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Moderator: Abdul Hakim Dubun 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah minggu kemarin kita tidak melakukan reading course, hari ini 
kita akan membahas basis-basis filsafat Marx terutama pada idealisme Jerman. Sekarang ini kita 
akan membahas satu tema yang cukup menarik di dalam tardisi maxisme yaitu tentang Marx 
Muda dan juga Marx Tua. Yang mungkin nama itu sebetulnya sesuatu yang ditempelkan 
kepada Marx begitu saja. Atau mungkin sebuah perjalanan intelektual yang priotif antara karya-
karyanya awal dan juga karya-karya akhir dari Marx. Sitorus akan membahas Marx Muda dan 
Marx Tua di mana Hegel dan Feuerbach sebagai titik tolak dari pengandaian filsafatnya. 
Diskusi ini akan sangat menjadi penting untuk bagaimana kita mengetahui basis-basis dari 
filsafat Marx. Dan kemudian juga derivasinya pada tradsi neo Marxisme terutama neo 
Marxisme di Indonesia.  
 
Mungkin bisa dijelaskan pelan-pelan oleh pembicara kita bagaimana Marx dipengaruhi oleh 
Hegel tetapi juga dia dipengaruhi oleh situasi-situasi politik yang turut memberikan kontribusi 
yang sangat relevan yang dilontarkan pada zamannya. Kita persilahkan kepada Sitorus. 
 
Pembicara: Sitorus 
Selamat sore kawan-kawan. Tema yang akan kita diskusikan pada sore ini sangat berkaitan erat 
dengan tema tiga minggu yang lalu. Paper ini saya tulis dengan mengadaikan apa yang saya tulis 
pada minggu yang lalu basis-basis filosofis dari filsafat Marx. Di dalam paper ini juga saya tidak 
akan membicarakan dengan apa yang pernah kita singgung seperti misalnya adalah konsep 
Marx mengenai masyarakat komunis yang sudah kita bicarakan minggu lau. Dan kita juga 
menyinggung sedikit soal kapitalisme juga yang inhern dalam kapitalisme. Artinya pada sore ini 
kita akan berdiskusi dengan apa yang pernah kita bicarakan pada minggu yang lalu. 
 
Tema mengenai Marx Muda dan juga Marx Tua itu sebenarnya nama yang ditempelkan oleh 
banyak komentator untuk membagi dua periode dalam pemikiran Marx. Ada pengamat yang 
mengatakan misalnya kaum Marxis yang aktivis itu seperti Lenin dan yang lainnya. Bahwa 
pemikiran Marx Muda itu tidak berhubungan dengan Marx Tua sebab dari sudut pandangan 
politik Marxis bahwa Marx Muda itu terlalu humanis dan Marx Tua itu sangat revolusioner. 
Tetapi teori kritis mazhab Frankfurt itu mengatakan bahwa pemikiran Marx muda itu 
mengandung nilai formatif sebuah keharusan atau pengandaian yang ideal yang diandaikan oleh 
Marx dalam filsafatnya itu bahwa di sini adalah martabat manusia. Jadi kritik yang dilakukan 
Marx dan juga neo Marxis bertitik tolak dari nilai yang normatif itu. Bahwa manusia itu bisa 
bertindak sehingga dia tidak teralienasi. Itu yang menjadi bagian yang normatif dalam 
pemikiran Marx. 
 
Pengandaian yang normatif di situ bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial, saling 
menolong, mengasihi dan hakikat demikian itu tidak bisa direalisasikan di mana dunia itu 
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berada. Jadi, sistem kapitalisme itu membuat manusia tidak bisa merealisasikan hakikatnya yang 
sosial itu. Marx muda masih membicarakan hal-hal yang filosofis dari manusia seperti hakikat 
manusia, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan dia juga masih berbicara konsep sejarah yang 
profetis bahwa sejarah itu secara niscaya akan menuju ke masyarakat komunis. Jadi pemikiran 
Marx muda itu masih bersifat etis, reflektif, dan humanis. Sementara Marx tua itu berpikiran 
ekonomis.  
 
Buku Marx yang utama adalah Manuskrip Paris. Dalam buku itu dia berbicara soal makna 
manusia, hakikat pekerjaan. Dan buku Marx tua itu adalah Das Kapital. Dalam buku ini ia 
menganalisis kontardiksi-kontradiksi dalam teori kapitalisme. Marx Muda itu sangat idealis dan 
ketika tua dia sangat praktis dan ekonomis. Dan itu biasa dalam keseharian. Itu mungkin 
contoh sederhana kalau kita mau memetakan pemikiran Marx. Tetapi sebenarnya kedua tema 
tersebut itu ada ahli yang mengatakan bahwa Marx tua itu sebenarya adalah upaya untuk 
mengeksplisitkan ada level praktis dengan apa yang pernah dipikirkan Marx pada masa 
mudanya. Misalnya soal martabat manusia pada masa mudanya itu kemudian dibuktikan bahwa 
secara niscaya kapitalisme itu akan hancur dan manusia akan mendapatkan martabatnya 
kembali. Dan kapitalisme itu mengalami keterasingan dari dirinya sendiri. Dalam hal inilah 
kalau kita mau memberikan dua tematisasi dalam pemikiran Marx.  
 
Dalam diskusi sebelumnya kita telah berbicara titik tolak dari pemikiran mark yaitu Hegel dan 
Feuerbach. Dari kedua pemikiran filosof ini Marx membangun sistem filsafatya. Dia 
mengambil dari keduanya antara lain mengenai dialektika, kritik dialektis terhadap sesuatu yang 
dialektis. Kita sudah tahu kemain itu bahwa Marx tidak melakukan kritik begitu saja. Kritiknya 
itu selalu dialektis. Artinya ada sisi negatif dan juga ada sisi positif. Kapitalisme itu tidak 
semata-mata buruk di mata Marx tetapi juga bahwa kapitalisme itu juga mengandung kebaikan. 
Penemuan teknologi baru dan lain sebagainya. Para borjuis juga mendapatkan kritikan dari 
Marx tetapi di sisi lain memberikan manfaat. 
 
Pandangan mengenai manusia itu terutama didasarkan pada pandangan Feuerbach. Kalau 
sebelumnya Feuerbach itu megkritik Hegel karena berbicara menegnai mansuai tetapi tidak 
secar kongkrit. Feuerbach mengatakan bahwa kalau kita mau mengkritik manusia kita harus 
melihat manusia dalam situasi historisnya. Tetapi Marx juga mengkritik itu karena menurut dia 
masih berpikir kontemplatif baru melihat manusia dalam historis yang kongkrit. Marx 
mengatakan bahwa kalau kita berbicara soal manusia harus melihat realitas dunia empiris di 
mana itu menjadi titik tolak dari Marx. Di sini juga pada periode Marx muda dalam kritik teori 
filsafat Hegel. Pemikiran Hegel mengenai negara, kalau kita baca buku itu ada banyak tema 
yang bisa kita elaborasi. Kalau Hegel berbicara mengenai negara bahwa dalam negara yang 
rasional warga negara itu sekedar ikut-ikutan dengan apa yang telah ditentukan oleh negara 
dengan catatan bahwa negara itu harus rasional. Tetapi pada Marx bahwa persoalannya itu 
bukan pada negara itu rasioanal atau tidak, tetapi pada persoalannya. Tetapi negara itu sendiri 
harus dihapuskan karena negara adalah tanda keterasingan bagi dirinya sendiri. Artinya dalam 
masyarakat komunis itu tidak perlu ada negara. 
 
Marx mengatakan bahwa masalahanya bukan bagaimana membuat negara: apakah negara itu 
demokratis atau semakin adil. Karena negara itu sendiri harus dihapuskan. Adanya negara itu 
berarti bahwa manusia itu belum sosial oleh karena itu dia itu harus dihapuskan. Dalam 
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Manuskrip Paris, pemikiran Marx yang paling filosofis, Lucas itu menjadi salah seorang pemikir 
yang diakui. Lucas menulis buku dengan gagasan reifikasi, totalitas dan lain sebagainya. 
Manuskrip itu ditemukan 10 tahun setelah buku itu diterbitkan. Lalu ornag melihat bahwa apa 
yang Lucas katakan dalam buku itu terbukti. Padahal Lucas sendiri ketika membuat buku itu 
tanpa mengetahui buku itu. Gagasan-gagasan Lucas itu sama dengan gagasan-gagasan Marx 
dalam Paris Manuscript itu. Itulah yang membuat Lucas menjadi pemikir yang sangat diakui.  
 
Dalam Paris Manuscript, yang terbitnya kalau tidak salah 1844, Marx berbicara panjang lebar 
mengenai apa itu manusia? Apa itu pekerjaan? Mengapa pekerjaan mengalienasi diri manusia 
sendiri, teralienasi dari pekerjaan dan juga dari majikan yang mempekerjakannya. Ini isi dari 
buku Paris Manuscript. Da ini tetap bertolak dari Hegel terutama dari dialektika tuan dan budak. 
Di situ ada sebuah teks yang tidak begitu panjang cuma 16 alinea. Tetapi teks itu sangat 
terkenal dan sangat berpegaruh sekali. Bahwa semua motif manusia bisa dikembalikan pada 
teks itu. Habermas juga mengakui akan hal itu. Jadi dialektika tuan dan budak itu sebenarnya 
berbicara mengenai pengakuan diri bahwa manusia itu sesungguhnya butuh untuk diakui oleh 
orang lain. Perjuang untuk mencapai pengakuan diri itu membuat orang mempertaruhkan 
hidupnya. Artinya sampai hidup dan mati. Kata Hegel, untuk mendapatkan manusia yang utuh 
bukan dengan kontemplasi ataupun refleksi, tetapi diskusi dengan yang lain sebagai individu 
yang utuh. Tetapi pengakuan yang sesungguhnya adalah pengakuan yang diberikan oleh 
seseorang yang juga merupakan individu yang bebas. Kalau tuan itu kemudian mendapatkan 
pengakuan dari budak, itu merupakan bukan pengakuan yang sesungguhnya.  
 
Pengakuan yang sesungguhnya kalau budak itu bukan sebagai budak melainkan sebagai tuan. 
Di situ mereka mempertaruhkan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan itu. Orang yang 
takut mempertaruhkan hidupnya sementara orang yang berani mempertaruhkan hidupnya itu 
menjadi tuan. Karena di abudak maka dia bekerja untuk tuan. Dan tuan itu karena diatuan 
maka dia menikmati hasil kerja budak. Tetapi kemudian di sini persis filsafat Hegel bekerja. 
Ketika budak bisa merealisasikan dirinya, mengolah alam maka dengan sendirinya dia menjadi 
individu yang bebas. Sementara tuan karena dia bergantung kepada budak yang berdasarkan 
hasil keringat budak artinya uan itu tidak merealisasikan dirinya. Dialektika ini memperlihatkan 
bahwa budak itu menjadi tuan dari tuan sementara itu budak menjadi budak dari budak. 
Karena tuan itu bergantung kepada budak. Ini adalah dialektika Habermas. 
 
Marx mendasarkan dialektikanya pada itu walaupun itu sederhana. Dengan bekerja mengolah 
alam budak itu bisa mengolah dirinya. Penemuan teknologi baru itu dimungkinkan karena 
adanya kategori budak. Dalam termonologi psikologi bahwa kedua kategori itu selalu ada. Ada 
kategori untuk melakukan kenikmatan dan juga ada untuk bekerja. Karena kita bekerja 
sehingga ada sesuatu yang baru yang kita dapat hasilkan. Marx berkata bahwa yang paling 
penting dalam fenomenologi Hegel adalah bahwa memahami manusia itu adalah hasil dari 
pekerjaanya itu sendiri. Pematung itu akan dikatakan pematung kalau dia sudah bisa 
mengobjektifikasi dirinya pada patung itu. Itu yang dilihat Marx dalam filsafat bekerja dan 
itulah kemudian yang dia refleksikan lebih lanjut dalam buku Paris Manuscript itu.  
 
Marx mengatakan bahwa pekerjaan itu merupakan khas yang manusiawi. Sebenarnya setiap kita 
bekerja, tetapi kita jarang merefleksikan apa itu pekerjaan. Pekerjaan mengenai filsafat itu baru 
masuk sejak Hegel dan sebelumnya itu tidak ada. Marx mengatakan bahwa yang membedakan 
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manusia dari hewan adalah bekerja: bahwa manusia itu bekerja sementara hewan tidak. Hewan 
langsung mengambil makanan dari alam. Manusia harus mengolah makanan dulu dari alam 
baru kemudian dia bisa hidup. Ini sebuah distingsi yang sangat mendasar pada Marx. 
Bagaimana manusia itu menjadi manusia.  
 
Jadi, manusia dengan kata lain, tidak dapat didetreminasi oleh orang lain kata Marx. Sementara 
hewan itu dapat dideterminasi oleh alam. Hewan itu mahluk alami. Dia berada dalam alam. 
Dan manusia juga mahluk alami karena dia juga harus hidup dari alam. Dia bisa mengolah 
sehingga alam itu bisa memeberikan sesuatu. Artinya, bahwa manusia berada dalam alam tetapi 
juga sekaligus berada di luar alam. Jadi pekerjaan itu sungguh-sungguh khas manusiawi. 
 
Marx bilang bahwa manusia dapat dibedakan dengan hewan ketika manusia bisa memproduksi 
alam. Itu adalah salah satu distingsi anatara hewan dan manusia. Kemampuan manusia untuk 
mengolah alam itu membuat dia menjadi mahluk yang bebas dan universal. Karena dia tidak 
dideterminasi oleh alam tetapi dia bisa mengambil sikap terhadap alam. Sementara hewan itu 
tidak pernah bisa mengambil sikap terhadap alam. Itu yang memungkinkan, kata Marx, bahwa 
manusia itu mampu berkesenian. Jadi manusia itu harus terlebih dahulu mengolah alam baru 
kemudian dia bisa hidup. Itu adalah kelemahan manusia tetapi juga kelebihannya. Manusia itu 
bebas dalam berhadapan dengan alam. 
 
Kata Marx bahwa bekerja itu sesungguhnya adalah upaya untuk memanusiakan alam. Karena 
pekerjaan itu adalah sebagai perealisasian diri. Pekerjaan itu seharusnya mengembirakan karena 
itu salah satu sarana untuk merealisasikan dirinya. Sebagaimana dalam kasus pematung. Tetapi 
dalam sistem kapitalisme kata Marx bahwa pekerjaan itu tdak mengembirakan. Apa yang 
seharusnya mengembirakan akan tetapi tidak mengembirakan. Pekerjaan itu juga selain 
mengembirakan tetapi juga menunjukan hakikat manusia. Tidak ada manusia yang bisa 
memenuhi seluruh kebutuhannaya. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan kita kita tetap 
membutuhkan orang lain. Ada saling ketergantungan agar dia bisa hidup. Itu adalah ciri dari 
pekerjaan yang dilihat Marx dalam makna pekerjaan.  
 
Mengapa kemudian terjadi pengelienasikan dalam masyarakat kapitalisme. Bagi Marx terjadi 
keterasingan dalam sistem kapitalisme yang dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, keterasingan 
dari produk pekerajaan. Kedua, keterasingan dari pekerjaan itu sendiri. Ketiga, adalah keterasing 
pada sesama manusia. Itu yang terjadi pada manusia. Dalam sistem kapitalisme ini tidak terjadi 
karena buruh tidak menikmati hasil pekerjaanya. Hasil pekerjaannya itu bukan untuk dia tetapi 
untuk majikan, karena itu adalah milik majikan yang kemudian itu dijualnya. Itu adalah satu segi 
keterasingan yang dialami buruh dalam kapitalisme. Keterasingan kedua adalah seharusnya 
pekerjaan itu menjadi sarana realisasi diri dengan cara merealisasikan bakat-bakat kita. Dalam 
sistem kapitalisme itu tidak terjadi. Dalam sistem ini orang itu bekerja bukan karena dia itu suka 
melainkan karena terpaksa. Oleh karena itu dalam sistem kapitalisme buruh yang bekerja itu 
bukan dirinya sendiri. Ketika buruh bekerja maka dia berada di luar dirinya. Dan ketika dia 
tidak bekerja maka dia berada di dalam dirinya. Ada kutipan yag agak panjang di halaman 4: 
“adalah sebuah fakta bahwa pekerjaan itu eksternal terhadap pekerja”. Artinya dia tidak bisa 
menghayati pekerjaan itu. Dan pekerja itu tidak bisa mengafirmasikan dirinya terhadap 
pekerjaan. Seharusnya pekerjaan itu menjadi sarana untuk mengafirmasi diri. Karena itu kata 
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Marx pekerja itu akan merasa senang kalau dia tidak berkerja. Ini adalah dua kondisi yang 
ditangkap Marx dalam dua situasi.  
 
Keterasingan ketiga adalah keterasingan dari sesama manusia. Dalam kapitalisme, kata Marx, 
buruh melihat bahwa mereka telah memperoleh tempat dalam pekerjaan. Itu tanda bahwa 
mereka itu tidak lagi sosial. Di sisi lain juga buruh itu berhubungan dengan majikan bukan lagi 
sebagai manusia. Karena buruh itu diperjualbelikan di pasar kerja. Dalam sisitem kapitalisme 
siapa yang kuat maka majikan akan menggunakannya tetapi siapa yang lemah maka majikan 
akan membuangnya. Buruh itu teralienasi karena sesama buruh itu meperebutkan pekerjaan 
antar-sesamanya. Dan yang kedua, dia juga teralienasi oleh majikannya. Karena dia hanya 
sebagai alat untuk dipekerjakan. Jadi dalam hal ini majikan tidak melihat manusia sebagai 
manusia tetapi dia hanya melihat bahwa buruh itu sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. 
Manusia itu berharga bukan karena dia dapat memberikan sesuatu pada yang lain tetapi 
berharga bagi diriya sendiri dia berharga. Itu adalah kritik Marx terhadap pekerjaan yang 
mengalienasi dirinya.  

 
Marx menolak segala macam bentuk moralisme dalam masalah ini. Yang perlu di sini adalah 
bukan khatbah-khatbah moral agar mengatakan kepada majikan sehingga dia bisa menaikan 
gajinya dan mengatakan pula kepada buruh agar dia mengasihi satu sama lain. Maka dengan 
demikian khatbah-khatbah moral di sini tidak berlaku. Dan Marx itu sangat marah sekali 
kepada bentuk moralisme seperti itu. Dan juga dia tidak melihat bahwa yang perlu di sini bukan 
reformasi agar sedikit demi sedikit gaji buruh naik melainkan adalah revolusi. Di mana agar 
sistem kapitalisme tidak lagi menjadi eksis. Tujaun dalam kritik Marx dalam sistem 
kapitalisme.keterasingan itu terjadi terutama karena adanya sistem hak milik pribadi.  
 
Jadi bukan moralisme yang perlu di sini. Ini bukan persoalan etika apa yang baik dan yang tidak 
baik. Melainkan persoalan bagamana mengahancurkan sistem kapitalisme itu sendiri. itu yang 
menjadi sasaran akhir dari kritik Marx. Karena kepemilikikan pribadi itu adalah pangkal dari 
semua keterasingan. Dan itulah yang sebenarnya menjadi akar dari keterasingan yang sangat 
diutamakan dalam kapitalisme. Kapitalisme memperbolehkan sistem kepemilikan seperti 
kekayaan atau harta sehingga dengan gampang kita membedakan bagaimana sistem di Amerika. 
Di Eropa itu masih bersifat sosialis akan tetapi di Amerika itu sangat kapitalis banyak sekali 
orang kaya misalnya dan juga ada juga orang miskin. Tetapi di Eropa itu dengan pajak yang 
tinggi merupakan ciri dari sosialisme dari sejak orang kaya yang kemudian dibagikan kepada 
orang miskin.  
 
Nah jadi adanya sistem kepemilikan hak pribadi itu merupakan pangkal dari sebuah 
keterasingan. Marx juga mengatakan bahwa uang itu merupakan sala satu dari tanda 
keterasingan. Kalau kita punya itu merupakan tanda keterasingan. Kenapa uang menjadi tanda 
keterasingan? Karena uang menjadi medium yang abstrak melalui mana manusia itu 
berhubungan. Jadi manusia itutidak lagiberhubungan dengan secara manusiawi. Dia cukup 
berhubungan dengan uang karena uang itu sendiri menjadi komoditi. Hubungan yang tercipta 
yang dimediasi oleh uang itu bukanlah ciri yang manusiawi. Dalam masyarakat komunis uang 
itu akan hilang karena kalau sumber-sumber menjadi milik bersama kita tidak perlu membeli 
apapun tetapi kita bisa mengambil apa saja sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Justru 
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karena ada kepemilikan pribadi kita akhirnya membelikan uang dengan apa yang kita tidak 
miliki.  
 
Demikian kata Marx bahwa manusia itu terasing karena mereka tidak lagi berhubungan dengan 
sesama manusia mereka berhubungan dengan komoditi yaitu dengan uang itu. Uang itu 
menjadi realasi abstrak antara hak mililk dan hak milik. Lalu kita melakukan pertukaran dengan 
uang. Sehinga kita tidak perlu lagi melihat orang lain sebagai manusia atau sebagai mahluk 
sosial sehingga kita dengan adanya uang kita bisa hidup. Itu adalah letak ketidakmanusiawian 
yang membutuhkan uang menurut Marx. Jadi, baik negara maupun hukum maupun polisi dan 
unga itu adalah tanda-tanda dari keterasingan manusia. Dan itu sangat merajalela dalam sistem 
kapitalisme. Tetapi bukan berarti kalau kapitalisme itu menjadi fenomena historis yang 
merajalela. Marx tetap mengatakan bahwa itu semua adalah sebuah keniscayan. Kita mengkritik 
kapitalisme seakan-akan itu tidak boleh ada. Marx tidak melihat seperti itu. Ini sesuai dengan 
ajaran dia mengenai sosialisme ilmiah bahwa sejarah itu bergerak secara niscaya. Yang peratama 
itu bergerak dari masyarakat feodal tradisional yang telah kita lihat pada minggu lalu. Kemudian 
dalam masyarakat tardisional itu demi efisiensi ada pembagian kerja. Dan pembagian kerja itu 
mengahsilkan keahlian-keahlian. Dan keahlian itu memungkinkan memiliki sistem kepemilikan 
pribadi. Dan kalau ada ahli yang membuat ketapel maka dia akan membuat ketapel sehingga 
menjadi banyak. Artinya dari situ muncul kepemilikan pribadi. Dan itu sesungguhnya menjadi 
cikal-bakal kapitalisme. 
 
Dalam kontardiksi internal dalam kapitalisme akan muncul sosialisme dan kemudian adalah 
kapitalisme. Ini sebuah keniscayaan sejarah berdasarkan sosialisme ilmiah. Sosialisme ilmiah itu 
selalu diperlawankan dengan sosialisme utopis. Dan sosialisme utopis itu adalah bayangan 
manusia di mana tidak ada penindasan; di mana manusia sosialis satu sama lain dan itu 
merupakan yang ideal, utopi. Jadi, itu semacam idealisme, himbauan moral bagaimana 
mewujudkan masyarakat yang seperti itu. Sosialisme utopis itu dikritik oleh Marx dengan 
sosialime ilmiah dengan menemukan hukum-hukum sejarah seperti yang tadi bahwa sejarah itu 
bergerak dari masyarakat feodal tradisional dan niscaya akan runtuh. Lalu masyarakat sosialis. 
Maka Marx mengatakan bahwa kapitalisme itu secara niscaya harus ada. Tetapi sesuai dengan 
hukum, sosialime ilmiah akan sendiri akan hancur berdasarkan kontradiksi-kontradiksi di 
dalamnya. Dan kita akan melihat bagaimana kontradiksi itu.  
 
Artinya untuk mewujudkan masyarakat sosialis atau komunis itu harus tersedia kondisi-kondisi 
objektif yang menghancurkan kapitalisme itu sendiri. Ini bukan menjadi bayangan ideal seakan-
akan kita bermimpi untuk sebuah masyarakat. Melainkan dengan kondisi objektif. Maka secara 
niscaya dia akan runtuh itulah yang ditemukan Marx. Kondisi-kondisi objekif di situ adalah 
bahwa harus ada terbentuk kelas ploretariat dengan sangat sedikit borjuasi yang memiliki 
perusahaan dan modal sehingga akan terjadi revolusi ploretariat sebagaimana yang telah kita 
lihat sebelumnya. Jadi, upaya untuk menjungkirkan kapitalisme itu tidak hanya menjadi cita-cita 
ideal saja, melinkan itu juga harus didukung dengan kondisi-kondisi objektif. Di sini kemudian 
menjadi persoalan bagi para pengikut Marx. Apakah kemudian revolusi itu harus dipersiapkan 
atau hanya ditunggu-tunggu saja? Kalau menurut Marx, bahwa hal itu sudah pasti tidak perlu 
lagi kita mempersiapkan revolusi. Karena hal itu dengan sendirinya akan terjadi.  
 



 7

Yang menjadi perselisihan di antara para pengikut Marx, buat apa pula terdapat partai 
ploretariat, misalnya? Artinya sebagaimana minggu lalu telah kita lihat bahwa pemikiran Marx 
juga mengandung banyak kelemahan yang bisa dikritik. Salah satu hal di situ dalam kritik 
terhadap kapitalisme adalah bahwa Marx di situ melakukan simplifikasi yang berlebihan 
mengenai struktur mayarakat kapitalis. Artinya dia hanya melihat bahwa masyarakat itu hanya 
terdiri dari kelas ploretar dan borjuasi. Seakan–akan tidak ada lagi kelas-kelas lain selain 
proletaritat dan borjuasi. Marx mengatakan bahwa kapitalisme itu adalah sistem yang 
mendestruksi dirinya sendiri. dan pada minggu lalu kita telah meihat bahwa kapitalisme itu 
tumbuh dan hancur berdasarkan prinsip-prinsip yang dikandungnya sendiri. 
 
Yang sangat ditekankan di situ adalah kompetisi, kerja keras, memperoleh laba sebesar 
mungkin dengan modal sekecil mungkin. Kapitalis itu berkembang dengan prinsip-prinsip 
seperti itu. Tetapi dengan prinsip-prinsip seperti itu pula bahwa kapitalisme itu akan hancur. 
Karena dengan demikian akan tercipta masyarakat yang miskin yang sanagt besar yang akan 
menjungkirbalikan sistem itu sendiri.  
 
Tema lain dalam pemikiran Marx yang penting itu adalah pandangan mengenai kapitalisme 
historis. Sering dipahami mengenai materialisme di sini. Seakan-akan yang dimaksud itu adalah 
aliran dalam filsafat yang seakan-akan yang ada itu adalah materi. Pengertian materaialisme 
dalam pengertian Marx bahwa sejarah itu ditentukan oleh ekonomi material. Itu yang dimaksud 
dengan materialisme di sini. Jadi sejarah tidak berkembang dengan ide-ide besar atau gagasan-
gagasan revolusioner atau keputusan-keputusan para raja atau jendral untuk berperang . Bukan 
itu yang dimaksudkan. Melainkan bagaimana kondisi perekonomian, bagaimana masyarakat 
hidup dan bagaimana mereka bisa menggerakan sejarah. Itu adalah kontradiksi internal dalam 
kapitalisme bahwa sejarah berkembang dari masyarakat feodal tradisional ke kapitalis 
ditentukan oleh faktor-faktor material. Hubungan relasi produksi yang terdapat pada 
masyarakat itu. 
 
Dalam paham materialisme historis ada dua paham yang sangat penting yakni basis dan 
bangunan atas. Itulah istilah yang sangat penting dalam Marx. Marx menggunakan istilah 
bangunan atas atau super struktur itu untuk menggambarkan bangunan masyarakat. Basis itu 
adalah segala hal yang berkait dengan sistem produksi, pola-pola produksi teknologi, cara-cara 
produksi. Dan apa pun yang berhubungan dengan perekonomian yang terdapat di masyarakat 
itulah yang disebut dengan basis. Super struktur adalah ungkapan dari basis yaitu segala nilai-
nilai kepercayaan, cita-cita, mimpi-mimpi, metafisika dan agama semuanya masuk dalam super 
stuktur.  
 
Marx mengatakan bahwa basis itulah yang menentukan super struktur. Jadi bagaimana orang 
hidup, itulah yang menentukan keercayaannya, nilai-nilai apa yang dianut dan mimpi-mimpi apa 
yang dimiliki. Jadi itu adalah hubungan satu arah antara basis dan super struktur itu. Jadi filsafat 
apa yang dianut oleh orang menurut Marx tergantung bagaimana hidupnya. Kalau dia miskin 
barangkali dia akan menganut filsafat Marxis juga. Atau kalau hidupnya kaya dia akan 
menganut idealisme. Ini merupakan simplifikasi yang banyak dikritik dan terbukti tidak tepat 
terhadap bagamana mengenai masyarakat. Dan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah 
berbicara bagamana misalnya Max Weber mengatakan bahwa nilai-nilai protestanisme 
mempengaruhi juga basis bagaimana orang bekerja keras, hemat. Jadi kalau Marx itu melihat 
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ada hubungan satu arah antara basis dan super struktur. Basis itu yang mendetermiansi 
semuanya. Tetap pada kenyataannya tidak. Super struktur juga bisa mempengaruhi basis. 
Artinya keyakinan orang juga bisa menentukan bagaimana dia bekerja. Itu yang diberikan 
contoh seperti the ethic protestan dan the spiritualism. 
 
Dan dalam kenyataan juga hal itu bisa dibuktikan dengan cukup sederhana. Orang yang taat 
beragama misalnya mungkin dia tidak mau melakukan pekerjaan yang bisa melanggar hukum. 
Keyakinan itu bisa terealisasi dalam menentukan cara-cara untuk memenuhi kebutuhannya atau 
cara-cara yang dimiliki menentukan bagaimana dia hidup. Tetapi menurt Marx dia tidak seperti 
itu. Ini terlalu satu arah. Bukan bagaimana keyakinan orang. Di sini kita bisa memahami ketika 
dia mengatakan dan juga Feuerbach mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah ladang yang 
subur bagi kelahiran Allah. Kalau dia miskin baru dia itu membutuhkan Allah. Ketika dia 
miskin dia mengharapkan pertolongan. Akan tetapi ketika dia kaya dia sama sekali tidak 
membutuhkannya. Itu sebuah keyakinan Marx dan kenapa juga dia mengatakan bahwa basis itu 
mempengaruhi super struktur. Tetapi itu tidak benar dan dalam kenyataanya ternyata orang 
kaya pun masih tetap pergi ke gereja atau ke mesjid. Marx itu melihat seperti itu.  
 
Jadi bukan kesadaran yang menentukan kenyataan atau kehidupan tetapi kehidupan yang 
menentukan kesadaran kata Marx. Itulah simplifikasi yang tidak tepat. Tetapi dia mengatakan 
itu. Dia juga mengajukan tesis-tesis serupa dalam  Feuerbach. Sehingga dia mengatakan bahwa 
manusia itu tidak memiliki esensi pada dirinya sendiri. Esensi dia itu terbentuk dalam relasi 
sosial. Artinya apakah manusia termasuk ke dalam mahluk yang rakus, semua tergantung pada 
masyarakat di lingkungannya. Orang yang suka korupsi, misalnya mugkin dia besar dan berada 
dalam lingkungan yang korup juga. Jadi determinisme itu terdapat pada Marx; determinisme 
lingkungan, sosial dan lain sebagainya. Pada tesis nomor tujuh dia mengatakan bahwa hal itu 
juga adalah produk dari masyarakat tertentu. Jadi ada benarnya tesis ini bahwa kalau orang 
lemah pasti dia mengaharapkan pertolongan dan orang yang jelek itu pasti mengaharapkan 
bidadari yang cantik. Jadi semacam ada mimpi-mimpi. Artinya bahwa Marx itu ada benarnya 
juga di sini bukan berati dia juga tidak benar sama sekali.  
 
Jadi Marx melihat bahwa pemikiran dan kepercayaan kita ditentukan oleh struktur sosial di 
mana kita berada. Dalam teori kelas dia mengatakan bahwa bagaimana orang bertindak. 
Bagaimana orang itu berpikir, semuanya ditentukan oleh kelas dari mana dia berasal. Jadi 
individu itu teragantung berdasarkan pada kelasnya. Kita bisa melihat di sini sebagai 
determinisme sosial bagi individu. Dan individu tidak bisa bebas dari masyarakat untuk 
melakukan transendensi diri. Sering dikatakan Marx dalam manifesto komunis seakan-akan 
bahwa manusia itu bertidak berdasarkan pemikirannya sendiri. Mereka tetap bertindak 
berdasarkan kepentingan kelasnya. Dan memang itu kalau kita melihat, misalnya, gerakan-
gerakan neo Marxis, mereka selalu melihat masyarakat berdasarkan pada kelas. Yaitu kelas 
tertindas dan kelas menindas sama seperti Marx seperti itu. Karena itu adalah cara yang paling 
efektif untuk melakukan revolusi. Artinya dalam melakukan simplifikasi ada korban dan juga 
ada yang dikorbankan. Dan Marx sesungguhnya melihat itu. Dan kita dapat melihat teori dia 
mengenai kelas.  
 
Kita melihat bahwa masyarakat itu terbagi menjadi dua kelas: kelas proletariat dan kelas 
borjuasi. Seakan-akan tidak bisa untuk diperdamaikan artinya tidak bisa kompromi karena 
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kedua kelas itu beroposisi secara objektif dan juga sistemik. Dan itu banyak dikritik apakah 
benar misalnya itu hanya terdiri dari dua kelas: proletar dan borjuis. Dalam pekerjaan misalnya 
hanya dikatakan hanya ada buruh dan majikan. Lalu para manajer pabrik adalah bukan buruh 
dan juga bukan majikan. Itu juga sebuah kritik. Artinya ada upaya untuk melakukan simplifikasi 
yang sesungguhnya hal itu tidak tepat. Dalam perhitungan masalah modal atau laba misalnya 
membicarakan nilai produksi atau nilai yang menentukan sebuah barang. Dan itu dihitung 
berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan barang itu. Tetapi dia tidak melihat 
misalnya awal-awal yang terlibat di dalam proses produksi, misalnya seperti tukang teh yang 
bikin di dapur. Tetapi sebenarnya mereka itu secara objektif sangat terlibat di dalam proses 
produksi itu.  
 
Dan Marx sesungguhnya hanya melihat bahwa masyarakat itu hanya terdiri dari dua kelas. 
Dalam industri juga hanya terdiri dari majikan dan juga kelas buruh. Dan kelas itu selalu 
beroposisi secara frontal. Dan bahkan dia percaya bahwa perjuangan masyarakat itu adalah 
perjuangan kelas. Itu keyakinan dasar dia. Dan oleh karena pertentangan antara kelas borjuasi 
dan juga kelas proletar tidak bisa diatasi dengan kompromi kecuali dengan reformasi. Tidak ada 
cara lain untuk mengatasi itu kecuali dengan revolusi. Karena itulah salah satu cara untuk 
mengatasi konflik yang membuat manusia teralienasi satu sama lain.  
 
Nah bagian akhir itu berkenaan dengan Marx Tua yang rumit sekali dengan istilah-istilah 
ekonomi. Terutama dari Das Kapital. Tetapi yang menarik di sini adalah mungkin sedikit merasa 
empati dari Marx kalau kita membaca tulisannya dalam Das Kapital mengenai bagaimana 
penderitaan manusia para buruh pada abad 16 di Eropa pada masa revolusi industri. Dia 
melukiskan dengan banyak contoh dalam buku itu dan dia menceritakan bahwa betapa para 
buruh itu sangat menderita ketika baru muncul revolusi industri. Ada anak kecil yang sudah 
berumur 12 tahun tidak pernah mengenal kata London padahal dia itu di Inggris. Karena dia 
itu sehari-harinya di pasar bekerja dan mencari uang. Dengan penderitaan itu ironisnya para 
majikan setiap minggu itu pergi ke gereja. Dunia itu sudah menciptakan seperti itu. Aparat 
keamanan dan lain sebagainya sesungguhnya bertugas untuk menindas seperti itu. Jadi kita bisa 
memaklumi bahwa Marx itu mearasa kasihan terhadap struktur manusia, penderitaan para 
buruh. Betapa dia merasa marah kepada para majikannya atau aparat pemerintah yang justru 
harus memelihara keamanan dan ketertiban.  
 
Terakhir itu ada teori nilai laba. Nilai lebih dan mengenai teori laba. Dan juga mengenai 
keruntuhan sistem kapitalisme yang sebenarnya dari mana profit yang dimiliki majikan itu 
datang. Tentu ini sudah terkenal dan populer di kalangan mahasiswa ekonomi. Pemikiran Marx 
dalam kritiknya terhadap kapitalisme. Pertama ada nilai kerja dan juga ada nilai tukar. Nilai 
tukar itu ditetukan oleh nilai kerja yang merupakan sebuah komoditi. Artinya kita sedikit masuk 
pada istilah-istilah Marx. Kalau, misalnya, waku yang dibutuhkan untuk bikin botol tiga jam, 
maka nilai tukarnya sama dengan membuat tape ini satu jam. Artinya nilai tukar botol ini sama 
dengan tiga kali nilai tape. 
 
Dan niali tukar itu sesungguhnya dibedakan dengan nilai pakai. Dan nilai pakai dilihat dari 
kelangkaan barang dan kebutuhan terhadap barang. Dari mana kemudian laba itu datang? Itu 
bertolak dari biaya hidup atau upah yang kita bahasakan yang perlu dibayarkan oleh sang 
majikan kepada pekerja. Sehingga pekerja itu bisa hidup normal. Normal dalam arti kontek 
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sosial tertentu. Katakanlah bahwa dengan upah buruh itu bisa hidup layak untuk menyekolakan 
anak-anaknya dan juga istrinya. Dengan upah dua ribu dia bisa hidup layak. Itu merupakan nilai 
kerja. Tetapi karena buruh itu menjual nilainya kepada majikan mungkin saja dalam 5 jam 
pertama misalnya dia telah memproduksi barang yang senilai tiga ribu itu sesuai yang 
diterimanya dari majikan. Artinya dia bia berhenti bekerja dengan mengatakan saya telah 
mengahsilkan komoditi sesuai dengan apa yang saya terima. Tetapi karena dia sudah 
menjualnya kepada majikan dia tetap bekerja lebih dari lima jam. Waktu kerja yang kemudian di 
atas 5 jam itu kemudian itulah laba yang dimiliki oleh majikan. Marx mengatakan itulah nilai 
lebih yang dicuri oleh majikan dari buruh. Sebenarnya majikanlah yang menghasilkan nilai lebih 
dari waktu 5 jam itu. Dan majikan itu tidak mau memberikan ke buruh. Itu adalah nilai lebih 
atau laba yang diperolehnya. Itu sebenarnya ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan kepada 
para buruh karena nilai lebih yang dihasilkan buruh 5 jam kedua itu justru dikatongi oleh para 
majikan sendiri. Dari situlah dia menjelaskan rahasia laba. Orang semakin kaya dan buruh itu 
semakin miskin.  
 
Analisis teoritis mengenai nilai tukar dia menjelaskan bagimana laba itu bertumpuk pada tangan 
majikan. Tentang keruntuhan sistem kapitalisme itu sebenarnya kita telah membahasnya 
minggu lalu yang kemudian kontradiksi itu melahirkan over produksi karena semakin banyak 
orang miskin sehingga tidak ada lagi yang membeli produk. Dan oleh karena itu banyak 
perusahaan yang bangkit dan diambil alih perusahaan yang besar. Marx mengatakan bahwa kita 
hanya bisa mencari sumber-sumber dengan pemasaran baru dan termasuk juga teori Lenin 
mengenai imprealisme. Artinya adalah bahwa imprealisme merupakan produk dari kapitalisme. 
Tetapi ketika kemudian suatu saat tidak ada lagi negara-negara atau daerah baru ke mana 
produksi itu dilemparkan. Dan itu kata Marx berdampak negatif pada dengan semakin 
banyaknya orang miskin dan semakin banyaknya orang kaya karena banyak perusahaan yang 
bangkrut karena diambil alih oleh perusahaan besar. Ada kata-kata dari Das Kapital ‘mengambil 
alih atau diambil alih’. Para majikan yang tadinya itu mengambil alih perusahaan itu kemudian 
diambil alih kembali oleh proletar. Jadi di situlah keruntuhan kapitalis. Baik, saya akhiri 
presentasi saya sampai di sini. Terima kasih.  
 


