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Bahasa Asing, IImu Asing 
S udah banyak sarjana Indone

sia yang mengeluhkan peri
hal'''asing''nya ilmu yang diajar
kan di sekolah dan disosialisasi
kan di masyarakat luas. Sudah 
banyak pula keluhan dilontar
kan peri hal lemahnya penguasa
an bahasa asing para sarjana ki
ta di satu pihak, dan terlalu ba
nyaknya istilah asing dipakai se
cara tak sepatutnya di pihak lain. 
Yang belum cukup banyak diper
soalkan ialah kaftan mendasar di 
an,-?ra berbagai gejala itu. 

Ihnu Titisan "Science" 
Pengertian ilmu telah banyak 

didefinisikan dengan berbagai 
macam rumusan. Apa pun juga 
tepalnya isi berbagai rumusan. 
itu, ada dua hal yang tampak ha
dir dan menonjol di antara ber
bagai definisi itu. Pertama, apa 
yang diabsahkan sebagai ilmu di 
Indonesia tidak berpadan, bah
kan bertentangan, dengan apa 
pun yang dimiliki tradisi ma
syarakat pribumi di Nusantara. 
Kedua, apa yang diabsahkan se
bagai ilmll di Indonesia bersum
ber dari suatu pengertian asing 
dari Eropa, kini biasa disebut 
science. 

Delinisi "ilmu" di Indonesia ti
dak lagi menengok pengertian is
Wah semula dari bahasa Arab 
ilu, atau pun adaptasi pribumi 
seperti "ngelmu" di Jawa. Defi
nisi "ilmu" yang kini berkuasa di 
Indonesia merupakan terjemah
an langsung rumusan science 
yang (pemah) berkuasa di kum
pulan masyarakat yang biasa di
sebul "Barat", atau sadllran sedi
kit.daripadanya. 

Karena ilmufscience lidak lahir 
dan dibesarkan di kampllng ha
laman Nusantara, tidaklah aneh 
jika pertumbuhan lradisi pribu
mi dan peltumbuhan ilmu/scien
cc merupakan dua hal yang ber
beda. Dabm kcnyat.'lannya me
rcka adalah malah saling bcrten
Langan. Kemenangan bagi satu 
pihak adalah kcjaluhan bagi pi
hak lain. Perkembangan muta
khir daJam masyarakat Indone
sia sudah jelas-jelas menunjuk
kan pihak mana yang kini men
dapatkan dukungan kemenang
an dan mana yang mendapat pe
nindasan. 

Pertentangan di anlara dua 
tradisi itu tak jarang disembu
nyikan dengan berbagai pernya
taan ideologis. Tak sedikit orang 
Indonesia yang percaya bahwa 
tradisi pribumi dan kemajuan il
mu/sciR11CC dapat maju bersama
sama. Bahkan ilmulsciR11Ce diang
gap dapat memberikan jasa bagi 
kelangsungan hidup tradisi pri
bumi. Contoh yang menonjol ia
lah berbagai kegiatan "melesla
rikan" warisan budaya tradisio
nal dengan berbagai perangkat 
keihnuan modem. Bentuk ke
giatan itu bisa bennacam-ma-
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cam: memasukkan tradisi pribu
mi (bahasa dan kesenian daerah, 
misalnya) sebagai obyek dalam 
proyek penelitian "ilmiah", se
minar, festival, atau kurikulum 
pengajaran di Jembaga sekolah. 

Ada pula yang mengakui per
tentangan hakiki di antara tradi
si lama pribumi dan tradisi asing 
yang melahirkan "ilmu"lsoo1Ce 
lersebuL Tetapi itu dianggap se
bagai pertentangan antara kcter
belakangan dunia lama yang ha
rus ditinggalkan melawan kema
juan dunia baru yang harus dike
jar. Polemik Kebudayaan tahun 
1930an menyimpan bebcrapa do
kumen perintis pemikiran demi
kian. 

Upaya memadukan tradisi pri
bumi dan tradisi asing bisa di
kerjakan dengan cara tradisi pri
bumi atau tradisi asing itu. De
ngan memadukannya dalam ke
rangka tradisi pribumi, tradisi a
sing akan dijinakkan dan dima
nipuJasi sesuai dengan kepen
tingan tatahidup tradisional pri
bumi yang lama Berbagai tokoh 
masyarakat lama 'di Nusantara 
mengerjakan ini ketika menge
nal karya budaya luar. Tapi 
membedah tradisi pribumi di 
meja laboratorium, ruang semi
nar, atau pun kelas sekolah me
nurut pedoman ilmu/soolCe me
rupakan cara yang tidak kalah 
kejam' dengan memeranginya 
Jangsung ala Polemik Kt'budaya
an 1930-an. 

Ada alasan yang memihlt me
ngapa orang Indonesia SUk.l ber
pihak pada Hmu yang ditiliskan 
dari science. Sutan Takdir Ali
sjahbana, pclopor pemikiran be
gini sejak Polemik Kebudayaan 
1930-an, menunjukkan jatuhnya 
bcrbagai masyarakat pribumi 
Nusantara di bawah tcJapak kaki 
penjajahan asing sebagai bukti 
kclemahan atau kckeliruan t1'a
disi pribumi. Peristiwa yang sa
rna dipakai sebagai bukti kejaya
an tradisi baru dari "Barat". 

Karya-karya sastra modern 
berbahasa Melayu/lndonesia se
jak terbitan awal Balai Pustaka 
tak habis-habisnya memaki tra
disi pribumi dan mengunggulkan 
tradisi BaraL Di Semenanjung 
Melayu, tokoh Abdullah bin Ab
dul Kadir Munsyi dipuji karena 
pemikiran yang sarna. Pada de
kade belakangan ini muncul be
berapa karya sastra milik kaum 
terpelajar Indonesia yang t.am
paknya seakan-akan membela 
tradisi lama priburni. Tradisi pri
bumi ditampilkan secara memi
kat, tapi dalam kerangka tradisi 
bersastra Barat, sehingga tak 
jauh berbeda dengan apa yang 
dikerjakan oleh "Hmuwan" di se
kolah, seminar dan laboratorium 

"modenl". 
Kekuatan dan kejayaan tradisi 

ilmu/science memang tak lerban
lahkan. Tetapi kekuatan dan ke- . 
jayaan, juga kelemahan dan ke
taklukan, tidak sama dengan ke
baikan atau pun kebenaran. Ke
menangan tradisi berilmu dari a
sing itu tidak hanya menjadi a
lasan mcngapa orang Indonesia 
berpihak kepadanya. Dalam ke
nyataannya, keberpihakan orang 
Indonesia padanya merupakan 
salah satu bukti kejayaan tradisi 
asing itu sendiri dan tambahan 
kekuatan bagi kejayaan mereka 
lebih lanjul 

Walau sciR11Ce tidak berkam
pung halaman di Nusantara, per
kembangannya telah menjelajah 
bagian terbesar dari bumi ini, 
tennasuk Indonesia. Tapi karena 
perkembangan yang meluas ilu 
tak pernah merata atau meling
kupi seluruh sejarah umat ma
nusia di bumi ini, yang lerjadi ia
lah kesenjangan. 

Di Indonesia kesenjangan itu 
sangat garnblang. Lapisan alas 
masyarakat di kota-kota besar 
mendapat kesempatan untuk Ie
bih (men-)dekat dengan tradisi a
sing yang telah mendunia itll
Mereka mendapatkan keuntung
an material maupun non-mate
rial dari keintimannya dengan 
tradisi asing tadi. Tak aneh jika 
mereka berpihak kepadallya 
Mayorilas rnasyarakat lerkena a
kibat sampingan kemajuan "bu
daya" Barat yang mendunia itu 
tanpa berkesempatan ikut me
nikmati atau mengenda:ikannya. 
Mayoritas ini dinilai rendah. De
rajat manusia diukur dengan sa
tuan ukuran yang dianggap uni
lJfmal, walau sebenarnya berasal 
dari tradisi Baral. 

Bahasa Inggris 
Mempelajari "ilmu" di Indone

sia dan berbahasa Indonesia tak 
bisa dilepaskan dari tuntutan 
mempeJajari bahasa Inggris. Be
lajar "ilmu" menuntut belajar 
mempercayai seperangkat "ke
nyataan", "penalaran", "kebai
kan", "keindahan", maupun "ke
benaran". Bahasalah yang mem
berikan kerangka dasar tata ke
percayaan itu. 

Karena "ilmu" bersumber dari 
kerangka dan tata kepercayaan 
asing. bukan tradisi pribumi In
donesia, pengajaran bahasa a
sing menjadi mutlak perlu. Kare
na bahasa Inggris Lelah merajai 
pertumbuhan "dunia ilmu pe
ngetahuan", bahasa Inggris rne
rupakan pilihan lepat sebagai 
bahasa asing yang diajarkan di 
Indonesia. Perkembangan dan 
pengajaran ilmu di Indonesia ba
ru dapat sepenuhnya berjalan 
dalam bahasa Indonesia, andai
kan soja bahasa Indonesia dapat 
sepenuhnya menjadi titisan baha
sa Inggris. 

Kecenderungan bahasa Indo
nesia mutakl1ir mencoba-coba 
menjadi seperti bahasa Inggris 
tak sulit diamati. Bukan saja ka
rena bahasa Indonesia me
nyerap banyak istilah dar! baha
sa Inggris. Ada yang lebih men· 
dasar dan lersembunyi. Bahasa 
bukanlah sekedar kumpulan ka
ta-kata yang leratur menurut hu
kum tata-bahasa. Bahasa meru
pakan kegiatan sosial sekonkret
konkretnya. 

Sudah banyak istilah asing 
. yang diserap nenek moyang ma
syarakat Nusantara, tanpa meng
ubah tata-sosial mereka menjadi 
asing. Kini banyak tulisan yang 
kelihatannya sepenuhnya mema
kai kata-kala Indonesia letapi sa
ngat sulit dipahami pembaca 
yang tak fasih berbahasa Inggris. 
Bisa jadi, tulisan berkata-kata In
donesia itu disusun menurut ta
ta-bahasa Inggris, atau merupa
kan terjemahan pemiklran da
lam bahasa Inggris, atau disusun 
dalam kerangka "ilmiah" milik 
bahasa Inggris. 

Di berbagai pelosok Asia 
Tenggara ucapan "terima kasih" 
tak pernah dikenal dalam tradisi 
pribumi mereka. Bukan karena 
mereka tak tahu, tak mampu, 
atau tak mau menghargai jasa 
dan kebaikan orang Jain. Hu
bungan sosiaJ, kerja sarna dan 

I pemberian benda atau pun jasa 
dalam masyarakat mereka mem
punyai makna yang sudah ku
rang dikenal cucu-cucu mereka 
di jaman ini. Beberapa orang tua 
kita masih mengenal makna ini. 
Bagi mereka, ucapan "terima ka
sih" hanya untuk orang "Iuar", a
sing atau tamu. Bukan untuk se
sarna anggota keluarga. Tliatlk 

(Bersambung ke hal VIII koll-2) 
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Bahasa Asing, IImu Asing 
(Sambungan darl hal VI) 

you bisa diueapkan di antara 
suami-istri berbahasa Inggris. 
Hubungan mereka bagaikan 
"kontrak" antar individual man
diri. Kini kaum elit Indonesia di 
kota mengajarkan anak-anaknya 
"kesopanan" untuk menyatakan 
"terima kasih" kepada siapa pun. 
Semua manusia dipersamakan 
sebagai individu. Kaum elitJawa 
mempunyai terjemahan Jawa 
Krama untuk good morning/after
ruxmlevening, tapi tak ada Jawa 
Ngokonya. Manusia dalam tata
dunia Krama tak sarna dengan 
Ngoko. 

,Bahasa Indonesia tidak akan 
mampu sepenuhnya menjadi 
kembaran bahasa Inggris atau 
bllhasa mana pun. sebagaimana 
halnya tata-sosial orang-orang 
Indonesia lidak alulIl menjadi sa
rna persis dengan masyarakat 

',berbahasa Inggris. Karena itu 
bahasa Inggris masih diajarkan 
di Indonesia. Keeenderungan 
mengekor tetap tinggal keeende
rungan yang terbatas: bukan saja 

dalam berbahasa, tapi juga beru
mah-tangga, bekerja, berekreasi, 
atauberilmu. 

Tak sedikit sarjana Indonesia 
yang menyesalkan "keteroola
kangan" bahasa Indonesia seba
gai "bahasa ilmu". Berbagai sum
ber ilmu yang terbaik tersedia 
dalam bahasa Inggris. Karena itu 
pengajaran bahasa Inggris dipa
eu bersamaan dengan penerje
mahan tulisan ilmiah, demi "ke
majuan" Indonesia. 

Ironisnya, semakin mahir me
reka berbahasa Inggris semakin 
sulit bag; mereka terlibat dalam 
tata-sosial yang hidup di sekeli
lingnya. Semakin tinggi ilmu 
yang merp.ka capai semakin ren
dah kesadaran dan kepekaan 
mCI-.aka pad a berbagai masalah 
yang hidup di sekitamya Derba
gai kel1jataan tak kelihatan kare
na tak masuk dalam kerangka 
keilmuan berbahasa Inggris itu. 
Semakin kukuhlah kejayaan tra
disi asing dan ketergantungan ki
ta padanya .••• 
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