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Kebudayaan bukan sesuatu yang mewah 
dan hanya dimi1iki beberapa gelintir orang 
istimewa. Kebudayaan merupakan senantwsa 
hadir dalam setwp bagwn hidup semua 
orang. betapa pun bersahajanya kehidupan 
orang au. Kebudayaan memberikan daya 
bagi manusw untuk melangsungkan kehidup
annya. Apa yang terjadi jika kebudayaan 
suatu masyarakat tertmdas? Bagaimana pe
nmdasan au terjadi dan dapat dipelajari? 

Orang hidup tidak hanya dari 
dan dengan benda-benda, betapa 
pun pentingnya benda-benda itu 
seperti makanan, minuman, pon
dok, atau orang-orang lain. Orang 
juga hidup dari, di antara, dan de
ngan makna-makna tentang ber
bagai benda, kegiatan, dan hu
bung an dirinya dengan semua itu. 

Orang dewasa yang makan ti
dak hanya mengandalkan gigi dan 
lidah untuk berhubungan dengan 
makanan. 1a tak dapat berhubung-

*) Tulisan ini merupakan pengolahan 
kembali naskah makalah "Daya Hidup 
Orang-Orang Kebanyakan", yang dis am
paikan penulis pada Temu Budaya di Solo, 
2-3 Juli 1988. 

an dengan makanan itu secara 
langsung. Di antara yar:g makan 
dan yang dl:nakan, tersusun mak
na-makna tentdng makan dan ma
kanan. Sepasi'lng remaja yang ber
ciuman pert';;;d k'O;' S'!;;~ meng
hindarkan L"yang-bdrC.i:j dan 
angan-angan tentang l11akna ciUfn
an yang pern",h mereka dengar 
dari cerita orang lain atau BLat 
dari gambar-gambar. Bibir-bibir 
mereka tidak berhubungan lang
sung. 

Orang senantiasa diliputi oleh 
kesadaran, pikiran, perasaan, pan
dangan, khayalan, kenangan, sele
ra, dan nilai-nilai pada saat berhu
bungan dengan dunia di sekitar
nya. Semua ini memaknai segala 
sesuatu di sekitar kita. Pemaknaan 
demikian yang dalam bahasan ini 
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dimaksudkan dengan istilah "ke
budayaan·'. 1) Bahasan berikut 
mencoba secara sederhana (i) 
mengkaji pentingnya kebudayaan 
dalam kehidupan setiap orang, be
tapa pun bersahajanya kehidupan 
orang itu dalam masyarakatnya; 
dan (ii) menunjukkan betapa ga
watnya persoalan hidup jika ke
mampuan dan keabsahan masya
rakat untuk merumuskan secara 
mandiri makna-makna pengalaman 
hidupnya dilucuti. Beberapa con
toh konkrit dari masyarakat eli se
kitar kita akan dipertimbangkan. 

YANG MUTLAK, YANG BERSA
HAJA 

Pemaknaan diri sendiri dan 
dunia di sekelilingnya merupakan 
per lengkapan mutlak bagi setiap 
orang untuk hidup. Tapi perleng
kapan hidup ini bukan barang me
wah yang hanya dimiliki orang
orangi istimewa. Allah menganu
gerahkannya kepada setiap orang. 
Tapi pemaknaan itu juga sesuatu 
yang tak dapat dilepaskan orang 
seandainya tak diingmkan. Manu
sia ditakdirkan sebagai mahluk 
yang berkebudayaan. dalam pe
ngertian dibekali dan sekaligus 
dicekam oleh makna-makna. Na
mun bentuk dan isi makna-makna 
ini bukan pemberian takdir yang 
statis dan tak dapat ditawar-tawar. 
lsi dan bentuk makna-makna ini 
senantiasa giat dalam perubahan 
sosial dan manusia berksempatan 
merombaknya. 

1) Rumusan ini tidak persis sarna. teta
pi bersumber dari pandangan Raymond 
Williams (1981: 13). 

Pemaknaan demikian merupa
kan salah satu sumber daya untuk 
bertahan hidup pada saat kesulitan 
hidup jasmaniah dan kebendaan 
datang menyerang. Pemaknaan 
demikian juga bisa menjadi racun 
maut bagi mereka yang berkelim
pahan dengan harta kebendaan. 
Manusia adalah satu-satunya 
mahluk yang siap membunuh dan 
dibunuh sesamanya demi makna 
yang diyakininya (religius. moral, 
ideologis) atau membunuh-diri (ka
rena kehilangan makna). 

Orang hidup perlu makan, dan 
dari waktu ke waktu merasa lapar. 
T etapi orang makan tidak selalu 
karena lapar. Contohnya jamuan 
makan untuk tamu. Banyak orang 
kelaparan karen a tidak punya ma
kanan. T etapi orang yang punya 
makanan tidak selalu melahapnya 
pada saat sedang lapar. gara-gara 
makna yang diyakini. Contohnya 
orang yang berpuasa. 

Setiap masyarakat mempunyai 
pemaknaan yang berbeda-beda 
terhadap benda yang bisa dimakan 
dan cara memakannya. Ivan Illich 
(1981: 29) mempertegas pendapat 
ini dengan menunjukkan bahwa 
setiap masyarakat punya rumusan 
sendiri ten tang apa yang dianggap 
makanan hala!. apa yang dianggap 
haram. tapi juga ada yang diang
gap bukan makanan sarna sekali. 
Makanan dan memakan bukan se
Kedar peristiwa alamiah. tetapi ke
budayaan karen a pikiran. perasa
an. nilai. kepercayaan. ideologi. 
atau selera senantiasa ikut campur 
dan memberikan makna. 

Sebagaimana halnya dengan 
makan dan makanan, dalam ke
giatan sosial yang lain -- bercinta, 
berperang, berpesta. bermain-ma-

in. berkesenian, ben 
politik. dan seterusny, 
dianggap halal, ada 
dan ada yang tidak c 
kan. tak masuk aka!. 
mimpi sarna sekali. ~ 
jemuk suatu masyara 
majemuk pula rum usa 
haram. dan tak maSl 
Ketegangan dan konfl 
dasar dapat bertumb: 
Contoh-contoh mutak 
syarakat Indonesia ial 
na asas tunggal. por 
kebo. pembangunan. 
atau mogok kerja. 

Dalam bahasa kita 
tilah . 'kebudayaan" 
oleh dua pengertian y 
Yang satu maha lua 
maha sempit. Dalarr 
umum yang maha 
tingkah dan hasil ka 
disebut kebudayaar 
kompleksitas hidup 
kan sebagai perwujud, 
tu sistem nilai" bela 
yaan dianggap menji 
tingkah laku dan has! 
hidup. Dalam peng 
sempit yang tak kalar 
kebudayaan disamaka 
senian dan tradisi. D, 
tian sesempit ini keb 
kanlah kegiatan seha 
sembarangan, tapi be 
milik orang-orang isti 
na itu muncul istili 
wan untuk beber 
orang yang dianggap : 

Pengertian ' 'kebuc 
bagai pemaknaan) yar 
kan untuk kita pakai I 

luas sehingga mencal 
orang-orang kebanyak 
dup sehari-hari. Dalal 
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9a bisa menjadi racun 
nereka yang berkelim
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"lnya (religius. moral, 
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:-::up perlu makar., dan 
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'Ir. Contohnya jamuan 
lK tamu. Banyak orang 
arena tidak punya ma
'l.pi orang yang punya 
ciak selalu melahapnya 
edang lapar. gara-gara 
9 diyakini. Contohnya 
oerpuasa. 

nasyarakat mempunyai 
I,'ang berbeda-beda 

nda ~,:ang bisa dimakan 
o2makannya. Ivan Illich 
:nempertegas pendapat 

r:lenunJukkan bahwa 
.arakar punya rumusan 
ang apa yang dianggap 
::a:. apa yang dianggap 

·".1ga ada yang diang
:nakanan sarna sekali. 

::n memakan bukan se
::-'xa alamiah. tetapi ke
;arena pikiran. perasa
~epercayaan. ideologi, 
senantiasa ikut cam pur 
Lkan makna. 

TIana halnya dengan 
makanan. dalam ke

:i ~;ang lain -- bercinta, 
:::erpesta. bermain-ma-

in, berkesenian, berdagang. ber
politik, dan seterusnya -- ada yang 
dianggap hala!, ada yang haram, 
dan ada yang tidak dipertimbang
kan. tak masuk aka!. khayal atau 
mimpi sarna sekali. Semakin ma
jemuk suatu masyarakat, semakin 
majemuk pula rumusan yang halal, 
haram. dan tak masuk akal tadi. 
Ketegangan dan konflik yang men
dasar dapat bertumbuh dari sini. 
Contoh-contoh mutakhir dari ma
syarakat Indonesia ialah soal mak
na as as tunggal. porkas. kumpul 
kebo. pembangunan. demonstrasi. 
atau mogok kerja. 

Dalam bahasa kita sekarang is
tilah . 'kebudayaan" didominasi 
oleh dua pengertian yang berbeda. 
Yang satu maha luas. yang lain 
maha sempit. Dalam pengertian 
umum yang maha luas, segala 
tingkah dan hasil karya manusia 
disebut kebudayaan. sehingga 
kompleksitas hidup disederhana
kan sebagai perwujudan dari "sua
tu sistem nilai" belaka. Kebuda
yaan dianggap menjadi panglima 
tingkah laku dan hasil karya orang 
hidup. Dalam pengertian maha 
sempit yang tak kalah populernya. 
kebudayaan disamakan dengan ke
senian dan tradisi. Dalam penger
tian sesempit ini kebudayaan bu
kanlah kegiatan sehari-hari orang 
sembarangan, tapi barang mewah 
milik orang-orang istimewa. Kare
na itu muncul istilah "budaya
wan" untuk beberapa gelintir 
orang yang dianggap istimewa. 

Pengertian "kebudayaan" (se
bagai pemaknaan) yang saya usul
kan untuk kita pakai di sini cukup 
luas sehingga mencakup kegiatan 
orang-orang kebanyakan dalam hi
dup sehari-hari. Dalam pengertian 
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ini berbudaya merupakan perleng
kapan hidup yang mutlak. tapi bu
kan barang me wah monopoli 
orang-orang istimewa. Dalam pe
ngertian ini istilah "budayawan" 
atau "pelaku budaya" jadi meng
gelikan. Pengertian yang say a 
usulkan juga cukup sempit, se
hingga memungkinkan kesadaran 
bahwa hidup ini tidak hanya kegi
atan berpatuh-patuh pada serang
kaian makna-makna dan sejarah 
umat manusia bukan sekedar seja
rah perwujudan makna-makna -
lewat perilaku dan hasil kerja 
orang -- yang sudah terpateri mati 
menu rut suratan takdir. 

KEKUASAAN PENINDAS DAYA 
HID UP 

Ditinjau dari kedudukan kita 
pada masa ini. masyarakat yang 
berbahagia adalah masyarakat 
yang secara merdeka dan mandiri 
mengolah makna-makna dunianya. 
berbagai benda dan kegiatan di 

sekelilingnya dan hakekat diri sen
diri. sesuai dengan pengalaman 
sosial mereka berkonfrontasi de
ngan alam dan benda-benda. Me
reka berkesempatan dan berke
mampuan memperjuangkan cocok
nya makna-makna yang mereka 

hayati dan kehidupan kebendaan 
yang mereka alami dan tafsirkan 
maknanya. Perjuangan itu tak per
nah berhenti dan selesai karen a 
kehidupan yang dimaknai senan
tiasa dalam pergolakan dan peru
bahan. Rangkaian perjuangan ber
gulat dengan makna dan kehidup
an yang dimaknai itu dapat dipe
lajari dan ditulis sebagai sejarah 
kebudayaan. 
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Sebagian terbesar masyarakat 
lama menikmati pahit-manisnya 
pergulatan kebudayaan demikian. 
Mereka merdeka menafsirkan pe
ngertian sendiri ten tang apa yang 
baik atau buruk salah atau benar. 
indah atau jelek, bahagia atau 
bencana. Mereka berkesempatan 
mengupayakan terpenuhinya apa 
yang mereka rumuskan sendiri se
bagai kebutuhan hidup mereka. 
Mereka mengolah pemaknaan du
nianya bukan at as dasar teori ilmi
ah, atau sekedar memenuhi pesan
an orang lain yang akan memberi
kan imbalan, tetapi berdasarkan 
pengalaman lang sung yang otentik 
milik sendiri di jaman dan lokasi 
huni mereka. 

Karena itu, dalam pandangan 
demikian dunia yang membahagia
kan adalah dunia yang beraneka 
ragam. dan setiap rag am tidak sa
ling merugikan atau menghisap 
yang lain. 

Karena pemaknaan merupakan 
daya-hidup yang mutlak, sejarah 
penindasan manusia atas manusia 
lain tidak dapat dilepaskan dari 
sejarah penindasan daya-hidup 
yang tidak bersifat material atau 
jasmaniah ini. Dalam sejarah urn at 
rnanusia terlihat para penguasa 
yang berotak cerdas telah menya
dari bahwa menguasai orang ba
nyak secara kokoh tidak bisa dica
pai dengan kekuatan material atau 
kebendaan belaka. Menguasai 
sumber sandang-pangan-papan 
orang-orang lain, atau mengandal
kan kekerasan senjata bukan cara 
paling ampuh untuk menguasai 
orang lain. Cara demikian akan 
senantiasa menumbuhkan rasa 
benci dan den dam mereka yang 
ditindas. Penindasan yang paling 
halus dan ampuh ialah menguasai 

pemaknaan apa yang dianggap 
halal, apa yang dianggap haram. 
dan apa yang dianggap tak ber
makna di benak kaum tertindas 
itu. 

Penindasan dalarn bentuk pe
maknaan demikian sang at sulit 
dikenali dan dilacak, karen a sifat
nya yang halus dan tidak berwujud 
kebendaan. Juga dalam kehidupan 
kita pada masa ini. Dalarn berba
gai masyarakat moderen-industrial 
di dunia sekarang. penindasan itu 
tidak lagi didalangi oleh satu atau 
dua gelintir raja yang kejam tapi 
cerdas. Penindasan mutakhir ter
jadi juga berkat dorongan meka
nisme industrialisasi, diabsahkan 
olen logika teori-teori ilmiah yang 
mempesona. ditambah bumbu 
ideologi nasionalisme. Atas nama 
"pembangunan nasional' '. bukan 
saja kehidupan material, tapi juga 
tata-rnakna dunia dan hidup ber
bagai masyarakat menjadi mono
poli kaum ahli profesional yang 
kini disebut "pakar". 

Dalarn kehidupan sebagian ter
besar masyarakat di dunia masa 
kini terjadi penyeragaman dalam 
skala besar-besaran. Industrialisasi 
rnenuntut efisiensi, dan efisiensi 
menuntut pembakuan. Masyarakat 
lama sangat beraneka ragam se
hingga tidak memungkinkan per
bandingan yang satu lebih baik 
atau jelek, lebih maju atau terbe
lakang dari yang lain. Masyarakat 
dunia sekarang dikuasi oleh satu 
jenis pemaknaan. Sehingga ada 
yang dibilang sudah maju dan ada 
yang masih terbelakang, masih 
sedang berkembang, atau masih 
mengejar ketinggalan. Istilah "ma
syarakat berkembang" sebenarnya 
nama lain untuk masyarakat yang 

berkembang-kempis ( 
rahkan tenaga bukann 
penyeragaman mendUl 
dang terjadi. tetapi ju 
kuhkan penyeragaman 
berusaha mati-matian 
masyarakat yang diic 
masyarakat industrial. 

Pada masyarakat in 
maknaan tidak dibiarl 
bang sendiri dalarn dir 
orang-orang sembaran 
menjadi manusia, mer 
puan, menjadi warga r 
jadi dewasa. makna b, 
na berumah-tangga. I 

jar, makna kebenaran 
indahan, makna kead 
kehormatan. makna 
dan seterusnya ditam 
gai sesuatu yang "un: 
dahal merupakan ha 
sekelompok kecil kc 
nang. 

Di berbagai kav. 
yang tunduk pada nila 
bangunan" ala Barat. 
na itu dirancang see< 
dilegitimasikan oleh IT 

sesuatu yang "ilmiah' 
sarkan sebagai pm 
yang baku. Manusia I 

cara baku, dianggap 
kebutuhan pokok yang 
na itu secara baku pu 
aan mereka diartikar 
sumsi sebanyak-banya 
massal industrial baik 
rial seperti sandang-p 
maupun yang non-rna
pengetahuan, hiburan 
an, selera, nilai etik 
dan seterusnya. 

Demi jelasnya kita 
ambil contoh kasus 
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ditambah bumbu 
,ionalisme. Atas nama 
:lan nasional' " bukan 
)an material, tapi juga 
ciunia dan hidup ber
arakat menjadi mono
ahli profesional yang 
"pakar" . 

?hidupan sebagian ter
arakat di dunia masa 
penyeragaman dalam 

Jesaran. Industrialisasi 
!isiensi. dan efisiensi 
?mbakuan. Masyarakat 

beraneka ragam se
( memungkinkan per
:ang satu lebih baik 
ebih maju atau terbe
~'ang lain. Masyarakat 
mg dikuasi oleh satu 
:naan. Sehingga ada 
:; sudah maju dan ada 

::erbelakang, masih 
:embang. atau masih 
::nggaian. Istilah "ma
,embang" sebenarnya 
:lruk masyarakat yang 

berkembang-kempis dan menge
rahkan tenaga bukannya melawan 
penyeragaman mendunia yang se
dang terjadi. tetapi justru mengu
kuhkan penyeragaman itu dengan 
berusaha mati-matian ikut menjadi 
masyarakat yang diidealkan oleh 
masyarakat industrial. 

Pada masyarakat industrial, pe
maknaan tidak dibiarkan berkem
bang sendiri dalam dinamika sosial 
orang-orang sembarangan. Makna 
menjadi manusia, menjadi perem
puan, menjadi warga negara, men
jadi dewasa, makna bekerja, mak
na berumah-tangga, makna bela
jar, makna kebenaran, makna ke
indahan, makna keadilan, makna 
kehormatan, makna kebahagiaan 
dan seterusnya ditampilkan seba
gai sesuatu yang "universal", pa
dahal merupakan hasil rumusan 
sekelompok kecil kaum berwe
nang. 

Di berbagai kawasan dunia 
yang tunduk pada nilai-nilai "pem
bangunan" ala Barat, makna-mak
na itu dirancang secara canggih, 
dilegitimasikan oleh mitos sebagai 
sesuatu yang "ilmiah", dan dipa
sarkan sebagai produk massal 
yang baku. Manusia dimaknai se
cara baku, dianggap mempunyai 
kebutuhan pokok yang baku. Kare
na itu secara baku pula kebahagi
aan mereka diartikan meng-kon
sumsi sebanyak-banyaknya produk 
massal industrial baik yang mate
rial seperti sandang-pangan-papan 
maupun yang non-material seperti 
pengetahuan, hiburan, kepercaya
an, selera, nilai etik dan estetika 
dan seterusnya. 

Demi jelasnya kita perlu meng
ambil contoh kasus yang konkrit 
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dan yang dekat dengan penga
laman sehari-hari kita. Kita akan 
mengamati apa yang terjadi di 
Indonesia pada masa mutakhir ini. 
Kita akan mengamati salah satu 
aspek pemaknaan yang terpenting 
dalam kebudayaan. yakni bahasa. 

BAHASA INDONESIA YANG DI
HALALKAN 

Bahasa Indonesia memang 
unik. Banyak orang Indonesia se
kolahan membanggakan keunikan
nya sebagai bahasa nasional yang 
diterima oleh masyarakat Indone
sia yang sangat majemuk, tanpa 
menimbulkan sengketa nasional. 
Berikut ini kita akan mengamati 
keunikannya sebagai satu-satunya 
bahasa nasional di dunia (!) yang 
diakui sebagai bahasa yang tidak 
dapat dipergunakan oleh bangsa 
itu sendiri secara ' 'baik dan be
nar" . 

Bahasa Indonesia mutakhir 
yang secara resmi dianggap halal 
merupakan contoh paling ekstrim 
dari kebudayaan yang tidak meng
hidupi dan tidak dihidupi mahluk 
yang bermasyarakat. Bahasa ini 
tidak tumbuh dari pengalaman 
nyata rakyat yang bermasyarakat, 
tetapi tumbuh dari laboratorium 
dan rekayasa ilmiah yang canggih 
para pakar, dan menjadi komoditi 
yang dipasarkan secara massal. 
Bahasa yang menghidupi dan di
hidupi rakyat kebanyakan dalam 
kehidupan sehari-hari dianggap 
ancaman terhadap bahasa nasional 
yang halal atau dianggap sebagai 
bahasa nasional yang , 'keliru dan 
jelek". Bahasa demikian dianggap 
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perlu ditindas. Sebagai gantinya 
dipasarkan bahasa yang disebut 
"baik dan benar'·. Orang keba
nyakan hanya diminta menadah 
produk dari atas itu sebagai kon
sumen. lewat kurikulum wajib di 
sekolah yang hanya mampu me
nampung sebagian kecil orang ke
banyakan. di samping rubrik kon
sultasi di media massa yang di
asuh oleh kaum profesional. 

Dalam masyarakat non-indus
trial. bahasa sebagaimana halnya 
kegiatan pemaknaan yang lain ti
dak pernah baku dan beku. Apa 
yang baik dan benar selalu diper
gulatkan bersama-sama lewat 
pengalaman bergaul bersama di 
kampung. di ladang, atau pinggir 
jalan. Semua orang punya kesem
patan yang tidak jauh berbeda 
untuk berbahasa baik dan benar. 
juga untuk mengartikan baik dan 
benar secara berbeda-beda. Ber
bahasa bukan barang mewah yang 
mesti dibeli, walau mutlak bagi 
kehidupan bermasyarakat. Berba
hasa yang baik dan benar tidak DI
kembangkan dan DI-bina. dan bu
kan prod uk kerja rekayasa, seperti 
halnya pembangunan suatu indus
tri. Bahasa akan BER-kembang 
dengan sendirinya bersama dina
mika pergaulan hidup semua ang
gota masyarakat. Bisa dibayang
kan betapa ganjil bagi masyarakat 
demikian seandainya mendengar 
ucapan ketua pertama Pusat Pem
binaan dan Pengembangan Bahasa 
bahwa, kelangsungan hidup baha
sa Indonesia mutlak membutuhkan 
"tenaga kerja, bahan baku, mana
jemen, dan uang" (Halim, 1981: 
335). 

Hancurnya kehidupan pribumi 
bangsa-bangsa terjajah mencapai 

titik yang parah manakala bangsa 
penjajah menghancurkan tidak saja 
sumber sandang-pangan-papan-pa
nah kaum pribumi. tetapi tata pe
maknaan kaum pribumi. Beberapa 
penguasa pemerintahan yang eer
das telah menyadari bahwa mengu
asai rakyat seeara kokoh dapat di
eapai dengan mengendalikan dan 
menguasai bahasa rakyat. Contoh 
paling menonjol di Eropah terjadi 
di Castillia pada akhir abad 15.eon
toh yang lebih dekat dengan kita 
ialah pemerintahan Hindia Belan
da pad a dekade pertama abad ini 
(Heryanto. 1987: khususnya hal. 
43-49). 

Setahu saya, kerja Pusat Pem
binaan dan Pengembangan Bahasa 
di Jakarta tidak didorong oleh niat 
jahat menguasai atau menindas 
rakyat Indonesia. Justru sebalik
nya. kampanye ' 'bahasa Indonesia 
yang baik dan benar" didorong 
oleh semangat nasionalisme dan 
"pembangunan" bangsa setulus
tulusnya. sesuai dengan teori-teori 
kebahasaan atau pembangunan 
yang mereka pelajari dari Barat. 

Motivasi mereka tidak dapat disa
makan dengan motivasi ratu Cas
tillia atau gubernur jendral di Hin
dia Belanda. Tetapi berbicara ten
tang motivasi kerja tidak sarna 
dengan berbieara tentang akibat 
kerja. Disengaja atau tidak sistem 
pemaknaan yang dilembagakan 
dan dipusatkan, yang direkayasa, 
dikembangkan dan dibina di luar 
pengalaman bermasyarakat lang
sung orang ban yak akan menum
buhkan ketergantungan orang ba
nyak sebagai konsumen produk 
industrial yang menurut hukumnya 
menuntut pembakuan, efisiensi, 
dan kepatuhan pada kekuasaan. 

Mengingat terbatas 
semen tara ini -- da 
kampanye bahasa Ind 
"baik dan benar", kit, 
risau berlebihan. Untu 
ini baru orang-oran~ 

atau yang pernah 
dan hidup di kota-kot. 
yang sibuk belajar ffii 

yang tak berdaya 
penghayatan kehidupa' 
bahasa otentik. Mer 
menjadi mahluk yan 
bergantung pada apa 
duksikan suatu lemba 
kata-kata dan arti yans 

Tetapi, ada dua h 
lebih merisaukan. Per 
proyek pen gem ban gal 
binaan bahasa itu bE 
menghabisi tradisi per 
daya hidup fundamE 
orang kebanyakan dan 
orang, proyek itu b( 
lingkungan yang mE 
damba-dambakannya. 
justru disambut dan d 
layak umum yang a 
korbannya. Hingga sa 
pernah ada satu pun 
mental terhadap proyE 

Kritik yang pernal 
Sutan T akdir Alisjahb. 
Pusat Pembinaan d, 
bang an Bahasa pada 
dan tampil sebagai kr 
ling menggegerkan, 
tidak menyentuh per~ 
mental yang diuraikar 
nyak pihak salah-pahc 
Alisjahbana mengus 
tupan pusat bahasa. 
(1986) meralat kes 
ini: 

"Berita itu memberi ke 
lah-olah saya hendak men 
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,arah manakala bangsa 
~nghancurkan tidak saja 
dang-pangan-papan-pa
)ribumi, tetapi tata pe
\Urn pribumi. Beberapa 
emerintahan yang cer
·nyadari bahwa mengu
secara kokoh dapat di
m mengendalikan dan 
bahasa rakyat. Contoh 
)njol di &opah terjadi 
)ada akhir abad 15.con
·bih dekat dengan kita 
:intahan Hindia Belan
kade pertama abad ini 
1987: khususnya haL 

.aya. kerja Pusat Pem
Pengembangan Bahasa 
idak didorong oleh niat 
!uasai atau menindas 
onesia. Justru sebalik
nye . 'bahasa Indonesia 
dan benar' , didorong 
Igat nasionalisme dan 
nan" bangsa setulus
?suai dengan teori-teori 

atau pembangunan 
.a pelajari dari Barat. 

~reka tidak dapat disa
~an motivasi ratu Cas
Jbernur jendral di Hin-

Tetapi berbicara ten
asi kerja tidak sarna 
·bicara ten tang akibat 
Igaja atau tidak sistem 

yang dilembagakan 
:kan. yang direkayasa, 
an dan dibina di luar 

berrnasyarakat lang-
ban yak akan menum

~rgantungan orang ba
jai konsumen produk 
109 menurut hukumnya 
pembakuan. efisiensi, 
IaI1 pada kekuasaan. 

Mengingat terbatasnya -- untuk 
sementara ini -- daya jangkau 
kampanye bahasa Indonesia yang 
. 'baik dan benar", kita tidak perlu 
risau berlebihan. Untuk sementara 
ini baru orang-orang sekolahan 
atau yang pernah disekolahkan 
dan hidup di kota-kota besar saja 
yang sibuk belajar menjadi kaum 
yang tak berdaya menyatakan 
penghayatan kehidupannya dengan 
bahasa otentik. Mereka belajar 
menjadi mahluk yang hidupnya 
bergantung pada apa yang dipro
duksikan suatu lembaga perumus 
kata-kata dan arti yang dihalalkan. 

T etapi. ada dua hal lain yang 
lebih merisaukan. Pertama, walau 
proyek pengembangan dan pem
binaan bahasa itu belum ban yak 
menghabisi tradisi pemaknaan dan 
daya hidup fundamental orang
orang kebanyakan dan kebanyakan 
orang, proyek itu bertumbuh di 
lingkungan yang memang men
damba-dambakannya. Proyek itu 
justru disambut dan didukung kha
layak umum yang akan menjadi 
korbannya. Hingga saat ini belum 
pernah ada satu pun kritik funda
mental terhadap proyek tersebut. 

Kritik yang pernah dilontarkan 
Sutan Takdir Alisjahbana terhadap 
Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa pada tahun 1986, 
dan tampil sebagai kritik yang pa
ling menggegerkan, sarna sekali 
tidak menyentuh persoalan funda
mental yang diuraikan di sini. Ba
nyak pihak salah-paham, menduga 
Alisjahbana mengusulkan penu
tupan pusat bahasa. Alisjahbana 
(1986) meralat kesalahpahaman 
ini: 

"Berita itu memberi kesan negatif seo
lah-olah saya hendak menghancurkan saja 
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Pusat Pembinaan dan Pen gem bang an Ba
hasa berdasarkan suatu sentimen yang tak 
tentu sumbernya dan arahnya. Sebagai se
seorang yang seumur hidupnya berjuang 
dan bekerja untuk bahasa Indonesia. sikap 
yang negatif semena-mena demikian tak 
mungkin." 

Ia hanya mengusulkan restruk
turalisasi lembaga tersebut. Kritik
kritik lain pada lembaga itu dituju
kan pada kekurang sempurnaan 
, 'teknis" proyek yang dikerjakan. 
Dengan kata lain semua kritik itu 
menginginkan pengembangan dan 
pembinaan yang lebih gencar. 

Berbagai kisah sejarah di ber
bagai kawasan dunia menunjukkan 
bahwa bertahannya kejayaan suatu 
kekuasaan manusia atas manusia 
lain tidak disebabkan melulu kare
na kehebatan si penguasa, tapi 
juga karena kelemahan pihak yang 
dikuasai dan yang malah memper
kuat penindasan atas kaumnya 
sendiri. Kaum feminis tahu benar 
kokohnya penindasan atas wan ita 
disebabkan, antara lain, karena 
dukungan sebagian tak keeil kaum 
wan ita sendiri terhadap kelestarian 
penindasan tersebut. Mereka ber
buat demikian karena "tak sadar" 
atau "sadar tetapi terpaksa kea
daan". Sejarah penjajahan Belan
da di Indonesia menunjukkan bah
wa kekuasaan asing itu dimungkin
kan, an tara lain, oleh andil kaum 
pribumi untuk memperkuat jalan
nya pemerintahan penjajahan. Pa
da tahun diikrarkannya Sumpah 
Pemuda, 90 persen pegawai pe
merintah penjajah terdiri dari 
orang-orang "Indonesia" (Ander
son, 1983: 480). 

Usaha mengendalikan bahasa 
yang hidup dalam masyarakat Nu
santara dan menggesernya dengan 
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bahasa yang direkayasa kaum pa
kar serta penguasa sudah dimulai 
pada bag ian akhir abad 17. Pada 
awal abad ini usaha demikian 
mendapat tentangan keras. tidak 
saja dari guru-guru bahasa yang 
koloL tapi terutama dari pers yang 
progresif: 

.. .... dan kita pertjaja. akhirnja bakal 
kalahken dan moesnaken sarna sekali baha
sa Melajoc Riouw atawa Melajoe Ophuij
sen. ja~g sekarang masih dilindoengken 
oleh .Goevernment" (lihat Sindhunata. 
1987). 

Pada awal abad ini, pers Indonesia 
tidak mau ditundukkan oleh tun
tutan agar menggunakan bahasa 
yang diresepkan penguasa negara 
serta kaum pakar. karena bahasa 
itu bukan bahasa yang hidup da
lam masyarakatnya. Pihak yang 
menuntut benar-benar kewalahan. 
Pad a masa sekarang. proyek pe
ngembangan dan pengendalian 
bahasa masyarakat telah mencapai 
lingkup terbesar yang pernah ada 
dalam sejarah Indonesia. Berten
tangan dengan sikap para penda
hulunya. pers Indonesia masa 
kini bukannya bertahan atau acuh 
tak acuh terhadap proyek itu, te
tapi secara sukarela menjadi pro
motornya yang paling gigih. Pers 
kita masa kini tidak saja giat 
memperagakan bahasa yang diha
lalkan dari atas itu dalam setiap 
halamannya, tetapi juga memper
luas jalur konsultasi kebahasaan 
yang menganggap bahasa masya
rakat "jelek dan salah' sehingga 
perlu diperbaiki dan dibenarkan. 

Saya terharu dan bersedih 
mendengar rintihan seorang editor 
terkemuka dari penerbit terbesar 
di Indonesia yang pernah dimuat 

pada halaman pertama koran ter
besar di negeri ini: 

"Bagaimana bisa berbahasa yang benar 
kalau belum ada standar sehingga harus 
berpedoman kemana. Seharusnya p~s.~~ 
Bahasa cepat menanggulangi masalah In! 

(Kampas. 1984). 

Dua hari sebelumnya koran yang 
sarna memasang foto besar yang 
menggambarkan ibu-ibu tua di pa
sar terbingung-bingung mengha
dapi petugas Pusat Bahasa ketika 
berkampanye bahasa ,. Indonesia 
Baik dan Benar··. Rakyat pasaran 
dituduh sebagai kaum yang belum 
sadar pentingnya bahasa yang di
kampanyekan itu. sehingga dinya
takan pula sebuah pesan: 

"Apa pun juga yang terjadi. kegiatan ini 
harus pantang menyerah. Kegiatan kampa
nve akan terus dilakukan. sehingga ma
syarakat benar-benar sadar..,," 

Hal kedua yang merisaukan 
ialah meluasnya wilayah praktek 
penghancuran pemaknaan yang 
menjadi milik masyarakat hingga 
jauh di luar wilayah ahli dan guru 
bahasa Indonesia. Di berbagai wi
layah kebudayaan itu juga sedang 
terjadi perongrongan daya hidup 
mandiri rakyat ban yak. 

TIDAK HANY A BAHASA INDO
NESIA 

Dua kali saya menerima kem
bali tulisan yang pernah saya ki
rimkan kepada dua orang yang 
berbeda. disertai koreksi ejaan. 
Ejaan yang saya pakai adalah 
ejaan yang tidak saya bikin-bikin 
sendiri tetapi yang saya pelajari 

dari pergaulan dengar 
umum. Koreksi ejaar 
terima bukan bikinan 
orang yang saya kirim 
pi yang pernah diter 
Pusat Pembinaan de 
bangan Bahasa. 0 
mengkoreksi ejaan ( 
saya bukan guru baha 
pegawai Pusat Pembin 
ngembangan Bahasa. 
adalah seorang ilmw 
Yang kedua adalah 5 

trawan senior yang te 
nesia saat ini. 

Gagasan ten tang r, 
pengendalian bahasa II 
pat dimaklumi jika diti 
ini bukan bahasa ibu IT 

pun di jagad ini. Bah, 
buh sebagai produk pI 
trial. T etapi di Jawa 
jumlah tokoh masyar 
mulai berbicara tent, 
mengembangkan ' 'ba~ 
yang baik dan benar" 
Merdeka, 1987}. Say, 
apakah pembicaraan 
bersungguh-sungguh. 
berharap di suatu rna! 
tang tidak terjadi peml 
hasa Jawa yang hidup , 
masyarakat Jawa karE 
menjadi bahasa Jawa 
dan keliru". Sebagai ~ 
produksikan suatu be 
yang direkayasa para 
ngan teori-teori sekolal
geri asing, dipasarkan 
moditi bagi para kons 
maupun non Jawa dal 
nesia. Orang-orang tua 
tak paham apa yang se< 
kemudian menuding ka 
asing sebagai peramp' 
yaan tradisional Indon, 
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an pertama koran ter-
3eri ini: 

lisa berbahasa yang benar 
Ida standar sehingga harus 
kemana. Seharusnya Pusat 
menanggulangi masalah ini" 
'I. 

2belumnya koran yang 
3.sang foto besar yang 
Irkan ibu-ibu tua di pa
:ung-bingung mengha
IS Pusat Bahasa ketika 
.·e bahasa "Indonesia 
enar". Rakyat pasaran 
agai kaum yang belum 
ngnya bahasa yang di
m itu. sehingga dinya
;ebuah pesan: 

'a \"ang terjadi. kegiatan ini 
menyerah. Kegiatan kampa

IS dilakukan, sehingga rna· 
. benar sadar. ..... 

:'..la yang merisaukan 
'lsnya wilayah praktek 
c:l pemaknaan yang 
:il, masyarakat hingga 
wilayah ahli dan guru 

mesia. Di berbagai wi
ia~'aan itu juga sedang 
mgrongan daya hidup 
~'at banyak. 

NY A BAHASA INDO-

: saya menerima kem-
~:ang pernah saya ki

)aca dua orang yang 
::sertai koreksi ejaan. 
~ saya pakai adalah 
tidak saya bikin-bikin 

:D: yang saya pelajari 

dari pergaulan dengan masyarakat 
umum. Koreksi ejaan yang saya 
terima bukan bikinan dan pilihan 
orang yang saya kirimi surat, teta
pi yang pernah diterimanya dari 
Pusat Pembinaan dan Pengem
bangan Bahasa. Orang yang 
mengkoreksi ejaan dalam surat 
saya bukan guru bahasa atau pun 
pegawai Pusat Pembinaan dan Pe
ngembangan Bahasa. Yang satu 
adalah seorang ilmuwan senior. 
Yang kedua adalah seorang sas
trawan senior yang tenar di Indo
nesia saat ini. 

Gagasan tentang rekayasa dan 
pengendalian bahasa Indonesia da
pat dimaklumi jika ditinjau bahasa 
ini bukan bahasa ibu mahluk mana 
pun di jagad ini. Bahasa ini tum
buh sebagai produk proyek indus
trial. Tetapi di Jawa Tengah, se
jumlah tokoh masyarakat sudah 
mulai berbicara tentang proyek 
mengembangkan "bahasa" Jawa 
yang baik dan benar" (lihat Suara 
Merdeka. 1987). Saya tak tahu 
apakah pembicaraan mereka itu 
bersungguh-sungguh. Saya hanya 
berharap di suatu masa akan da
tang tidak terjadi pembasmian ba
hasa Jawa yang hidup dan dihayati 
masyarakat Jawa karena dituduh 
menjadi bahasa Jawa yang "jelek 
dan keliru". Sebagai gantinya di
produksikan suatu bahasa Jawa 
yang direkayasa para pakar, de
ngan teori-teori sekolahan dari ne
geri asing, dipasarkan sebagai ko
moditi bagi para konsumen Jawa 
maupun non Jawa dan non-Indo
nesia. Orang-orang tua Jawa yang 
tak paham apa yang sedang terjadi 
kemudian menuding kaum sarjana 
asing sebagai perampok kebuda
yaan tradisional Indonesia. Pada-
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hal penjualan komoditi di pasar tak 
kenai diskriminasi keturunan pem
beli. 

Kegiatan ritual tradisional di 
berbagai daerah kononnya sudah 
mulai dibakukan. Misalnya topeng 
Malangan (Surabaya Post, 1986) 
atau reyog Ponorogo (Kompas, 
1986) untuk memudahkan kriteria 
evaluasi dalam festival. Beberapa 
kali saya mendengar kesaksian 
tentang pembakuan berbagai tari
an dan musik karawitan di bebe
rap a akademi tari serta karawitan 
Indonesia. Dari seorang pengajar 
dan penguji kursus kecantikan, ta
hun lalu saya mendengar adanya 
pembakuan arti "cantik" untuk 
memudahkan evaluasi dalam ujian 
tata-rias oleh lembaga yang ber
wenang mengeluarkan sertifikat. 
Dalam administrasi lembaga in
dustrial. sertifikat merupakan tiket 
untuk menjual tenaga sebagai ko
moditi di pasaran kerja. 

Pengalaman dan pengamatan 
saya pada dunia kesenian "mo
deren" di Indonesia memang ter
batas, tapi sudah cukup menun
jukkan pada saya bahwa di bidang 
ini pun terjadi proses yang sarna. 
Walau tidak ada Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Kesenian yang 
membakukan ' 'kesenian yang baik 
dan benar, tetapi kiblat wawasan 
dan praktek berkesenian sebangsa 
itu bukannya tak ada. Di sini dike
nal "pakar" kesenian yang menja
di "konsultan" penjual resep-re
sep berkesenian sebagai komoditi. 
Di mana-mana terdengar rintihan 
seniman yang merasa tak berdaya 
berkesenian karena tak punya cu
kup "fasilitas dan dana". Semakin 
lama dan mendalam seorang anak 
muda terjun dalam pergaulan de-
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ngan pusat-pusat kegiatan keseni
an yang diabsahkan, semakin keeil 
keberaniannya dan sempit pan
dangannya mengkaji kemungkinan 
menyatakan pengalaman hidupnya 
sehari-hari lewat ungkapan estetik. 
Yang dianggap halal terlalu me
wah dan asing baginya. Yang ada 
di sekitarnya dan mungkin diker
jakan tergolong sesuatu yang ha
ram atau tabu dalam pelajaran 
yang. pernah diterimanya. Emha 
Ainun Nadjib telah berkali-kali me
nu'njukkan gejala ini. Sajak "Se
onggok Jagung di Kamar" Rendra 
dan berbagai ulasan mutakhir Ro
mo Mangunwijaya ten tang pe
ngangguran menjelaskan mengapa 
ban yak orang sekolahan jadi 
penganggur yang terkatung-katung 
di belantara "pembangunan'·. 

Kisah-kisah semaeam itu 
mungkin masih dapat diperpan
jang beberapa kali lipat. Tapi hal 
itu tak kita perlukan di - sini. Apa 
yang sudah disebut eukup meng
gambarkan keeenderungan pelu
eutan daya-hidup masyarakat luas 
untuk menata, menawar, meng
ganti, atau mempertahankan mak
na-makna yang diperlukannya 
dalam melangsungkan kehidupan 
yang dialaminya langsung. Yang 
tersedia baginya hanyalah serang
kaian makna yang diproduksikan 
di luar lingkungan kehidupannya 
dan diberlakukan secara baku un
tuk berbagai konteks. 

Masalah yang paling funda
mental yang berkaitan dengan pro
yek pembinaan dan pengembang
an kebudayaan (bahasa, kesenian, 
dan sebagainya) bukanlah siapa 
yang berhak melaksanakannya 
ataupun bagaimana hal itu harus 
dilaksanakan dengan teori dan pro-

duk maeam apa. Masalah yang 
paling fundamental ialah apakah 
hal itu perlu dikerjakan sarna se
kali? Jawab saya jelas: tidak. Per
lakuan terbaik bagi kebudayaan 
rakyat dan rakyat yang berkebu· 
dayaan ialah tidak mengatur atau 
merumuskan resep-resep pada me
reka. Tentu saja ini tidak berarti 
menempatkan mereka di suatu hu
tan terasing. atau memejamkan 
mata dan berpura-pura mereka tak 
pernah hadir di dunia ini. 

Sikap "membiarkan" itu baru 
benar-benar ideal jika masyarakat 
luas memang masih asyik meng
olah hidup kebendaannya dan 
makna-makna pengalaman hidup 
itu seeara mandiri. Persoalannya 
kemudian, bagaimana seandainya 
kelumpuhan mereka sudah sangat 
parah dalam kebiasaan dan keean
duan bergantung pada sponsor 
dana, pengarahan. pembinaan dan 
pengembangan oleh pihak lain? 
Saya tak ingin mengakhiri tulisan 
ini dengan satupun bentuk resep. 
Selain tak mampu, saya juga tak 
punya keinginan berbuat demiki
an. Saya sendiri belum yakin ma
syarakat kita sudah separah itu, 
walau beberapa keeenderungan 
yang telah disebutkan di atas 
menunjukkan semakin parahnya 
situasi. 

Berbagai pihak yang mende
ngar pandangan di atas sulit me
ngerti dan menyetujuinya. Bagi 
mereka "pembangunan, ' 'pe
ngembangan", atau ,. pembinaan" 
merupakan kebutuhan mutlak bagi 
masyarakat kita. Mereka tak per
eaya, masyarakat kita akan hidup 
seeara tertib dan lebih berbahagia 
jika tidak DI-tertib-kan dan DI-ba
hagia-kan oleh suatu proyek yang 

direkayasa kaum pal 
nal. Mereka hanya m 
ragam pemaknaan 
atau . 'kebahagiaan··. 
industrial. Dengan itu 
nilai berbagai masyar, 
memegang teguh key, 
masyarakat kebanyak 
doh" dan "kaeau". 1 
lebih ban yak membac 
kritis mengkaji. sej" 
nenek-moyang berbag 
di dalam maupun di 
tara. 
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I apa. Masalah yang 
amental ialah apakah 
u dikerjakan sarna se-
saya jelas: tidak. Per

laik bagi kebudayaan 
rak\,:at yang berkebu-

1 tidak mengatur atau 
1 resep-resep pada me-

saja ini tidak berarti 
m mereka di suatu hu
g. atau memejamkan 
~rpura-pura mereka tak 
r di dunia ini. 

nembiarkan" itu baru 
ideal jika masyarakat 

Ig masih asyik meng-
kebendaannya dan 

la pengalaman hidup 
mandiri. Persoalannya 
bagaimana seandainya 

mereka sudah sangat 
1 kebiasaan dan kecan-
2ntung pada sponsor 
2rahan. pembinaan dan 
gan oleh pihak lain? 
gin mengakhiri tulisan 
satupun bentuk resep. 
mampu, saya juga tak 
ginan berbuat demiki
~ndiri belum yakin ma
ta sudah separah itu, 
'erapa kecenderungan 

disebutkan di atas 
In semakin parahnya 

i pihak yang mende
ngan di atas sulit me-

menyetujuinya. Bagi 
pembangunan, "pe
n··. atau "pembinaan" 
kebutuhan mutlak bagi 
kita. Mereka tak per-

2rakat kita akan hidup 
) dan lebih berbahagia 
II-tertib-kan dan DI-ba
leh suatu proyek yang 

direkayasa kaum pakar profesio
nal. Mereka hanya mengenal satu 
ragam pemaknaan "ketertiban" 
atau . ·kebahagiaan··. yakni versi 
industrial. Dengan itu mereka me
nilai berbagai masyarakat lain. dan 
memegang teguh keyakinan bahwa 
masyarakat kebanyakan itu "bo
doh" dan "kacau". Mereka perlu 
lebih ban yak membaca. dan lebih 
kritis mengkaji. sejarah prestasi 
nenek-moyang berbagai komunitas 
di dalam maupun di luar Nusan
tara. 
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