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Editorial 

BUDAYA DAN BAHASA 

Adalah sulit untuk memisah antara budaya dengan bahasa, betapa 
tidak: bahasa adalah baglan dari budaya, namun melalui dan dengan 
bahasa pulalah budaya bisa dan mengalami perubaharv'perkembangan 
sesuai hakikatnya. Budaya ltu tak pernah mandeg, bahkan kita pun tak 
puas dengan perubahan yang alamiah, sehingga banyak pihak 
menginginkan terjadinya perubahan budaya m~lalui berbagai usaha: 
rekayasa sosial melalui pendidikan, seni, tradisi, bahkan sampai 
menyentuh sistem nilai religi. Dalam negara berkembang upaya itu sering 
populer dengan modernisasi di mana terjadi proses pettemuan antara 
budaya lama dengan yang baru baik an tar maupun inter timur dan barat. 
Itulah yang menjadi konsentrasi Kritis edisi Budaya dan &hasa ini. 

Diawali dengan hasil penelitian Joost J.J. Pikkert yang mengupas 
masalah-masalah kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan barat dan 
implikasinya bagi pengembangan pendidikan berpikir khususnya 
pendidikan formal di sekolah. Temuan penelitian menjadi begitu menarik 
sekaligus sangat relevan bagi pendidik di Indonesia mengingat materi dan 
kurikulum pendidikan kita banyak dipengoruhi barat dengan muatan 
budaya yang begitu beda dengan budaya guru dan siswa sehingga secara 
budayawi pendidikan kita mengalami ban yak benturan. Untungnya penulis 
memberi solusi untuk menetralisir benturan-benturan yang dimaksud 
melalui metoda pendidikan yang sesuai baik dengan budaya barat maupun 
budaya Indonesia. 

Di samping mengurus pendidikan formaVsekolah, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan juga membina penganut a/iran kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada alasan mendasar mengapa a/iran 
keper~ayaan perlu pembinaan dari Depdikbud. Sekalipun itu bukan 
prioritas perhatian Slameto, dalam hasil penelitiannya dia mencoba 
mengungkap sebagian kecil dunia a/iran kepercayaan beserta seluk beluk 
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permasalahannya, khususnya menghadapi era modernisasi dan 
peranannya dalam pembangunan. Slameto berhasil mengungkap hal-hal 
yang sering luput dari perhatian kebanyakan orang tentang bagaimana 
penganut a/iran kepercayaan menghadapi dunianya sendiri dan 
sekelilingnya, termcisuk pemerintah. Dalam era modernisasi itu, justru 
a/iran ini menyajikan id~ajaran-ajaran yang tetap relevan dan bahkan 
makin relevan dalam menjawab tantangan dan persoalan-persoalan yang 
semakin kompleks. 

Tradisi yang juga disebut adat istiadat menurut Koentjoroningrat 
adalah wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi mengatur kelakuan. 
Secara lebih khusus dapat dibagi dalam empat tingkat yaitu tingkat nilai 
budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus. 
Upaya mengembangkan kebudayaan menurut Sukarni diperlukan sikap 
yang jelas terhadap tradisi agar tak menghambat kemajuan/modernisasi. 
Untuk itu dimulai dengan pembahasan tetang man usia dan tradisi, peranan 
tradisi dalam masyarakat dan diakhiri dengan bagaimana menyikapi tradisi 
dalam upaya pengembangan kebudayaan: menerima, menolak, atau 
kompromi beserta resiko/implikasi-implikasinya. Dengan membaca tulisan 
ini kita dirangsang untuk menguji pandangan dan saran penulis sekaligus 
mencari alternatif pola sikap yang lain dalam upaya pengembangan 
kebudayaan. 

Agastya Rama Listya membuat potret kebudayaan Indonesia dengan 
berfokus hanya pada aspek kesenian modern. Penulis berikut ini mencoba 
memahami potret kesenian modern Indonesia diawali dengan potret di 
dunia filsafat barat tentang keindahan, kemudian baru masuk ke bahasan 
kesenian modern dan kontemporer Indonesia, dengan menjelaskan 
klasifikasi menurut Koentjaraningrat. Berdasarkan hasil refleksi budaya 
yang dilakukan oleh penulis ternyata kesenian Indonesia berada di 
persimpangan jalan: Mengapa demikian? Jawaban pertanyaan ini serta 
saran-saran penulis akan kita temukan pada nomor ini. 

Sambi/ menyelam minum air, itulah yang dilakukan Philipus Pire
nomulyo. Mengapa? Tulisan yang ia paparkan adalah karyanya saat studi 
lanjut di Ohio University dengan didasarkan pada pengalaman mengajar 
bahasa Indonesia bagi orang asing sampai saat ini. Pendidikan/pengajaran 
sebagai suatu cara yang sering ditempuh untuk pengembangan kebudayaan 
(yang sekaligus juga menjadi bagian dari kebudayaan) dipilih penulis 
terutama untuk orang asing. Strategi yang tepat adalah hipotesis input 
dan output. Apakah betul demikian? Pembaca dapat menyimak terutama 
kekurangan/keterbatasan-keterbatasan dan implikasi-implikasinya, 
mengingat penulis sengaja tidak secara eksplisit mengungkapnya. Walau 
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begitu, tulisan ini cukup menarik untuk dibaca mengingat pengajaran 
bahasa Indonesia bagi orang asing belum dikembangkan secara serius 
berdasarkan hasil-hasil penelitian. 

Kritik adalah singkatan dari Kembangkan &spek lndividu agar 
Tangguh menguasai /ptek demi Kemajuan kebudayaan' bolehjadi slogan 
yang perlu kita miliki bersama dalam modernisasi ini. Dengan semboyan 
itu pulalah kita menerima dan be/ajar seluk-beluk kritik yang ditulis 
Liana Poedjihastuti sebagai selingan. Semoga. 

Salatiga, Januari 1997 

Slameto 



Potret Kesenlan Moderen Indonesia 

oleh: Agastya Rarna Listya 

Bagaimana mengembangkan sumberdaya Tl'janusia 
Indonesia yang bermutu jelas tidak bisa dipisahkan 
dari pengembangan keseni an nya. Dengan 
bercermin diri, sekalipun sesaat, kita mendapat 
banyak manfaat. Saat-saat dimana kita tahu 
kehebatan dan kelemahan-kelemahan kita, dengan 
membandingkan kondisi masa lampau, kita akan 
tahu dimana posisi kita sekarang, dan akhirnya apa 
saja yang perlu kita lakukan untuk antisipasi masa 
yang akan datang. 

Perubahan sosial politik akibat makin 
bertambahnya kaum terdidik da.n perubahan sta
tus ekonomi sekelompok masyarakat ternyata 
terkait dengan perkembangan kesenian. Namun 
pernahkah terpikirkan oleh kita untuk menjadikan 
kesenian Indonesia sebagai komoditi ekspor di masa 
mendatang? 


