhi. Itu berarti kebutuhan

nomor lima akan diupayakan pemenuhannya kalau kita sudah

memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Jadi kebutuhan

manusia bertingkat dan membentuk hirarki.
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Secara hierarkis, tingkatan kebutuhan manusia menurut a.

Maslow dapat digambarkan dalam bentuk piramida sebagai berikut.

Aktulisasi diri

Penghargaan

Sosial

Rasa Aman

Fisiologis

Gambar 1:
Piramida Kebutuhan

Dengan akal budi, manusia tidak hanya untuk memenuhi

kebutuhan hidup, tetapi juga mampu mempertahankan serta

meningkatkan derajatnya sebagai makhluk yang tinggi bila

dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia tidak sekedar homo,

tetapi human (manusia yang manusiawi). Dengan demikian, manusia

memiliki dan mampu mengembangkan sisi kemanusiaannya.

Dengan akal budi, manusia mampu mencipatakan

kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya adalah hasil akal budi

manusia dalam interaksinya, baik dengan alam maupun manusia

lainnya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Manusia

adalah pencipta kebudayaan.

1

2

3

4

5
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D. APRESIASI TERHADAP KEMANUSIAAN DAN KEBUDAYAAN

1. Manusia dan Kemanusiaan

Istilah kemanusiaan berasal dari kata manusia mendapat

tambahan awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi kata benda

abstrak. Manusia menunjuk kata pada benda konkret, sedangkan

kemanusiaan merupakan kata benda abstrak. Dengan demikian,

kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari manusia. Manusia adalah

homo, sedangkan kemanusiaan disebut dengan human.

Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia

sebagai makhluk yang tinggi harkat martabatnya. Kemanusiaan

menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat yang seharusnya

dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Kemanusiaan merupakan

prinsip atau nilai yang berisi keharusan/tuntutan untuk berkesesuaian

dengan hakikat dari manusia.

Hakikat manusia bisa dipandang secara segmental atau dalam

arti parsial. Misalkan manusia dikatakan sebagai homo economicus,

homo faber, homo socius, homo homini lupus, zoon politicon, dan

sebagainya. Namun pandangan demikian tidak bisa menjelaskan

hakikat manusia secara utuh.

Hakikat manusia Indonesia berdasarkan Pancasila sering dikenal

dengan sebutan kodrat monopluralis. Hakikat manusia terdiri atas:
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a. Monodualis susunan kodrat manusia yang terdiri dari aspek

keragaman, meliputi wujud materi anorganis benda mati, vegetative

dan animalis, serta aspek kejiwaan meliputi cipta, rasa dan karsa.

b. Monodualis sifat  kodrat manusia terdiri atas segi individu dan segi

sosial

c. Monodualis kedudukan kodrat meliputi segi keberadaan manusia

sebagai makhluk yang berkepribadian merdeka (berdiri sendiri)

sekaligus untuk menunjukkan keterbatasannya sebagai makhluk

Tuhan.

Hakikat manusia harus dipandang secara utuh. Manusia

merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena ia dibekali

akal budi. Manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi. Harkat

adalah nilai, sedangkan derajat adalah kedudukan. Pandangan

demikian berlandaskan pada ajaran agama yang diyakini oleh manusia

sendiri. Contoh dalam ajaran agama Islam Surat At-Tiin ayat 4

dikatakan “sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan manusia

dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Karena manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi maka

manusia hendaknya mempertahankan hal tersebut. Dalam upaya

mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tersebut,

maka prinsip kemanusiaan berbicara. Prinsip kemanusiaan

mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap

harkat dan martabat manusia yang luhur itu. Semua manusia adalah
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luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya

karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial ekonomi, asal

usul dan sebagainya.

Ada ungkapan bahwa the mankind is one (kemanusiaan adalah

satu). Dengan demikian, sudah sewajarnya antar sesama manusia

tidak saling menindas, tetapi saling menghargai dan saling

menghormati dengan pijakan prinsip kemanusiaan. Prinsip

kemanusiaan yang ada dalam diri manusia menjadi penggerak manusia

untuk berperilaku yang seharusnya sebagai manusia.

Dalam Pancasila sila kedua terdapat konsep kemanusiaan yang

adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti sikap

dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia

yang sopan dan susila yang berdasarkan atas nilai dan norma moral.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran akan sikap dan

perbuatan yang didasarkan pada budi nurani yang dihubungkan

dengan norma-norma, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia,

maupun terhadap lingkunganya.

2. Manusia dan Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddayah

yang merupakan bentuk jamak  dari buddhi (budi atau akal). Ada

pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya.

Budi merupakan unsure rohani, sedangkan daya adalah unsure
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jasmani manusia. Dengan demikian, budaya merupakan hasil budi dan

daya dari manusia.

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut cultur, yang berasal

dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dalam

bahasa Belanda, cultuur berarti sama dengan culture. Culture atau

cultuur bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani.

Dengan demikian, kata budaya ada hubungannya dengan kemampuan

manusia dalam mengolah sumber-sumber kehidupan, dalam hal ini

pertanian. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam

bahasa Indonesia.

Definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli.

Beberapa contoh sebagai berikut:

a. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-

temurun dari satu generasi ke generasi lain, yang kemudian disebut

sebagai superorganik.

b. Andreas Eppink menyatakan bahwa kebudayaan mengandung

keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta

keseluruhan struktur-struktur sosial, religious, dan lain-lain, ditambah

lagi dengan segala pernyataan intelektual dan artistic yang menjadi

ciri khas suatu masyarakat.

c. Edward B. Taylor mengemuikakan bahwa kebudayaan merupakan

keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat,
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dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai

anggota masyarakat.,

d. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soermardi mengatakan

kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

e. Koentjoroningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah

keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan

dengan belajar beserta dari hasil budi pekertinya.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian

mengenai kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi

sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia,

sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang

diciptakan manusia sebagai makhluk yang berfudaya, berupa perilaku

dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku,

bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain,

yang kesemuanya ditujukan untuk membnatu manusia dalam

melangsungkan kehidupan bermasyarakatnya.

J.J. Hoeningman membagi wujud kebudayaan menjadi tiga, yaitu

gagasan, aktivitas dan artefak.

a. Gagasan (wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk

kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya yang

bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud
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kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pemikiran warga

masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka

itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudanaan ideal itu

berada dalam karangan dan buku-buku hasil karaya para penulis

warga masyarakat tersebut.

b. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan

berpola dari manuisia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula

disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-

aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak,

serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu

yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam

kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

c. Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari

aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat

berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan

didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud

kebudayaan.

Koentjoroningrat membagi wujud kebudayaan menjadi tiga pula, yaitu:

a. Suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan sebagainya.

b. Suatu kompleks aktivitas atau tindakan berpola dari manusia dalam

masyarakat.
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c. Suatu benda-benda hasil karya manusia.

Sedangkan mengenai unsur kebudayaan, dikenal adanya tujuh

unsur kebudayaan yang bersifat universal. Ketujuh unsur tersebut

dikatakan universal karena dapat dijumpai dalam setiap kebudayaan

dimana pun dan kapanpun berada. Tujuh unsur kebudayaan tersebut

yaitu:

a. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi)

b. Sistem mata pencaharian hidup

c. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial

d. Bahasa

e. Kesenian

f. Sistem pengetahuan

g. Sistem religi

Manusia merupakan pencipta kebudayaan karena manusia

dianugerahi akal dan budi daya. Dengan akal dan budi daya itulah

manusia menciptakan dan mengembangklan kebudayaan. Terciptanya

kebudayaan adalah hasil interaksi manusia dengan segala isi alam raya

ini. Hasil interaksi binatang dengan alam sekitar tidak membentuk

kebudayaan, tetapi hanya menghasilkan pembiasaan saja. Hal ini

karena binatang tidak dibekali akal budi, tetapi hanya nafsu dan naluri

tingkat rendah.

Karena manusia adalah pencipta kebudayaan maka manusia

adalah baklhuk berbudaya. Kebudayaan adalah ekspresi eksistensi
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manusia di dunia. Dengan kebudayaannya, manbusia mampu

menampakkan jejak-jejaknya dalam panggung sejarah dunia.

E. ETIKA DAN ESTETIKA KEBUDAYAAN

1. Etika Manusia dalam Berbudaya

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara

etimologis etik adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum

tentang sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Etika bisa

disamakan artinya dengan moral (mores dalam bahasa latin), akhlak,

atau kesusilaan. Etika berkaitan dengan masalah nilai, karena etika

pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan

dengan predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan buruk. Dalam hal

ini etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri

berkatian dengan baik buruk perbuatan manusia.

Namun, etika memiliki makna yang bervariasi. Bertens

menyebutkan tiga jenis etika sebagai berikut:

a. Etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku.

b. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral (yang dimaksud

disini adalah kode etik).

c. Etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang yang baik dan yang buruk.

Disini etika sama artinya dengan filsafat moral.

Etika sebagai nilai dan norma etik atau moral berhubungan

dengan makna etika yang pertama. Nilai-nilai adalah nilai tentang baik
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buruknya kelakukan manusia. Nilai etik diwujudkan ke dalam norma

etik, norma moral atau norma kesusilaan.

Norma etik berhubungan dengan manusia sebagai individu

karena menyangkut kehidupan pribadi. Pendukung norma etik adalah

nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau

sebagai anggota masyarakat yang terorganissi. Nomra ini dapat

melengkapi ketidak seimbangan hidup pribadi dan mencegah

kegelisahan diri sendiri.

Norma etik ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk

kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang

manusia melakukan perbuatan jahat. Membunuh, berzina, mencuri dan

lain sebagainya tidak hanya dilarang oleh norma kepercayaan atau

keagamaan saja, tetapi dirasakan juga sebagai bertentangan dengan

(norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Norma etik hanya

membebani manusia dengan kewajiban-kewajibannya.

Asal atau sumber norma etik adalah dari manusia sendiri yang

bersifat otonomi dan tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi ditujukan

kepada sikap batin manusia. Batinnya sendirilah yang mengecam

perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan sanksi. Tidak ada

kekuasaan diluar dirinya yang memaksakan sanksi itu. Kalau terjadi

pelanggaran norma etik, misalnya pencurian atau penipuan, maka akan

timbullah dalam hati nurani si pelanggar itu rasa penyesalan, rasa malu,

takut dan merasa bersalah.
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Daerah berlakunya norma etik relative universal, meskipun tetap

dipengaruhi oleh ideology masyarakat pendukungnya, perilaku

membunuh adalah perilaku yang amoral, asusila, atau tidak etis.

Pandangan ini bisa diterima oleh orang dimana saja atau universal.

Namun, dalam hal tertentu, perilaku seks bebas bagi masyarakat

penganut kebebasan kemungkinan bukan perilaku yang amoral. Etika

masyarakat Timur mungkin berbeda dengan etika masyarakat Barat.

Norma etik atau norma moral menjadi acuan manusia dalam

berperilaku. Dengan norma etik, manusia bisa membedakan mana

perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk.

Manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang memiliki

nilai-nilai etik pula. Etika berbudaya mengandung tuntutan/keharusan

bahwa budaya yang diciptakan manusia mengandung nilai-nilai ektik

yang kurang lebih bersifat ujniversal atau diterima sebagian besar

orang.

Budaya yang memiliki nilai-nilai etik adalah budaya yang mampu

menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan

martabat manusia itu sendiri. Sebaliknya, budaya yang tidak beretika

adalah kebudayaan yang akan merendahkan atau bahkan

menghancurkan martabat kemanusiaan.

Namun demikian, menentukan apakah suatu budaya yang

dihasilkan manusia itu memenuhi nilai-nilai etik ataukan menyimpang

dari nilai etika adalah bergantung dari paham atau ideology yang
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diyakini masyarakat pendukung kebudayaan. Hal ini dikarenakan

berlakunya nilai-nilai etik bersifat universal, namun amat dipengaruhi

oleh ideology masyarakatnya.

Contohnya, budaya berperilaku berduaan dijalan antara

pasangan muda mudi, bahkan bermesraan dihadapan umum.

Masyarakat individual menyatakan hal demikian bukanlah perilaku tidak

etis, tetapi aka nada sebagian orang atau masyarakat yang

berpandangan hal tersebut merupakan penyimpangan etik.

2. Estetika Manusia Dalam Berbudaya

Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau

seni. Estetika berkaitan dengan nilai indah-jelek (tidak indah). Nilai

estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna

secara luas, secara sempit dan estetik murni.

a. Secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan. Bahwa segala

sesuatu yang baik termasuk abstrak maupun nyata yang

mengandung ide kebaikan adalah indah. Keindahan dalam arti luas

meliputi banyak hal, seperti watak yang indah, hukum yang indah,

ilmu yang indah, dan kebajikan yang indah. Indah dalam arti luas

mencakup hampir seluruh yang ada, apakah merupakan hasil seni,

alam, moral dan intelektual.

b. Secara sempit, yaitu indah yang terbatas pada lingkup persepsi

penglihatan (bentuk dan warna)
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c. Secara estetik murni, menyangkut pengalaman estetik seseorang

dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diresapinya

melalui penglihatan, pendengaran, perabaan dan perasaan, yang

semuanya dapat menimbulkan persepsi (anggapan) indah.

Jika estetika dibandingkan dengan etika, maka etika berkaitan

dengan nilai tentang baik-buruk, sedangkan estetika berkaitan dengan

hal yang indah-jelek. Sesuatu yang estetik berarti memenuhi unsur

keindahan (secara estetik murni maupun secara sempit, baik dalam

bentuk, warna, garis, kata ataupun nada). Budaya yang estetik berarti

budaya itu memiliki unsur keindahan.

Apabila nilai etik bersifat relatif universal, dalam arti bisa diterima

banyak orang,namun estetik amat subyektif dan particular. Sesuatu

yang indah bagi seseorang belum tentu indah bagi orang lain. Misalkan

dua orang memandang sebuah lukisan. Orang pertama akan mengakui

keindahan yang terkandung dalam lukisan tersebut, namun bisa jadi

orang kedua sama sekali tidak menemukan keindahan di lukisan

tersebut.

Oleh karena subjektif, nilai estetik tidak bisa dipaksakan pada

orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mengakui

keindahan sebuah lukisan sebagaimana pandangan kita. Nilai-nilai

estetik lebih bersifat perasaan, bukan pernyataan.

Budaya sebagai hasil karya manusia sesungguhnya diupayakan

untuk memenuhi unsure keindahan. Manusia sendiri memang suka
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akan keindahan. Disinilah manusia berusaha berestetika dalam

berbudaya. Semua kebudayaan pastilah dipandang memiliki nilai-nilai

estetik bagi masyarakat pendukung budaya tersebut. Hal-hal yang

indah dan kesukaannya pada keindahan yang diwujudkan dengan

menciptakan aneka ragam budaya.

Namun sekali lagi, bahwa suatu produk budaya yang dipandang

indah oleh masyarakat pemiliknya belum tentu indah bagi masyarakat

budaya lain. Contohnya, budaya suku-suku bangsa di Indonesia. Tarian

suatu suku berikut penari dan pakaiannya mungkin dilihat tidak ada nilai

estetikanya, bahkan dipandang aneh oleh warga dari suku lain,

demikian pula sebaliknya.

Oleh Karena itu, estetika berbudaya tidak semata-mata dalam

berbudaya harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Labih dari itu, estetika

berbudaya menyiratkan perlunya manusia (individu atau masyarakat)

untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan manusia lainnya.

Keindahan adalah subyektif, tetapi kita dapat melepas subjektivitas kita

untuk melihat adanya estetika dari budaya lain. Estetika berbudaya

yang demikian akan mampu mencegah sekat-sekat kebekuan, ketidak

percauyaan, kecurigaan, dan rasa inferioritas antar budaya.

F. MEMANUSIAKAN MANUSIA

Manusia tidak hanya sebagai menjadi homo, tetapi harus

meningkatkan kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Manusia

memiliki perikemanusiaan, tetapi binatang tidak bisa dikatakan memiliki
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perikebinatangan. Hal ini karena binatang tidak memiliki akal budi,

sedangkan manusia memiliki akal budi yang bisa memunculkan rasa atau

perikemanusiaan. Perikemanusiaan inilah yang mendorong perilaku baik

sebagai manusia.

Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa

menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya.

Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesame, tidak

menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku-perilaku

buruk lainnya.

Memanusiakan manusia berarti pula perilaku memanusiawikan

antar sesame. Memanusiakan manusia member keuntungan bagi diri

sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri akan menunjukkan harga diri

dan nilai luhur pribadinya sebagai manusia. Sedangkan bagi orang orang

lain akan memberikan rasa percaya, rasa hormat, kedamaian dan

kesejahteraan hidup.

Sebaliknya, sikap tidak manusiawi terhadap manusia lain hanya

akan merendahkan harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang

sesungguhnya makhluk mulia. Sedangkan bagi orang lain sebagai korban

tindakan yang tidak manusiawi akan menciptakan penderitaan,

kesusahan, ketakutan, perasaan dendam, dan sebagainya. Sejarah

membuktikan bahwa perseteruan, pertentangan, dan peperangan yang

terjadi di berbagai belahan dunia adalah karena manusia belum mampui

memanusiakan manusia lain, dan kelompok bangsa menindas bangsa
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lain. Penjajajahn atau kolonialisme adalah contoh perilaku suatu bangsa

menindas bangsa lain. Penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan.

Dewasa ini, perilaku tidak manusiawi dicontohkan dengan adanya

kasus kekerasan terhadap para pembantu rumah tangga. Misalkan

seorang pembantu disiksa, tidak diberi upah, dikurung dalam rumah, dan

sebagainya. Para majikan telah melakukan tindakan yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Sikap dan perilaku memanusiakan manusia didasarkan atas prinsip

kemanusiaan yang disebut the mankind is one. Prinsip kemanusiaan tidak

membeda-bedakan kita dalam memperlakukan orang lain atas dasar

warna kulit, suku, agama, ras, asal, dan status sosial ekonomi. Kita tetap

harus manusiawi terhadap orang lain, apapun latar belakangnya, karena

semua manusia adalah makhluk Tuhan yang sama harkat dan

martabatnya. Perilaku yang manusiawi atau memanusiakan manusia

adalah sesuai dengan kodrat manusia. Sebaliknya, perilaku yang tidak

manusiawi bertentangan dengan hakikat kodrat manusia. Perilaku yang

tidak manusiawi pasti akan mendatangkan kerusakan hidup manusia.

G.PROBLEMATIKA KEBUDAYAAN

Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah

yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan. Tiap

persekutuan hidup manusia (masyarakat, suku atau bangsa) memililki

kebudayaannya sendiri yang berbeda dengan kebudayaan ekompok lain.

Kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia membentuk ciri dan
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menjadi pembeda dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan

merupakan identitas dari persekutuan hidup manusia.

Dalam rangka pemenuhan hidupnya manusia akan berinteraksi

dengan manusia lain, masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain,

demikian pula terjadi hubungan antar persekutuan hidup manusia dari

waktu ke waktu dan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia.

Kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika seiring dengan

dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut kita mengenal adanya pewarisan

kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan.

1. Pewarisan Kebudayaan

Pewarisan kebudayaan adalah proses pemindahan, penerusan,

pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi

secara berkesinambungan. Pewarisan budaya bersifat vertikal artinya

artinya budaya diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi

berikutnya untuk digunakan dan selanjutnya diteruskan kepada

generasi yang akan datang.

Pewarisan kebudayaan dapat dilakukan melalui enkulturasi dan

sosialisasi. Enkulturasi atau pembudayaan adalah proses mempelajari

dan menyesuaikan pikiran dan sikap individu dengan sistem norma,

adat, dan peraturan hidup dalam kebudayaannya. Proses enkulturasi

dimulai sejah dini, yaitu masa kanak-kanak, bermula dari lingkungan

keluarga, teman-teman sepermainan, dan masyarakat luas. Sosialisasi
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atau proses pemasyarakatan adalah individu menyesuaikan diri dengan

individu lain dalam masyarakatnya.

Dalam hal pewarisan budaya bisa muncul masalah antara lain:

sesuai atau tidaknya budaya warisan tersebut dengan dinamika

masyarakat saat sekarang, penolakan generasi penerima terhadap

warisan budaya tersebut, dan munculnya budaya baru yang tidak lagi

sesuai dengan budaya warisan.

Dalam suatu kasus, ditemukan generasi muda menolak budaya

yang hendak diwariskan oleh generasi pendahulunya. Budaya itu

dianggap tidak lagi sesuai dengan kepentingan hidup generasi tersebut,

bahkan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya baru

yang diterima sekarang ini.

2. Perubahan Kebudayaan

Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai

akibat adanya ketidaksesuaian diantara unsur-unsur budaya yang

saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak serasi

bagi kehidupan. Perubahan kebudayaan mencakup banyak aspek, baik

bentuk, sifat perubahan, dampak perubahan dan mekanisme yang

dilaluinya. Perubahan kebudayaan didalamnya mencakup

perkembangan kebudayaan. Pembangunan dan modernisasi tersebut

pula perubahan kebudayaan.

Perubahan kebudayaan yang terjadi bisa memunculkan

masalah, antara lain perubahan akan merugikan manusia jika
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perubahan itu bersifat regress (kemunduran) bukan progress

(kemajuan), perubahan bisa berdampak buruk atau menjadi bencana

jika dilakukan melalui revolusi, berlangsung cepat, dan diluar kendali

manusia.

3. Penyebaran Kebudayaan

Penyebaran kebudayaan atau difusi adalah proses

penyebarannya unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke

kelompok lain atau suatu masyarakat ke masyarakat lain. Kebudayaan

kelompok masyarakat di suatu wilayah bisa menyebar ke masyarakat

wilayah lain. Misalnya, kebudayaan dari masyarakat Barat (Negara-

negara Eropa) masuk dan mempengaruhi kebudayaan Timur (bangsa

Asia dan Afrika). Globalisasi budaya bisa dikatakan pula sebagai

penyebaran suatu kebudayaan secara meluas.

Dalam hal penyebaran kebudayaan, seorang sejarawan Arnold

J. Toynbee merumuskan beberapa dalil radiasi budaya sebagai berikut:

Pertama, aspek atau unsur budaya selalu masuk tidak secara

keseluruhan, melainkan individual. Kebudayaan Barat yang masuk ke

dunia Timur pada abad ke 19 tidak masuk secara keseluruhan. Dunia

Timur tidak mengambil budaya Barat secara keseluruhan, tetapi unsur

tertentu yaitu teknologi. Teknologi merupakan unsur paling mudah

diserap. Industrialisasi di Negara-negara Timur merupakan pengaruh

dari kebudayaan Barat.
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Kedua, kekuatan menembus suatu budaya berbanding terbalik

dengan nilainya. Makin tinggi dan dalam aspek budayanya, makin sulit

untuk diterima. Contoh religi adalah lapis dalam dari budaya. Religi

orang Barat (Kristen) sulit diterima oleh orang Timur dibanding

teknologinya. Alasannya, religi merupakan lapisan budaya yang paling

dalam dan tinggi, sedangkan teknologi merupakan lapis luar dari

budaya.

Ketiga, jika satu unsure budaya masuk maka akan menarik

unsur budaya lain. Unsur teknologi asing yang diadopsi akan membawa

masuk pula nilai budaya asing melalui orang-orang asing yang bekerja

di industry dan teknologi tersebut.

Keempat, aspek atau unsur budaya yang ditanah asalnya tidak

berbahaya, bisa menjadi berbahaya bagi masyarakat yang

dihadapinya. Nasionalisme sebagai hasil evolusi sosial budaya dan

menjadi sebab tumbuhnya Negara-negara nasional di Eropa abad ke

19 justru memecah belah sistem kenegaraan di dunia Timur, seperti

kesultanan dan kekhalifahan di Timur Tengah.

Penyebaran kebudayaan (difusi) bisa menimbulkan masalah.

Masyarakat penerima akan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai

akibat kuatnya budaya asing yang masuk. Contoh globalisasi budaya

yang bersumber dari kebudayaan Barat pada era sekarang ini adalah

masuknya nilai-nilai budaya global yang dapat member dampak

negative bagi perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Misalnya, pola
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hidup konsumtif, hedonism, pragmatis, dan individualistik. Akibatnya

nilai budaya bangsa seperti rasa kebersamaan dan kekeluargaan

lambat laun bisa hilang dari masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya difusi merupakan bentuk kontak antar

kebudayaan. Selain difusi, kontak kebudayaan dapat pula berupa

akulturasi dan asimilasi. Akulturasi merupakan kontak antar

kebudayaan, namun masing-masing masih memperlihatkan unsur-

unsur budayanya. Asimilasi berarti peleburan antar kebudayaan yang

bertemu. Asimilasi terjadi karena proses yang berlangsung lama dan

intensif antara mereka yang berlainan latar belakang ras, suku, bangsa

dan kebudayaan. Pada umumnya asimilasi menghasilkan kebudayaan

baru.

H. KESIMPULAN

Budaya diartikan sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk

mengolah dan merubah alam. Dengan akal budinya manusia diharapkan

memapu mengembangkan dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk

kepentingan hidup manusia. Dengan demikian manusia sebagai makhluk

budaya sudah sewajarnya antar sesama manusia tidak saling menindas,

tetapi saling menghargai dan menghormati dengan pijakan prinsip

kemanusiaan dengan tidak membeda-bedakan kita dalam

memperlakukan orang lain.
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Begitu juga dalam rangka pemenuhan hidupnya manusia akan

berinteraksi dengan manusia lain berbudaya seiring dengan dinamika

pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan.
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