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KETIKA ada seorang Marc A I H Saya tldak mgm menghapu~kaf! 
Huffman tamlJil d. Indonesia seba- Oleh rie eryanto penghargaan atas usaha para ahl! 
gai dalang wayang kulit, dan aSIng yang menggah wunsan 
diberitakan pers, banyak orang seharusnya para sarjana asing jauh berbeda dari kaum tua kita budaya lama nusantara. Bukan 
tercengang-cengang. Ketika ada yang dilahirkan dan dibesarkan di sema~a mudanya, bergulat ctl karena saya manusla nusantara 
seorang J.G. de Casparis meneliti Eropa dan Amerika lebih terbatas an tara budaya lama dan baru. Juga. Tapi karena usaha balk Jtu 
prasasti Sriwijaya di Sumatera, pengenalan dan penghayatannya Tapi si'stem pendidik"n yang tldak. mereka kerJak~n dengan 
banyak yang geleng·geleng terhadap budaya tradisional Indo- dinikmati kaum muda cukup enak·enakan. Tapi ada taktor pern-
kepala. Apalagi setelah kegiatan nesia'? Mengapa justru orang- memberi alasan mengapa mereka . bed a antara kIta dan mercka yang 
tokoh ini dielu.elukan pers kita.. orang asing (yang sering juga ogah menjadi dalang, menter· leblh pentll1~ dJluar masalah dana 
Ketika seorang nona Nancy Flo. masih muda) ini tampil sebagai jemahkan naskah kuno, atau dan motlvasl. Klta I.llsa can ulang 
rida mendokumentasikan naskah- tokoh·tokoh pahlawan penggali membaca prasasti. Betapa tak adil luar negen leblh banyak untuk 
naskah kuno di Solo, dan disiar- warisan budaya lama Indonesia? menuntut mercka mengerJakan melimpahkan dana bagi pendidik-
kan secara memukau oleh media· apa yang dikerjakan para ahli an dl Indonesia dan membll1a 
massa, banyak orang tidak cuma Beberapa sebab-akibat budaya nusantara dari Eropa dan motivasi individual. Namun tak 
terharu tapi berebut cari ala- Generasi muda Indonesia, yang Amerika. Apa dorongan materiil blsa dljamm akan ada pcrubahan . 
matnya. sebagian terdidik menjadi para atau sosial yang bisa menggairah- prestasi i1miah ~ecara drastis dan 

Di de pan nama-nama itu sengaja ahli kebudayaan, menghadapi be. kan mereka? Menjadi calon me- mendadak dl kalangan mtelektual 
saya bubuhkan kata seorang. berapa hambatan untuk diadu nantu ideal karena pintar baca klta. 
Mereka hanyalah beberapa dari dengan beberapa ahli asing dalam prasasti? Menjadi kaya karena 
banyak orang asing yang telah dan soal di atas. Pendidikan yang hafal babad Mataram? Menjadi 
sedang merebut perhatian orang tersedia untuk kaum muda Indo- terhormat karen a pandai menda-
Indonesia karena kegiatan ilmiah nesia memang tidak (belum?) dia- lang atau menabuh gamelan? Se-
mereka mempelajari warisan rahkan menjadi tokoh.tokoh men tara berbagai rombongan ke-
budaya tradisional kita yang na- penggali budaya lama kita pada sen ian tradisional berguguran. 
sibnya sering mencemaskan orang tingkat yang kini diduduki para Tapi mengapa para sarjana asing 
di Indonesia, juga di Barat! ahli asing. Pendidikan terse but di itu bisa dan mau? 

Kesenjangan generasi 
Di balik berbagai rasa haru, 

kagum dan heran orang pada para 
sarjana asing itu, sering kali 
muncul kecemasan baru. Para 
pengagum ini gembira karena 
merasa nasib warisan budaya lama 
kita diselamatkan. Tapi sekaligus 
cemas dan menyesal mengapa 
semua kegiatan itu diJakukan oleh 
orang asing. Bukan saja mereka 
merasa para sarjana Indonesia 
sendiri belum berprestasi setinggi 
para sarjana asing itu. Kecemasan 
itu menjadi·jadi setelah mereka 
banyak mendengar tentang gene
rasi muda Indonesia yang semakin 
kebarat-baratan. 

Mudah dipahami kecemasan 
terhadap bangsa sendiri dan ke
kaguman terhadap para sarjana 
asing ini lebih banyak datang dari 
kaum tua. Mereka inilah yang 
paling dekat dengan budaya lama 
tersebut. Wajarlah bila mereka 
yang paling menginginkan diper. 
panjangnya usia budaya lama itu, 
sehingga mereka tetap mendapat 
tempat yang cocok dalam masya
rakat. Perubahan dan sering kali 
perlawanan terhadap yang lama 
oleh kaum mudajelas merupakan 
ancaman bagi mereka. Atau 
bahkan kedurhakaan. Mengalah' 
dan menyesuaikan diri dengan 
budaya kaum muda hanya berarti 
kesusahan. 

Kaum muda kita tak banyak 
terasuh oleh budaya lama. Mereka 
bukannya senang mendurhaka 
terhadap budaya lama. Mereka tak 
banyak kenai budaya lama itu 
dalam fungsi yang dikenal kaum 
tua. Mereka tak mung kin bisa 
(seandainya maul mendurhaka 
terhadap apa yang kurang dipaha
minya. 

Pertanyaan kritis yang muncul 
kemudian: bila benar generasi 
muda kita dan para sarjana Indo· 
nesia "boleh dimaatkan" karena 
keterbatasan di atas, bukankah 

atas meliputi pengertian' yang Pendidikan di Amerika dan 
umum maupun khusus. Baik itu Eropa pada umumnya juga tidak 
pendidikan formal di sekolah dan mengagung.agungkan warisan 
universitas, atau yang informal budaya lama, <~ntah dari negeri 
dan nonformal di luar kelas. Baik siapa. Masyarakat di negeri asing 
itu pendidikan formal di berbagai' ini juga semakin menekan gene-
bidang i1mu, maupun pendidikan rasi mudanya untuk belajar eko, 
formal di bidang khusus; sastra, nomi, dagang, atau leknologi dari. 
sejarah, antropologi, bahasa, ke· pada sastra, filsafat, agama, atau 
sen ian dan sebagainya. Tak perlu sejarah. Sebab di sana seperti juga 
diadakan seminar atau penelitian di Indonesia bidang.bidang studi 
untuk mem"hami kecenderungan yang tersebul pertama ilu mem. 
sistem pendidikan kita meniru berikan insenUf materiil dan sosial 
yang di Barat. Tak perlu penelitian yang lebih menggiurkan. Seperti 
ruwet untuk menunjukkan hu- di Indonesia juga, studi len tang 
bungan yang erat antara keber- b d I .,. . . 
hasilan bersekolah dan berkuliah u aya ama ul ncgcn·negcn 

. asing ini merupakan suatu kc-
kaum muda di Indonesia dengan mewahan. 
kemampuan berbahasa asing 
(khususnya Inggris) dan budaya Tapi yang paling membcdakan 
yang melahirkan bahasa tersebut. pendidikan di antara milik kita 

Kalaupun siswa atau mehasiswa dengan merek3 ialah tunjangan 
tak fasih berbahasa lnggris, paling . dana. dan pengalaman lebih lama 
tidak ia harus fasih berbahasa jatuh·bangun mengolah penge-
Indonesia untuk mengungkapkan tahuan secara kribs. analiti3, logis. 
jalan bahasa Inggris dan jalan Dana merupakan persyaratan pen-
berpikir para ahli yang berbahasa ting, walau bukan satu-satullya, 
Inggris. Karena bentuk berbahasa untuk pendidikan semewah itu. 
dan berpikir menentukan dan Dana yan tcrsedia bagi pendidikan 
membatasi isi bahasa dan isi di negcri-negeri Barat mi ditun-
pikiran, tidak aneh bila para siswa jang beberapa faktor lain me-
dan mahasiswa Indonesia terseret mungkinkan tersedianya berbagai 
untuk mempelajari seluk.beluk fasilitas belajar. kualitas pengajar, 
budaya Barat. scrta sistem belajar yang amat 

Kita tak perlu mengadili apakah (kalau tidak dibilang terJaluJ 
ini suatu kesalahan atau tidak. mewah untuk ukuran pendidikan 
Kita tak perlu mencari kambing di Indonesia. 
hitam. Pendidikan apa pun, Tak semua orang Barat kaya. Di 
dimana pun dan kapan saja tidak negeri mereka Juga banyak pcng
hanya merupakan kemauan dan anggur dan pengemis. Tapi tun
pilihan para pendidik. Sistem pen· jangan hidup untuk kaum miskin 
didikan selalu dibatasi oleh bebe- tersedia lcbih banyak daripada di 
rapa keterpaksaan kondisi sejarah Indonesia. Banyak kaum muda 
juga. Yang menarik, ada yang yang tak mampu berkuliah. Tapi 
sering kaIi luput dari pemahaman bea-siswa dan dana penelitian 
kita tentang proses pendidikan ini. melebihi yang tersedia untuk re
Betapapun pelldidikan kita kannya di Indonesia. Dan berbeda 
meniru Barat, generasi muda kita dengan di Indonesia, manusia 
sebenarnya tak kcbarat·baratan Barat lebih terdiJik menghargai 
sejauh yang sering dicernaskan karya individu. Motivasi berkarya 
banyak kaum tua. Pelajar di tidak terlalu. bergantung pada 
tangan pengajar bukan tanah hat penghargaan dan pendapat orang 
di tangan pematung. Mereka tak lam. 

Kecemasan 
yang tak perlu 

Karya budaya tradisional yang 
dialihkan dalam masyarakat yang 
lebih modern tak bisa tclap men
jadi k;uya budaya tradisional lagi. 
Tak perduli itu dialihkan ke rna· 
syarakat modern di Indonesia atau 
di Barat. Nilai karya budaya lama 
atau baru tidak terkandung dalam 
karya budaya itu sendiri, tapi pacla 
fungsinya di tengah masyarakat 
yang bersangkutan. Usaha menga
lihkan ilu tak dapat dikatakan 
melestarikan, bila yang dimaksud 
ialah mengabadikan atau sckedar 
memperpanjang usia yang lama. 
SebaJiknya usaha sepertl itu berar· 
ti membunuh yang lama untuk 
kemudian menjelmakannya keni· 
bali menjadi scsuatu yang sangat 
berbeda. 13egltu pula scbahknya: 
. Misalnya ada kuliah tent'ang 
seluk-beluk wayang (bukan latih· 
an ketrampilan mendalang)"di 
sebuah universitas di Amcrik'a 
Serikat. Wayang di situ tidak lagi 
berupa wayang yang dihayali 
secara lahir batin oleh masyarakat 
Jawa tradisionaJ. Ia adalah obyek 
studi ilmiah Yan dipisahkan dari 
pelajar sebagai subyek umuk c1i· 
bedah dan ditchti secara logis
kritis. Walaupun kuliah wayang 
itu diperuntukkan untuk kaum 
mahasiswa (Amerika) yang sebe· 
lumnya tidak pernah tahu sarna 
sekali tentang sduk·beluk 
wayang, seorang dalang senior 
dari masyarakat Jawa tradisional 
kemungklllan besar tak bisa lulus 
blla mengikuti perkuliahan ter· 
sebut. 
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Larry Reed, dalang Wayang banyak ahli Indoncbia yang ber· 
Kulit Bali, bekas ternan sekuliah . prestasi ilmial'! setingkat dengan 
Marc Hoffman, sering berusaha rekan·rekannya di Barat. Tapi 
menciptakan suasana Bali tradi· mereka memang tak semenarik 
sional dalam pagelarannya di San ahli Baral dl mata wartawan dan 
fransisco. Penonlonnya didorong khalayak media·massa kita. 
untuk bersantai, (bantal dbedia- Namun apakah proses kaum 
kan eli bnt::i), mengchrnL main muda Indonesia mengekor kaum 
guple, merokok dan bergurau di muda Barat tersebut masih akan 
depan kelir sementara ia menda· berlangsung lama? 
lang. Tapi eita·eita itu hanyalah Kegagalan memahami proses 
suatu kemustahilan. Biarpun pe· transformasi antarbudaya ini 
nonton Amerika itu pernah hidup nampak pula dari kecemasan 
di Bali! Kesantaian yang diubaha- kaum nasionalis Indonesia atas 
kan begini bukan kesantaian pe· beberapa karya sastra Indoncsia 
nonton Bali tradisional yang modern yang "berwarna daerah". 
santai tanpa diminta, tanpa beru- Disangkanya ini dapat meng· 
saha, tanpa sa dar, tanpa sengaja. hidupkan kern bali budaya ke· 

Sebaliknya, arloji dari masyara· sukuan yang semakin memudar. 
kat modern bisa berubah fungsi Sepertijuga kedukaan orang Indo· 
menjadi perhiasan gelang dalam nesia melihat pemuda Jawa yang 
masyarakat tradisional. Banyak belajar tentang wayang atau 
pemuda Indonesia suka menyanyi gamelan di suatu universitas di 
lagu Blowing in the Wind dengan Eropa atau Amerika Serikat. Di· 

'berusaha meniru sepersis mung· anggapnya hal itu memilukan dan 
kin penyanyi .Barat. yang di- memalukan, sebab disangkanya 
bayangkannya. Lafa! kala·kata pelajaran di sana sama dengan 
Inggris diusahakan betu!. Tapi peiajaran para seniman tradisional 
fungsi aslinya sering berubah. Di Jawa kepada anak cucunya zaman 
negeri asalnya lagu itu merupakan dahulu. 
pekik protes politik. Di Indonesia Pemahaman yang kurangjitu ini 

.Iagu itu senng menjadi ungkapan tidak saja ter,dapat di kalangan 
romantis kaum muda yang ber· "awam" Indonesia, tapi juga para 
pacaran, berkemah di alam damai "tokoh" budaya. Tidak hanya di 
atau beruka·ria dalam acara ke· Indonesia, tapi Juga di Barat. *.* . 
senian. 

Sebagian penyebab banyak 
kaum muda (bahkan yang terdidik 
universitas) kita tak berptestasi 
ilmiah seperti para ahli asing itu 
bukan karena mereka terlalu Ke· 
barat·baratan. Sebaliknyalah, 
karena mereka masih tak bisa 
sepenuhnya membebaskan diri 
dari dekapan sisa-sisa budaya 
tradisional! Mereka belum berke· 
sempatan untuk membuat jurak 
dengan budaya lama. Sebagian 
dad hidup mereka terlebur dalam 
budaya lama yang melahirkan dan 
mengasuh mereka. Dari luar saja 
mereka tampak modern dan ke 
barat·baratan; dandannya. pembi. 
caraannya, pergaulannya, kegiat· 
an rekreasinya' dan sebagainya. 

Semakin terpisah 
Tapi lewat pendidikan formal, 

informal, nonformal yang disedia· 
kan untuk mereka, kaum muda 
Indonesia semakin lama semakin 
terpisah dari budaya lama itu. 
Semakin besar jarak itu terbentuk, 
sell)akin besar kemungkinan ter· 
bentuknya sikap kritis, analitis, 
dan obyektif bagi mereka seperti 
rekan-rekannya di Barat. Dengan 
demikian tingkah seperti para ahli 
Barat di IndonesJa itu dapat di· 
bayangkan menjadi kegiatan ahli 
Indonesia sendiri. Saya tak yakin 
begitulah angan·angan kaum tua. 
kita tentang kaum mudanya. 
Walau say a yakin proses Itu!ah 
yang kini sedang berlangsung. 
Dan dalam proses ini s~dah cukup 

• Drs Ariel Heryanto adalalt 
dosen Fakultas Keguruan llmu 
Pendidikan Universitas Kristen 
Satya Wacalla yang kini sedang 
melanjutkan studi Sosiologi 
Sastra di AlIlerika Serikat. 
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