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MELACAK BASIS EPISTEMOLOGI ANTONIO GRAMSCI1 

Oleh Made Pramono* 

 

Pengetahuan dan Kekuasaan 

 Ungkapan terkenal “knowledge is power” dari Francis Bacon di satu sisi 

mewakili refleksi dari zaman ke zaman – dan menjadi sunnatullah/hukum alam - dari 

tatanan kesalinghubungan antara sejarah perkembangan pemikiran manusia dengan 

realitas sosialnya. Namun keyakinan knowledge is power itu juga memacu manusia 

untuk mengusai, memanipulasi dan mengeksploitasi tidak hanya alam - pada dataran 

yang lebih rumit – tetapi juga sesama manusia. Maka, masih berangkat dari tesis 

knowledge is power tersebut, di antara atmosfir keberkuasaan suatu sistem ilmu dan 

peradaban – termasuk politik – selalu muncul letupan-letupan pemikiran yang “kiri”, 

di luar kemapanan, status quo yang mendominasi wacana publik. 

 Antonio Gramsci merupakan salah seorang pemikir “kiri”, karena sifat 

perjuangan dan garis pemikiran Marxian yang mengental dalam corak tulisan-

tuilisannya dalam memberdayakan penentangan terhadap rezim berkuasa waktu itu, 

dan konstruksi teori sosial-politiknya. Pemberdayaan seluruh sisa hidupnya (sebagian 

besar di penjara) dalam mengulas dan menafsirkan secara kritis pemikiran 

pendahulunya maupun suasana sosial-politik di zamannya, mensyaratkan kapabilitas, 

keberanian dan kepekaan yang harus berhadapan dengan dinding-dinding kekuasaan. 

Dalam hal ini, permasalahan integritas diri dan lebih dalam lagi, akar pengetahuan 

                                                           
1 Dalam buku Listiyono Santoso, dkk, 2003, Epistemologi Kiri, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 
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yang dimiliki dan diabdikan dalam menatap cakrawala politik di zamannya dan 

dalam mengkritisi kekuatan dan kelemahan konsep dan pemikiran sebelum dan 

sezamannya - khususnya garis Marxian - memiliki signifikansi filosofis dalam rangka 

“membaca secara mengakar” potret pemikirannya yang tersebar dalam karya-

karyanya. Ini merupakan pintu masuk epistemologi. 

 Pertimbangan urgensi eksplorasi komprehensif dan radikal dari epistemologi 

Gramsci yang “kiri” setidaknya didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, 

hubungan dialektik antara epistemologi dan kebudayaan (termasuk politik) yang 

secara konkret individual bisa ditafsirkan sebagai hubungan eksistensial, mengangkat 

pemikiran dan tindakan seorang subjek/tokoh pada dataran epistemologis yang 

menelanjangi jangkauan, sebab, sumber, efektivitas, akibat dan pola pengetahuan dan 

pemikirannya. Kedua, semakin disadarinya nilai penting epistemologi sebagai sarana 

kritik dan daya pencipta peradaban atau realitas sosial.1 Ketiga, rekonstruksi dan 

kontekstualisasi epistemologi sebagai hal penting dalam refleksi wacana kritis suatu 

pemikiran atau pengembangan prisnip-prinsip yang diaplikasikan dalam kehidupan 

nyata. Keempat, asal-usus filsafat Gramsci adalah penafsiran realitas dengan tradisi 

Marxian; dan dalam anggapan tradisi Marxian, epistemologi adalah pertanyaan 

praktis, bagaimana dunia dapat dipahami, dan ini terjawab hanya melalui kerja. 

Kelima, eksplorasi epistemologi seorang tokoh – apalagi dalam hal pemikiran politik 

– niscaya melibatkan pembacaan, penafsiran dan analisa ulang sejarah di zaman 

hidupnya tokoh tersebut, dan ini pada gilirannya membentuk interpretasi baru yang 

lebih kaya dan bernuansa. Dalam menafsirkan realitas, Gramsci tidak hanya sekedar 
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wacana historis, tapi bisa menjadi inspiratif, bahkan menjadi spirit dalam arti filosofis 

sampai politis-praxis. 

   

Sekilas Biografi Gramsci2 

 Gramsci lahir di Sardinia, Italia, pada tanggal 22 januari 1891 sebagai anak 

keempat dari tujuh bersaudara yang sejak lahir berpunggung bungkuk yang 

membuatnya rapuh menghadapi kemiskinan dan penderitaan. Ia tumbuh dengan 

tekanan psikologis, introvert dan paranoid pada penyangga tubuhnya.  Keluarganya 

tergolong kelas bawah, meskipun tidak miskin. Ayahnya pada tahun 1897 dihukum 

atas tuduhan kecurangan ‘administratif’. Ketika bebas ia tak punya kerja lagi 

sehingga keluarga itu hidup dalam kemiskinan. Tahun 1903 Gramsci harus 

meninggalkan sekolah dan bekerja membantu ekonomi keluarganya. Dengan segala 

susah payah, Gramsci bisa melanjutkan pendidikannya kemudian, bahkan sampai 

masuk kuliah dan berkenalan dengan bacaan dan aktivitas politik kelompok 

sosialisme. Ketika situasi Cagliari - kota tempat ia sekolah - memburuk, Gramsci 

mulai menyadari sejarah masyarakatnya. Ia mulai rajin membaca pamflet sosialis 

daan buku sejarah untuk mendapat perspektif situasi saat itu. 

 Tonggak perubahan hidupnya bermula di Universitas Turin tempat ia kuliah 

dari beasiswa yang pas-pasan. Di sana ia berkenalan dengan tokoh-tokoh penting, 

baik akademisi maupun politisi. Terutama dari Benedetto Croce, “Godfather” 

lingkungan intelektual Italia masa itu, Gramsci sangat terpengaruh dan terbuka 

matanya terhadap dunia.  
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Konflik ‘Utara’ dan ‘Selatan’ – yang melahirkan “Selatanisme” dari kemelut 

kebijakan ekonomi di Turin seusai ia kuliah - menjadi semangat Gramsci dalam 

ekspresi politiknya. Di tahun 1913 pertama kalinya ia berhubungan dengan gerakan 

sosialis di Turin. Setelahnya, ia juga aktif di jurnalistik (di mingguan Partai Sosialis 

“Jerit Tangis Rakyat” dan Avanti), sebagai editor, kolumnis dan analis. 

Di tahun 1917 setelah pemberontakan tiba-tiba di Turin oleh para pekerja dan 

ditahannya sebagian besar pemimpin sosialis, Gramsci terpilih sebagai Komite 

Sementara Partai Sosialis. Gerakan perlawanan ini berlanjut, dikenal dengan gerakan 

Dewan Pabrik di Turin. Ini membawa Gramsci untuk mempertimbangkan kembali 

pandangannya terhadap Lenin dan Revolusi Rusia.  

Mei 1919 mendirikan jurnal L’Ordine Nuovo yang sekaligus menjadi organ 

Dewan Pabrik, di mana ide-ide politik Gramsci diluncurkan dan berperan penting 

dalam persiapan revolusi. Januari 1921 Partai Sosialis pecah, dan kemudian berdiri 

Partai Komunis Italia. Gramsci terpilih sebagai pengurus pusat. Di situ ia 

berseberangan dengan sekretaris umumnya, Bordiga, seputar konsep tentang Fasisme 

yang bagi Gramsci bukan cuma sangat berbahaya, namun juga cenderung untuk 

berkuasa. Fasisme adalah gerakan politik yang didirikan mantan pemimpin Sosialis 

Benito Mussolini (Mussolini pada oktober 1922 ditunjuk sebagai perdana menteri, 

dan Fasismepun ikut menenggak kekuasaan).  

Fasis Italia ini pada tahun 1926 memberangus semua publikasi kekuatan 

politik kiri, dan Gramsci-pun, yang saat itu baru dua tahun menjabat sekretaris jendral 

PCI (Paratai Komunis Italia), ditangkap dan dipenjara, tepatnya 8 November 1926. 
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Meskipun ia diisolasi dari kegitan luar, namun temannya di Inggris mengirim buku-

buku kepadanya .  

Gramsci pernah mengatakan kepada adik iparnya melalui surat bahwa ia ingin 

membuat karya intelektual yang akan menjadi fur ewig, maksudnya kehendak tanpa 

pamrih yang itu berarti historis, ilmiah (dua kata yang selalu sinonim baginya sejak 

ilmu dipahami sebagai analisis historis-materialis). Beberapa kali pindah penjara, 

baru pada Januari 1929 ia memperoleh ijin menulis. 8 Februari 1929 adalah hari 

pertama Prison Notebooks: suatu ekspresi intelektual yang menyumbang besar bagi 

debat Marxisme, dan meletakkan kerangka dasar dan perspektif baru dalam 

memahami masalah dan menciptakan revolusi sosialis di Italia dan dunia modern 

lain. 

Gramsci meninggal  pada 27 April 1937 setelah lama menderita sakit (terakhir 

mengalami pendarahan otak). Sepuluh tahun kemudian kumpulan surat-surat Gramsci 

dari penjara diterbitkan dan berlanjut dengan terbitnya karya-karya monumental 

Gramsci.   

Dari latar belakang kehidupan Gramsci di atas, bisa dilacak dasar 

epistemologi pemikirannya dari sisi lain. Dunia – situasi sosial politik dan konsepsi 

dari pemikir pendahulunya -  dipahami dalam kerangka “cara berada” Gramsci. 

Maksudnya, kondisi umum kehidupannya yang berangkat dari strata kelas menengah 

ke bawah yang didukung riwayat pendidikan dan aktivitas politiknya, membentuk 

konstruksi epistemologis yang kental dengan paduan kecerdasan teoritik dan 

kecerdasan keterlibatan dalam membaca realitas dan merekonstruksi paham tentang 
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itu. Kebesaran namanya tidak didapat dari melulu tafsir akademis atau sebaliknya, 

tragedi kehidupan dan politiknya, namun hubungan yang penuh dari keduanya. 

Alhasil, sosialisme yang diperjuangkannya berbasiskan pada kesadaran kritis, di 

mana pada titik akhirnya selalu terbaca tawaran-tawaran solutifnya, baik dalam 

membangun kerangka kerja revolusi sosialisme di Italia pada khususnya, maupun 

interpretasi rekonstruksional atas tradisi Marxisme. Sekalipun pada 20 tahun 4 bulan 

15 hari sisa hidupnya di penjara dia terpisah secara fisik dengan realitas politik di 

luar, namun justru di masa itu pulalah terbangun kreativitas dan eksplorasi wacana 

yang jernih dan monumental.  

 
Rekonstruksi Marxian 

 Gagasan politik Gramsci bisa dicari akar historisnya dalam perdebatan 

panjang tentang kekuasaaan negara sejak zaman Yunani Kuno, dan meruncing pada 

konstruksi Karl Marx tentang masyarakat dan sejarah dengan materialisme 

historisnya. Tentu saja, keberadaan Gramsci sebagai politisi juga mempengaruhi 

teori-teorinya dalam interaksinya dengan realitas sosial. 

 Secara konseptual, Gramsci merasa terpanggil untuk terlibat dalam 

mengkritisi dan menawarkan solusi-solusi dari kebuntuan realitas praktis 

materialisme historis Marx yang deterministik-mekanistik dalam merumuskan hukum 

perkembangan masyarakat. Sangat sulit untuk langsung menyimpulkan penafsiran 

Gramsci melalui karya-karyanya dalam Notebooks yang terpisah-pisah. Gramsci 

merekonstruksi pemikiran Marx dan penerus-penerusnya terutama dalam dua titik 

utama: paham ekonomisme dan paham kenegaraan. 
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 Marxisme klasik yang dikembangkan Marx dan Eangels, tidak berhasil 

merumuskan sebuah teori politik yang mamadai. Dalam prakteknya, pendekatan 

terhadap politik di mana institusi-institusi politik cenderung dilihat sebagai cerminan 

dari struktur ekonomi, jauh lebih berpengaruh dari pada pendekatan kedua, di mana 

ekonomi tidak menjadi panglima penentu dalam independensi negara. Inilah cacat 

utama Marxisme klasik, yang menghalangi pemahaman memadai akan watak 

dominasi kapitalis3. 

 Salah satu bentuk ekonomisme ini (sebagai tafsiran terhadap Marxisme bahwa 

perkembangan politik merupakan wujud dari perkembangan ekonomi) adalah bahwa 

sejarah memiliki gerakan tersendiri, terlepas dari kehendak manusia, yang berasal 

dari pertumbuhan kekuatan-kekuatan produksi yang terus berlangsung. Ini 

merupakan konsekuensi dari inti pandangan yang mengatakan bahwa perkembangan 

masyarakat ditentukan oleh bidang produksi, yang berangkat dari materialisme 

historis Marx dan Engels tentang hukum perkembangan masyarakat yang mengikuti 

hukum materialisme dialektis sebagai dasar ontologisnya.4 Pendekatan ekonomisme 

ini tercermin dalam penggunaan yang luas metafor ‘struktur dasar dan struktur atas’. 

Perkembangan yang berarti signifikan dipahami sebagai perkembangan yang 

berlangsung dalam struktur dasar ekonomi tersebut, sementara perjuangan politik 

hanya dianggap sebagai bagian dari struktur atas yang dibangun di atas struktur 

dasar.5 Basis struktur pada formasi sosial menentukan sekali bangunan atasnya. 

Dengan kata lain, bangunan atas adalah cermin dari keadaan struktur bawah. 
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 Konsep Marxian tentang masyarakat sipil sebagai “momen” struktur dapat 

dipandang sebagai titik keberangkatan analisa Gramsci. Namun Gramsci 

memperkenalkan tradisi baru: masyarakat sipil dalam konsep Gramsci tidak berada 

pada “moment” struktur, melainkan pada superstruktur. Superstruktur dibaginya 

menjadi dua bagian: masyarakat sipil, didefinisikan sebagai kumpulan organisme 

yang lazim disebut “privat”, dan “masyarakat politik” atau “negara”. Kedua tingkatan 

ini berkesesuaian dengan fungsi hegemoni, yang dilaksanakan kelompok dominan di 

seluruh masyarakat, dan juga “dominasi langsung” yang diekspresikan melalui negara 

dan pemerintahan “yuridis”.6 
 

Mengkritik Objektivisme7 

 Pasca Marxisme klasik, dalam diskursus Marxisme muncul kecenderungan 

baru yang menonjolkan pendekatan berdasarkan “superstruktur ideologis” sebagai 

variabel kunci dalam menganalisa negara dan masyarakat. Kecenderungan yang 

dipelopori para intelektual Kiri Baru tersebut juga melahirkan kesangsian terhadap 

asumsi Marxisme klasik, bahwa kesadaran manusia merupakan hasil dari kondisi-

kondisi material objektif (hubungan-hubungan produksi). Penekanan terhadap faktor 

subjektif ini didasarkan pada penafsiran ajaran Marx tentang keniscayaan keruntuhan 

kapitalisme. Di sinilah Gramsci mengambil peran. 

 Materialisme merupakan salah satu kutub pemikiran filsafat yang berangkat 

dari persoalan fundamental hubungan pemikiran ke keberadaan, atau dari kesadaran 

ke materi. Di abad 19 perkembangan materialisme ini tampil secara vulgar. Gramsci 

mencermati ini sebagai suatu kecenderungan Positivisme Marxian yang bila 
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dikembangkan secara logika akan membawa pada skeptisisme.8 Bila itu terjadi, maka 

kesimpulannya adalah bahwa pengetahuan itu tidak mungkin dan tak terungkap. 

Salah satu perwujudannya adalah positivisme yang hanya menyerahkan tugas 

epistemologi pada disiplin ilmu lain, yang menemukan puncaknya pada ilmu-ilmu 

alam dalam kefanatikan objektivisme. 

Dalam Marxisme, positivisme ini berdampak mendalam dan praktis. Ia 

menyingkirkan dialektika yang sejati. Positivisme mengkonsepkan manusia bukan 

sebagai penggerak aktif dari peristiwa tetapi ditentukan oleh peristiwa itu. Dalam hal 

ini Gramsci mengatakan bahwa positivisme bertujuan untuk menurunkan ‘secara 

eksperimental’ hukum-hukum evolusi masyarakat manusia.9 

Gramsci mengusulkan kembali ke refleksi transendental sebagai jalan keluar 

dari kebekuan objektivisme seperti itu. Maksudnya adalah untuk meluaskan 

pengetahuan melalui batasan legitimasinya yang dibatasi oleh perluasan praxis pada 

hal-hal yang ada secara a posteriori.  

Perhatian Gramsci terhadap objektivisme ini dipengaruhi oleh gerakan neo-

Hegelian setempat. Menurut Gramsci, filsafat yang mengutamakan idealisme Jerman 

secara khusus ditandai dengan suatu kebekuan mengenai peranan subjektivitas dan 

kesadaran. Namun menurut Gramsci: 

It is surprising that there has been no proper affirmation and development 
of the connection between the idealist assertion of the reality of the world as 
a creation of the human spirit and the affirmation made by the philosophy of 
praxis of the historicity and transcience of ideologies...10 
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Persoalan filosofis pada pemikiran Gramsci, sesungguhnya, berakar pada 

kritik Gramsci tentang objektivisme ini. Persoalan tersebut secara ringkas dijelaskan 

sebagai berikut. 

Objektivisme dapat dilacak kembali pada pikiran awam yang naif dan tidak 

kritis. Objektivisme memiliki nilai pragmatis terbatas, namun sebagai suatu 

kepercayaan ia adalah doktrin yang dogmatis yang pada akhirnya bersumber pada 

agama walaupun saat ini kepercayaan dan agama terpisah.11  

Sikap yang diambil oleh objektivisme ini adalah langkah mundur karena ia 

membawa ke suatu gambaran tentang alam yang bebas dari pengetahuan subjek. 

Namun seperti kata Gramsci: 

Apakah itu berarti bahwa di sana dapat muncul objektivitas di luar manusia 
dan sejarah? Siapa yang akan menempatkan dirinya dalam hal ‘titik pijak 
kosmos dalam dirinya sendiri’ dan apakah artinya suatu titik pijak itu? Ia 
dapat saja dipelihara, bahwa di sini ada masalah tentang konsep Tuhan, 
secara persis dalam konsepsi mistiknya dari Tuhan yang tidak diketahui.12 

 

Bagi Gramsci, ada satu kesamaan dari tradisi objektivisme Aristotelian dan 

‘thing-in-itself’ Kantian. ‘Thing-in-itself’ Kant adalah merupakan tradisi dari dunia 

objektif. Pandangan Gramsci memperlihatkan suatu ketergantungan logika dari hal-

hal yang telah diberikan secara a posteriori pada manusia dan juga kesadaran 

manusia. Manusia adalah salah satu makhluk yang menyatakan mengerti tentang 

objektivitas. Seperti Marx, Gramsci melihat perjuangan untuk memenuhi kebutuhan 

sebagai dasar seluruh aktivitas manusia, sebagai basis segala hubungan manusia 

dengan ‘dunia objektif’. Tetapi berbeda dengan Kant, Gramsci tidak kembali ke 

penalaran teoritis murni yang memiliki kategori tetap untuk mendukung objektivitas. 
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Gramsci kembali kepada logika manusia yang berada di dunia, logika kebutuhan 

manusia, logika tentang praxis. Jadi, kondisi praxis adalah selalu kondisi objektivitas 

dari kemungkinan pengetahuan. Melalui praxis, dunia dihadirkan pada kita. 

 
 

Epistemologi Praxis 

 Pembicaraan tentang filsafat praxis13, ditempatkan Gramsci dalam satu sub 

judul tersendiri dalam Selection From Prison Notebooks. Gramsci mengaitkan 

pandangan filsafatnya selalu dengan gagasan politik dan sejarah. Tulisan berikut ini 

merupakan sebagaian dari saduran bebas dari karyanya tersebut. 

 Praxis, dalam konteks Marxian bukan hanya merupakan basis dari proses 

kognitif, namun juga kriteria yang menentukan dari pengetahuan yang sesungguhnya. 

Hubungan-hubungan indivuidu-individu dengan objek kebutuhannya tentu tidak 

selalu persis antara yang satu dengan lainnya. Kebutuhan sekelompok individu secara 

umum mungkin bisa sama walaupun secara spesifik ia berbeda. Namun yang 

terpenting adalah melihat objektivitasnya, yang bagi Gramsci, tidak diciptakan oleh 

pikiran-pikiran individu, yang berada dalam posisi solipsis, namun terbangun sebagai 

obyektivitas oleh kegiatan praktek manusia yang ‘bersatu dalam sebuah sistem 

budaya’ (unified in a cultural sysem).14 

 Epistemologi Gramsci bukan berbasiskan pada suatu fenomenalisme. 

Meskipun bagian utuh dari dunia tak pernah terlihat, namun tak berarti eksistensi 

objektifnya ditolak. Pengetahuan itu diketahui sebagai hasilnya entah langsung atau 

tak langsung melalui hegemoni yang bekerja pada pikiranku dan dalam produksi 

pandangan duniaku. 
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 Objektif selalu bermakna ‘objektif secara manusia’ yang sangat tepat sesuai 

dengan ‘subjektif secara historis’: dengan kata lain, objektif dapat berarti ‘subjektif 

universal’. Manusia mengetahui objektivitas sejauh ia sebagai pengetahuan adalah 

nyata bagi seluruh ras manusia yang secara historis bersartu dalam kesatuan tunggal 

sistem budaya. Namun proses penyatuan hiostoris ini  mengambil tempat melalui 

lenyapnya kontradiksi internal yang  mencabik-cabik masyarakat manusia, sementara 

kontradiksi-kontradiksi ini adalah syarat bagi pembentukan kelompok-kelompok dan 

bagi kelahiran ideologi-ideologi yang secara universal tidak konkret namun hanya 

sementara dihadirkan oleh asal-usul praktik dari substansi mereka.15 

 Kenyataan tidak muncul dengan sendirinya, dalam dan bagi dirinya sendiri, 

namun hanya dalam hubungan historis dengan manusia yang mengubahnya. Objektif, 

berarti realitas objektif yang telah ditentukan oleh seluruh manusia, yang independen 

dari sudut pandang khusus atau kelompok. Intinya, Gramsci mengatakan bahwa 

dibutuhkan suatu asumsi tertentu mengenai sifat ‘objektif’ dari  pernyataan-

pernyataan tentang realitas. Ini bukan merupakan hipotesis empirik, yang berdasarkan 

seperangkat fakta independen yang berada di luar kesadaran manusia. Karena alasan-

alasan itu, dibutuhkan kriteria tertentu untuk menentukan fakta-fakta tersebut. 

Pemecahannya harus bersifat bersifat epistemologis, dan meletakkan batasan-batasan 

terhadap rasional atau tidaknya sebuah keyakinan. 

 Sejarah pengetahuan manusia tentang dunia secara progresif membaik, dan 

pada akhirnya akan disatukan dalam satu sistem budaya tunggal. Berbagai 

kontradiksi dan ketidaksesuaian yang ada sekarang antara sistem-sistem kepercayaan 
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yang berbeda bersumber secara praktis dan ‘kontradiksi internal yang mencabik-

cabik masyarakat manusia’. Dengan demikian ‘perjuangan objektivitas’ ipso facto 

merupakan bagian dari perjuangan kelas’ untuk membebaskan diri dari ideologi 

parsial dan ‘palsu’ dan mencapai ‘penyatuan budaya ras manusia’.  

 Demikianlah, pada akhirnya filsafat Gramsci menolak materialisme vulgar 

(seperti materialisme mekanis dan metafisik), saintisme, dan lain-lain. Ia menolak 

bahwa materialisme historis itu terdiri dari ‘keyakinan besi tentang hukum-hukum 

perkembangan sejarah objektif yang menyerupai hukum alam’. Semangat Marxisme 

hanya dapat hidup dengan mengelaborasi ‘struktur budaya pasif’, yang terbungkus 

dalam konsep hegemoni dan masyarakat sipil.16 

 
Akar-Akar Perlawanan … 

 Bagi Gramsci, politik bukanlah sekedar cara untuk mencapai kekuasaan, 

tetapi lebih dari itu, politik adalah bagaimana kita mampu mengakomodasikan semua 

kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam sebuah aktivitas 

yang mempunyai sinergisitas.  

Negara adalah alat untuk menjamin kedudukan kelas atas yang fungsinya 

secara politik meredam usaha-usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari 

penghisapan oleh kelas atas. Sedangkan “superstruktur ideologis” – istilah Marxis 

bagi pandangan moral, filsafat, hukum, agama, estetika dan lain sebagainya - 

berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu.17 Pendekatan 

ini disebut juga sebagai determinisme ekonomis, yang intinya “bukan kesadaran yang 

menentukan eksistensi sosial, tetapi eksistensi sosial yang menentukan kesadaran”.18 
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Gramsci melihat bahwa determisnisme mekanis-ekonomis ini cenderung 

menumbuhkan sikap pasif dengan menunggu keruntuhan ekonomi yang tak 

terhindarkan dan ini melemahkan munculnya inisiatif politik dari gerakan buruh. Hal 

ini dapat menjadikan gerakan tersebut tidak berdaya dalam menghadapi krisis politik, 

dan merupakan salah satu sebab runtuhnya partai-partai Second International pada 

tahun 1914.19 Sementara selama ini terdapat asumsi yang sangat kuat bahwa untuk 

melakukan perubahan pendekatan yang sifatnya ekonomistik menjadi variabel paling 

penting serta signifikan untuk proses perubahan dalam pandangan Marxisme.  

Di sinilah letak perbedaan yang signifikan dari pokok pikiran Gramsci dengan 

Marxis lainnya. Untuk sebuah proses perubahan tidak hanya cukup melakukan 

perbaikan-perbaikan (sistem) perekonomian saja. Tetapi lebih dari itu, kemampuan 

untuk mencandra serta memformulasikan tatanan sosial serta budaya masyarakat 

untuk membangun sebuah pemahaman terhadap struktur sosial dan tradisi yang 

berkembang, kemudian melakukan pengorganisasian dengan memahami karakteristik 

dari kelompok tersebut. Pendekatan ekonomistik tidak harus selalu menjadi 

fundamen perubahan. 

Krisis ekonomi kapitalistik, yang pada hakikatnya tidak menghancurkan 

sistem kapitalisme itu sendiri – seperti yang diharap-harapkan dalam konsep 

determinisme-mekanis materialisme historis Marxian – bermuara pada pembenahan-

pembenahan sistemik yang nyaris otomatis. Perangkat utama sistem kapitalis untuk 

itu adalah kesadaran tentang urgensi pemenuhan kebutuhan yang sudah sedemikian 

ketat ditaburi konsep-konsep ekonomi kapitalistik: arus modal, upah buruh, jalinan 
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produsen-konsumen yang semakin saling terikat, dan lain-lain. Tetapi krisis ekonomi 

kapitalistik ini akan mengoyak-oyak antinomi subjek-objek, karena akan 

mengakibatkan krisis kesadaran semu masyarakat. Kaum borjuis akan memahami 

krisis ekonomi sebagai chaos, sebuah dialektika antara kepentingan kelas borjuis dan 

kesadaran kelas kaum proletar. Karena itu, kaum borjuis menganggap penting arti 

reifikasi, agar tak terjadi revolusi kaum proletar, dan sistem kapitalisme 

terselamatkan.  

Basis epistemologis dari materialisme dialektis sebenarnya harus 

berorientasikan pada tujuan penyadaran. Apa yang dilakukan Gramsci dengan 

mengetengahkan konsep intelektual organik dan hegemoni adalah  merupakan cermin 

upaya pembenahan sistemik yang berangkat dari basis epistemologi itu, yang 

mencoba mengatasi problematika kesadaran semu, fetisisme, yang merasuki segala 

sendi keseharian manusia kontemporer. Setidaknya, meskipun berangkat dari suasana 

politik yang terfokus pada represivitas Mussolini, Gramsci menyusup ke dalam 

wilayah filsafat dengan menggugah kesadaran baru dengan menggunakan intelektual 

organik, sebagai harapan utama, dan hegemoni, sebagai tema penyadaran.  

Bagi Gramsci, semua orang punya potensi intelektual. Ada dua macam 

intelektual: intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional 

berkutat pada persoalan yang bersifat otonom dan digerakkan oleh proses produksi. 

Intelektual oraganik memiliki kemampuan sebagai organisator politik yang 

menyadari identitas dari yang diwakili dan mewakili.20 Intelektual tradisional 

melakukan aktivitas intelektual kurang lebih karena faktor ekonomi. Sementara 
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intelektual organik mempunyai kemampuan sebagai organisator, meskipun pada saat 

yang sama bisa jadi seorang borjuis.21 Setiap anggota partai harus dianggap sebagai 

seorang intelektual, meskipun tingkat kependidikannya bukanlah syarat pokok. Yang 

penting adalah fungsi kepemimpinan dalam organisasi, yaitu fungsi pendidikan dan 

intelektual.22 

Gramsci berpendapat, bahwa jika kelas pekerja ingin beranjak dari kelas 

rendah untuk mengambil alih kepantingan bangsa, dan membangun kesadaran politik 

melalui reformasi moral dan intelektual yang menyeluruh, mereka harus menciptakan 

kelas intelektual organiknya sendiri. Namun proses penciptaan intelektual ini 

berlangsung lama, sulit, penuh dengan pertentangan, di mana kesetiaan masyarakat 

benar-benar diuji.23  

Titik tekan deskripsi Gramsci tentang intelektual organik itu tak terdapat pada 

kefasihan bicara, penampilan dan semacamnya, tetapi dalam partisipasi aktif dalam 

kehidupan praktis, sebagai pembangun, organisator, penasihat tetap, namun juga 

unggul dalam semangat matematis yang abstrak.24  

Reformasi moral dan intelektual adalah bagaimana organisator tersebut 

mampu untuk konsisten dengan jalan sosialisme yang diharapkan Gramsci, dan untuk 

mencapainya maka harus dilakukan hegemoni. Inilah kiranya cerminan konsepsi 

epistemologis Gramsci yang berorientasi pada tujuan penyadaran, yang menggunakan 

pendidikan sebaga7i sarana utamanya. 

Namun demikian, logika Gramsci untuk mewujudkan masyarakat sosialis 

dengan merubah tatanan masyarakat kapitalis, dengan melakukan hegemoni, justru 
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akan menjadi jebakan. Doktrinasi seperti apa, yang bisa dilakukan untuk mewujudkan 

tatanan masyarakat dari berbagai kelompok kepentingan yang menyetujui serta 

memberi dukungan tanpa syarat. Apalagi proses pembentukan kesadaran tersebut 

adalah untuk membebaskan dari penindasan melalui pendidikan partisipatoris. 

Radikalisme yang terbentuk bisa terkristal menjadi ideologi ketika tak ada jalan lain 

dalam melakukan perubahan seperti yang dicita-citakan.25 

Yang terjadi adalah interrelasi, kesalinghubungan yang dialektis, sambung 

menyambung. Gramsci mempercayai bahwa intelektual berperan penting untuk 

menggugat jerat ideologis itu. Para intelektual harus mampu membongkar 

kepercayaan dan sentimen populer yang hidup di massa rakyat, dan pada gilirannya 

diharapkan mampu menciptakan sebuah peluang “sejarah baru” agar kebohongan tak 

terulang. Inilah yang dinamakan “blok historis” oleh Gramsci. 

Blok historis digunakan Gramsci untuk menunjukkan cara yang dilakukan 

kelas hegemonik dalam memadukan kepemimpinan kelompok sosial dalam 

masyarakat sipil dengan kepemimpinan dalam masyarakat produksi. Proses 

perubahan revolusioner mencakup kehancuran blok historis yang dibangun kelas 

kapitalis dan penggantian blok tersebut dengan blok historis baru yang dibangun 

kelas pekerja.26 

Terlepas dari itu, pandangan Gramsci tentang intelektual ini bisa dibaca 

sebagai penanaman semangat perubahan yang bertumpu pada aspek kognisi yang 

tanggap terhadap realitas. Basis epistemologinya terbaca sebagai daya cipta yang 

terus menerus berhubungan secara dialektis dengan suasana sosial-politik di 
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zamannya. Individu intelektual yang diharapkan menjadi organisator menuju 

masyarakat sosialisme yang dicita-citakan Gramsci tidak hanya individu yang 

sekedar reaktif, namun memiliki petualangan pendalaman keadaan sekelilingnya 

dalam wadah prinsip-prinsip politik yang mapan, dalam upaya merubah kemapanan 

kapitalistis dan represivitas fasisme Mussolini. Epistemologi dalam hal ini bertindak 

sebagai sarana kritik dan sekaligus daya kreasi dari mulai kultur berpikir sampai 

dengan pemberdayaan sistemik-ideologik. 

Salah satu hal yang selalu muncul dalam catatan politik Gramsci adalah 

gagasan menumbuhkan massa rakyat untuk mengorganisir diri. Yoseph V. Femia27, 

mengungkapkan hal ini: “pentingnya massa memiliki kesadaran kritis dan perang 

budaya maupun ideologis. Hal ini dalam berbagai tingkatan merupakan pusat 

perhatian Gramsci terus menerus”. Pusat perhatian Gramsci adalah menciptakan 

kesadaran kritis dan menciptakan perang budaya dalam lingkup masyarakat dan 

kekuasaan negara. Gramsci tampaknya begitu yakin bahwa kesadaran akan muncul di 

kalangan massa rakyat untuk membuat sebuah kehendak kolektif yang akan mampu 

menandingi kekuasaaan yang otoriter. Ide ini dapat dibaca dalam catatannya tentang 

gagasan-gagasan politik Machiavelli: 

Throughout the book, Machiavelli discusses what the Prince must be like if 
he is to lead a people to found a new State; The argument is developed with 
rigorous logic, and with scientific detachment. In the conclusion, 
Machiavelli merges with the people, becomes the people; not, however, 
some “generic” people, but people whom he, Machiavelli, has convinced 
by the proceding argument – the people whose consciousness and whose 
expression he becomes and feels himself to be, with whom he feels 
identified.28 

 



89 
 

Demikianlah, Gramsci meyakini keniscayaan yang akan datang dari massa 

rakyat dalam mewujudkan a new State. Kesadaran kritis dan kolektif ini merupakan 

musuh laten kekuasaan. Meskipun demikian, perspektif menuju tatanan baru ini 

(sebagai sebuah bentuk dorongan dasariah reformasi politik) tidak ditentukan oleh 

faktor determinan tunggal, namun majemuk. Ini mengikutsertakan kajian sejarah, 

ekonomi, antropologi, dan terutama praksis politik di mana berperan kesadaran dan 

pemahaman manusia atas struktur kekuasaan itu sendiri.  

Sebagai konsekuensi logisnya, pemnbahasan tentang ideologi layak untuk 

dieksplorasi di sini. Kondisi masyarakat yang terus berkembang, membutuhkan 

analisis pemikiran yang jernih dan komprehensif. Di sinilah peran intelektual organik 

dibutuhkan untuk melihat dan membentuk ideologi yang mampu berjalan secara 

linear serta mampu untuk melakukan dan mengikuti perubahan. Pendekatan yang 

sifatnya historis diperlukan dalam rangka hal itu, tidak hanya pada tataran aktivitas 

motoris, namun juga kognitif-psikologis. Bagi Gramsci, ideologi dimaknai bersifat 

historis (historically organics ideology).29 

Ideologi harus menjadi suatu kesadaran kolektif yang mampu 

mengakomodasikan kepentingan kelompok lain dan menarik kelompok lain itu ke 

kelompok “penghegemoni”. Terlihat di sini bias kepentingan kekuasaaan. Tujuan 

sosialisme Gramsci adalah terbentuknya masyarakat sosialis itu sendiri. Maka, 

kelompok atau partai sosialis harus menjadukan dirinya inklusif serta mampu 

melakukan perubahan kontinyu.  
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Pengetahuan, dalam keyakinan Gramsci, selalu terpaut erat dengan momen 

politik. Wilayah filsafat dan praksis politik terkait erat dengan sejarah. Dalam makna 

inilah “blok historis” yang diketengahkan Gramsci diterima. Gramsci mencoba 

memadukan intelektual, hegemoni, dan pemahaman filosofis akan dunia sosial politik 

serta proses sejarah dalam kerangka umum memetakan, mengkritisi, mendobrak dan 

me”revolusi” kekuasaan. Secara epistemologis, hal ini tidaklah mengherankan, 

mengingat proyek Gramsci yang berhaluan Marxis jelas tidak bisa melepaskan diri 

dari tanggung jawab kognitif-intelektif dalam mengusung pengalaman indera, akal 

budi dan bahkan “intuisi” sekalipun untuk memaknai realitas sosial, politik, ekonomi, 

budaya maupun keberagamaan ke panggung dialektika dan materialisme sejarah.  

Salah satu pandangan Gramsci yang cukup dominan adalah tentang hegemoni 

yang merupakan ide sentral, orisinil dalam teori sosial dan filsafatnya. Sebelumnya, 

konsep ini belum menjadi sesuatu yang sentral dalam teori Marxis.30 Dasar 

epistemologis Gramsci dalam hegemoni ini  bisa diasalkan dari konsep kesadaran. 

Suatu pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara 

terselubung, pembiasaan maupun dengan pemaksaan (doktrinasi) ke dalam atmosfir 

kesadaran kolektif-massif, memunculkan kesadaran yang relatif baru. Sumber 

pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok, tidak selalu mudah 

ditebak asalnya, bisa jadi kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap 

dalam masyarakat, merupakan suatu program “hegemonik” yang ditanamkan subjek 

kelompok tertentu. Mari kita telusuri lebih jauh. 
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Konsep Hegemoni dari Gramsci ini diambil secara dialektis lewat dikotomi 

tradisional karakteristik pemikiran Italia dari Machiavelli (kekuatan, force) sampai 

Pareto (persetujuan, consent), dan juga Lenin (strategi). Teori Gramsci tentang 

hegemoni merupakan langkah maju dalam rangka menyelamatkan Marxisme itu 

sendiri dari definisi yang pasif tentang revolusi.31 Teori hegemoni ini sesungguhnya 

merupakan kritik implisit terhadap reduksionisme dan esensialisme yang melanda 

banyak penganut Marxisme dan juga non-Marxian. Reduksionisme dan esensialisme 

adalah paham yang mereduksi dan menganggap esensi sebagai sebuah entitas tertentu 

sebagai kebenaran mutlak dan doktrin yang sepenuhnya benar.32 Ekonomisme adalah 

salah satu wujud krusial penerapan paham reduksionisme dan esensialisme dalam 

Marxisme klasik. 

 Hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial-politik, dalam 

terminologi Gramsci disebut ‘momen’ di mana filsafat dan praktek sosial masyarakat 

menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang 

menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. 

Pengaruh dari ‘spirit’ ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip politik dan semua 

relasi sosial, terutama dari intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan 

penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator.33 

Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana menurut 

Lenin) menjadi sebuah konsep yang, seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan 

dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana untuk memahami 

masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang 
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kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaaan 

negara ke dalam konsepnya tentang hegemoni.  

Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan 
sebelum merebut kekuasaaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah 
satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu 
pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan 
kekuasaaan…mereka harus tetap “memimpin”.34   
 

Konsep hegemoni ini bisa dilacak melalui penjelasan Gramsci tentang 

supremasi kelas. Menurutnya, supremasi sebuah kelompok mewujud dalam dua cara: 

dominasi dan kepemimpinan intelektual. Hegemoni menunjuk pada kuatnya 

pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk 

sikap kelas yang dipimpin. Ini terjadi dalam citra konsensual. Konsensus yang terjadi 

antara dua kelas ini diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung 

lewat pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat-perangkat kekuasaan.35 

Dengan kata lain, hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui 

mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. 

Pada hakikatnya, hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang agar menilai 

dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.36 

Gramsci memakai konsep hegemoni untuk menjabarkan dan menganalisa 

bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisir pada masa dulu dan kini. 

Menurutnya, kaum borjuis Inggris telah relatif sukses dalam menjalankan 

kepemimpinan hegemoni pada tingkat masyarakat sipil, negara dan dalam ekonomi. 

Di Peransis, setelah Revolusi tahun 1789, borjuasi di sana menjalankan hegemoni 

juga. Tapi kontrasnya, borjuasi Italia Selatan telah gagal menjalankan hegemoni di 
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sana. Konsekuensinya, negara Italia malah memunculkan fasis karena ia tidak 

berdasarkan kepemimpinan borjuis dalam masyarakat sipil dan juga negara.37 

 Di dalam sebuah tulisannya, Americanism and Fordism, Gramsci 

menampilkan karakter khas dari institusi masyarakat sipil yang bekerja di pabrik, 

sebuah struktur atas yang berpusat pada masyarakat sipil. Di tulisan itu Gramsci 

mengomentari Frederich Taylor – yang ajarannya dikenal sebagai Taylorisme – dan 

menyatakan bahwa Taylorisme merupakan sebuah eksperimen para kapitalis Amerika 

untuk mendisiplinkan para pekerja melalui spesialisasi mekanis dengan metode yang 

mengutamakan efisiensi. Inilah upaya hegemoni melalui pabrik.38 Lebih jauh 

Gramsci mengatakan bahwa Taylorisme telah menekan kemampuan-kemampuan 

kritis kaum buruh dan “membunuh” tendensi-tendensi alamiah mereka untuk 

mewujudkan organisasi kolektif.  

 Dapat dibaca di sini bahwa upaya hegemoni dan counter-hegemoni 

merupakan “aktivitas” yang dapat diasalkan secara epistemologis dari “penyadaran” 

melalui karakter konsensus seperti yang telah diterangkan di atas. Bagaimanapun, 

Gramsci dengan teori hegemoninya ini mendapat tempat di rimba perjuangan praksis-

politis dunia ketiga khususnya, yang mencoba mencari alternatif format sistem 

ekonomi-pembangunannya39: dengan berkiblat pada sosialisme. Darah perjuangan 

mereka – seperti halnya Gramsci dan Marxian lain – tertoreh sebagai darah 

perjuangan kaum “kiri”. 
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