
o DAYAHIDUP 
ORANG-ORANG KEBANYAKAN* 

oleh: Ariel Heryanto 

. Orang hid up tidak hanya dari dan dengan benda-benda, betapa pun 
penttngnya ben~a-benda itu seperti makanan, minuman, pondok, atau 
orang-orang lal~. Orang juga hidup dari dan dengan makna-makna 
~entang berbagal benda, kegiatan, dan hubungan dirinya dengan semua 
ItU. 

Orang senantiasa diliputi oleh kesadaran, pikiran, perasaan, pan
dangan, khayalan, kenangan, selera, dan nilai-niIai pada saat berhu
b~nga~ dengan dunia di sekitarnya. Semua ini memakai segala sesuatu 
dl sekitar kita. Pemaknaan demikian yang dalam bahasan ini dimak
sudkan dengan istilah "kebudayaan". 
. Bahasan berikut mencoba secara sederhana (I) mengkaji pen-

tln.gnya keb~dayaan dalam kehidupan setiap orang, betapapun bersa
~aJanya kehldupan orang itu dalam masyarakatnya; dan (II) menun
]ukkan betapa gawatnya persoalan hidup jika kemampuan dan keab-

. sahan masyarakat untuk merumuskan secara mandiri makna-makna 
hidupnya dilucuti. Beberapa contoh kongkret dari masyarakat kita akan 
dipertimbangkan. 

Kebudayaan sebagai Daya Hidup 
Pemaknaan diri sendiri dan dunia di sekelilingnya merupakan 

perlengkapan mutlak bagi setiap orang untuk menggeluti berbagai ke
nyataan di sekitarnya, tapi pemaknaan itu juga sesuatu ~ng. tak ~apat 
dilepaskannya walau seandainya tak diinginkan. Ma~usla. dltak~lfkan 
s~bagai manusia yang berkebudayaan, dalam pengeru~~ dlbekal1 seka
hgus dicekam oleh makoa-makoa. Namun bentuk dan lSI makna-makna 

*) Bahan ini akan dilengkapi dan melengkapi perbinc:angan penuli~ dal~~ ".Temu 
Budaya" di Solo, 2-3 Juli 1988. Karena itu beberapa bagUlD dalam tuhsan 1m dlSusun 

seringkas mungkin. 
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lni bUkan pembedait ,"takdir yang satis 'dantak dapat ditawar-ta~ar. lsi \1, 

dan bentuk makna-makna inisenantiasa giat dalam perubahan soslal dan 
manusia berkesempatan merombaknya. 

Bagi banyak orang pemaknaan demikian merupakan salah satu 
sumber daya untuk bertahan hidup daIam saat kesulitan hidup jasma~ia~ 
dan kebendaan menyerang. Pemaknaan demikian juga bisa menJadl 
racun maut bagi mereka yang berkelimpahan dengan harta kebend~an. 
Manusia adalah satu-satunya makhIuk yang siap membunuh dan dlbu
nuh sesamanya demi makna yang diyakininya (religius, moral, etika, ~tau 
nasionalisme) atau membunuh diri (karena kehilangan makna hldup 
sarna sekali). 

Benaryang dibiIangErnst Cassirer, kita tak mampu berhubungan 
dengan kenyataan apa adanya secara obyektif. Karena itu kita tak pernah 
hidup daIam himpunan kenyataan obyektif yang bebas dari makna dan 
tafsiran. Ambillah contoh soal makan dan makanan. Orang hidup perlu 
makan, dan dari waktu ke waktu merasa lapar. Tetapi orang makan tidak 
selaIu karena ingin makan. Banyak orang kelaparan karena tidak punya ma
kanan. Tetapi orang yang punya makanan tidak selalu melahapnya pada 
saat lapar. Tamu yang diberi hidangan makanan tidak selalu melahapnya 
pada saat lapar. Tamu yang diberi hidangan makanan oleh tuan rumah
nya bukanlah orang yang dianggap sedang kelaparan dan perIu ditoIong. 
Orang yang sedang berpuasa bukan orang yang se<lang tidak tapar. 

Setiap masyarakat mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda ter
hadap benda yang bisa dimakan dan cara memakannya. Ivan Illich mem
penegas pendapat ini dengan menunjukkan bahwa setiap masyarakat 
punya rumusan sendiri tentang apa yang dianggap bukan makanan sarna 
sekali. Makanan dan memakan bukan sekedar peristiwa alamiah, tetapi 
kebudayaan karena pikiran, perasaan, nilai, kepercayaan, ideologi, atau 
selera senantiasa ikut campur dan memberikan makna. Sebagaimana 
halnya dengan makan dan makanan, dalam kegiatan sosial yang lain -
bercinta, berperang, berpesta, bennain-main, berkesenian, berdagang, 
berpoliti~ dan seterusnya - ada yang dianggap halat, ada yang haram, 
ada yangtldakdipenimbangkan, tak masuk akal, khayal atau mimpi sarna 
sekali. Semakin majemuk suatu masyarakat, semakin majemuk pula 
rumusan yang halal, haram, dan tak masuk akal tadi. Ketegangan dan 
konflik yang mendasar dapat benumbub dari sini. Misalnya soal pela
curan, kumpul kebo, perjudian, demonstrasi, atau mogok kerja. 

Dalam babasa kita sekarang istilah "kebudayaan" didominasi oleh 
dua pengertian yang berbeda. Yang satu maha luas, yang lain maha 
sempit. Dalam pengertian umum yang maha huts, segala tingkah dan 
hasil katya manusia disebut kebudayaan, sehingga kompleksitas hidup 
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disederhanakan sebagai perwujudan dari "suatu sistem nilai" belaka. 
Kebudayaan dianggap sebagai panglimanya. Dalam pengertian maha 
sempit yang tak kalah populernya, kebudayaan disamakan dengan kese
nian dan tradisi. Dalam pengertian sesempit ini kebudayaan bukanlah 
kegiatan sehari-hari orang sembarangan, tapi barang mewah milik orang-
orang istimewa. Karena itu munroI istilah "budayawan" untuk beberapa 
gelintir orang yang dianggap istimewa. 

Pengertian "kebudayaan" (sebagai pemaknaan) yang saya usulkan 
untuk dipakai di sini cUkup Iuas sehingga mencakup kegiatan orang
orang kebanyakan dalam hidup sehari-hari. Dalam pengertian ini berbu
daya merupakan perlengkapan hidup yang mutlak, tapi bukan barang 
mewah milik orang-orang istimewa. Dalam pengertian ini istilah "buda
yawan" jadi menggelikan. Pengertian yang saya usulkan juga cUkup 
sempit, sehingga memungkinkan kesadaran bahwa hidup ini tidak hanya 
kegiatan berpatuh-patuh pada serangkaian makna-makna - Iewat peri
laku dan hasil kerja orang - yang sudah terpateri mati menurut suratan 
takdir . 

. Rongrongan Terhadap Daya Hidup 

Ditinjau dari kedudukan kita pada masa ini, masyarakat ~ng 
berbahagia adalah masyarakat yang secara merdeka dan mandiri mengo
lah makna-makna dunianya, berbagai benda dan kegiatan di sekeli
lingnya dan hakekat diri sendiri, sesuai dengan pengalaman sosial mere
ka berkonfrontasi dengan alam benda-benda. Mereka berkesempatan 
dan berkemampuan memperjuangkan cocoknya makna- makna ya~g 
mereka hayati dan kehidupan kebendaan yang mereka alami dan tafslr
kan maknanya. Perjuangan itu tak pernah berhenti dan selesai karena 
kehidupan yang dimaknai senantiasa dalam pergolakan dan perubahan. 
Rangkaian perjuangan bergulat dengan makna dan kehidupan yang 
dimaknai itu dapat dipelajari dan ditulis sebagai sejarah kebudayaan. 

Sebagian terbesar masyarakat lama menikmati pahit-manisnya 
pergulatan kebudayaan demiki,an. Mereka merdeka m~nafsirkan s~ndiri 
ten tang apa yang baik atau buruk, salah atau benar, Indah atau lelek, 
bahagia atau bencana. Mereka berkesempatan mengupayakan terpe
nuhinya apa yang mereka rumuskan sendiri sebagai kebutuhan hidup 
mereka. Mereka mengolah pemaknaan dunianya bukan atas dasar teorl 
ilmiah, atau sekedar memenuhi pesanan orang lain yang akan membe
rikan imbalan, tetapi berdasarkan pengalaman langsung yang otentik 
milik sendiri dan lokasi huni mereka. 

Karena itu, menurut pandangandemikian duniayang membahagiakan 
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------------------~~--------------~~-

adalah dunia yang beraneka ragam, dan setiap ragam itu tidak saling 
merugikan ata~ menghisap yang lain. . ar 

-Hal-hal itulah yang memudar dalam kehidupan sebagIan terbes _ 
'masya'rakat di dunia masa kini. Penyeragaman terjadi dalam skal~ b~a~ 
besaran. Salah satu biang keladi terpenting adalah proses industnah:sl. 
Industri menuntut efisiensi, dan efisiensi menuntut pembakUan: k a
syarakat lama sangat beraneka ragam sehingga tidak memungkin an 
perbandingan -yang satu lebih baik atau jelek, lebih maju atau terbe
lakang daripada yang lain. Masyarakat dunia sekarang dikuasai oleh satu 
jenis pemaknaan. Sehingga ada yang dibilang sudah maju dan ada ya!lg 
masih terbelakang, masih sedang berkembang, atau masih mengeJ~r 
ketinggalan. 1stiIa~ "Iilasyarakat berkembang" sebenamya nama lain 
untuk masyarakat yang berkembang-kempis dan mengerahkan tenag~ 
~ukannya melawan penyeragaman mendunia yang sedang terja~i, tet?pl 
~ustru mengukuhkan penyeragaman itu dengan berusaha maU- ~auan 
Ikut menjadi masyarakat yang diidealkan oleh masyarakat industnal. 

Pada masyarakat industrial, pemaknaan tidak dibiarkan berkem
bang sendiri dalam dinamika sosial orang-orang sembarangan. Ma~~ 
menjadi manusia, menjadi perempuan, menjadi warga negara, menJadl 
dewasa, makna bekerja, makna berumahtangga, makna kehormatan, 
makn~._kebaqagiaan dan seterusnya ditampilkan sebagai sesuatu yang 
"universal", padahal merupakan hasil rumusan sekelompok kecil ~um 
be~enang. Jika masyarakat itu melangsungkan tata masyarakat demo
kratis liberal, monopoli atau oligopoli pemaknaan banyak dikuasai ka urn 
yang dblOggap ahli (dalam bahasa Indonesia mutakhir disebut "pakar") 
d.an (Ji~~ri wewenang oleh lembaga kenegaraan. Di banyak negara ~ang 
tld~k memberlakukan masyarakat demokratik liberal, pemaknaan dlku
asa~ oleh ~en~asa negara dengan atau tanpa kerjasama deng~n .ka?~ 
~hh profeslOnal. Di berbagai kawasan dunia yang tunduk pada nJlal-nl~al 
pembangunan" ala Barat, makna-makna itu dirancang secara cangglh, 

dile.git~asikan oleh mitos sebagai sesuatu yang "ilmiah", dan dipasa.rkan 
sebagal produk massal yang baku. Manusia dimaknai secara baku, dlang
gap. mempunyai kebutuhan pokok yang baku. Karena itu secara baku 
pula kebahagiaan mereka diartikan meng-konsumsi sebanyak-banyak
nya produk massal industrial baik yang material sandang, pangan, pa pan 
maupun yang non material seperti pengetahuan, hiburan, kepercayaan, 
selera, niIai etik dan estetika dan seterusnya. 

Demi jelasnya kita perlu mengambil contoh kasus yang kongkret 
dan yang dekat dengan pengalaman sehari-hari kita. Kita akan meng
amati apa yang terjadi di Indonesia pada masa mutakhir ini. Kita akan 
mengamati salahsatu aspek pemaknaan yang terpenting dalam kebudayaan 
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yakni bahasa. 

Kebudayaan Indonesia yang DihaIaJkan 

Bahasa Indonesia memang unik. Banyak orang Indonesia seko
lahan membanggakan keunikannya sebagai bahasa nasionaI yang diteri
rna oleh masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, tanpa menim
bulkan sengketa nasional. Berikut ini kita akan mengamati keunikannya 
sebagai (mungldn satu-satunya di dunia!) suatu bahasa kebangsaan yang 
oleh bangsa itu sendiri diakui bersama-sama sebagai bahasa yang tidak 
dapat dipergunakan oleh bangsa itu sendiri secara "baik dan benar". 

Bahasa Indonesia mutakhir merupakan contoh paling ekstrem 
dari kebudayaan yang tidak menghidupi dan tidak dihidupi makhlukyang 
bermasyarakat. Bahasa ini tidak tumbuh dari pengalaman nyata rakyat 
yang bermasya~akat, tetapi tumbuh dari laboratorium dan rekayasa ilmi
ah yang canggih para pakar, dan menjadi komoditi yang dipasarkan 
secara massal. Bahasa yang menghidupi dan dihidupi rakyat kebanyakan 
dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai ancaman terhadap babasa 
nasional yang halal atau dianggap sebagai nasional yang "keliru dan 
jelek". Bahasa demikian dianggap perlu ditindas. Sebagai gantinya dipa
sarkah bahasa yang disebut "baik dan benar". Orang kebanyakan hanya 
diminta menadah produk dari atas itu sebagai konsurnen, lewat kuri
kulum wajib di sekolah yang hanya mampu menampung sebagian keeil 
dari orang kebanyakan, di samping rubrik konsultasi di media Massa yang 
diasuh oleh kaum profesional. 

Dalam masyarakat non-industrial, bahasa sebagaimana kegiatan 
pemaknaan yang lain tidak pernah baku dan beku. Apa yang baik dan 
benar dipergulatkan 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 yang baik dan benar secara berbeda- beda. Berbahasa 
bukan barang mewah yang mesti dibeli, walau mutlak bagi kehidupan 
bermasyarakat. Berbahasa yang baik dan benar tidak DI-kembangkan 
dan DI-bina, dan bukan produk kerja rekayasa, sepert~ halnya pemba
ngunan suatu industri. Bahasa akan BER-kembang dengan sendirinya 
bersama dinamika pergaulan hidup semua anggota masyarakat. Bisa 
dibayangkan betapa ganjil bagi masyarakat demikian seandainya men
dengar ucapan ketua Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bah
wa kelangsungan hidup bahasa Indonesia mutlak membutuhkan "tenaga 
kerja, bahan baku, manajemen, dan uang". 

Hancurnya kehidupan pribumi bangsa-bangsa terjajah mencapai 
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titik yang parah manakala bangsa penjajah menghancurkan tidak saja 
sandang - pangan _ papan - panah kaum p~ibumi, tetapi tata pemaknaan 
kaum pribumi. Beberapa penguasa pemenntahan yang ce~das t~lah me
nyadari bahwa menguasai rakyat secara kokoh dapat dl~pal deng~n 
mengendalikan dan menguasai bahasa rakyat. Contoh palmg menonJ?1 
di Eropah terjadi di Castillia pada akhir abad ke-15. Contoh yang leblh 
dekat dengan kita ialah pemerintahan Hindia Belanda pada dekade 
penama abad ini. Menguasai orang lain dengan kekuatan fisik .dan 
senjata akan tetap mengundang kebencian dan perlawanan selama udak 
disenai dengan pembunuhan orang itu atau menguasai pemaknaan yang 
halal, apa yang haram, d~n apa yang tak masuk akal dan tak bermakna di 
benak orang itu .. 

. . .. . Setahu saya, kerja Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di 
Jakarta tidak didorong oleh Diat jahat menguasai atau menindas rakyat 
Indonesia. Justru seba.iknya, kampanye "bahasa Indonesia yang baik dan 
benar" didorong oleh semangat nasionalisme dan "pembangunan" bang
sa setulus-tulusnya, sesuai dengan teori-teori kebahasaan atau pemba
ngunan yang mereka pelajari dari Barat. Motivasi mereka tidak dapat 
disa!llakan dengan motivasi ratu Castillia atau gubernur jendral di Hin
d~a Belanda. Tetapi berbicara tentang rnotivasi kerja tidak sarna ber
b~cara ten tang ~kibat kerja. Disengaja atau tiCilak sis tern pemaknaan y~n.g 
dIle~bagakan dan dipusatkan, yang direkayasa, dikembangkan dan dlbl
na dl Iuar pengalaman bermasyarakat langsup,g orang banyak akan me
~umbuhkan ketergantungan orang banyak sebagai. konsumen produk 
Industrial yang menurut hukumnya menuntut pembaklian, efisiensi, dan 
kepatuhan pactil 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 
pem~h ~isekolahkan dan hidup di kota-kota besar saja yang sibuk belajar 
menJadl kaum yang tak berdaya menyatakan penghayatan kehidupannya 
dengan bahasa otentik. Mereka belajar rnenjadi rnakhluk yang hidupnya 
bergantung pada apa yang diproduksikan suatu lembaga perumus kata
kata dan alti yang dihalalkan. 

Ada dua hal lain yang lebih merisaukan, Pertama, walau proyek 
pengembangan dan pembinaan bahasa itu belum banyak menghabisi 
tradisi pemaknaan dan daya hidup fundamental orang-orang kebanyakan 
dan kebanyakan orang, proyek itu bertumbuh di lingkungan yang me
mang mendamba-dambakannya. Proyek itu justru didukung khalayak 
umum. yang menjadi korbannya. Hingga saat ini belum pemah ada satu 
pun kritik fundamental pada proyektersebut Kritikyang pemah dilontarkan 
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Sutan Takdir Alisjahbana terhadap Pusat Pembinaan dan Pengembang
an Bahasa pada tabun 1986; dan tampil sebagai kritik yang paling meng
g~gerkan, sarna sekati tidakmenyentuh persoalan fundamental yang 
dluraikan di sini. Kritik-kritik lain pada lembaga itu ditujukan pada 
kekurangsempurnaan "teknis" proyek yang dikerjakan. Dengan kata lain 
se~ua kritik itu menginginkan pengembangan dan pembinaan yang 
leblh gencar dan tuntas. 

Berbagai kisah sejarah di berbagai kawasan dunia menunjukkan 
bahwa bertanya kejayaan suatu keku~n manusia atas man usia lain 
tidak disebabkan melulu karena kehebatan si penguasa, tapi juga karena 
kelemahan pihak yang dikuasai dan yang memperkuat penindasan atas 
kaumnya sendiri. Kaum feminis tahu benar kokohnya penindasan atas 
kaum wanita disebabkan, antara lain, karena dukungansebagian tak kecil 
wanita sendiri terhadap kelestarian penindasan tersebut. Mereka ber
buat demikian karena "tidak sadar" atau "sadar tetapi terpaksa ke
adaan". Sejarah penjajahan Belanda di Indonesia menunjukkan bahwa 
kekuasaan asing itu dimungkinkan, antara lain, oleh andU kaum pribumi 
untuk memperkuat jalannya pemerintahan penjajahan. Pada tahun 
diikrarkannya Sumpah Pemuda, 90 persen pegawai pemerintah penjajah 
terdiri dari orang-orang "Indonesia". 

Usaha mengendalikan bahasa yang hidup dalam masyarakat Nu
santara dan menggesernya dengan bahasa yang direkayasa kaum pakar 
serta penguasa sudah dimulai pada bagian akhir abad ke-17. Pada awal 
abad ini usaba demikian mendapat tantangan keras, tidak saja dari 
guru-guru babasa yang kolot, tapi terutama dari pers yang progresif: 

" ... dan kita pertjaja akhirnya bakal kalahken dan moesnaken sama se~li 
bahasa Melajoe Riouw atawa Melajoe Ophuijsen, jang sekarang maslh 
dilindoengken oleh Goevemment" (lihatKompas, 27-8-1987, ha1.IV). 

Pada awal abad ini~ pers Indonesia tidak mau ditundukkan oleh tuntutan 
agar menggunakan bahasa yang diresepkan penguasa negara serta kaum 
pakar, karena bahasa itu bukan bahasa yang hidup dalam masyarakatnya. 
Pihak yang menuntut benar-benar kewalahan. Pada masa sekarang, pro
yek pengembangan dan pengendalian bahasa masyarakat telah mencapai 
Iingkup terbesar yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Berten tangan 
dengan sikap para pendahulunya, pers masa kini bukannya bertahan 
acuh tak acuh terhadap proyek itu, tetapi secara sukarela menjadi pro
motornya yang paling gigih. Pers kita masa kini tidak saja giat mempe
ragakan bahasa yang dihalalkan dari atas itu dalam setiap halamannya, 
tetapi juga memperluas jalur konsultasi kebahasaan yang menganggap 
bahasa nmyarakat jelek dan salah" sehingga perIu diperbaiki dan dibenarkan. 
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~aya ·terh3ru dan bersedih mendeng~r rintihan seo~ang editor 
terkemuka dari penerbit terbesar di IndonesIa yang pernah dlmuat pad a 
halaman pertama koran terbesar di n~geri ini: 

''Bagaimana bisa berbahasa yang benar kalau belum ada standar sehingga 
harus berpedoman kemana. Sebarusnya Pusat Bahasa cepat menanggu
langi masalah ini" (Kompas, 18-10-1984). 

Dua hari sebelumnya koran yang sarna memasang foto besar yan~ 
menggambarkan ibu-ibu tua·di pasar terbingung-bingung menghadapl 
petugas Pu-sat Bahasa ketika berkampanye bahasa "Indonesia Baik ?an 
Benar". Rakyat pasa~an dituduh sebagai kaum yang belum·sadar penung
nya bahasa yang dikampanyekan itu, sehingga dinyatakan pula sebuah 
pesan: . 

"Apapun juga yang terjadi, kegiatan ini harus pantang menyerah. Kegiatan 
kampa.nye alean terus dilakukan, sehingga masyarakat benar-benar 
sadar .... " 

Hal kedua yang merisaukan ialah meluasnya wilayah praktek peng
hancuran p~maknaan yang menjadi milik masyarakat hingga jauh di luar 
wilayah para ahli dan guru bahasa Indonesia. Oi berbagai wilayah kebu
dayaan itu juga sedang terjadi perongrongan hidup mandiri rakyat ba
nyak. 

Tidak Hanya Bahasa Indonesia 

. . Dua kali saya menerima kembali tuUsan yang pernah saya kirimkan 
fCepda orang yang berbeda, disertai koreksi ejaan. Ejaan yang saya pakai 
adalah ejaan yang tidak saya bikin-bikin sendiri tetapi yang saya pelajari 
dari pergaulan dengan masyarakat umum. 

Koreksi ejaan yang saya terima bukan bikinaIi dan pilihan orang 
yang saya kirimi surat, tetapi yang pemah diterimanya dari Pusat Pembi
naan dan Pengembangan Bahasa. Orang yang mengoreksi ejaan dalam 
surat saya bukan guru bahasa ataupun pegawai Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa. Yang satu adalah seorang doktor fisika dan 
dosen filsafat. Yang kedua adalah seorang sastrawan senior yang tenar di 
Indonesia saat ini. 

Gagasan tentang rekayasa dan pengendalian bahasa Indonesia 
dapat dimaklumi jika ditinjau bahasa ini bukan bahasa ibu makhluk 
~napun d~ ja~d ini. Bahasa ini tumbuh sebagai produk proyek indus
tnaI.. Tetapl dl Jawa.Tengah, sej~mlah lokoh masyarakat sudah mulai 
berbl~r~ tentang proyek pengembangan "bahasa Jawa yang baik dan 
benar". Saya tak tahuapakab pembicaraan merekaitu bersungguh-sungguh. 
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Saya hanya berharap di suatu masa akan datang tidak terjadi bahasa Jawa 
yang hidup dan dihayati masyarakat Jawa karena dituduh menjadi bahasa 
Jawa yang "jelek dan ..... Sebagai gantinya diproduksikan suatu bahasa 
Jawa yang direkayasa oleh para pakar, dengan teori-teori sekolahan dari 
negeri asing, dipasarkan sebagai komoditi bagi para konsumen Jawa 
maupun non- Jawa dan non-Indonesia. Orang-orang tua Jawa yang tak 
paham apa yang sedang terjadi kemudian menuding kaum sarjana asing 
sebagai perampok kebudayaan tradisional Indonesia. Padahal penjualan 
komoditi di pasar tak kenai diskriminasi keturunan pembeli. 

Kegiatan ritual tradisional di berbagai daerah kononnya sudah 
mulai dibakukan. Misalnya topeng Malangan (Surabaya Post, 
27-11-1986), atau reyog Ponogoro (Kompas, 21-9-1986) untuk memu
dahkan kriteria evaluasi dalam festival. Beberapa kali saya mendengar 
kesaksian tentang pembakuan berbagai tarian dan musik kerawitan di 
berbagai akademi tari serta kerawitan Indonesia. Halim H.D pasti punya 
banyak cerita tentang ini. Dari seorang pelajar dan penguji kursus kecan
tikan, tahun lalu saya mendengar pembakuan arti "cantik" untuk memu
dahkan evaluasi ujian tata-rias oleh lembaga yang berwenang mengeluar
kan sertifikat. Dalam administrasi lembaga industrial, sertifikat meru
pakan tiket untuk menjual tenaga sebagai komoditi di pasaran kerja. 

Pengalaman dan pengamatan saya pada dunia kesenian "modem" 
di Indonesia memang terbatas, tapi sudah cukup menunjukkan pada saya 
bahwa di bidang ini pun terjadi proses yang sarna. Walau tidak Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Kesenian yang membakukan "kesenian 
yang baik dan benar", tetapi kiblat wawasan dan praktek kesenian se
bangsa itu bukannya tak ada. Di sini dikenal "pakar" kesenian yang 
menjadi "konsultan" penjual resep-resep berkesenian sebagai komoditi. 
Di mana-mana terdengar rintihan seniman yang merasa tak berdaya 
berkesenian karena tak punya cUkup "fasilitas dan dana". Semakin lama 
dan mendalam seorang anak muda terjun dalam pergaulan dengan pusat
pusat kegiatan kesenian yang diabsahkan, semakin keeil keberaniannya 
dan sempit pandangannya mengkaji kemungkinan menyatakan penga
laman hidupnya sehari-hari lewat ungkapan estetik. Yang dianggap halal 
terlalu mewah dan asing baginya. Yang ada di sekitarnya mungkin diker
jakan tergolong sesuatu yang haram atau tabu dalam pelajaran yang 
pernah diterimanya. Emha Ainun Najib telah berkali-kali menunjukkan 
gejala ini. "Sejak Seonggok Jagung di Kasur" Rendra dan ulasan mu
takhir Romo Mangunwijaya menjelaskan mengapa banyak orang seko
lahan jadi penganggur yang terkatung-katung di belantara "pembangunan". 

Kisah-kisah semacam itu mungkin masih dapat diperpanjang be
berapa kali Iipat. Tapi hal itu tak kita perlukan di sini. Apa yang sudah 
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disebut cukup menggambarkan kecenderungan pelu~tan daya hidup 
masyarakat luas untuk menata, menawar, menggantl, atau memper
tahankan makna-makna yang diperIukannya dalam melangsungkan ke
hidupan yang dialaminya Iangsung. Yang tersedia baginya ha.nyalah se
rangkaian maIma yang diproouksikan di loar lingkungan kehldupannya 
dan diberlakukan secara baku untuk berbagai konteks. . 
" Masalah yang paling fundamental yang berkaitan dengan pembl-

naan dan pengembangan kebudayaan (bahasa, kesenian, dan se.bagainya) 
bukanIah siapa yang berhak melaksanakannya ataupun bagalDlana hal 
itu harus dilaksanakan dengan teorl dan prod uk macam apa. Masalah 
yang paling fundamental ialah apakah hal itu perlu dikerjakan sarna 
sekaIi? Perlakuan terbaik bagi kebudayaan rakyat dan rakyat yang berke
budayaan iaIah tidak mengatur atau merumuskan resep- resep pada 
mereka. Tentusajaini tidakberani menempatkan mereka disuatu hutan 
(erasing, atau memejamkan mata dan berpura- pura mereka tak pemah 
hadir di dunia ini .. 

Sikap, "membiarkan" itu baru benar-benar ideal jika masyarakat 
luas memang asyik mengolah ,hidup kebendaannya dan malena-malma 
pengalaman' hid up 'itu secara mandiri. Persoalannya kemudian, bagai
mana seandainya kelumpuhan mereka sudah sangat parah dalam kebi
asaan. dart .kecanduan bergantung kepada .sponsor dana, pengarahan, 
pe~~ID~an;-~a~ pengembangan olehpihak lain? Saya tak ingin menga
~ tubsan IDI'dengan satu pun bentuk resep. Selain tak mampu, saya 
Juga tak pun~a keinginan berbuat demikian. Saya sendirj belum yalQn 
masya~akat kita sudah separah itu, walau beberapa kecenderungan yang 
telah dISebutkan di atas di sini membantu saya memahami Iebih baik apa 
~~g.sedang terjadi, dan tindakan apa yang paling bijaksana bagi kita saat 
IJlJ dI tengah masyarakat kita. 
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