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Abstract 
 

The purpose of this article is critically understanding upon  the thought of Edward Said. The 
difference identities are  the main  causes of global conflict and  reinforced by the cultural 
hegemony which penetrates  through the power of the mass media. To address this global 
conflict, Edward Said elaborated notion of worldliness humanism overcoming the global 
conflict. This article uses  qualitative research  methods through library studies  and uses radical 
hermeneutics. The analysis shows that worldliness humanism is a right theoritical  idea to solve 
the global conflict problems.In practical terms can be applied by the political will of the country 
which experienced conflict and by the consciousness of the nation citizens. 
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A. Pendahuluan 

Saat ini kita ibarat mengarungi samudra abad ke-duapuluhsatu setelah mening-
galkan daratan kehidupan pada abad ke-duapuluh. Untuk itu perlu menengok 
kebelakang, seraya menatap apa yang bakal terjadi di depan kita. Dunia yang kita huni 
makin sempit, lebih dekat dalam ruang dan lebih kontemporer dalam waktu. Fenomena 
ini merupakan akibat nyata dari kemajuan teknologi informasi dan kebebasan informasi.  

Masa lalu, abad ke-duapuluh merupakan rentang waktu panjang yang ditandai 
dengan perubahan-perubahan dengan adanya proses dekolonisasi dari negara-negara 
yang dijajah bangsa Eropa, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Portugis. Pembedaan 
Timur dan Barat dikonstruksi dengan sangat tajam. Bangsa-bangsa yang pernah 
mengalami masa kelam berhadapan dengan Barat (bangsa Eropa) yang dianggap 
memiliki peradaban yang tinggi dari pada bangsa terjajah (Timur). Kemerdekaan 
bangsa-bangsa yang dijajah mengiringi sejarah global abad ke duapuluh. Edward Said 
menggulirkan diskursus pembedaan Timur dan Barat, kemudian secara lebih tajam 

                                                 
1 Makalah ini merupakan pengembangan dari sebagian disertasi saya yang bertajuk Kesadaran 

Pascakolonial dan Worldliness Humanism dalam Pemikiran Edward Said  untuk memperoleh gelar 
Doktor Filsafat di FIB Universitas Indonesia. 
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menyatakan perlunya kesadaran baru untuk mencandra kehidupan umat manusia yang  
pernah mengalami penjajahan, dan dikategorikan sebagai bangsa Dunia Ke-tiga. 
Kesadaran baru merupakan kesadaran kritis yang terus dikembangkan dengan gagasan 
humanisme.  

Pemikiran Edward Said menunjukkan pemikiran filsafat yang terus berfluktuasi 
menyesuaikan dengan perkembangan realitas keadaan dunia yang cepat berubah. Dalam 
makalah ini, saya memetik pemikiran Edward Said dari empat bukunya, yaitu 
Orientalims, Culture and Imperialis, The World, The Text, and The Critics dan 
Humanism and Democratics Criticism. Saya membingkai perpektif pemikiran filosofis 
Edward Said yang ada relevansinya kesadaran kritis, humanisme, dan globalisasi. 
Selanjutnya pemikiran Edward Said secara tajam menyorot munculnya imperialism 
baru setelah lenyapnya kolonialisme dalam proses dekolonisasi. Hingga saat ini 
peradaban manusia yang masih mengalami ketidakadilan, ketidakmanusiaan, dan 
penindasan dalam dunia global. 

Untuk mengulas permasalahan tersebut di atas, saya menggunakan metode 
penelitian kualitatif melalui studi pustaka, baik yang primer maupun sekunder. 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode hermeneutika radikal yang saya 
anggap sesuai untuk mengembangkan teori yang dapat memaknai pemikiran Edward 
Said secara kritis. Hermeneutika radikal dari John D. Caputo secara ringkas memaknai 
masalah-masalah secara lebih tajam dalam pemikiran saat ini tentang kehidupan. 
Dengan metode hermeneutika radikal dari John D. Caputo yang lebih dalam memaknai 
kondisi historis yang memungkin suatu makna tertentu diterima dan dipahami sebagai 
yang benar, dan makna lainnya ditolak sebagai yang salah.  

Hermeneutika radikal merupakan pemikiran dari John D Caputo yang mewarisi 
tradisi hermeneutika dengan pengaruh dari pemikiran Martin Heidegger dan Jacques 
Derrida. Pemaknaan suatu teks harus membaca secara ganda yaitu memahami maksud 
pengarang dan berusaha menemukan apa yang disisihkan, dipinggirkan, bahkan yang 
direpresi oleh pengarang. Dalam pemikiran Caputo, hermeneutika adalah usaha untuk 
menemukan nilai terdalam dari teks yang bersumber dari teks itu sendiri dan bukan dari 
luar teks. Caputto membuat suatu sistim baru yang sifatnya radikal dengan melihat 
kedalaman secara terbuka pada pola dekontruksi Derrida. Kemudian diperkuat dengan 
pemikiran Heidegger, yang merupakan pemaknaan dengan membaca kehidupan yang 
orisinil, yang merupakan kumpulan kepingan-kepingan kehidupan yang membentuk 
sebuah teks. Penafsiran baru ini untuk menyelesaikan kesulitan bagaimana cara kembali 
pada eksistensi yang nyata dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dengan adanya 
perubahan terus-menerus. Keradikalannya terletak pada sistem yang didasarkan atas 
fenomenologi dan dekonstruksinya Derrida, disertai sikap yang kritis yang terus 
bergerak tanpa menyerah sampai saat akhir.  

Dekonstruksi adalah sebuah gagasan emansipasi, strategi atau praksis 
pembebasan (Caputo 1999: 193). Derrida mengulasnya dengan cermat untuk 
menunjukkan adanya kekuatan yang ‘menjadi’. Secara sistimatis menunjukkan bahwa 
setiap otoritas yang didirikan tersebut merupakan akibat dan produk yang tidak jatuh 
dari langit. 
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B.  Pembahasan 

Setiap kebudayaan membutuhkan eksistensi kebudayaan yang lain utuk 
berkembang, sejenis alter ego yang berbeda dan saling bersaing. Untuk itu perlu 
semangat untuk menghargai identitas budaya (cultural identities) yang berbeda. 
Identitas selalu merupakan sebuah konstruksi, yang hampir selalu melibatkan konstruksi 
antithesis dan liyan, yang aktualitasnya selalu menjadi obyek interprestasi dan 
reinterprestasi yang berlangsung tanpa henti. Ujung-ujungnya hanyalah melegitimasi 
karakteristik-karakteristik ‘mereka’ yang berbeda dengan ‘kami’. Dalam pemikiran ini, 
kita tak dapat menghilangkan rasa permusuhan terhadap identitas liyan ini, karena setiap 
zaman dan masyarakat selalu menciptakan kembali liyan-nya, dalam wujud dan 
bentuknya yang beraneka ragam. Identitas diri atau identitas liyan tidak berada dalam 
proses yang statis. Kedua identitas itu berlangsung secara historis, sosial, intelektual, 
dan politis, yang kemudian bersaing tiada henti. Persaingan ini melibatkan individu-
individu dan institusi di semua kelompok masyarakat. Perdebatan yang marak tentang 
ke-Prancis-an di negara Prancis atau ke-Inggris-an di negara Inggris atau ke-Islam-an di 
negara-negara Mesir dan Arab, merupakan contoh dari persaingan identitas. Dari 
persaingan ini lahir proses interpretatif yang kemudian berujung pada legitimasi 
identitas ‘liyan’ yang berbeda dengan identitas ‘diri’, bahwa liyan dianggap sebagai 
orang luar dan pengungsi (di Prancis dan Inggris) atau orang yang ingkar dan kafir 
(dalam masyarakat Muslim). 

Pengkontruksian 'Timur' sebagai budaya statis, keseragaman abadi dan ke-
tidakmampu-an mendefinisikan diri sendiri. Sedangkan Barat dikonstruksi sebagai 
oposisi dari Timur, memiliki keunggulan intelektual. Dengan demikian Barat melihat 
dirinya sebagai dinamis, inovatif dan keberkembangan, sehingga memunculkan 
kesombongan dan pembenaran atas kekuasaan kolonial. Proses tersebut adalah 
persaingan sosial yang kemudian menghasilkan isu politik yang konkret, seperti hukum-
hukum imigrasi, legislasi etika, konstitusi ortodoks, legitimasi kekerasan/kerusuhan, 
karakter dan substansi pendidikan, dan petunjuk kebijaksanaan luar negeri. Said 
menyimpulkan bahwa konstruksi identitas hampir selalu diiringi dengan upaya-upaya 
untuk mendisposisikan kekuatan dan ketidakberdayaan pada kelompok masyarakat 
tertentu.  Identitas manusia bukan hanya tidak alamiah atau tidak stabil, melainkan juga 
dikonstruksi, dan bahkan tak jarang diciptakan secara langsung. Konstruksi identitas ini 
kemudian dimanfaatkan untuk melegitimasi satu entitas (kebudayaan) tertentu yang 
dianggap superior dari pada entitas (kebudayaan) yang lain. Pemikiran Edward Said 
berusaha meruntuhkan gagasan positivistik dan historisitas yang tidak  berubah dari 
suatu identitas kultural, identitas diri, dan identitas nasional dari negara tertentu. Asumsi 
sebagai suatu sistem pemikiran, yang mendekati realitas manusia yang beragam, 
dinamis, dan kompleks dengan pijakan yang esensial, statis, dan tak bisa diubah. Ini 
merupakan pandangan yang keliru, karena mengabaikan ekistensi sejarah yang bersifat 
dinamis.  

Edward Said dalam mengurai identitas tak bisa tanpa mengait pada kebudayaan. 
Dalam pemikirannya  kebudayaan diasosiasikan dengan bangsa atau pemerintahan. Hal 
ini membedakan antara ‘kami’ dan ‘mereka, senantiasa disertai dengan kadar 
xenophobia (rasa takut pada orang asing atau sesuatu yang asing atau yang berasal dari 
luar) tertentu. Dalam pengertian ini, kebudayaan adalah semacam panggung sandiwara 
di mana berbagai kausa politik dan ideologi saling terkait, bukan menjadi suatu lingkup 
kesantunan Apollonia yang tenang. 
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Pembentukan identitas dikaitkan dengan pinsip penguasaan dan perlawanan 
yang didasarkan atas pemisahan dunia Barat dengan seluruh bagian dunia lainnya. 
Keadaaan ini menurut Edward Said diibaratkan sebagai suatu rekahan (fissure). 
Dominasi  dunia non Eropa dari perspektif suatu alternatif yang mendesak dan lambat 
laun menantang. Diskursus universal tanpa kecuali, bahwa negara Eropa dan Amerika 
telah membungkam, secara rela atau tidak rela, terhadap dunia non Barat. Tidak ada 
identitas yang dapat hidup sendiri tanpa disertai sekelompok lawan, negatif, dan oposisi. 
Sebagai contoh, orang Eropa membutuhkan bangsa-bangsa Afrika, bangsa-bangsa 
Timur, dan sebagainya.  

Masalah identitas yang menjadi perhatian Edward Said berkelindan dengan 
masalah kekuasaan, kepentingan, hegemoni, yang dapat menimbulkan pembedaan. 
Masalah pembedaan karena adanya perbedaan identitas inilah yang terus menggelayuti 
pemikiran Edward Said untuk terus mengembangkan pemikirannya dengan lensa jernih 
yang dapat menyorot masalah yang terjadi di dunia. Dengan menggunakan diskursus 
orientalisme, Edward Said berhasil mencuatkan apa yang tersembunyi di belakang 
pandangan kaum orientalis yang menggunakan pengetahuan untuk mencandra Timur, 
ternyata tersebunyi kepentingan untuk menggunakan kekuasaannya dalam meng-
konstruksi identitas Timur. Dari uraian tersebut, Edward Said telah membuka mata kita 
semua bahwa kebudayaan dan politik telah bekerja sama dengan sedemikian rapinya 
sehingga melahirkan sistem dominasi peradaban Barat atas peradaban Timur. 

Uraian tersebut diatas merupakan latar untuk memahami bahwa perbedaan dan 
pembedaan identitas menjadi akar permasalahan adanya pertikaian antar bangsa, serta 
antar kelompok etnis dalam skala nasional maupun global. Dalam berbagai kasus di 
Indonesia pertikaian horisontal antar etnis, dipicu adanya  pandangan negatif terhadap 
liyan dan memicu terjadinya politik identitas dari satu etnis terhadap etnis yang lain. 
Pemikiran Edward Said tentang worldliness humanism merupakan tujuan ideal melaui 
strategi kesadaran kritis yang diharapkan dapat menyelesaikan ketimpangan antar 
manusia karena perbedaan identitas. 

1.  Kesadaran Kritis 

Dalam makalah ini kesadaran adalah padanan dari kata consciousness, yang kata 
dasarnya adalah ’conscious’. Istilah ’conscious’ berasal dari kata Latin cum (artinya 
bersama dengan; together with) dan scire (artinya mengetahui; knowing). Dalam 
pengertian asalnya, dua orang yang saling mengenal satu sama lain dikatakan saling 
menyadari, dengan konotasi bahwa mereka menyimpan rahasia yang memalukan untuk 
mereka berdua. Dalam bahasa Latin, hubungan antara cum dan scire juga digunakan 
untuk menunjukkan sikap empati, sehingga kemudian istilah conscious digunakan 
dalam pengertian mengetahui sesuatu atau mengetahui sesuatu dengan baik. Dalam 
pengertian ini, kata conscious dapat digunakan sebagai kata sifat yang diterapkan pada 
orang-orang normal yang mampu mengetahui sesuatu. Dari pengertian ini kesadaran 
(consciousness) mencakup segala hal yang kita sadari atau yang kita alami secara 
sengaja dan meninggalkan jejak pada ingatan. Kesadaran tidak hanya menyangkut 
pengalaman yang biasanya terkait pada diri kita, seperti berpikir, merasa, imajinasi, 
mimpi, dan pengalaman yang terkait dengan tubuh saja, tetapi mencakup juga 
pengalaman dunia tiga dimensi yang melampaui tubuh dan diri kita.  

Dari pengertian kesadaran dalam arti yang luas tersebut, dalam makalah ini yang 
dipetik adalah kesadaran sosial untuk mengurai tentang kesadaran kritis yang menjadi 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 347

bahasan utama dalam makalah ini. Kesadaran kritis ini merupakan kesadaran kolektif 
yang berkelindan dengan identitas dan humanisme. Konsep kesadaran kritis dalam 
pemikiran Edward Said diulas dalam dalam Orientalism (Said, 2003: 8), Culture and 
Imperialism (Said, 1993: 34-40), dan The World, The Text, and The Critics (Said, 1983: 
24-31), dan secara lebih mendalam dibentang dalam Humanism and Democratics 
Criticism (Said, 2004). Pemikiran Said yang diawali dengan diskursus orientalisme, 
yang menyebut perlunya suatu kesadaran baru dalam memaknai masalah Barat dan 
Timur. Konsep kesadaran kritis ini kemudin dikaitkan dengan pemikrannya tentang 
humanisme, yang disebut dengan worldliness humanism. Pemikiran Edward Said 
tentang worldliness humanism, diutarakan dalam Prolog Orientalism edisi tahun 1993, 
kemudian diperjelas dalam Humanism and Democratic Criticism. Konsep humanisme 
dari Corliss Lamont dalam Philosophy of Humanim dan pemikiran Heidegger dalam 
Letter on Humanism memperjelas konsep worldliness humanism.  

Kesadaran pada satu sisi memiliki pemikiran psikologi yang berhubungan 
dengan pribadi manusia, tidak pada kelompok manusia, yang tidak bergayut pada etika 
partikular atau nuansa politik. Pada sisi lain, memiliki aspek sosial yang luas dari 
kesadaran yang merupakan pengetahuan yang saling dihayati komunitas manusia. 
Ulasan tentang kesadaran diawali dengan pemikiran Dennet dalam Consciousness 
Explained sebagai pintu depan untuk memasuki pemahaman kesadaran dari aspek 
sosial. Ternyata bahasan tentang kesadaran tidak sesederhana hanya dengan memaknai 
kata 'consciousnes' saja. Memahami kesadaran dari aspek filosofis seakan kita 
mengarungi samudra yang sangat luas dan sangat dalam. Kesadaran manusia 
merupakan suatu misteri, yang tiada bisa hilang kecuali dilemahkan. (Dennet, 1991). 
Pemahaman kesadaran dengan melihat hubungan dengan hal-hal lain agar dapat 
diketahui bagaimana fungsi dan konsekuensi dari penyebab yang berkaitan dengan 
proses bawah sadar. Pemikiran ini dikembangkan oleh Ken Wilber dalam An Integral 
Theory of Consciousness yang mengemukakan bahwa pikiran, kesadaran, tubuh, dan 
dunia luar adalah empat konsep yang saling terhubung satu sama lain. Keempat konsep 
ini mempengaruhi perilaku manusia secara signifikan. Dalam pendekatan ilmu 
pengetahuan kognitif (cognitive science) memandang kesadaran adalah sesuatu yang 
bertumbuh dari kompleksnya jaringan yang saling terhubung di dalam otak manusia 
(Wilber, 1997: 72). Dari pengertian ini, manusia memiliki kemampuan untuk menyadari 
keseluruhan alam semesta, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pernyataan ini 
berimplikasi bahwa kesadaran manusia mampu memahami keragaman realitas. Artinya 
manusia mempunyai kemampuan rasional, dalam arti mampu memahami pelbagai hal 
secara jelas dan masuk akal. (Takwin, 2005: 71-72). Kesadaran manusia selain memiliki 
kemampuan memahami realitas, juga memiliki kehendak bebas yang memungkinkan 
adanya berbagai penafsiran tentang realitas. Rasionalitas berfungsi untuk memahami 
beragam kenyataan dengan menerima adanya persamaan dan perbedaan. Kehendak 
bebas memungkinkan manusia memilih kenyataan-kenyataan tertentu saja untuk 
dipahami. Jadi kesadaran manusia menentukan mana yang hendak dipahami dan mana 
yang tidak.  

Secara umum dari sisi pandang filsafat, istilah kesadaran (consciousness) 
digunakan dalam empat pengertian, yaitu pengetahuan pada umumnya (knowledge in 
general), keterarahan atau intensionalitas (intentionality), introspeksi atau kegiatan 
pemahaman diri, mencakup juga pengetahuan yang secara khusus dihasilkannya 
(introspection and the knowledge it specifically generated), dan pengalaman fenomenal. 
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Semua bentuk kesadaran bersifat perceptual, terkait erat dengan pengalaman sebagai 
modus dasar cara kita berada di dunia. Persepsi di sini terbentuk dan berkembang lewat 
realitas empiris yang kita cerap. (phenomenal experience). (Ponty, 1974: 197). 
Pemikiran Maurice Merleau Ponty tentang kesadaran, bahwa manusia tidak dapat 
melepaskan hubungannya dengan dunia (Lebenswelt). Manusia dilukiskan sebagai 
berada dalam dunia (être–au-monde). Kesadaran yang merupakan padan kata dari 
consciousness bukan sekedar kognitif dari keadaan mental (mental state) yang berproses 
di otak, tetapi merupakan suatu kompleksitas dari keberadaan manusia di dalam dunia 
kehidupannya. Kehidupan adalah bentuk kesadaran yang tertinggi. Kesadaran 
merupakan refleksi dari ’nasib’ manusia di dalam relasinya dengan manusia lain dan 
alam sekitarnya 

1.1.  Pemikiran Edward Said tentang Kesadaran Kritis 

Dalam pemikiran Edward Said, perlu adanya kesadaran baru yang merupakan 
suatu kesadaran dari relasi Timur-Barat yang berkembang. Kesadaran baru ini terus 
dikembangkan dalam bentuk kesadaran kritis. Edward Said mengutip karya Auerbach, 
adanya keterlindanan antara kekerabatan, kebudayaan yang dibawa sejak lahir dengan 
afiliasi melalui kesadaran kritis. Pikiran individual sangat sadar mengenai keseluruhan 
konteks kolektif atau keadaan di mana dia menemukan dirinya sendiri. Kesadaran 
merupakan suatu yang secara worldly disertakan pada diri, tanggap sensitif terhadap 
budaya yang unggul.  

Kesadaran kritis kontemporer tegak antara godaan yang diwakili oleh dua 
kekuatan yang hebat, yaitu budaya di mana kritikus terikat secara filiatif (berdasarkan 
kelahiran, nasionalitas, dan profesi) dan suatu metode atau sistem yang diterima secara 
afiliatif (berdasarkan keyakinan sosial dan politik, lingkungan ekonomi dan historis 
upaya sukarela dan pembebasan yang diinginkan). Kedua kekuatan ini memberi tekanan 
yang dibangun kearah situasi kontemporer untuk masa yang lama. Kesadaran kritis 
secara langsung mencerminkan pemikiran Edward Said dengan kritik sekuler dalam 
situasi lokal dan worldly. 

Pemikiran Lukacs memperjelas konsep  kesadaran kritis, yang merupakan 
kesadaran yang tiada henti menggulirkan bentuk obyektif yang membentuk kehidupan 
manusia. Pembahasan Lucacs yang terkenal tentang analisis gejala reifikasi, takdir 
universal mengenai semua aspek kehidupan manusia pada masa yang dikuasai oleh sihir 
komoditas. Reifikasi adalah suatu obyektivitas yang palsu sejauh berhubungan dengan 
pengetahuan, dan juga perubahan bentuk secara keseluruhan menembus kehidupan dan 
kesadaran yang melebihi bentuk yang lain. Aspek ini mempunyai akibat secara radikal 
untuk mengubah segalanya yang manusiawai, mengalir, berproses, dan terhubung ke 
dalam obyek-obyek yang diputuskan dan diasingkan. Lukacs menempatkan ini semua 
dalam rangka hubungan subyek-obyek, dan keadilan yang layak terhadap alasan yang 
diikuti sampai titik adanya keharmonisan antara subyek dan obyek (Lukacs, 1967) 

1.2.  Keterkaitan Kesadaran dan Identitas 

Hubungan antara kesadaran dan identitas dikemukakan Paul Gilroy, yaitu 
adanya perpaduan kesadaran kelas dan eksistensi identitas. Kesadaran kelas yang 
dikemukakan oleh Paul Gilroy, dalam pemikiran Edward Said merupakan suatu 
kesadaran akan adanya subalternal. Hal ini sangat mendasar karena setelah proses 
dekolonisasi, penjajahan tetap berlangsung dalam bentuk yang lain. Keadaan ini akan 
menggulirkan daya destruktivitas yang luar biasa, yang mengkait suatu permasalahan 
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pahit dari kapitalisme yang semakin mendunia. Keterkaitan antara subyektivitas dan 
identitas membawa perkembangan baru dan mentranformasikan bentuk-bentuk 
individualism sebagai ‘tempat’ di mana konsepsi baru mengenai subyek individu dan 
bagaimana identitas itu bekerja. Hal ini membenarkan bahwa identitas merupakan suatu 
proses menjadi, dengan adanya transformasi yang terjadi dalam subyek individu 
modern  yang mencoba untuk melepaskan diri dari tradisi maupun struktur (sosial) yang 
selama ini dianggap membelenggu. Pemikiran ini menunjukkan bahwa transformasi 
identitas merupakan term yang ini memiliki ‘kehidupan’, ‘pengalaman’, dan ‘konsep’ 
yang berbeda sesuai dengan masanya (Gilroy,1997: 301-308). 

Dengan berpijak pada pemikiran tentang suatu proses ‘menjadi’ dalam identitas, 
menunjukkan adanya konstruksi identitas tiada henti.Terdapat dua pendekatan dalam 
konstruksi identitas yaitu pendekatan esensialis dan pendekatan non-esensialis. 
Pandangan esensialis tentang identitas mengacu pada definisi bahwa identitas itu 
mempunyai karakteristik yang tunggal, jelas, otentik, yang tidak berubah (fixed and 
unchanging) dalam rentang ruang dan waktu (sejarah, zaman, peradaban). Biasanya 
klaim esensialis ini didasarkan pada hakikat alamiah manusia, misalnya ras atau 
kekerabatan dalam bentuk etnis, Namun bisa juga didasarkan pada versi tertentu dari 
kebenaran, sejarah, dan masa lalu, di mana sejarah dikonstruksi atau direpresentasikan 
sebagai kebenaran yang abadi. Menurut Paul Gilroy, pandangan esensialis tentang 
identitas mau mengajak kita untuk kembali pada hakikat kita sebagai pengada yang 
primordial, yang mendahului sejarah dan kultur. Identitas dalam perspektif ini adalah 
bagian dari ‘mengada’ kita yang tetap, dan bertahan dari zaman purbakala (time 
immemorial) hingga sekarang, tanpa ada perubahan yang signifikan (latent destiny). 
Sementara itu, pandangan non-esensial melihat identitas selalu bersifat relasional, dan 
perbedaan (dalam kerangka identitas) ditandai dengan penanda simbolis yang terkait 
dengan liyan.  

Proses ‘menjadi’ dalam identitas, terjadi dengan adanya kesadaran yang seperti 
diungkapkan oleh Merleau Ponty, yang terjadi dalam Lebenswelt. Konsep inilah yang 
mengukuhkan pemikiran Edward Said, bahwa kesadaran baru yang terjadi dalam 
Lebenswelt merupakan kesadaran kritis terhadap adanya sub-alternalitas yang terjadi 
secara terus menerus dalam globalisasi 

2.  Humanisme 

Kata ‘humanisme’ memiliki berbagai makna. Dalam Oxford Advance Learner 
Dictionary, definisi humanisme adalah (a) sistem keyakinan yang memusatkan pada 
kebutuhan umum manusia dan mencari cara rasional untuk pemecahan masalah 
manusia; (b) studi tentang umat manusia dan urusan manusia. Secara etimologis 
humanisme berasal dari kata Latin klasik humus yang berarti tanah atau bumi. Dari kata 
tersebut  muncul kata  homo yang berarti manusia (mahluk bumi) dan humanus yang 
menunjukkan sifat ‘membumi’ dan ‘manusiawi’ (Davies 1997:3). Dari dua acuan 
tersebut, secara umum ‘humanisme’  berarti sebuah sistem pemikiran di mana nilai-nilai 
kemanusiaan, kepentingan, dan martabat dianggap sangat penting. Pemahaman dengan 
cara ini mungkin hampir semua orang memenuhi syarat sebagai seorang humanis. 
Humanisme memiliki batas yang elastis antara beberapa pendapat. Pada pandangan 
dunia (world view), humanisme berarti sesuatu yang agak lebih terfokus. Humanisme 
berarti isme atau aliran tentang manusia. Dalam arti luas humanisme adalah konsep 
manusia sebagai pusat eksistensi (Law 2011:1-3).  
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Untuk memahami humanisme secara lebih khusus makalah ini, akan diuraikan 
secara ringkas konsep humanisme dari Edward Said, Corliss Lamont, dan Martin 
Heidegger. Corliss Lamont dalam Phylosophy of Humanism, menekankan bahwa 
humanisme bukan hal yang baru. Humanisme  menjadi paham yang signifikan dalam 
filsafat Yunani, yang berkembang dalam filsafat mulai dari Renaissance sekitar enam 
ratus tahun yang lalu. Prinsip utamanya adalah perhatian umat manusia harus pada umat 
manusia (mankind’s concern should be mankind). Menurut Lamont, secara filosofis 
menyiratkan pandangan dunia (world-view) bahwa alam adalah segala-galanya, tanpa 
adanya supernatural dan manusia menjadi bagian integral dari alam yang tidak 
terpisahkan dari pembedahan yang tajam atau diskontinuitas (Lamont, 1949: 18). Dalam 
konsep umat manusia, sifat dasar manusia dianggap sesuatu yang ultim. Hal ini 
merupakan dasar pemikiran filsafat dalam membangun strukturnya. Sifat dasar manusia 
tak pernah dipandang sebagai sesuatu yang dipisahkan (diisolasi), karena senantiasa 
mewujudkan dirinya dalam masyarakat. Kemewujudannya ini bisa dalam kejahatan, 
atau dalam kebaikan yang rasional.  

Selanjutnya Lamont menguraikan delapan karakteristik dari humanisme 
filosofis. Secara ringkas delapan karakteritik humanisme tersebut yaitu bahwa 
humanisme yakin pada kosmologi natural dan metafisik semua bentuk supernatural; 
yakin bahwa manusia adalah produk evolusi alamiah semata; yakin bahwa berfikir 
adalah tindakan alamiah; yakin bahwa manusia memiliki kekuatan dan kemampuan 
untuk menyelesaikan persoalan dengan mengandalkan budi dan metode sain; yakin 
bahwa manusia mempunyai kebebasan sejati untuk bertindak kreatif; yakin pengalaman 
estetis mungkin menjadi suatu realitas pervasive dalam hidup manusia; yakin bahwa 
nilai etik dan moral berfungsi dalam dalam urusan duniawi untuk mencapai 
kebahagiaan dan kebebasan; yakin akan demokrasi dan perdamaian sebagai pijakan 
dasar bagi kemajuan nasional dan internasional (Lamont: 19-21). Karakteristik dari 
humanisme tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya humanisme tidak mempunyai 
kaitan logis dengan ateisme ataupun teis. Humanisme adalah gagasan netral tentang 
humanitas, yang menegaskan bahwa manusia sebagai manusia. Manusia pantas 
dihormati karena dia adalah manusia.  

Dari uraian tersebut, humanisme merupakan pemikiran ontologis tentang 
manusia, terutama ditinjau dari eksistensi esensialnya. Dengan demikian humanisme 
adalah konsep ontologis tentang eksistensi manusia sesuai dengan esensinya sebagai 
manusia. Manusia secara ontologis hidup menuju ruang dan waktu untuk menemukan 
dirinya dalam dunia ini. Secara filosofis, humanisme semenjak tampilnya dalam sejarah 
peradaban untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Namun dalam kenyataan sampai hari 
ini selalu saja menemui tantangan, terutama pada. bentuk-bentuk sistem sosial dan 
politik yang mau mengobjekkan, menjadikan manusia bukan lagi sebagai subjek dalam 
hidup bersama. Dengan menjamurnya alasan-alasan ideologis yang atas nama 
keyakinan atau mazhab pikiran maju, ujung-ujungnya menaruh manusia hanya sebagai 
‘alat’, instrumen, bahkan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan si pemegang ideologi itu 
sendiri. Tantangan berikutnya muncul manakala pikiran atau paham humanisme oleh 
lawannya dianggap terlalu ‘sekuler’ dalam arti nir-nilai religius, melulu nilai manusiawi 
sehingga mau dipaksa diganti dengan paham ‘humanisme religius’ yang didasarkan dan 
diacukan pada alasan mengapa manusia berharga (Sutrisno, 2012). 

Terdapat tiga nilai pokok dalam humanisme. Pertama, menjunjung ‘anugerah 
Tuhan’ pada akal budinya (rasionalitas). Kedua, kebebasan kehendak (libertas). Ketiga, 
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keindividuan atau pribadinya sebagai subjek yang otonom atau mandiri. Dari gagasan 
ini, humanisme dalam bentuk apapun seharusnya tidak menolak konsep agama. Hal ini 
dipandang  dari konsep humanisme merupakan konsep ontologis eksistensi manusia 
yang otentik dengan tujuan kemanusiaan. Humanisme sekuler pun, tidak menolak 
agama, hanya memisahkan persoalan agama dan persoalan dunia secara proporsional 
(Taylor, 1992: 29). 

Heidegger sangat cermat dalam membahas humanisme dalam Letter on 
Humanism (Said, 2004: 6), dengan penjelasan bahwa setiap bentuk humanisme selalu 
menempatkan manusia pada pusat kehidupan. Kebersamaan sejati dengan orang lain, 
hanya akan terjadi kalau ada perbedaan yang bermakna (meaningful diversity) yang 
mengatasi relativisme kultur atau etnosentris. Perbedaan penuh makna adalah model 
untuk berelasi secara kultural dengan apa yang disebut Heidegger sebagai 
disclosedness, titik temu sesama dengan masing-masing mengakui keadaan apa adanya, 
dengan keunikan perbedaannya. Inilah yang disebut university in diversity. Ini 
merupakan kebersamaan universal yang dipadukan menjadi satu kesamaan, yaitu 
kenyataan bahwa setiap manusia adalah manusia. Dalam konteks Indonesia inilah 
konsep bhineka tunggal ika. 

Heidegger dalam Letter on Humanism, menetapkan untuk mengartikulasikan 
humanisme yang tepat untuk kebenaran dari Being dipahami sebagai Da-sein. Dari 
pijakan pemikiran ini, Heidegger mengungkapkan pentingnya humanisme filosofis, 
untuk kembali ke esensi manusia dan dengan demikian melestarikan humanitas dari 
homo humanus. Dalam mengartikulasikan humanitas dari manusia, Heidegger 
mengatakan bahwa esensi tertentu  dari humanitas, yaitu kebenaran Being sebagai ek-
sistence, layak untuk manusia. Humanitas (kemanusiaan) terdiri atas esensi dari 
manusia, atau Being dari manusia, tetapi makhluk ‘yang lebih dari’ mahluk yang kita 
sebut sebagai manusia (human being). Heideger mengartikan humanisme sebagai Sorge 
(kepedulian) bahwa manusia menjadi manusia dan bukan ketidak-manusiawian (the 
human being be human and not inhumane). Inhuman adalah di luar esensi manusia 
(Heidegger, 1998: 244). Semua humanisme atau ideologi humanistik tergantung pada 
esensi yang diakui secara universal bahwa manusia sebagai animal rationale, atau 
hewan yang rasional. Namun demikian, Heidegger mengakui bahwa pemikirannya 
tentang humanisme dalam 'pengertian ekstrem' dengan menyatakan. keterbukaan bagi 
Being, dimana manusia (human being) berada dalam eksistensinya. Manusia bukanlah 
mahluk dunia (earthly being) berhadapan dengan transenden, juga bukan subyek 
berhadapan dunia (bahkan inter-subyektif subjek), tetapi sudah menjadi mahluk yang 
berada dalam dunia (being-in-the world), sebagai manusia yang berada tengah dunia.  

2.1.  Worldliness Humanism  

Dalam mempertahankan nuansa makna yang dicetuskan oleh Edward Said 
tentang worldliness. saya belum menemukan padan kata yang tepat dari term 
‘worldliness’ dalam bahasa Indonesia. Edward Said memaknai worldliness yang 
berkaitan dengan makna sekuler. Ini berarti kurang tepat bila worldliness diterjemahkan 
sebagai keduniawian. Dalam pengertian Edward Said worldliness memiliki makna yang 
lebih dalam yang dikaitkan dengan manusia yang berada dalam sejarah, dan bukan yang 
berhubungan dengan nilai-nilai supranatural, tetapi lebih memandang perubahan 
mendasar dari kehidupan manusia. (Said, 2004:61). 
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Definisi humanisme dalam Humanism and Democratic Criticism adalah sebagai 
praksis partisipatif dari warganegara yang bertujuan untuk membuat lebih banyak hal 
yang dapat dikritisi dan mengungkap kesalahan pemaknaan manusia secara kolektif 
pada masa lalu dan masa kini. Lebih lanjut, konsep humanisme dalam pemikiran 
Edward Said, sebagai transisi dari kenyataan, dari satu ranah pengalaman manusia ke 
ranah yang lain, selain merupakan suatu praktik identitas yang berbeda dengan yang 
diberikan oleh suatu kemerdekaan nasional. Humanisme dalam pemikiran Said, adalah 
humanisme yang worldliness. Dalam pemikiran Said, worldliness adalah suatu 
kepedulian terhadap segi materialitas dari suatu teks atau diskursus. Dalam materialitas 
ini terletak hal-hal yang dibicarakan, seperti penindasan, ketidakadilan, marginalitas, 
kemiskinan, dan penghambaan. Maka worldliness menjadi pijakan dasar analisisnya 
mengenai berbagai masalah dunia, yang diungkapkan dalam diskursus yang mengukuh-
kan supremasi diskursus dominan atas posisi-posisi diskursus pinggiran (subaltern).  

Said membahas humanisme dari sisi pandang subaltern, merupakan suatu 
pemikiran baru yang berbeda dengan konsep konvensional  dalam beragam konteks. 
Setiap domain terkait dengan liyan, dan tidak pernah terjadi dalam dunia kita yang 
pernah terisolasi dan terpengaruh dari luar secara murni. Edward Said mengulangi 
penegasannya pada pemikiran kreatif dari Giambattista Vico yang menyatakan bahwa 
manusialah yang mengukir kehidupan manusia  di dunia.(Vico,1725). Dalam pandangan 
Edward Said yang terpenting adalah humanisme merupakan satu-satunya  perlawanan 
akhir yang kita miliki terhadap praktek-praktek tidak manusiawi dan ketidakadilan yang 
menodai sejarah manusia.  

Pemikiran Edward Said tentang humanisme, merupakan pemikiran kritis yang 
diawali pada penguasaan dunia Barat terhadap dunia Timur terlihat dari cara pandang 
yang menganggap Timur sebagai liyan, baik itu karena bahasa, budaya, tradisi, dan 
segala hal yang berkaitan dengan dunia Timur. Kemudian tidak berhenti sampai situ, 
dunia Barat menganggap Timur sebagai liyan yang bermutu lebih rendah, sehingga 
perlu dijadikan sama dengan Barat yang lebih maju, dengan menebarkan pengetahuan 
Barat. Dengan pandangan Barat lebih beradab dari pada Timur, maka Timur dipaksakan 
untuk melupakan kearifan lokal dari kebudayaannya. Dengan mengacu pada pemikiran 
Michel Foucault menyatakan bahwa dibalik pengetahuan tersembunyin gagasan yang 
ingin merenggut pihak yang menerima pengetahuan tersebut dalam genggaman 
kekuasaannya. Dalam pemikiran Gramsci, hal tersebut merupakan bentuk hegemoni. 
Humanisme Said dipikirkan agar bisa menjadikan manusia seperti manusia. 

Yang menarik dalam mengulas humanisme, Edward Said mengemukakan 
konsep ‘terjemahan’ (translation) sebagai pemaknaan dari suatu pemikiran ke 
pemikiran yang lain, pemaknaan satu kebudayaan ke dalam kebudayaan yang lain. Ini 
merupakan metafor dari arti terjemahan secara umum. Gagasan ‘terjemahan’ ini, 
merupakan ‘jantung’ dari humanisme dari Edward Said. Terjemahan merupakan hal 
yang penting dalam menyoroti masalah yang sangat kompleks dari multiplisitas dunia 
dan kombinasi interaksinya. Gagasan konsep ini digunakan untuk menyelesaikan 
tegangan yang terjadi akibat adanya multiplisitas dunia (world multiplicity) dan 
keragaman kompleksitas permasalahan. Multiplisitas dan keragaman yang kompleks ini, 
intinya karena adanya pembedaan dan perbedaan identitas dari manusia yang bermukim 
dalam dunia yang satu ini (Said, 2004: 121-122). Upaya memahami pembedaan dan 
perbedaan identitas dengan ‘menterjemahkan’ dari satu kondisi politik, sosial-budaya  
ke dalam kondisi politik, sosial-budaya yang lain.  
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Untuk mendapatkan keselarasan dalam menghadapi ketegangan permasalahan 
identitas ini, Edward Said mengemukakan konsep pembacaan contrapuntal. Memadu-
kan dua konsep ini dimaksudkan untuk mencapai humanisme yang berupayakan 
meniadakan ketidakmanusiawian dan ketidakadilan terhadap negara bangsa yang 
‘lemah’ dan di kategorikan sebagai bangsa negara dari Dunia Ketiga. Berkaitan dengan 
pemikiran Said ini, terdapat ungkapan menarik dalam Mimesis, karya Erich Auerbach, 
bahwa manusia tidak dilahirkan sekali pada saat dilahirkan dari rahim ibu, tapi hidup 
yang mengharuskan mereka melahirkan kemballi dirinya sendiri (Said, 2004: 86). 
Manusia dalam hidupnya akan melahirkan dirinya berkali-kali dengan adanya 
perubahan keadaan yang dihadapinya untuk beradaptasi agar tetap dapat hidup. Jadi 
identitas bukan merupakan kondisi statis seperti yang didapatkan ketika manusia lahir. 
Pandangan ini sangat relevan dengan adanya identirtas yang terus berubah karena 
identitas bukan kata benda namun suatu kata kerja seperti dinyatakan Zygmunt Bauman 
dalam The Question of Identity.(Hall, 2006: 19). 

Said mendampingkan aktivitas politik sebagai kritikus dalam suatu masyarakat 
demokratis dengan humanisme. Sedangkan tradisi humanisme yang ada sangat 
bermasalah karena merupakan tradisi yang menyiratkan nilai sugestif dari superioritas 
Eropa atas budaya liyan. Pandangan dalam karya Erich Auerbach, Ernst Curtius atau 
Leo Spitzer muncul sebagai acuan dalam pemikiran Edwad Said, untuk menunjukkan 
adanya paradigma kesadaran kritis. Hal ini untuk membuktikan bagaimana hubungan 
tertentu yang diperlukan antara praktek budaya dan perlawanan politik. Humanisme 
adalah tentang membaca, tentang perspektif, tentang transisi dari satu wilayah ke suatu 
pengalaman manusia yang lain. Hal ini juga tentang praktek identitas, karena 
penyebaran identitas alternatif adalah apa yang kita lakukan ketika kita membaca dan 
kita menghubungkan bagian-bagian dari teks ke bagian lain dan ketika kita pergi untuk 
memperluas wilayah perhatian untuk memasukkan perluasan pertinensi (Said, 2004: 
80). 

Dari uraian tersebut diatas, humanisme menginformasikan apa yang dapat 
dilakukan para intelektual dalam dunia yang sedang bergejolak pada saat ini, dengan 
adanya  peperangan, konflik antar etnis dan antar bangsa. Peristiwa 11 September (black 
September) menjadi sebuah tonggak yang menandai suasana politik berubah secara 
radikal, dengan munculnya gagasan agar keragaman budaya dapat hidup berdampingan  
secara harmonis.  

Bagaimana membandingkan worldlines humanism-nya Edward Said dengan sila 
ke-2 dalam Pancasila yaitu kemanusian yang adil dan beradab? Dalam hal ini nampak 
nuansa kemanusian dalam sila ke-2 Pancasila memiliki kesamaan dengan humanisme-
nya Edward Said yaitu pada kandungan nilai-nilai humanistis, antara lain: pengakuan 
terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati 
oleh siapapun; perlakuan yang adil terhadap sesama manusia; pengertian manusia 
beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan iman, sehingga nyatalah bedanya 
dengan makhluk lain. Secara lebih jelas dalam sepuluh butir kemanusiaan yang adil dan 
beradab antara lain dinyatakan bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai 
dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini merupakan 
perbedaan dari humanismenya Edward Said yang merupakan humanisme sekuler. Tak 
dikaitkan dengan Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab secara eksplisit menyebut 
bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan Edward Said menggulirkan 
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konsep humanismenya secara universal untuk semua bangsa di dunia yang mengalami 
ketidakmanusiawian dan ketidakadilan. 

3.  Globalisasi dan Humanisme 

Inti dari humanisme yaitu menitik beratkan bahwa dunia ini adalah satu-satunya 
planet yang kita huni. Untuk itu perlu dengan penuh kasih untuk memelihara semua 
manusia, yang berasal dari kemampuan untuk mengubah dunia ini menjadi struktur 
yang lebih meningkatkan martabat kehidupan. Dialog antar budaya menjadi faktor 
penting untuk melihat bahwa potensi manusia, merupakan domain terbesar dari 
tanggungjawab terhadap reproduksi, hak asasi manusia, kebebasan informasi, kepekaan 
lingkungan, rasionalitas dalam pemecahan masalah, mengejar keunggulan, membawa 
ekonomi pasar di bawah pengawasan moral, serta penghapusan kekerasan sebagai 
penyelesaan konflik. Kita akan menemukan diri kita yang diperkaya karena kita telah 
menempatkan diri ke dalam arus globalisasi. Semua budaya saling berhubungan dalam 
konteks globalisasi. Dengan demikian tak ada budaya yang imun terhadap kekuatan 
global pada saat ini. Proses dalam globalisasi adalah silang budaya. Dari sisi 
etnosentrisme, cenderung suatu budaya mengevaluasi budaya yang lain dari sudut 
pandang budayanya sendiri. Secara epistemologi etnosentrisme mengakar pada antro 
posentrisme. Manusia adalah eksistensi yang paling bermakna di dunia. Secara 
geografis, manusia hidup dalam kelompok yang berbeda, dan setiap kelompok memiliki 
budayanya sendiri. Bila satu budaya bertemu dengan budaya lain, pada umumnya 
menimbulkan kurang adanya saling pengertian. Budaya merupakan hal yang penting 
dalam integrasi antara individu dan suatu komunitas, baik secara nyata atau imaginasi. 
Dengan adanya kesamaan budaya dapat merengkuh saling pengertian.  

Untuk mendukung pemikiran humanisme perlu memetik ungkapan Etiene 
Balibar, bahwa kita semua hidup dalam nuansa pascakolonial, yang mendera gelombang 
dekolonisasi pada paruh abad ke duapuluh. Dampak yang nyata adanya peningkatan 
pergerakan sosial (social movement), manusia melintas antar negara. Sehingga pada saat 
ini di negara maju dipenuhi dengan warga bangsa yang pernah mengalami pejajahan. 
Pergerakan migrasi ini ada yang legal, maupun yang illegal, yang memiliki ketrampilan 
atau yang tak memiliki ketrampilan, sebagai pengungsi atau pelaku bisnis (Balibar, 
2003).  

Inilah dunia global yang kita huni, dunia yang penuh kemungkinan dengan 
peluang untuk berelasi dengan orang-orang yang berbeda dengan diri kita. Dari 
kenyataan ini, masalah perbedaan identitas layak dicermati. Identitas budaya, 
memunculkan adanya masalah etnisitas yang tak bisa dihindari. Peristiwa konflik 
horisontal, maupun vertikal senantiasa mencuat dalam Era globalisasi. Dunia ini bukan 
berupa budaya yang homogen, melainkan dunia dari perbedaan budaya. Dalam 
globalisasi budaya yang berbeda saling berinteraksi dan melalui kekuatan global secara 
umum mennimbulkan masalah krusial. Dalam hal ini Edward Said menengarai 
penyebabnya. Setelah proses dekolonisasi, beralih pada imperialism baru dari negara 
adidaya. Eurosentrisme ber-tiwikrama dengan menjadi imperialism global yang ke-
digdayaan-nya ditebar melalui media massa. Penjajahan fisik berubah menjadi 
penjajahan pikiran, yang berhasil mengubah nilai-nllai budaya dari kearifan lokal dari 
bangsa-bangsa yang kurang memiki keberdayaan ekonoi, politki, sosial, dan budaya. 
Untuk itu perlu kesadaran kritis untuk menciptakan dunia yang penuh toleransi 
manusiawi dan pemahaman dengan menghasilkan identifikasi yang menantang dan 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 355

melintasi batas-batas nasional. Kehadiran perbedaan budaya juga bisa menghasilkan 
lebih banyak prasangka dan ketakutan. 

Globalisasi merupakan suatu ranah secara simultan antara pengalaman baru dan 
‘ketakutan’ di antara  sesama manusia. Oleh karena itu perlu curahan perhatian bersama 
bagaimana memikirkan humanisme dan bagaimana cara dialog antar budaya. 
Globalisasi sering muncul sebagai ‘kekuatan buta’ dalam kehidupan masyarakat yang 
memberi dampak mereka sebagai korban. Menjadi suatu pertanyaan yang menggelitik, 
apakah globalisasi menyebabkan satu budaya global yang ditebarkan oleh media massa 
saat ini?. Ataukah globalisasi dapat mempertahankan perbedaan budaya menjadi suatu 
komoditas yang berharga? Ataukah menyebabkan munculnya humanisme universal 
yang diperkaya dengan berbagai partikular? Waktunya telah tiba bagi dunia untuk 
menghasilkan sebuah humanisme baru. Globalisasi mengasumsikan dunia yang modern 
dan rasionalisasi dilembagakan, nostalgia dan pencariian keaslian melalui pembangunan 
memori, dan ritualisasi dari masa lalu. Unsur baru dalam globalisasi adalah kesadaran 
baru di seluruh dunia yang memerlukan orientasi teoritis dan studi empiris secara 
cermat. Dunia ini penuh dengan dengan tribalisme, perbedaan etnisitas, kerinduan 
nasional, dan keliyanan (Robertson, 2000). 

C.  Analisis Kritis 

Saya berpendapat bahwa Edward Said sangat kritis dan cermat dalam mengikuti 
perkembangan peradaban manusia di dunia. Goncangan dunia saat terjadinya dan 
sesudah peristiwa 11 September 2001 telah mencuatkan suatu politik identitas yang 
tajam pada dua kubu, Amerika dan kelompok yang disebut sebagai teroris. Hal ini 
melatari munculnya pemikiran Said tentang humanisme, yang disebutnya worldliness 
humanism. Sebagai pemikir sekuler, Said mengemukakan kemanusiaan yang worldly, 
bukan dikaitkan dengan pandangan agama. Perubahan radikal dalam nuansa politik 
sejak peristiwa 11 September, gagasan bahwa budaya dapat berdampingan secara 
harmonis dan bermanfaat merupakan hal yang pelik. Edward Said mengemukakan 
penyelesaiannya dengan kemanusian yang lebih demokratis, bertujuan mencapai 
kesetaraan dan pencerahan. Saya setuju dengan Saidian humanism ini, karena 
pemaknaannya bisa diterapkan untuk meningkatkan martabat manusia sebagai subyek 
dalam Lebenswelt, seperti yang dinyatakan Maurice Merleau Ponty dalam konsep étre-
au-monde. 

Keradikalan pemikiran Edward Said ditunjukkan dengan menggulirkan konsep 
pemikiran baru untuk membongkar bahwa dibalik kemajuan teknologi dan Tata Dunia 
Baru yang selalu disebarluaskan negara Barat, dalam hal ini Amerika Serikat, terdapat 
penjajahan pikiran yang dirasukkan melalui hegemoni kebudayaan. Menurut saya 
pemikiran Said ini sangat tajam, bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaan yang 
adiluhung sesuai dengan kearifan lokalnya. Merupakan tindak nir-kemanusiaan dan dan 
nir-keadilan, bila kebudayaan adiluhung ini harus ’lenyap’ dan dikonstruksi menjadi 
kebudayaan Barat, yang didengungkan sebagai kebudayaan dengan peradaban yang 
tinggi. 

Humanisme dalam Tata Dunia Baru, yang mewujud dalam hak asasi manusia 
ditujukan pada individu. Sedangkan permasalah yang menghunjam di dunia saat ini 
merupakan konflik antar bangsa dan antar etnis, yang tidak cukup hanya dengan 
menegakkan hak asasi manusia secara individu. Perlu dengan lebih tajam membaca 
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secara contrapuntal akar permasalahan konflik global, maupun konflik etnis secara 
horisontal. Kemudian Edward Said menggunakan konsep ’terjemahan’ untuk saling 
menerjemahkan antar kebudayaan, masalah sosial-politik-ekonomi dari komunitas atau 
bangsa yang memiliki pembedaan dan perbedaan identitas. Konsep saling menerjemah-
kan ini merupakan proses dialogis yang perlu dilakukan secara terus menerus, 
mengikuti perubahan identitas yang bersifat cair, yang senantiasa berubah dalam 
kesinian dan kekinian.  

Gagasan Edward Said tentang worldliness humanism merupakan suatu idelisme 
untuk mengharmoniskan kehidupan manusia di dunia dengan membayangkan metafor 
contrapuntal dalam harmoni polyphony dalam suatu orkestra. Penerapan teori ini tidak 
mudah dalam praksis, karena perlu melalui kemauan politik (political will) dari bangsa 
dan negara Dunia Ketiga. Menurut pemikiran saya, permasalahannya antara lain terjadi 
pada negara yang pernah mengalami penjajahan, setelah merdeka muncul kekuasaan 
pada minoritas yang berada di pusat pimpinan negara yang tetap menimbulkan adanya 
ketidakadilan dan ketidakmanusiawian pada mayoritas bangsa yang berada di luar pusat 
kekuasan. Ini merupakan jelmaan adanya pusat dan periferi. Pada lain hal, bangsa yang 
pernah mengalami ‘penjajahan’ juga memilih keluar dari negaranya dan bermigrasi ke 
negara yang pernah menjajahnya demi mendapat kehidupan yang lebih baik. Sebagai 
contoh banyaknya migrasi warga Afika ke metropolis di Perancis. Akhirnya juga sering 
menimbukan permasalahan konflik horizontal di tempat pemukiman yang baru. Dengan 
demikian pembedaan identitas terus terjadi, yang melestarikan adanya hegemoni yang 
berdampak pada penjajahan pikiran. 

Dalam konteks Indonesia, permasalahan perbedaan identitas dari kurang lebih 
tiga ratus etnis yang tersebar di seribu enam ratus pulau-pulau, tak dapat dihindari 
adanya konflik horisontal antar etnis. Konflik ini dipicu adanya politik identitas 
bercorak etnisitas. Disamping itu globalisasi memberi dampak pluralitas yang semakin 
tinggi. Budaya lokal yang lebih sesuai dengan karakter bangsa semakin sulit dicernakan, 
sementara itu budaya global lebih mudah merasuk. Dalam kenyataan, saat ini yang 
sedang melanda bangsa Indonesia adalah bentuk penjajahan yang bersifat maya yang 
sangat mempengaruhi kearifan lokal yang adiluhung. Hal ini nampak jelas adanya 
perubahan perilaku dan pola pikir yang larut dalam gelombang hegemoni kebudayaan 
dari neo-kapitalisme. Tanpa disadari penjajahan masih terus berlangsung dalam bentuk 
penjajahan mental dan ideologi. Diperlukan kesadaran dan kemauan politik untuk 
membongkar apa yang ada di balik dari berbagai permasalahan rumit yang dihadapi 
bangsa Indonesia dalam Era Globalisasi saat ini. 

Untuk itu diperlukan kesadaran kritis sebagai suatu strategi yang dapat 
melenyapkan penjajahan pikiran dengan mengagungkan martabat manusia dalam 
kehidupan dalam dunia global saat ini. Rupanya dalam kenyataan terpaan media yang 
mengandung hegemoni kebudayaan yang tersembunyi dalam kemajuan teknologi dan 
ilmu pengetahuan, tidak mudah dilawan karena semua berada dalam kemayaan realitas. 
Untuk itu perlu adanya transformasi pendidikan dan transformasi budaya untuk 
memunculkan paradigma baru dalam menanggapi masalah yang sulit tersebut. 

Pemikiran Edward Said tentang worldliness humanism merupakan tujuan ideal 
dengan menggunaan strategi kesadaran kritis, merupakan konsep teoritis yang tepat. 
Dengan demikian konflik global yang terjadi dapat dibaca secara contrapuntal untuk 
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menyemaikan keharmonisan di antara berbagai perbedaan kultural, perbedaan identitas, 
perbedaan politik-sosial-ekonomi dari manusiayang berada dalam dunia.  

D.  Kesimpulan 

Pemikiran Edward Said sangat jelas menunjukkan adanya  kekerlindanan  antara 
kesadaran kritis, humanisme dan globalisasi. Dalam globalisasi mencuat adanya 
penjajahan pikiran yang diakibatkan adanya hegemoni kebudayaan yang terus terjadi 
hingga saat ini melalui terpaan media massa dari negara yang memiliki kedigdayaan 
dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa-bangsa 
yang pernah mengalami penjajahan tidak merepresentasikan kebebasan bagi 
masyarakatnya. Mereka tetap dalam cengkeraman negara adikuasa, yang bentuknya 
bukan penjajahan fisik, atau penjajahan secara nyata seperti pada masa kolonial. 
Penjajahan berupa penjajahan pikiran, yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara.  

Worldliness humanism meniscayakan adanya kemerdekaan (freedom). Ini 
masalah yang tidak mudah digapai, karena identitas bersifat cair, terus berubah, dan 
‘menjadi’ (becoming). Kecairannya ini selalu bergulir menyesuaikan dengan dengan 
ruang  dan waktu, dan hal ini merupakan suatu keniscayaan akan adanya perubahan. Hal 
ini berarti bahwa kemerdekaan yang tak dapat lepas dari identitas dan perbedaan 
manusia, juga bersifat tidak stabil, berubah-ubah terutama dengan kuatnya pengaruh 
globalisasi dalam semua aspek kehidupan.  

Kesadaran kritis seyogyanya terus dikembangkan menjadi pola pikir untuk 
mengatasi permasalahan bangsa dan negara yang masih mengalami penjajahan pikiran 
dalam dunia global. Pemikiran ini mempengaruhi epistemologi berbagai kajian ilmu 
pengetahuan yang berkelindan dengan kemanusian, kepentingan, kuasa, ideologi, dan 
politik dalam globalisasi. Umat manusia senantiasa berada dalam proses menunggu 
lenyapnya penindasan, cengkeraman dari kedigdayaan politik dan ekonomi. sosial, dan 
budaya, yang merupakan tiwikrama2 dari kolonialisme yang pernah berlangsung ratusan 
tahun yang lalu. 

Gagasan Edward Said tentang worldlines humanism menjadi konsep kunci yang 
ditawarkan untuk memperbaiki suasana dan keadaan timpang hubungan antar manusia 
dalam skala nasional maupun global. Upaya penyadaran emansipatoris dari pemikiran 
Edward Said agar perbedaan identitas menjadi pijakan untuk menumbuhkan solidaritas 
dan rasa saling menghargai seperti yang terkandung dalam worldliness humanism. 
Strategi pencerahan dan emansipatoris memerlukan kesadaran kritis  untuk mewujudkan 
worldliness humanism. 

Satu pertanyaan kritis yang terus menggelitik dalam pikiran saya, apakah 
mungkin mencapai keharmonisan dalam dunia global ini dan mengharap semua pulau 
dan kontinental di bumi ini selalu terhubung dengan lautan yang yang menyatukannya. 
seperti metafor yang dinyatakan Hommi K. Bhabha dalam Boundaries, Differences, and 
Passages berikut:  

                                                 
2 Tiwikrama adalah [n] (1) pengubahan diri menjadi raksasa atau bentuk lain yang memiliki kelebihan 

(dipetik dari cerita perwayangan). (2) pengerahan segenap tenaga dan pikiran untuk menyampaikan 
maksudnya. Istilah tiwikrama digunakan dalam makalah ini untuk menyatakan bahwa kolonialisme 
pada masa lalu telah mengubah bentuknya menjadi lebih besar kekuatannya untuk tetap menyengkeram 
negara-negara yang kurang memliki keberdayaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 
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‘Islands, nations, communities, groups, individuals: lifewords of diverse ecologies 
and ethicalities, different cultures and customs, washed by the same sheet of water, 
but deeply, if fluidy, connected by the shared sea of history. 

Tetap menjadi pertanyaan bagi umat manusia, kapankah samudra sejarah yang 
menyambung perbedaan-perbedaan dalam planet kecil yang kita tempati dapat meng-
harmoniskan kehidupan manusia yang bermartabat tanpa adanya ketidakkadilan dan 
ketidakkemanusiawian? 
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LAMPIRAN 
 

Tabel 1. Kesadaran dan Kesadaran Kritis 
 

DANIEL 
DENNET 

Kesadaran manusia merupakan suatu misteri, yang 
tiada bisa hilang kecuali dilemahkan. 

KEN WILBER 

a. Pikiran, kesadaran, tubuh, dan dunia luar saling 
berelasi 

b. Manusia memiliki kemampuan untuk menyadari 
keseluruhan alam semesta, baik fisik maupun 
non-fisik memahami keragaman realitas 

c. Kesadaran maanusia menentukan mana yang 
hendak dipahami maupun mana yang tidak ingin 
dipahami 
 

KESADARAN 

M. MERLEAU 
PONTY 

a. Semua bentuk kesadaran bersifat perceptual 
persepsi  terkait erat dengan modus dasar cara 
kita berada di dunia 

b. Kesadaran manusia tak dapat melepaskan 
hubungan dengan dunia (Lebenswelt) Manusia 
berada dalam dunia (être-au-monde) 

c. Interdepensi antara kesadran dan realitas. 
 

EDWARD SAID 

 
a. Kesadaran Individual   kesadaran kritis 
b. Kesadaran  kritis adalah bagian dunia sosial yang 

sesungguhnya  
c. Kesadaran kritis dimiliki sebagai upaya 

memperkuat aspek budaya 
 

KESADARAN 
KRITIS 

LUKACS 

a. Analisis reifikasi secara radikal untuk mengubah 
segala yang manusiawi, mengalir, berproses, dan 
terhubung ke dalam obyek yang diputuskan dan 
diasingkan 

b. Hubungan subyek-obyek dan keadilan yang 
layak terhadap alasan hingga titik adanya 
keharmonisan subyek-obyek. 

c. Kesadaran bergerak dari alam obyek menuju 
alam teori 
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Tabel 2. Humanisme 

 

HUMANISME 

EDWARD SAID 

 
Worldliness  Humanism 
a. Humanisme dipandang dari subaltern (kelompok yang tertindas, 

termarjinalkan) 
b. Humanisme sebagai proses kritik diri dan pembebasan 
c. Humanisme Worldliness merupakan gagasan sekuler  (Said 

2004) 
d. Dipengaruhi pemikiran Giambattista Vico bahwa sejarah dunia 

dibuat oleh laki-laki dan perempuan; rumusan verum/factum  
(New Science.1923).  

e. Resistensi terhadap ketidakadilan, penindasan, dan 
ketidakmanusiawian  

 

CORLISS 
LAMONT 

 
Phylosophy of  Humanism 
a. Humanisme adalah gagasan netral tentang humanitas 
b. Nilai etis dan moral berfungsi dalam duniawi untuk mencapai 

kebahagian dan kebebasan 
c. Humanisme tak ada kaitan dengan ateisme atau teisme 
d. Humanisme sekuler tidak menolak agama  hanya 

memisahkan persoalan agama dengan persoalan dunia 
 

MARTIN 
HEIDEGGER 

 
Letter on Humanism 
a. Setiap manusia adalah manusia,  
b. Menjadi manusia, bukan inhuman 
c. Homo humanis, bukan homo barbaris 
d. Fürsorge –  dunia dihayati bersama orang lain 
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