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Omong kosong, desas-desus, 
gossip, klobot, asbun, slogan, 

propaganda atau sebangsanya 
masih merupakan wilayah yang 
belum banyak terjamah dan ter
pahami kaum ilmuwan kita. Sa
lah satu kegagalan serius ilmu 
dan pengajaran bahasa kita ber-

O K pertumbuhan sastra Jawa itu ia
lah Ideologi yang dominan di In-m 0 ng OSO ng d~mesia. Ideologi ini .mendoron~ 
plhak-pihak yang dlpengaruhl
nya menolak kenyataan yang ti
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sumber dari kebuta-tulian terha- dapat dipahami sebagai penola- Ilustrasi Sastra Pop 
dap praktek berbahasa yang se- kan atau kegagalan m,enangkap . 'k h d b 
d 'ki 't 1 d 1 k h'd KntI ter a ap ahasa ma-eml an VI a a am e I upan artl' pernyataan yang d'l'nl'lal' ter-. 1 1 . ki k b h syarakat luas Indonesia yang di-sosla , wa au mls n ea sa an sebut. Kegagalan ini sendiri pa-
dan gengsi. d d b b nilai "omong kosong" mengingat-

Makna "Kosong" a asarnya ersum er dari ke- kan kita akan sikap kaum kriti
gagalan memahami hakikat peri kus dan sarjana seni yang mere

Omong kosong tidak lagi dija- laku bahasa dan sistem pemak- mehkan apa yang mereka sebut 
dikan suatu kiasan untuk me- naan yang bersl'''at sosl·al. "k' " K . 1. eseman pop. arya sem yang 
nangkis atau mempertanyakan Sekolah merupakan penataran tidak memiliki hal-hal yang di
kebenaran suatu pernyataan. Is- penghayatan dan pengalaman junjung tinggi oleh pranata res
tilahitu telak terlanjur biasa di- suatu tata-pandang dunia, tata- mi kesenian dianggap "kosong 
gunakan sebagai penilaian mate- penalaran, tata-berbahasa, tata- nilai" atau bernilai "rendilh." 
matik atas suatu pernyataan bermasyarakat yang tidak ber- Di antara mereka bukannya 
yang dianggap "kosong" atau tumbuh dari sejarah masyarakat tak ada yang bersilnpati pada ke
hampa arti. Istilah itu telah men- pribumi, tapi dari Barat Dengan senian pop. 'Tapi simpati itu di
jadi salah satu senjata suatu re- pengajaran demikian kaum ter- landasi oleh pemahaman yang 
jim berbahasa, berpikir dan ber- sekolah meningkatkan kesejah- sarna dengan para pengecam ke
masyarakat yang kini merajalela teraan pribadinya dengan mene- senian pop. Simpati itu tidak di
di berbagai masyarakat muta- rima imbalan material maupun landasi oleh pemahaman akan 
khir. non-material yang tak terjangkau makna kesenian yang bersang-

Tak kurang dari seorang een- mayoritas warga masyarakat lain kutan, tetapi oleh semaeam be
dekiawan, budayawan, pemikir yang tak (banyak) bersekolah. las-kasihan. Para simpatisan be
filsafat sekaliber Ignas Kleden Belajar sesuatu dari kebu- gini juga pereaya akan ke "uni
~erkeeoh. Ia mengehihkan gejala dayaan asing tidak selalu beraki- versal"an tata-makna dan tata-ni-
terputusnya. (h~~ungan) antara batrnegatif dan merugikan. Masa- lai kesenian, namun mereka ber

kata da!l a!ilnya dalam bahasa, ~lah'yang besar rmmcul di Indo--simpati, bahwa ·kesenian pop 
~utalUur !ti~. Ia meng~ap ~e- nesia karena sekolah tidak yang rendah nilainya perlu dilin
J~la deml.kiansebaga~ kemls- mengajarkan ilmu asing ituseba- dungi dan diharapkan akan me
k!-~~n soslal-budaya dl In~0!le- gai salah satu ilmu belaka di an- ningkat nilainya setinggi nilai ke
Sla .. I~as Kl~~en tak sendman tara ilmu-ilmu lain. Sekolah ku- senian "serius" yang diabsahkan 
berplkir demlk!-an. I~ panyalah rang mengajarkan tradisi tata- pranata resmi kesenian. 
salah seo,rang JUru blear~ ya!lg pandang hidup pribumi, maupun Dalam bidang kesusasteraan 
lantang dl an~ra berbagal sa!-la- kemampuan bersikap kritis ter- modern berbahasa Jawa, ada ka
na (IndonesIa. ma~pun aSIng) hadap tradisi dari luar yang di- sus yang ekstrem. Hasil peneliti
ya~ mengam.ati perl laku baha- ajarkan di sekolah. Akibatnya, an George oQuinn dari Australia 
s~ .dl Indon~sla. Pe~dapat seper- apa pun yang berada di luar tata- patut dikemukakan di sini bagi 
tI ItU hamplr-hamplr tak pernah makna Barat akan kelihatan se- yang belum tahu, karena hal ini 
menghadapi tantangan kritik.. bagai sesuatu yang "kosong" atau memberikan ilustrasi yang gam-

Pendal?at yang sudah terlanJur hampa makna. Apa yang bisa di- blang bagi uraian di atas. Semen
P?puler l~U menganggap .banyak lihat dari kerangka berpikir Ba- tara berbagai tokoh sastra mo
pldato peJ~~at yang pall;!ang Ie- rat, tetapi tidak eoeok dengan dern berbahasa Jawa beramai
bar tanpa lSI yang berartl. aturan berpikir Barat itu ditu- ramai meratapi apa yang mereka 

Pendapat yang serupa menge- duh "raneu." amati sebagai kelumpuhan atau 
cam banyaknya tulisan pelajar, Sekolah tak berhasil meman- kematian sastra modern berba
mahasiswa, juga sarjana yang faatkan ilmu pengetahuan dari hasaJawa, George Quinn menda
"raneu", "kaeau", kalau bukan- luar Indonesia sebagai bahan patkan kenyataan yang persis se
nya "kosong". Walau seringkali tambahan atau pendukung yang baliknya. Minimal dari segi 
dinyatakan seeara tulus dan de- memperkaya tata-pemahaman kuantitatif, penulis sastra Jawa, 
ngan itikad bailt, berbagai ke- yang pernah dimiliki orang Indo- karya yang dihasilkannya, serta 
eaman dan tuduhan demikian nesia. Sekolah Indonesia menga- publik yang menikmatinya be
masih perlu dikaji seeara kritis jar orang Indonesia ilmu asing lum pernah sehebat seperti se
dan mendasar. sambil menyangkal, menampik, karang dalam seluruh sejarah 

Kajian kritis demikian dapat atau menindas tradisi pemakna- kebudayaan Jawa. 
dimulai dari pengertian "omong an pribumi yang bertumbuh di Ironis, seorang sarjana non-In
kosong" itu sendiri. Tidak ada Nusantara. Seakan-akan hanya donesia mampu mengamati ke
tingkah laku atau kegiatan ber- ada satu tata-pemaknaan yang nyataan besar yang hidup di Ja
bahasa yang "kosong" ataupun "baik" dan "benar." Seakan-akan wa dan tak berhasil diamati para 
"hampa" arti. Tuduhan yang su- "kebenaran" Ilmu yang diajar- sarjana dariJawa sendiri. Menu
dah umum terhadap pernyataan kan di sekolah bersifat "obyek- rut Quinn, salah satu penyebab 
yang dianggap "omong kosong" tif' dan "universal." kebutaan terhadap suburnya 

dak cocok atau merugikan ke
pentingan ideologi terse but. 
Bahkan dalam bentuk ekstrem
nya, kenyataan itu dianggap ti
dak ada. 

Menurut Quinn, kalau suatu 
karya manusia memang sarna se
kali tidak bermakna tidak mung
kin karya itu ada, manusia tak 
akan menghasilkannya. Penda
pat ini merupakan tantangan ba
gi kita yang belum bersikap cu
kup kritis untuk mengkaji ulang 
keyakinan-keyakinan yang telah 
ditanamkan bertahun-tahun ke 
benak kita. Tapi pendapat itu 
pun perlu diterima secara kritis. 
Dalam kenyataannya tidak ber
karya, seperti halnya tidak me
nyatakan sesuatu, juga seringkali 
mempunyai makna yang penting. 
Diam juga bisa merupakan suatu 
pernyataan yang lantang. 
Memahami Omong Kosong 
Jika setiap pernyataan kita 

anggap selalu "bermakna", per
soalannya kemudian, bagaimana 
makna itu dapat kita pahami. 

Dlilam bidang kesusasteraan 
Indonesia mutakhir telah mun
cuI gagasan "sastra kontekstual". 
Gagasan ini tidak sekedar me
nyatakan bahwa konteks meru
pakan sumber dan landasan 
makna suatu karya sastra, tetapi 
juga bahwa kehidupan manusia 
terbentuk dari kompleksitas ber
bagai konteks. Karena itu dua 
karya sastra yang sangat berlain
an isi maupun bentuknya (misal
nya "pop" dan "serius") bisa sa
rna-sarna bernilai karena berada 
di dua konteks yang berbeda. Sa
tu karya sastra tertentu bisa 
mempunyai makna yang berbe
da-beda di saat berada di kon
teks yang berbeda-beda. 

Tidak ada satu pun resep yang 
"siap-pakai" untuk digunakan 
memahami semua tingkah ber
bahasa, sastra ataupun non-sas
tra. Tapi, pada dasarnya pema
haman itu mesti berpijak pada 
konteks kegiatan berbahasa yang 
bersangkutan. Munculnya tuduh
an "omong kosong" bersumber 
dari kegagalan memperhitung
kan konteks kebahasaan. Kega-
(Bersambung ke hal VII kol 7-9) 

.. Penulis seorang staf pengajar 
Program Pasea-8arjana, Satya 
Wacana. 
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·Omong Kosong 
(Sambungan dari J hal VI) 

galan umum ini tidak menghe
rankan karena di sekolah sebagi
an besar ilmu diajarkan tanpa 
memperhitungkan konteks demi
kian. 

Banyak ucapan pejabat yang 
dikutip koran kelihatannya tidak 
berisi apa-apa. Padahal ucapan 
itu merupakan reaksi terhadap 
suatu peristiwa atau ucapan pe
jabat lain yang tidak diberitakan 
media massa, karena berbagai a
lasan "stabilitas dan keamanan" 

setiap masyarakat, khususnya 
masyarakat non industrial yang 
berbudaya lisan. Kebanyakan se
kolah kita juga tak mengajarkan 
ini. 

Sekolah hanya mengajarkan 
makna kata-kata yang tertentu 
saja, yang disahkan oleh le~ba
ga resmi dan kamus, sesual de
ngan ideologi yang berkuasa. 

Orang yang disekolahkan sering 
bingung menemukan makna ka
ta-kata yang hidup segar dalam 
masyarakat Bahasa yang hidup 
dalam masyarakat seperti gossip 

dan "desas-desus" tak pernah 
masuk kurikulum peiajaran 'ba
hasa di sekolah .. Gossip atau de
sas-desus dianggap bahasa ha
ram, karena keduanya adalah 
kontrol tradisional terhadap pe
megang kekuasaan modern. 

Orang yimg disekolahkan ada
lah orang yang diasingkan dari 
masyarakatnya. Sekolah dan 
kaum lulusannya membentuk 
suatu dunia realitas tersendiri 
yang "sah". Lalu, mereka meng
anggap banyak hal dalam kehi
dupan masyarakatnya"rancu", 
"salah", atau "kosong". **. 

politis. Karena tak tahu konteks- ,------------------------
nya, pembaca uinum seringkali 
tak menangkap betapa "lantang" 
dan "berbobotnya" makna ucap-
an pejabatyang dikutip koran ta-
di. Orang yang terlalu lama dise-
kolahkan cenderung gagal me-
mahami bacaan dari media mas-
sa itu. Bukan saja ia tak tahu kon-
teksnya, tetapi ia tak akan mera-
sa perlu mencari tahu konteks-
nya. Sekolah mengajarkannya 
berasumsi setiap pernyataan 
mempunyai satu landasan kon-
teks yang baku, seragam, dan u-
niversal. 

Ada berbagai pidato dalam u
pacara resmi yang kelihatannya 
bertele-tele dan tak bermakna 
bagi kebanyakan orang sekolah
an. Pidato seperti itu bukannya 
tak bermakna. Tapi maknanya ti
dak selalu berupa informasi ba
ru yang disampaikan pembicara 
Maknanya terletak pada kese
diaan si pembicara untuk mene
rima permintaan berbicara dari 
tuan-rumah upacara. Makna se
remonial begini penting dalam 
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