
ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan bertumpu pada kreatifitas dan sikap
kritis para intelektualnya. Oleh karena ilmu pengetahuan bergerak secara dinamis,
maka tidak terdapat patokan konvensional dalam berbagai wacana ilmu
pengetahuan. Wacana ilmu pengetahuan alternatif adalah salah satu komponen
yang layak diakui dan ditempatkan secara proporsional. Berdasarkan pemikiran
tersebut, maka ditulislah skripsi berjudul "Pemikiran Edward Wadie Said Sebagai
Perintis Poskololonialisme ".

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode historis dan lebih
menekankan pada bagaimana pemikiran Edward Said terbentuk dan kemudian
menjadi acuan dari poskolonialisme. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan
diperoleh informasi mengenai pemikiran Edward Said yang mempuyai implikasi
terhadap kelahiran poskolonialisme. Teknik yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini ialah studi kepustakaan. Proses analisis dan interpretasi penulis
didasarkan pada catatan-catatan pemikiran Edward Said dalam berbagai karya
tulisnya dan dari catatan ilmuwan lain yang mengomentari berbagai pendapat
Edward Said.

Metode dan teknik yang digunakan penulis ini menngungkap bebrapa
interpretasi yang meliputi latar belakang, pokok pemikiran dan pertautan
pemikiran Edward Said dan poskolonialisme. Pemikirannya tersebut berkembang
dan membentuk suatu keunikannya tersendiri beserta perjalanan hidupnya sebagai
interniran Palestina yang harus migrasi karena konflik dengan Israel. Pada masa
setelah migrasi, kerangka berfikir Edward Said banyak terpengaruh karena
pemahamanannya terhadap budaya-budaya yang berbeda dan implikasi perbedaan
budaya tersebut dalam berbagai kebijakan politik dan wacana masyarakatnya.

Pokok pemikiran Edward Said tentang kebudayaan tersebut mengarah
pada analisisnya bahwa, polarisasi kebudayaan dan wacana masyarakatnya terjadi
karena aspek historis. Edward Said memaksudkan aspek historis tersebut pada
masa pra kolonial dan pascakolonial. Menurutnya, pembagian peradaban dunia
menjadi Timur dan Barat berasal dari persaingan dan konflik antara peradaban
Kristen Eropa dan Islam yang ada di Timur Dekat. Persaingan dan konflik
tersebut membawa trauma dan upaya pemisahan diri Kristen Eropa yang
mendorong pernyataan "dunia kita dan mereka", juga "peradaban dan barbarian".

Penempatan dua wilayah peradaban oleh Kristen Eropa tersebut, tetap
berlangsung hingga masa kolonial, walau peradaban Kristen terganti oleh
peradaban pasca Renaissance dan Auflarung. Edward Said menilai konsep
perbedaan peradaban oleh Eropa ini ditegakkan bersamaan dengan supremasi
kolonial melalui militer dan ilmu pengetahuan kolonialis. Supremasi militer
kolonialis ditegakkan melalui penetrasi, sedangkan supremasi ilmu pengetahuan
dicapai melalui hegemoni persuasif, baik bagi masyarakat kolonialis maupun
masyarakat koloni.
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