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Karya Budaya Besar 
PJDAIKAN saya seorang 

anggota' Panitia Kongres 
ebudayaan, saya akan 

merasa wajib menyumbangkan 
usulan. Usul saya, tak usahlah 
kita mempersoalkan, apakah 
kebudayaan hanya mencakup 
kesenian, atau membicarakan 
ketegangan antara kebudayaan 
nasional, kebudayaan daerah, 
dan kebudayaan asing. Ada ba
nyak yang lebih mendesak un
tuk kita pertanyakan secara ju
jur dan kritis. 

Adakah karya-karya budaya 
besar atau monumental yang 
telah dihasilkan manusia Indo
nesia selama beberapa dekade 
terakhir? Kalau ada, apa? Da
lam bidang apa saja? Mengapa 
begitu? Apa sumbangannya ba
gi sejarah perjalanan bangsa ini 
secara menyeluruh dan jangka 
panjang? Kalau tidak ada, me
ngapa bisa tidak ada? 

Memilih 
pertanyaan kunci 

Ada pepatah yang mengata
kan, kualitas setiap usaha me
mahami sesuatu lebih ditentu
kan oleh pertanyaan yang ingin 
dijawab ketimbang jawaban 
yang dihasilkan. Pilihan dan 
rumusan pertanyaan sejak awal 
sudah menentukan arah dan 
membatasi kemungkinan hasil 
jawaban yang bisa dicapai. 
, Mempersoalkan definisi ke
budayaan dan memperluas 
maknanya melampaui lingkup 
kesenian bukanlah dosa. MerYI
pertanyakan kaitan antara un
sur kebudayaan nasional, dae
rah, dan asing mungkin tidak 
sia-sia. Tapi, soal-soal itu bukan 
kebutuhan mendesak dan tan
tangan serius bagi kita saat ini. 

Pertanyaan-pertanyaan de
mikian sudah terlalu banyak 
dibahas orang Indonesia, sejak 
bangsa ini memiliki generasi 
pertama intelektual modern. 
Sejak Polemik Kebudayaan ta
hun 1930-an hingga kini, makna 
kebudayaan memang tidak per
nah direduksi, walau sesekali 
didominasi, oleh pengertian ke
senian. Sudah lebih dari 60 ta
hun kita memperdebatkan ke
tegangan antara unsur kebu
dayaan daerah, nasional, dan 
asing, tanpa menjadi lebih cer
das. 

Memang soal-soal itu belum 
tuntas. Memang tidak akan per
nah ada habisnya untuk diper
masalahkan. Tetapi, betapa 
mubazir, jika Kongres. Kebu-

- dayaan . mendatang hanya me
neruskan atau bahkan meng
ulang-ulang soal 60 tahun yang 
lalu itu. Ini seakan-akan mem
buktikan macetnya kesadaran 
dan kreativitas budaya dalam 
masyarakat mutakhir kita. 

Kita didorong mengkaJI soal
soallama, seakan-akan sebagai 
suatu "temuan" mutakhir kare
na kita tak terbiasa belajar seja
rah dan menghargai jerih payah 
generasi terdahulu. B.ukan saJa 
kita tak tahu' prestasl generasl 
itu, menghargai, dan belajar da
ri mereka. Klta menganggap 
seakan-akan mereka tak per
nah ada dan berkarya untuk 
kita. Selama berpuluh tahun 
kita mengadakan ratusan semi
nar tentang soal-soal lama itu. 
Kita menguras tenaga, biaya, 
dan waktu, tanpa memberikan 
sumbangan baru dan penting. 
sedikit pun kepada generasi se
karang maupun yang akan da
tang. 

Oleh Ariel Heryanto 

Karya budaya besar 
Mengapa kita perlu mene

ngok persoalan ada tidaknya, 
apa dan bagaimana karya-karya 
budaya besar dari masyarakat 
mutakhir Indonesia? Apakah 
ini bukan sekadar ambisi nasio
nalistik yang muluk-muluk? 
Mengapa karya budaya besar? 
Apa maksudnya "besar"? 

Saya tidak mengatakan, bah
wa masyarakat mutakhir Indo
nesia telah menghasilkan kar
ya-karya budaya besar. Saya 
mengajak orang mempertanya
kan apakah karya-karya seper
ti iiu ada. Saya gembira jika 
jawabnya "ada". Tetapi, kalau
pun "tidak ada", kita tak usah 
kecewa. Yang lebih mengece
wakan ialah, apabila tidak ada 
orang yang peduli terhadap 
soal ini. Yang memprihatinkan 
ialah, apabila tak ada yang ber
minat mempertanyakan secara 
serius, mengapa (tak) berm un
culan karya budaya besar yang 
dihasilkan masyarakat kita da
lam beberapa dekade terakhir? 

Tetapi, apa yang kita mak
sudkan dengan karya budaya 
besar? 

Kita membicarakan karya 
budaya besar, seperti 10 tahun 
lalu kita mempertanyakan ada 
tidaknya karya sastra besar da
lam masyarakat mutakhir kita. 
Seperti halnya para senirupa-

wan Indonesia mempertanya
kan ada tidaknya pembaruan, 
penemuan, penciptaan b.esar 
dalam bidang itu. Juga dl bl
dang musik dan tari atau teater. 
Mempertanyakan karya bu
daya besar Indonesia bukanlah 
hal yang baru. Tetapi, p~rsoal
an ini tidak pernah dlJawab 
secara cukup bersungguh
sungguh. Ada baiknya kita. ti
dak mempersemplt pengertJan 
karya budaya sebagai karya 
seni. 

Kita membicarakan karya 
budaya besar sebagaimana ba
nyak pihak membicarakan pe: 
rahu Bugis, organisasi Subak dl 
Bali surat-surat Kartml, 
org;nisasi modern seperti Sare
kat Dagang Islamiah, ikrar 
Sumpah Pemuda 1928, Pole
mik Kebudayaan, Pancaslla, 
Proklamasi Kemerdekaan, 
UUD 1945, ungkapan-~ngkap
an bahasa perjuangan ( merde
ka atau mati"). Singkatnya, kita 
berbicara tentang karya budaya 
manusia Indonesia, yang secara 
kreatif dan jitu menjawab tan
tangan zamannya, sehingg~ 
hikmahnya dlrasakan sebagal 
pahala kesejahteraan mental 
dan material bagl mayontas 
bangs a ini. Bahkan mungkin 
bagi kemanusiaan seluruhnya. 

Dengan wawasan ini, kita 
berbicara ten tang kebudayaan 
sebagai: (1) sesuatu yang kon
kret dan dapat diamati oleh 
orang yang paling awam sekali
pun; (2) suatu pros~s d~n ke
giatan sosial yang dmamls, bu
kan suatu warisan kebendaan, 
suatu keadaan atau sifat bela
ka; (3) sesuatu yang terikat b.a
tasan ruang dan waktu hlstons, 
dan dengan demikian dapat di
analisis, secara tajam; (4) sesua
tu yang tidak terlepas sarna 
sekali dari dinamika sosial, 
ekonomi, politik, teknologi, ke
amanan, etika, dan sebagainya. 
Dengan demikian, pendekatan 
untuk memahaminya tidak bi
sa tidak transdisipliner. Hasil 
pemahaman kita pasti berim
plikasi multidimensional. Ba
nyak kepentingan pihak non
kebudayaan akan terkena im
plikasi ini. 

Dalam seperempat abad ini 
kita bangga menyaksikan dan 
(sebagian dari kita) menikmati 
hasil fisik pembangunan eko
nomi. Pertumbuhan ekonomi 

-dan stabilitaskeamanan cukup
menonjol. Kita bisa berdebat, 
apakah semua ini dapat disebut 
karya "besar" yang kita bang
gakan. Tapi, bagaima!1a dengan 
bidang-bidang pendldlkan, 11-
mu teknologi, seni, kebahasa
an, 'filsafat, etika, religi, kesa: 
daran lingkungan, emanslpasl 
wanita, hukum atau polItJk? 

Sudahkah kita menghasllkan 
karya besar atau setengah be
sar? Kalau ada, mana? Kalau 
tidak, mengapa tidak? Ditinjau 
dari jumlah penduduk, luasnya 
teritori kedaulatan, sumber 
alam, kayanya tradisi lama, dan 
pengalaman sejarah bangsa, kl
ta memang "serba besar". Tan: 
tangan dan beban bangsa ml 
pun tidak bisa tidak besar. Ka-' 
rena itu, bukanlah mengada
ada jika kita mempertanyakan 
muncul tidaknya karya budaya 
besar dari bangsa yang sudah 
berutang luar negeri maha be-
sar ini. . 

Proses dan metode 
kajian 

Dalam aneka forum yang ter
cerai-berai dan sporadik, sela
rna dua atau tiga dekade ini kita 
mendengar jawaban sepintas 
lalu yang serba negatif dan pe
simistis terhadap pertanyaan
pertanyaan itu. Orang menge
luh tentang kemacetan budaya, 
atau involusi budaya. KreatJvI
tas dirindukan dan diseminar
kan. Tentu saja dengan sikap 
jujur dan terbuka; kita layak 
menimbang berbagm k.epnha
tinan itu dan menguJI leblh 
jauh kebenarannya. Ada bebe
rapa kemungkinan yang se
dang terjadi dalam kebudayaan 
masyarakat Indonesia muta
khir. 

Pertama, memang belum ada 
karya-karya budaya yang besar, 
tapi bukan sedang terjadi ke
macetan atau kemunduran ke
budayaan. Masyarakat kita se
dang mengalami masa transisi, 
suatu proses perubahan ·besar
besaran menuju suatu pence
rahan besar dalam tahun-tahun 
mendatang. Langkanya karya 
budaya besar masa kini adalah 
produk masa lalu. Prod uk "kar
ya besar" dari masa kini baru 
akan kelihatan nanti di mas a 
mendatang. Kita tunggu saja. 

Kedua, memang terjadi ke
macetan budaya karena berba
gai hambatan fatal dan perten
tangan kepentingan struktural 
antara bidang kebudayaan dan 
kemanusiaan dengan bidang 
politik ekonomi. Juga antara 
kepentingan kelompok-kelom
pok sosial. Terjadi kesenjangah 
besar dalam proses pertumbuh
an masyarakat. Kemacetan ini 

akan terus berlanjut, selaqia 
tidak ada kesadaran, kemauan, 
dan kemampuan masyarakat 
untuk mengadakan perombak
an struktural dari gerak seja
rahnya. Tanpa perubahan itti, 
ruang kebudayaan kita diP.a
dati oleh repreSI, egOlsme, ke
kerasan kecengengan, porno
grafi, n~fsu konsumtif, apatis
me, dan tahyul. Ini tampak d~
lam hampir semua produk m
buran massal. Juga dalam hq
bungan kekeluargaan, ke!1ega,
raan, organisasi, dan lalu Imtas. 

Ketiga, masyarakat . klta, 
mengidap banyak penyaklt se
rius tapi masih mampu meng
hasiikan karya budaya besar. 
Sayangnya, karya-karya itu ti
dak mendapat 'perhatJan dan 
penghargaan selayakn:1a. 
Mungkin karena para ahlI ke
budayaan tak mau, tak boleh 
atau tak mampu menyada~l? 
mengamati, dan menghar@1 
karya-karya besar itu. Mungkm 
juga karena penguasa lembaga 
sosial-politik-ekonoml-buday~ 
mengabaikan, menmdas, dan 
menyensor karya-kar~a it~. 
Karya-karya itu hanya blsa keh
hatan kebesarannya di luar n~,
geri di kalangan rakyat jelata, 
ata~ sesudah zaman berganti. 

Patut diingat, dalam selurun 
sejarah peradaban manusJa, tl
dak ada karya budaya bes<l;r 
yang bernilai "besar" dalam dl
rinya sendiri atau menamtJl1-
kan kebesaran dirinya sendm. 
Suatu karya budaya bisa men;
jadi besar, hanya jika dibesar,
kan, dirayakan, dlmulIakan, dl.
masyarakatkan sebagal karya 
besar. Inilah yang terJadl de
ngan surat Kartini, Pancaslm, 
Sumpah Pemuda, dan sebaga~
nya, tapi begituju~alah repre!31, 
kekerasan, raslalIsme, apatJs,
me dan sebagainya. ' . 

Pokok-pokok di atas mende
sak untuk dikaji setiap pemmat 
kebudayaan dan. masyarakat 
Indonesia mutakhlr. Pokok-poc, 
kok itu mempertanyakan mak;
na saling kait, dan sumbangaI;! 
ko~kret kebufiayaan mutak~ir 
dalam kelangsungan hidup 
bangsa kita. Tak penting apa
kah kebudayaan itu berbau ke
daerahan, nasionalistik atau di
ilhami usur budaya asmg. Je;:
las, persoalan kebudayaan b1.1.
kan sekadar persoalan kesem
an. Bahkan ini bukan persoal,:uJ. 
kebudayaan (dalam pehgertJa~ 
seluas-Iuasnya) yang otonorh.; 
Ini bukan agenda monoPQl:i 
Kongres Kebudayaan, tap; 
Kongres itu bisa membenk~.~ 
andil yang sebesar-besarnya. 
* Ariel Heryanto, stat peng
ajar Universitas Kristen Satya 
Wacana, Salattga. ... 
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