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Abstract

The moderate version of the Sapir-Whorf Hypothesis states
that the way we perceive reality is partly determined by the
language we speak. This implies that a native language has
strong influence on the thought patterns of its individual
speakers; and hence the collective thought patterns of the
speech community contribute to the formation of culture-
specific way of thinking. This means that linguistic relativity
boils down into cultural relativity. Theoretically, this view is
only half-way true, for the opposite hypothesis is equally
acceptable: cultural relativity leads to linguistic relativity. In
other words, linguistic relativity and cultural relativity are
related to each other not in a uni-directional manner but in a
mutually influential way. At the surface level and by way of
illustration, the mutual relationship between linguistic relativ-
ity and cultural relativity shows up explicitly in the different
ways of how Indonesians and Americans "verbalize" their
mundane and more specifically their religious experience, as
can be seen--referring to the latter--in their different poetic
genres pertaining to the realm of divinity.

Keywords: Sapir-Whorf Hypothesis, linguistic relativity,
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PENDAHULUAN: RELATIVITAS BAHASA SELAYANG PANDANG
Relativitas bahasa bukan ide baru di bidang linguistik. Ia pernah terabaikan
beberapa dasawarsa di pertengahan abad keduapuluh; namun mulai dasarwarsa
1970an ia bangkit lagi dengan semangat baru--semangat perlawanan terhadap
universalitas bahasa yang diformalkan secara berlebihan oleh Gramatika
Generatif, dengan pandangan sentralnya yang tidak pernah bergeser dari ranah
sintaksis. Kini relativitas bahasa kembali mendapatkan posisi yang mapan
dalam Sosiolinguistik, Pragmatik, dan terutama Etnolinguistik.  Dalam sejarah-
nya yang cukup panjang, relativitas bahasa berawal dari pemikiran para sarjana
linguistik, dimulai sejak awal abad kesembilan belas dan merentang sampai
paroh pertama abad kedua puluh, yang secara ringkas dibahas dalam pen-
dahuluan ini.

Adalah Wilhelm von Humboldt (1767-1835)1 yang sering dirujuk
sebagai bapak relativitas bahasa. Menurut filosof dan bahasawan berbangsa
Jerman ini, terdapat saling-hubungan yang erat antara masyarakat, bahasa, dan
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budaya. Pada tahap ideal, kesatu-paduan itu muncul sebagai tritunggal: satu
masyarakat, satu bahasa, satu budaya (Gumperz 1996: 362). Bahasa adalah alat
berpikir, yang sekaligus berpengaruh terhadap pola-pikir. Selanjutnya ia me-
nyatakan bahwa setiap bahasa berbeda dari bahasa lainnya, dan bahwa pikiran
dan bahasa merupakan dua entitas tak terpisahkan. Dua istilah kunci di sini
adalah pikiran dan bahasa. Bahkan von Humboldt menegaskan bahwa struk-
tur bahasa berpengaruh terhadap perkembangan pola-pikir manusia, dan dalam
setiap bahasa terkandung pandangan-dunia yang khas. Manusia selalu ber-
hadapan dengan realitas di luar dirinya, tetapi realitas itu hadir dan muncul
dalam pikirannya melalui medium bahasa yang khas. Maka pandangan-dunia
seseorang, dan dengan demikian juga suatu masyarakat, ditentukan oleh bahasa
pertama mereka (Slobin 1996: 70). Singkatnya, dalam pandangan Humbold-
tian, relativitas bahasa berarti determinisme bahasa: suatu bahasa secara mutlak
menentukan pola pikir penuturnya.

Masih di Eropa, relativitas bahasa juga muncul secara samar dalam
pemikiran teoritis bapak linguistik modern, Ferdinand de Saussure (1857-
1913). Menurut de Saussure, setiap kata merupakan tanda (sign); dan setiap
tanda selalu terdiri atas penanda (signifier)  dan  petanda  (signified). Bila di-
terapkan secara gegabah, konsep "penanda vs. petanda" ini bisa menyesatkan.
Setiap wujud atau obyek dikira sebagai petanda, dan muncul dalam bahasa
sebagai kata atau penanda. Untuk menghindari kesesatan pemikiran ini, de
Saussure (1916 [1959]: 65-6) menyatakan bahwa bahasa, dalam pengertiannya
yang dinamis, bukanlah proses penamaan (name-giving), yang bertolak dari
asumsi bahwa ide atau makna lebih dulu ada sebelum kata.  Sebaliknya, setiap
kata hadir sekaligus sebagai kesatuan penanda-petanda--atau "leksikalisasi."
Dari penjelasan ini, nampaklah bahwa setiap bahasa memiliki leksikalisasi
yang berbeda. Contoh yang terkenal dari de Saussure (ibid., hlm. 115-6) adalah
perbedaan leksikalisasi antara bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Dalam
bahasa Perancis, mouton berarti "domba" dan "daging domba" sekaligus, yang
masing-masing dibedakan menjadi sheep dan mutton dalam bahasa Inggris.2

Dalam contoh ini, leksikalisasi bukan representasi dari realitas obyektif di luar
sana, melainkan representasi dari persepsi penutur bahasa yang ditentukan oleh
bahasanya. Dalam kaitannya dengan kesatuan penanda-petanda, leksikalisasi
sering bergandengan dengan gramatisasi. Istilah yang terakhir ini berarti
munculnya konsep menjadi penanda gramatik. Misalnya, konsep "waktu"
muncul sebagai "kala" (tense) dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, tetapi
tidak dalam bahasa Indonesia. Perbedaan leksikalisasi dan gramatisasi ini
menembus la langue (dari setiap bahasa), yang merupakan sistem bahasa yang
berada dalam pikiran kolektif penutur bahasa.  Akibatnya, karena setiap bahasa
memiliki sistem-ungkap leksikal dan gramatikal yang berbeda dari bahasa
lainnya, maka muncullah relativitas bahasa.

Di Amerika Serikat, relativitas bahasa nampak jelas pada Linguistik
Deskriptif ala Franz Boas (1858-1942), yang merupakan hasil penelitiannya
atas bahasa-bahasa Indian-Amerika. Boas semula menekuni fisika dan geo-
grafi, sebelum akhirnya tertarik pada antropologi.  Maka linguistik Boas sangat
diwarnai oleh pendekatan antropologi, dan dengan demikian selalu melihat
kaitan yang erat antara bahasa dan budaya. Sementara de Sasussure di Eropa,
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dengan menganalisis bahasa Perancis dan bahasa-bahasa Eropa lainnya,
berhasil membangun teori linguistik dengan abstraksi tinggi, Boas di Amerika
bergelut dengan bahasa-bahasa Indian yang eksotik dan tak-dikenal untuk
menghasilkan deskripsi yang tuntas. Setiap bahasa memiliki deskripsinya yang
khas, karena setiap bahasa memiliki struktur yang unik. Menurut Sampson
(1980: 59),

A characteristic of the school founded by Boas was its
relativism.  There was no ideal type of language, to which actual
languages approximated more or less closely; human languages
were endelessly diverse.

Bagi Boas, tak ada bahasa dengan tipe ideal, yang dapat dijadikan model bagi
bahasa-bahasa alamiah yang ada. Hasil deskripsi atas data lapangan menunjuk-
kan bahwa bahasa-bahasa masyarakat Indian-Amerika sangat berbeda satu
sama lain. Relativitas bahasa begitu mutlak, sehingga tak ada ruang bagi uni-
versalitas bahasa. Perlu ditambahkan, deskripsi suatu bahasa bagi Boas bukan-
lah sarana untuk membangun teori linguistik. Sebaliknya, deskripsi itu me-
rupakan tujuan akhir dari analisis bahasa, meskipun mungkin sekali ia merupa-
kan langkah awal untuk memahami budaya suatu masyarakat secara lebih
mendalam.

Pemikiran Boas diwarisi oleh Edward Sapir (1884-1939), dan pe-
mikiran Sapir mempengaruhi muridnya Benjamin Lee Whorf (1897-1941). Di
masa sekarang pembicaraan tentang relativitas bahasa dan juga tentang bahasa
dan budaya selalu dikaitkan dengan Hipotesis Sapir-Whorf, atau--hanya
merujuk pada sang murid--Hipotesis Whorf(ian). Dalam tulisan ini secara
konsisten digunakan istilah Hipotesis Sapir-Whorf, dan untuk selanjutnya
disingkat HSW. Karena HSW adalah topik utama makalah ini, maka bagian
kedua dari tulisan ini bermaksud meninjau ulang HSW, dengan lebih dulu
mengkaji pemikiran linguistik Sapir. Bagian ketiga mencermati implikasi
sosiokultural dari HSW, dengan membandingkan tingkah-laku dan wacana
kebahasaan masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika, terutama yang
merupakan ungkap-verbal pengalaman spiritual atau religius mereka, serta
melihat lebih dalam nilai-nilai budaya yang melatarbelakanginya. Bagian
terakhir atau penutup membuhul-simpulkan signifikansi HSW terhadap studi
bahasa dalam konteks sosial.

1.  HIPOTESIS SAPIR-WHORF
Sebelum kita meninjau HSW, perlu dikemukakan kesarjanaan Sapir, terutama
pengaruhnya terhadap perkembangan linguistik selama abad kedua puluh.
Dengan memahami Sapir, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas
tentang ide-ide pokok yang mendorong lahirnya HSW. Bagian kedua dari
makalah ini terdiri atas dua bagian: pemikiran linguistik Sapir dan tinjauan
teoritis terhadap HSW.
1.1  Warisan Intelektual Edward Sapir
Orisinalitas pemikiran Sapir di bidang linguistik tak perlu dipertanyakan.
Menurut Newmeyer (1986: 4), strukturalisme Sapir mendahului strukturalisme
de Saussure; gramatika bahasa Takelma oleh Sapir terbit pada tahun 1911,
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sedangkan Cours de Linguistique Generale oleh de Saussure baru terbit pada
tahun 1916. Begitu pula Language oleh Sapir (1921) terbit duabelas tahun
lebih awal daripada Language oleh Bloomfield (1933). Perhatian Bloomfield
terfokus sepenuhnya pada struktur bahasa, sehingga masa kejayaan aliran
Bloomfieldian di paroh pertama abad keduapuluh disebut the decades of
phoneme of morpheme. Sebaliknya, Sapir--seperti gurunya, Boas, yang
menekuni linguistik dan antropologi sekaligus--memiliki perhatian yang sangat
luas. Linguistik Sapir tidak terhenti pada struktur bahasa, tetapi juga merambah
kawasan budaya, sastra, mitologi, dan agama. Ia adalah seorang "mentalis,"
dan mentalisme Sapir nampak jelas, misalnya, dalam tulisannya "The
Psychological Reality of Phoneme" ([1933] 1949). Representasi fonetik tidak
selalu sama dan sejajar dengan representasi fonemik; karena yang terakhir
terkait langsung dengan makna ujaran, dan dengan demikian ia memiliki
"realitas psikologis" dalam pikiran penutur bahasa. Mentalisme itu bergerak
semakin jauh dan dalam ketika Sapir menyatakan bahwa struktur bahasa juga
berpengaruh terhadap cara pandang penuturnya terhadap realitas. Inilah asal-
usul dari HSW--yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian 2.b dari makalah
ini.

Di masa kejayaan aliran Bloomfieldian, aura Sapir seperti tertutup
kabut. Bloomfield (1933: 20-34) menegaskan bahwa linguistik adalah sain
(science), seperti halnya fisika dan kimia adalah sain. Untuk menjaga obyek-
tivitas ilmiah, linguistik menggunakan pendekatan materialistik atau meka-
nistik, dan menggunakan metode induktif. Karena itu data kebahasan dibatasi
pada ujaran teramati (observable speech), dan deskripsi bahasa adalah
kumpulan generalisasi dari analisis data yang diperoleh di lapangan.  Maka tak
mengherankan bila kemajuan yang luar biasa terjadi di bidang fonetik,
fonologi, dan morfologi; sedangkan sintaksis hanya tersentuh kulit luarnya
saja. Sementara itu semantik terabaikan, karena makna, menurut Bloomfield
(1933: 140), sulit diamati secara obyektif, dan hanya difungsikan sebagai
sarana untuk membantu analisis dan menghasilkan deskripsi struktur. Pen-
dekatan Bloomfield yang materialistik sangat berlawanan dengan pendekatan
Sapir yang mentalistik. Ketika materialisme berjaya, mentalisme tersingkir.

Tetapi kemudian muncul "revolusi Chomsky," mengguncang dan
merontokkan sendi-sendi utama aliran Bloomfieldian. Kisah klasik yang ter-
kenal ini tidak akan diulang. Di sini hanya perlu disebutkan: sintaksis diberi
posisi sentral, fonologi dilekatkan pada dan didukung oleh sintaksis, semantik
kembali diperkenalkan, dan morfologi disapu kepinggir. Chomsky (1965: 4)
menegaskan bahwa Linguistik Generatif bersifat mentalistik, karena tujuan
utamanya adalah menjelaskan hakekat competence, dan bukan performance.
Untuk itu pada ranah sintaksis mutlak diperlukan deep structure untuk men-
jelaskan surface structure. Begitu pula pada ranah fonologi diperlukan
underlying (phonemic) representation untuk menjelaskan surface (phonetic)
representation. Di ranah fonologi inilah Chomsky mengusung pemikiran Sapir
(1933), terutama yang tertuang dalam "The Psychological Reality of
Phoneme."

Untuk menyisihkan fonologi deskriptif dan membangun fonologi
generatif, Chomsky meminjam ide-ide Sapir (lihat Chomsky & Halle 1968: 75-
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76). Mentalisme mempertemukan Sapir dengan Chomsky--untuk sementara;
tetapi relativisme memisahkan mereka--untuk selamanya. Dalam hal mewarisi
pemikiran linguistik Sapir, ada yang lebih menarik. Untuk melawan hegemoni
Chomsky, sejak era 1970an sampai sekarang, para bahasawan lain juga me-
minjam ide-ide dan terutama semangat keilmuan Sapir. Hal ini terlihat, misal-
nya, pada karya-karya--mengikuti urutan abjad--Becker (1995), Duranti
(1997), Gumperz & Levinson (1996), Hudson (1980), dan Hymes (1974).
Becker (1995) menolak universalitas bahasa dan merangkum tesisnya dalam
Linguistics of Particularity. Duranti (1997) bukan hanya percaya pada
language in culture, bahkan melangkah lebih jauh dengan menekankan
pentingnya language as culture. Gumperz & Levinson (1996) mengajak kita
meninjau ulang pengertian "relativitas bahasa," baik melalui pendekatan
struktural maupun kultural-fungsional. Hudson (1980) dan Hymes (1974),
sebagai pakar sosiolinguistik, berargumentasi bahwa ketuntasan pemerian
(descriptive adequacy) dan ketuntasan penjelasan (explanatory adequacy)
dalam linguistik hanya dapat dicapai dengan menempatkan bahasa pada
konteks sosialnya. Semua bahasawan tersebut mengkritisi gagasan Chomsky
yang terlalu mendewakan sintaksis, dan kritik itu mereka lakukan dengan
bersandar pada Sapir.

Dari uraian singkat di atas, Sapir bukan hanya hebat karena orisinalitas
pemikiran dan semangat keilmuannya; lebih dari itu ia telah memberikan
insights yang tak pernah padam. Ketika ia berbicara tentang bahasa dan budaya
(1921: 207, 218), ia mengingatkan kita bahwa tidak selalu ada hubungan kau-
sal antara keduanya, meskipun bahasa tak pernah bisa lepas dari budaya.
Ketika ia berbicara tentang bahasa dan sastra (1921: 221-2), ia menunjukkan
kepada kita arti kebebasan kreatif namun sekaligus juga keterbatasannya,
karena kondisi-alami medium bahasa. Ketika ia mengatakan all grammars leak
(1921: 38), ia mengingatkan kita betapa rumitnya struktur bahasa, sehingga
gramatika yang kita hasilkan tidak pernah sempurna menjaring seluruh aturan
bahasa. Semua itu mengisyaratkan bahwa pemikiran kebahasaan Sapir bersifat
relatif dan humanisrtik (Newmeyer 1986: 4). Bahkan, bila direnungkan lebih
mendalam, yang tersurat dalam pemikiran Sapir adalah "relativitas bahasa,"
namun yang tersirat di dalamnya adalah "relativitas keilmuan." Edward Sapir
adalah bahasawan dengan visi yang jauh ke depan--mendahului zamannya, dan
pemikiran linguistiknya yang luas dan mendalam telah menjadi warisan inte-
lektual yang sangat berharga, terutama bagi bahasawan yang tertarik mem-
pelajari bahasa dalam konteks sosiokulturalnya.
1.2 Tinjauan Teoritis terhadap Hipotesis Sapir-Whorf
Setiap pembicaraan tentang bahasa dan budaya atau bahasa dan pola-pikir
hampir selalu dikaitkan dengan HSW, seperti bisa dilihat, misalnya, pada
karya-karya Carroll (1999), Hall (2002), Jannedy et al. (1994), Sampson
(1980), dan Trudgill (1974). Ini menunjukkan bahwa bahasawan yang mem-
bicarakan hubungan antara bahasa dan budaya "wajib" mengetahui dan me-
mahami HSW. Ini juga mengisyaratkan betapa pentingnya HSW sebagai pen-
jelas bagi keterkaitan antara bahasa dan budaya. Bahkan dapat dikatakan
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bahwa HSW hampir identik dengan topik tentang bahasa, pola-pikir, dan
budaya.

HSW memiliki dua versi, versi ekstrem dan versi moderat. Versi eks-
trem menyatakan bahwa cara pandang kita terhadap realitas ditentukan se-
penuhnya oleh bahasa pertama kita. Ini adalah determinisme bahasa, persis
seperti pandangan von Humboldt yang telah dikemukakan di depan. Sebalik-
nya, versi moderat menyatakan bahwa cara pandang kita terhadap realitas
dipengaruhi oleh bahasa pertama kita. Ini adalah relativisme atau relativitas
bahasa. Berikut diulas asal-usul HSW versi ekstrem dan versi moderat, dan
juga dikemukakan pandangan bahasawan masa-kini terhadap keduanya.

HSW, seperti diisyaratkan oleh namanya, berasal dari pemikiran ke-
bahasaan Sapir dan Whorf, dwitunggal guru dan murid. Sapir ((1929) dalam
Hall (2002: 20)) pernah menyatakan:

Human beings do not live in the objective world alone, nor alone
in the world of social activity as ordinarily understood, but very
much at the mercy of the particular language, which has become
the medium of expression for their society.  It is quite an illusion
to imagine that one adjusts to reality essentially without the use
of language and that language is merely an incidental means of
solving specific problems of communication or reflection.  The
fact of the matter is the 'real world' is to a large extent
unconsciously built up on the language habits of the group.  No
two languages are ever sufficiently similar to be considered as
representing the same social reality.  The worlds in which
different societies lie are distinct worlds, not merely the same
world with different labels attached.

Kutipan ini mengisyaratkan kuatnya "mentalisme" Sapir, dan dapat disarikan
menjadi tiga gagasan pokok. Pertama, yang kita sebut realitas pada hakekatnya
lebih merupakan "realitas mental" daripada realitas obyektif di luar pikiran
kita. Kedua, bangunan realitas mental, baik pada individu maupun terutama
pada masyarakat, ditentukan secara signifikan oleh bahasa; dan karena kekhas-
an masing-masing, maka bahasa dan realitas mental muncul sebagai "relativitas
bahasa" dan "relativitas budaya." Ketiga, bahasa bukan sekedar nomenklatur
atau a name-giving device, melainkan lebih merupakan entitas mental, yang
berada dalam pikiran individu maupun pikiran kolektif. Dengan analogi "the
psychological reality of phoneme," maka bahasa, dalam tradisi Sapirean, bisa
diproyeksikan sebagai "the psychological reality of language."

Apa yang dikatakan oleh Sapir di atas sangat condong pada
determinisme bahasa. Kecondongan itu didorong lebih jauh oleh muridnya,
Whorf, sehingga secara mutlak menjadi determinisme bahasa. Dalam kata-kata
Whorf (1940) sendiri (dalam Hall 2002: 20),

We dissect nature along lines laid down by our native language.
The categories and types that we isolate from the world of
phenomena we do not find there becasue they stare every
observer in the face; on the contrary, the world is presented in
the kaleidoscopic impressions which has to be organized by our
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minds--and this means largely by the linguistic systems in our
minds.  We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe
significance as we do, largely because we are parties to an
agreement to organize it in this way--an agreement that holds
our speech communicty and is codified in the patterns of our
language.

Sapir hanya mengatakan bahwa anggota suatu masyarakat [are] very much at
the mercy of the particular language, maksudnya mereka terperangkap oleh
bahasa ibunya. Maka Whorf lebih menegaskan bahwa mereka bukan hanya
terperangkap, tetapi dicengkeram oleh bahasa ibunya. Menurut Whorf, kategori
atau penanda-petanda yang kita kenal bukanlah realitas obyektif di luar diri
kita, melainkan realitas mental yang didikte dan didesakkan oleh bahasa ke
dalam pikiran kita.  Bahasa itu sendiri merupakan systems in our mind, yang
secara tak kita sadari dan tak terelakkan menentukan pandangan-dunia kita.
Contoh yang sering dikutip oleh Whorf adalah bahasa dan masyarakat Hopi.
Pandangan-dunia mereka sangat unik, karena sifat bahasa Hopi yang eksotik.
Pandangan mereka tentang ruang, waktu, kecepatan, dan obyek fisik di
lingkungan sekitar sangat berbeda dengan pandangan penutur bahasa-bahasa
Eropa pada umumnya. Bahkan Whorf menyatakan, seandainya fisika di-
kembangkan oleh masyarakat Hopi, maka fisika (yang ada sekarang) akan
sangat berbeda wujud dan karakteristiknya (Sampson 1980: 86-8). Di sini Worf
terjebak oleh tesisnya sendiri. Diterminisme bahasa yang ia anut melahirkan
diterminisme budaya, dan bahkan diterminisme ilmu pengetahuan. Maka, jika
versi ekstrem dari Hipotesis Sapir-Whorf dirujuk sebagai "Hipotesis Whorf-
(ian)" saja, yang dimaksudkan adalah diterminisme bahasa--dan ini ditolak.

Bila diterminisme bahasa benar, maka komunikasi lintas-bahasa dan
lintas-budaya tidak mungkin terjadi, begitu pula penerjemahan dan pengajaran
bahasa asing. Tetapi kenyataan yang kita temui adalah sebaliknya. Komu-
nikasi lintas-budaya, penerjemahan, dan pengajaran bahasa asing merupakan
kegiatan masif dalam dunia modern, dan bahkan telah dilakukan berbagai
bangsa sejak berabad-abad yang lalu (Kelly 1969). Memang benar bahwa pola-
pikir kita terpengaruh oleh bahasa ibu dan budaya setempat; tetapi bahasa
sebagai "alat komunikasi" juga bisa berarti "alat" dalam arti yang sebenarnya.
Maksudnya, ada konsep dalam pikiran kita yang merujuk "realitas obyektif di
luar sana," dan realitas inilah yang dapat dialihbahasakan--dipindahkan dari
satu bahasa ke bahasa lainnya.  Jadi, ada sifat universal yang melekat pada
bahasa, yakni bahasa sebagai alat atau wadah untuk menyampaikan pesan.
Namun kini juga kita kenal istilah "pemahaman lintas-budaya," sebagai
antonim dari "kesalahpahaman lintas-budaya." Ini mengisyaratkan bahwa cara-
ungkap suatu bahasa sering dipengaruhi oleh budaya yang melatar-
belakanginya. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa relativitas bahasa dan rela-
tivitas budaya benar adanya.  Ringkasnya, selalu terjadi tarik-menarik antara
universalitas dan relativitas bahasa, sehingga bahasa bisa menjadi alat komu-
nikasi yang obyektif, namun obyektivitas itu dibatasi oleh ciri alami suatu
bahasa dan latar kulturalnya yang khas.
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Uraian di atas dapat disarikan sebagai berikut. HSW versi ekstrem
(determinisme bahasa) ditolak, sedangkan versi moderatnya (relativitas bahasa)
diterima. HSW versi moderat menyatakan bahwa cara pandang kita terhadap
realitas dipengaruhi oleh bahasa ibu kita. Dengan kata lain, bahasa mem-
pengaruhi pola-pikir, dan pola-pikir kolektif membentuk suatu budaya--seperti
nampak jelas pada Diagram 1.

bahasa → pola-pikir → budaya
Diagram 1.  Hipotesis Sapir-Whorf

Diagram 1 menunjukkan adanya pengaruh satu arah, bukan timbal-
balik. Padahal bila kita cermati, budaya juga mempengaruhi bahasa. Misalnya,
karena budaya Indonesia bersifat kolektivistik, sistem kekerabatan nampak me-
nonjol. Dampaknya, kata bapak, ibu, saudara, kakak, atau adik dalam bahasa
Indonesia bukan hanya digunakan untuk merujuk atau menyapa anggota
keluarga inti, melainkan juga digunakan dalam percakapan untuk menyapa
orang kedua.
(1) Bapak/Ibu/Saudara/Kakak/Adik tinggal di mana?
Dalam budaya Inggris atau Amerika yang individualistik, kata father, mother,
brother, dan sister hanya digunakan untuk merujuk atau menyapa anggota
keluarga inti. Akibatnya, bila kalimat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Ing-
gris, kata bapak dst. harus diterjemahkan menjadi pronomina kedua you.
(2) Where do you live?
Dalam terjemahan (2), yang bertahan dari kalimat (1) hanya makna referensial-
nya, sedangkan makna sosiokulturalnya hilang. Munculnya kata bapak dst.
dalam contoh (1) menunjukkan kekhasan bahasa Indonesia, yang mengungkap-
kan nilai "kekerabatan" yang khas Indonesia. Sebaliknya, hilangnya makna
'bapak' dst. dengan digantikan you pada contoh (2) menunjukkan kekhasan
bahasa Inggris. Karena kulturnya yang individualistik, bahasa Inggris tidak
bisa memberi padanan persis untuk kata-kata bahasa Indonesia yang bernuansa
kolektivistik.

Masih dalam ruang lingkup kekerabatan, kata keluarga dalam bahasa
Indonesia lazim digunakan untuk merujuk komunitas tempat kita tinggal atau
bekerja, misalnya:
(3) Kita semua, keluarga besar Universitas Negeri Malang, ...
Sebagaimana kata bapak dst.  dalam  contoh  (1),  frasa keluarga besar dalam
contoh (3) juga tidak dapat diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Ing-
gris.
(4) All of us, *the big family of State University of Malang, ...
Tentu saja terjemahan (4) dapat dipahami oleh penutur bahasa Inggris, tetapi
terdengar aneh. Frasa the big family ini berterima secara gramatikal, tetapi ter-
tolak secara kultural. Jika frasa itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa
Inggris, maka perlu dicarikan jalan keluar.
(5) All of us, the teaching and adminstratif staff as well as the students and

alumni of State University of Malang, ...
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Jalan keluar itu ternyata panjang dan berbelit: frasa *the big family yang ter-
tolak secara kultural terpaksa diterjemahkan menjadi the teaching and
adminstratif staff as well as the students and alumni.

bahasa

budaya pola-pikir
Diagram 2.  Hipotesis Sapir-Whorf (Revisi)

Dari contoh-contoh di atas, nampak jelas adanya hubungan timbal-
balik antara relativitas budaya dan relativitas bahasa. Maka Diagram 1 perlu di-
revisi menjadi Diagram 2, dengan menunjukkan pengaruh timbal-balik antara
bahasa, pola-pikir, dan budaya. Revisi HSW, sebagaimana ditampilkan Dia-
gram 2, juga didasarkan pada pemikiran Sapir  (1921: 207), yang menyatakan
"language does not exist apart from culture, that is, from the socially inherited
assemblage of practices and beliefs that determines the texture of lives"
(bahasa tak terpisahkan dari budaya, yang merupakan warisan sosial berwujud
paduan tindakan dan kepercayaan yang menentukan tekstur kehidupan kita).
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa bahasa, pada satu sisi, merupakan sarana
untuk mengkomunikasikan gagasan dan perasaan secara obyektif, dan pada sisi
lain, merupakan ungkap-verbal yang khas bagi nilai-nilai budaya yang bersifat
relatif. Bagian ketiga dari makalah ini mencermati ungkap-verbal keagamaan
di Indonesia dan Amerika, yang banyak persamaan pada kulit-luarnya, tetapi
berbeda mencolok di pedalamannya.

2.  UNGKAP – VERBAL KEAGAMAAN DI INDONESIA
     DAN AMERIKA
Di depan telah disinggung sepintas tentang leksikalisasi dan gramatisasi, yaitu
bagaimana penanda-petanda hadir dalam suatu bahasa sebagai kata atau
penanda gramatik. Bagian ketiga ini difokuskan untuk menyoroti "verbalisasi"
sebagai implikasi sosiokultural dari HSW. Dalam makalah ini, verbalisasi
dimaksudkan sebagai ungkap-verbal suatu konsep atau tema kultural.3 Dalam
linguistik ada universalitas dan relativitas bahasa; dan dalam antropologi ada
universalitas dan relativitas budaya (Levinson 1996: 141). Menurut hemat
saya, universalitas (bahasa maupun budaya) adalah batang utama, sedangkan
relativitas adalah cabang yang berbeda-beda. Tentu saja metafora ini simplis-
tik, karena bahasa dan budaya adalah fenomena yang sangat kompleks.
Namun dengan metafora tersebut, akan lebih mudah bagi kita untuk melihat
variasi bahasa maupun budaya dengan memancangkan tema universal yang
menjadi titik pusatnya. Bagian ketiga ini terfokus pada satu tema sosiokultural:
religiositas—serta tingkah-laku dan wacana kebahasaan yang menjadi mani-
festasi verbalnya, di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Mengapa tema "religiositas" ini dipilih? Ada tiga alasan yang dapat
dikemukakan. Pertama, tema ini jarang disentuh karena mungkin dianggap sa-
kral; padahal bila ungkap-verbal keagamaan itu dikaji dengan benar, kesucian-
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nya tak akan ternodai. Kedua, religiositas memiliki akar yang sangat tua dalam
kebudayaan manusia (semua agama formal berumur lebih dari satu milenium),
sehingga menarik untuk diamati seberapa dalam ungkap-verbal keagamaan itu
menyentuh akar budayanya. Ketiga, karena sifatnya yang sakral dan umurnya
yang tua, mungkin sekali religiositas itu muncul sebagai ungkap-verbal pilihan,
yaitu puisi.  Maka salah satu data yang dipilih untuk makalah ini adalah puisi
modern, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Apakah religiositas? Dalam bahasa Inggris, yang ada bukan kata
religiosity melainkan religiousness (lihat, misalnya, Webster 1989: 995), yang
berarti "keberagamaan." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 830),
yang ada kata religi dan religius, tidak ada religiositas. Yang menarik,
Mangunwijaya (1982) menggunakan kata religiositas pada judul bukunya
Sastra dan Religiositas. Dalam buku ini, religiositas diartikan sebagai rasa-
keagamaan yang mendalam, yang secara verbal terungkap, misalnya, dalam
kata-kata sufi wanita terkenal, Rabi'ah al-Adawiyah.4

(6) Tuhan, bila aku menghamba pada-Mu karena takut neraka, bakarlah aku
di neraka; dan bila aku menghamba pada-Mu karena mengharap sorga,
keluarkan aku dari surga; tapi bila aku menghamba pada-Mu karena
Engkau semata, maka jangan Kau palingkan dariku keindahan-Mu yang
abadi.

Ini adalah kata-kata sufi Muslim yang dicatat dengan penuh kekaguman oleh
sorang tokoh gereja. Yang tersirat dari kutipan ini, religiositas menembus
batas-batas agama. Religiositas juga tidak selalu terkait dengan ibadah atau
ritual keagamaan. Chairil Anwar--yang pernah menyatakan diri sebagai
binatang jalang, dan suka hidup dengan gaya bohemian (lihat Djoko Damono
dalam Eneste 1986: 102)--pada suatu momen dalam hidupnya pernah menulis
sajak "Doa," yang antara lain berisi baris-baris berikut:
(7) Tuhanku

 aku hilang bentuk
 remuk

 Tuhanku

 aku mengembara di negeri asing

 Tuhanku,
 di pintuMu aku mengetuk
 aku tidak bisa berpaling
Dilihat dengan kacamata "penanda-petanda" de Saussure ([1916] 1959) dan
teori puitika Jakobson (1960), dua puluh kata dalam penggalan puisi di atas
menyimpan energi-makna yang dahsyat: aku-lirik yang hilang bentuk, remuk,
dan terlunta di negeri asing kini pasrah tak berdaya, mengetuk gemetar di
pintu-Nya.

Ungkapan Rabia'ah atau sajak Chairil sama-sama mengungkapkan rasa
keagamaan yang mendalam, tetapi masing-masing memiliki individualitasnya
yang khas. Namun ada yang tak boleh dilupakan: individu tak pernah bisa
lepas dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Rabi'ah dibesarkan dalam tradisi
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Islam yang ketat, dan Chairil hidup dalam masyarakat Indonesia yang
beragama. Maka kegelisahan dan kesepian eksistential manusiawi bukan hanya
ditikamkan ke dalam ulu-hati sendiri, tetapi juga ditumpahkan kepada Tuhan di
luar dirinya. (Ini sangat berbeda dengan kesunyian puitis di Amerika, yang
akan segera dibahas pada bagian ini.)

Dari religiustias di kedalaman jiwa, makalah ini kembali bergerak ke
permukaan, mengidentifikasi sejumlah perbedaan dan persamaan fenomena
keagamaan di Indonesia dan di Amerika. Tabel 1--tidak dimaksudkan sebagai
daftar yang lengkap--membandingkan fenomena keagamaan sebagai fenomena
sosiokultural.

Tabel 1.  Fenomena Keagamaan di Indonesia dan di Amerika
No. Di Indonesia Di Amerika

1 "Agama" tercantum di KTP "Agama" tidak tercantum di State
ID

2
Agama terpaut erat dengan negara,
diatur oleh UUD 1945 Pasal 29, dan
diurusi oleh Kementerian Agama.

Agama dan negara terpisah dengan
jelas; tidak ada Department of
Religious Affairs.

3
Agama menjadi pelajaran/matakuliah
wajib di semua jenjang pendidikan
formal.

Tidak ada pelajaran agama pada
semua jenjang pendidikan formal.

4

Kehidupan beragama bukan hanya
terbatas pada ritual keagamaan di
tempat-tempat peribadatan,
melainkan juga tumbuh menjadi
lembaga-lembaga keagamaan
(misalnya pesantren) yang
berpengaruh kuat terhadap kehidupan
sosial dan bahkan politik.

Kehidupan beragama lebih
terbatas pada ritual keagamaan di
tempat peribadatan (terutama
gereja); dan bila muncul sebagai
organisasi sosial (misalnya the
Salvation Army), pengaruhnya
terhadap kehidupan sosial-politik
tidak begitu signifikan.

5
Agama menembus sistem politik, dan
muncul sebagai partai-partai politik.

Agama merembes ke sistem
politik, tetapi tidak muncul sebagai
partai politik.

6

Agama menembus upacara resmi
kelembagaan, sehingga setiap upacara
diawali dengan puji-syukur kepada
Tuhan dan ditutup dengan doa.

Tidak ada puji-syukur atau pun
doa pada upacara resmi
kelembagaan.

Perbandingan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa agama secara
intensif menembus kehidupan sosial dan bahkan kehidupan politik di Indo-
nesia, tetapi di Amerika tidak. Akibatnya, agama menembus semua bidang
kehidupan di Indonesia, sedangkan di Amerika tidak. Dalam kehidupan
akademis, misalnya, pengaruh agama dapat kita lihat, antara lain, pada pidato
pengukuhan guru besar. Semua pidato yang pernah saya dengar, dan semua
teks pidato yang pernah saya baca, tidak ada yang melewatkan "puji-syukur"
kepada Tuhan. Demikian pula pada karya ilmiah, misalnya laporan penelitian
dan skripsi/tesis/ disertasi.5 Pada bagian awal karya ilmiah ini lazim ditulis
ucapan puji-syukur. Sebaliknya, di Amerika (dan juga di negara-negara Barat
lainnya) tidak ada acknowledgements pada sebuah tesis atau disertasi yang
diawali dengan puji-syukur.
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Sementara Tabel 1 menampilkan perbedaan fenomena keagamaan
yang mencolok, Tabel 2 menyajikan ungkap-verbal kultural-religius, bukan
ritual-religius, di Indonesia dan di Amerika, yang sangat mirip satu sama lain.
Contoh no. 1 s.d. 4 pada Tabel 2 adalah ungkap-verbal dalam pergaulan sosial
yang bersifat manasuka. Sebaliknya, contoh no. 5 dan 6 adalah ungkap-verbal
dalam wilayah resmi kenegaraan dan bersifat wajib. Namun semua ungkap-
verbal tersebut umumnya bersifat klise, dan bukan merupakan ekspresi dari
religiositas yang mendalam--seperti pada madah Rabi'ah dan puisi Chairil di
atas. Dengan mencermati seluruh contoh yang telah dikemukakan, dapat
disimpulkan bahwa ungkap-verbal keagamaan bisa berupa klise atau selaput
luar pembalut budaya, dan bisa pula berwujud kerinduan yang dalam kepada
Tuhan. Yang pertama adalah basa-basi kultural; yang terakhir suara nurani
individual. Tentu saja ada interaksi dinamis antara keduanya.

Tabel 2.  Ungkap-verbal Kultural-religius di Indonesia dan di Amerika
No. Di Indonesia Di Amerika
1 Ya Allah / Ya Tuhan O my God / Jesus (Christ)!

2 Alhamdu lillah / Puji Tuhan Thank God; juga TGIF (Thank
God It's Friday).

3
Dalam Islam, ucapan bersin
alhamdulillah, jawabnya
yarhamukallah (Allah merahmatimu.)

Bila ada orang bersin, respon
verbalnya adalah Bless you
(berasal dari God bless you).

4

Dalam Islam, ucapan waktu bertemu
dan berpisah adalah assalamu
'alaikum ... (semoga kesejahteraan
[dari Allah] terlimpah padamu).

Salam perpisahan Good bye
berasal dari God be with you
(Webster 1989: 527)

5

Sumpah jabatan selalu dimulai dengan
"Demi Allah, ..."; demikian pula
sumpah saksi di pengadilan.

Sumpah saksi di pengadilan
diakhiri dengan mohon
pertolongan kepada Tuhan, "I will
tell the turth, the whole truth, and
nothing but the truth; and help me
God."

6

Pada mata uang rupiah tertulis:
DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHAESA, BANK
INDONESIA MENGELUARKAN
UANG SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN YANG SAH
DENGAN NILAI ...

Pada mata uang dolar tertulis: IN
GOD WE TRUST

Suara individual yang bening sering bergema menjadi nyanyian
kolektif; tetapi bila diulang terus-menurus, ia akan jatuh menjadi klise. Contoh
aktual adalah syair Abi Nuwas, yang sentuhan religiositasnya nyaris padam
karena selalu diulang-ulang.6

Kini sampailah makalah ini pada bagian inti, yaitu mengkaji puisi
modern sebagai genre kolektif, dengan mempertanyakan: adakah religiositas di
sana? Bagian ini lebih dulu mencermati puisi Amerika, dan kemudian
membandingkannya dengan puisi Indonesia. Yang menggoda saya mengangkat
puisi modern sebagai data makalah ini adalah buku kecil 101 Great American
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Poems, suntingan The American Poetry and Literary Project (1998) yang
diterbitkan Dover Thrift Edition. Dimaksudkan untuk menumbuhkan apresiasi
puisi pada masyarakat luas, buku ini, seperti namanya, berisi 101 puisi pilihan,
yang ditulis oleh 39 penyair Amerika, mulai dari Anne Breadstreet (1612-
1672) sampai dengan W. H. Auden (1907-1973). Jadi cakupan buku ini adalah
puisi modern pilihan, yang ditulis dalam rentang waktu tiga abad terakhir.

Ciri-ciri puisi yang baik dan berbobot ialah kemampuannya melibatkan
pembaca secara emosional dan intelektual, intensitasnya dalam mengungkap-
kan pengalaman hidup manusia, dan daya-jangkaunya untuk membawa kita
memahami secara tuntas kehidupan diri sendiri, kehidupan orang lain, dan
hekekat kemanusiaan pada umumnya (Perrine & Arp 1982: 248). Puisi-puisi
dalam 101 Great American Poems adalah karya sastra unggulan yang secara
bernas menampilkan potret kehidupan Amerika tiga abad terakhir. Kumpulan
puisi ini menjaring esensi pengalaman manusia dan misteri kehadiran alam,
yang antara lain--disajikan secara kronologis dengan menyebut nama akhir
penyairnya--meliputi topik-topik berikut: cinta yang utopis (Bradstreet),
kontemplasi dan meditasi (Bryant), kepenyairan yang elegan (Longfellow),
surealisme yang gelap (Poe), manusia Amerika yang sadar-aku, merdeka,
egaliter; dan alam yang pantheistik (Whitman), kesepian eksistensial yang
tragis (Dickinson), humanitarianisme sejati (Lazarus), ironi kehidupan
(Robinson), alam yang fisik-simbolik dan teka-teki nasib (Frost), kerja-
keringat, suara rakyat, dan demokrasi akar-rumput (Sandburg), aneka-cara
membaca isyarat alam (Stevens), melukis obyek dengan kata (Williams dan
Pound), kehampaan hidup (Eliot), tafsir-ulang terhadap puisi (MacLeish),
derita kaum budak (Hughes), dan manusia sebagai makhluk-statistik (Auden).
Dalam buku kecil ini, sisi kehidupan manusia luar-dalam digarap secara intens.
Yang aneh, atau yang mengagumkan, bagi saya adalah: tidak ada religiositas
dalam 101 puisi pilihan ini. Jelasnya, tidak ada religiositas yang eksplisit,
meskipun mungkin ada jejaknya yang samar dan implisit, misalnya pada
kontemplasi Bryant, pantheisme Whitman, dan humanitarianisme Lazarus.

Saya menjadi penasaran dengan raibnya Tuhan dalam puisi Amerika
modern. Maka pencarian tersebut saya teruskan ke dalam The Norton
Anthology of Poetry, suntingan Allison et al. (1970). Dalam buku cukup tebal
ini, yang memuat puisi berbahasa Inggris abad ke-14 sampai ke-20, akhirnya
saya temukan penyair religius yang hidup di Inggris abad ke-16, yaitu John
Donne (1572-1631). Dalam buku John Donne's Poetry, suntingan Clements
(1966), saya temukan "Divine Poems" atau "Sajak-sajak Ketuhanan," yang
terbagi  atas  lima  tema  dan  terdiri  dari  31  puisi.  Dalam  puisi  Donne  kita
temukan kecintaan, damba-kerinduan, dan kepasrahan kepada Tuhan. Dalam
"A Hymn to Christ," misalnya, kita baca antara lain larik-larik berikut.
(8) In what torn ship soever I embark,
 That ship shall be my emblem of Thy ark;
 What sea soever swallow me, that flood
 Shall be to me an emblem of Thy bood.
 .......
 Churches are best for prayer that that have least light;
 To see God only, I go out of sight;
 And to 'scape stormy days I choose
 An everlasting night.
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Untuk lebih mudah diapresiasi, sajak ini saya terjemahkan sebagai berikut:
(9) Jika dalam kapal retak aku bertolak,
 Jadilah kapal itu tanda perahuMu;
 Jika laut membenamku dalam gelombang pasang,
 Jadilah prahara itu merah-darahMu
 .......
 Gereja terbaik 'tuk berdoa punya redup cahaya;
 Agar bisa memandang Tuhan, kupejamkan mata;
 Dan untuk bebas dari siang yang badai, kupilih
 Sebuah malam yang gelapnya abadi.
Seperti dalam madah Rabi'ah dan sajak Chairil di atas, dalam puisi Donne ini
aku-lirik menyatakan: aku hamba yang rapuh tak berdaya, tapi hidupku akan
berarti dengan limpahan mahakasih-Mu, karena hanya Engkau yang Ada dan
kurindu. Akan tetapi, sekali lagi perlu diingat, ini adalah puisi dari Inggris abad
keenambelas. Pada abad-abad sesudahnya, Tuhan tak lagi disapa dan diseru
oleh penyair modern. Dengan kata lain, religiositas tidak lagi menjadi tema
sentral dalam puisi modern, yang nota bene merupakan ungkap-verbal pilihan
dari pikiran kolektif manusia Amerika. Artinya, religiositas masih ada dalam
budaya Amerika (seperti dikemukakan pada Tabel 1 dan 2), tetapi tidak lagi
menjadi tema penting dalam puisi Amerika modern.

Ini sangat berbeda dengan fenomena kepenyairan di Indonesia.  Semua
sisi kehidupan manusia juga dirambah oleh puisi Indonesia modern, namun
pada saat yang sama religiositas masih tetap merupakan tema sentral. Di
samping Chairil Anwar yang telah dikutip di atas, penyair lain seperti
Soebagyo Sastrowardoyo, W. S. Rendra, Goenawan Mohamad, dan Sapardi
Djoko Damono juga mengungkapkan religiositas yang mendalam.7 Ambillah
salah satu buku puisi Sapardi (1969), DukaMu Abadi. Judul buku ini terdengar
sangat religius, dan mengisyaratkan bahwa duka insani juga duka Ilahi. Pada
bait terakhir sajak "Prologue" dalam buku ini, aku-lirik berkata,
(10) kusapa dukaMu jua, yang dahulu
 yang meniupkan zarah ruang dan waktu
 yang capai menyusun Huruf.  Dan terbaca:
 sepi manusia, jelaga
Sepi-manusia yang kelam, menurut penyair, adalah sepotong duka-Ilahi yang
abadi: aku dan Engkau bertemu dalam duka, karena duka-dan-sunyi adalah
bagian eksistensial dari hidupku, pancaran hakiki dari Hidup-Mu. Di Indo-
nesia, manusia berbagi sunyi dengan Tuhan. Di Amerika, beban duka-dan-
sunyi ditanggung oleh manusia sendiri.
(11) I'm nobody! Who are you?
 Are you nobody, too?
 Then there's a pair of us--don't tell!
 They'd banish us, you know.

 How dreary to be somebody!
 How public, like a frog
 To tell your name the lifelong day
 To an admiring bog!
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Puisi (11) adalah puisi sepi yang tragis. Ini karya Emily Dickinson (1830-
1886), penyair wanita Amerika terkemuka yang dicatat sebagai penyair sunyi.
Sangat berbeda dengan puisi Sapardi, yang dalam duka meneguhkan hubungan
aku-Engkau, puisi Dickinson hanya mengenal hubungan aku-engkau. Tuhan
tidak lagi hadir di sini, maka problema hidup dan kehidupan adalah problema
manusia sendiri.

Di samping akrab dengan tema ketuhanan, puisi Indonesia juga akrab
dengan tema kematian. Ketika berpuisi tentang kematian, penyair Indonesia
umumnya menganggap mati sebagai pulang: terimalah aku, yang kini kembali
kepada-Mu. Sewaktu membayangkan dirinya dijemput maut, ia pun menggapai
uluran Kasih dari alam sana, seperti terungkap pada bait kedua dari puisi "Hari
Terakhir Seorang Penyair, Suatu Siang," karya Goenawan Mohamad (1971).
(12) Kemudian Engkaupun tiba, menjemput sajak yang tak tersua
 Kemudian hari pun rembang dan tanpa cuaca
 Siang akan jadi dingin, Tuhan, dan angin telah sedia
 Biarkan aku hibuk dan cinta berangkat dalam rahasia
Di sini, meskipun aku-lirik merasa gagal karena tak mampu lagi bersajak,
Yang Maha Kasih tetap setia datang menjemputnya. Maka ia pun berangkat ke
dunia sana dengan harap-dan-cinta, meskipun kepergian itu masih penuh mis-
teri dan teka-teki. Misteri kematian juga menyelimuti puisi modern Amerika,
tetapi tak ada Tuhan yang menunggu di balik Pintu. Metafora untuk mati
memang "pulang," tetapi ia hanya berarti kembali ke Keabadian. Tambahan
lagi, tema kematian sangat jarang disentuh. Dalam 101 Great American Poems,
ada tiga puisi tentang kematian, dan semuanya adalah karya Dickinson, sang
penyair sunyi. Bukankah kematian merupakan "sepi yang mutlak"? Bahkan
bagi Dickinson, kematian adalah pengukuhan kepenyairan-nya, pengukuhan
cintanya terhadap keindahan kata.
(13) I died for beauty, but was scarce
 Adjusted in the tomb
 When one who died for truth was lain
 In an adjoining room
Dalam hidup ini, seniman (termasuk penyair) memburu keindahan, sedangkan
filosof atau ilmuwan memburu kebenaran. Bagi Dickinson, berburu keindahan
itu tidak berakhir ketika hidup terputus; pencarian itu dibawanya mati.

Apakah yang dapat disimpulkan dari pembahasan tentang ungkap-
verbal keagamaan ini? Dengan HSW (Hipotesis Sapir-Whorf) yang telah di-
revisi, kita bisa mencermati fenomena kebahasaan dan kemudian masuk me-
nukik untuk menemukan nilai budaya yang menjadi daya pendorongnya. Dari
uraian di atas, jelas bahwa ungkap-verbal keagamaan sangat ditentukan oleh
kadar religiositas dalam suatu budaya. Di Indonesia, agama menembus secara
mendalam kehidupan individu, sosial, dan bahkan kehidupan berbangsa-
bernegara. Dampaknya, ungkap-verbal keagamaan nampak jelas pada semua
wilayah kehidupan. Bahkan wacana akademis maupun genre sastra, terutama
puisi, tak bisa lepas dari pengaruh religiositas berkadar-tinggi. Sebaliknya, di
Amerika, yang memisahkan negara dan agama secara tegas, ungkap-verbal
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keagamaan terbatas pada ritual resmi dan muncul sesekali sebagai basa-basi
kultural. Wacana akademis yang sekuler (kata "sekuler" di sini berkonotasi
netral, tidak negatif) tidak mengenal religiositas; begitu pula puisi modern--
sebagai ungkap-verbal kreatif individual maupun ungkap-verbal kolektif
budaya Amerika--tidak tersentuh oleh nilai-nilai ketuhanan.

Di Indonesia Tuhan ada di mana-mana. Di Amerika, Tuhan pergi ke
mana? Pertanyaan ini mengingatkan saya pada filosof Friedrich Nietzche
(1844-1900), yang mengatakan dalam Thus Spoke Zarathustra ([1978]: 13,
90), "God is dead." Dalam pikiran kolektif Amerika modern, Tuhan telah mati-
-secara esensial, bukan secara kultural. Akibatnya, puisi Amerika modern tidak
lagi menyapa dan bercakap mesra dengan Tuhan. Di Indonesia, kehadiran
Tuhan yang masif tak terelakkan, bahkan oleh para penyair yang sering
bersikap sangat liberal. Maka sajak-sajak ketuhanan merupakan penanda kul-
tural yang khas; ini adalah ungkap-verbal manusia Indonesia yang religius.
Pertanyaan berikutnya: lebih baikkah manusia Indonesia yang religius daripada
manusia Amerika yang sekuler? Jawaban pertanyaan ini di luar wilayah
makalah saya. Yang jelas, tata kehidupan sosial-politik di Indonesia masih
kacau-balau, tetapi di Amerika lebih tertib. Saya hanya bisa membuat ke-
simpulan tentang kadar religiositas, yang tentu saja bisa dikaitkan dengan
kehidupan sosial-politik. Di Amerika, God is dead; therefore man alone is
alive (Tuhan telah mati; maka manusia hidup sendiri). Di Indonesia, God is
very much alive, but has been cheated most of the time (Tuhan Maha Hidup,
tetapi Ia ditipu terus-menerus).  Nama-Nya di sebut-sebut dalam setiap doa dan
upacara, bahkan diagungkan dalam puisi; tetapi pesan-Nya dilanggar setiap
hari, sehingga bangsa Indonesia menjadi "juara" dalam hal korupsi,
pembalakan hutan, dan pelanggaran hukum.

3.  PENUTUP: SEJENAK BERHENTI UNTUK REFLEKSI
Linguistik, baik yang bebas-konteks maupun peduli-konteks, tujuannya adalah
mempelajari hubungan penanda-petanda.  Penanda-petanda (signifier-signified)
terangkum sebagai tanda (sign). Pada linguistik bebas-konteks, tanda itu
berupa morfem, kata, frasa, atau kalimat; pada linguistik peduli-konteks, tanda
itu berupa ujaran atau wacana. Selanjutnya, wacana selalu mengacu pada
"teks," baik lisan maupun tulis. Puisi modern adalah salah satu genre dari teks
tulis, dan karena itu dapat diangkat sebagai data linguistik. Puisi sebagai
sebuah teks bisa dianalisis struktur tekstualnya, dan sebagai genre kolektif bisa
dianalisis pesan kulturalnya. "Penanda-petanda" adalah warisan intelektual
Ferdinand de Sasussure, "puitika linguistik" warisan intelektual Roman
Jakobson, dan "isi wacana vis a vis nilai budaya" warisan intelektual Edward
Sapir. Jadi, tak ada yang baru dalam makalah ini. Kalau pun ada yang berbeda,
itu disebabkan oleh penafsiran ulang terhadap cara pandang de Saussure,
Jakobson, dan Sapir.

Penafsiran ulang ini saya lakukan sebagai dialog dengan ide-ide besar
masa lalu, dan sekaligus sebagai cara pandang kreatif terhadap fenomena ke-
bahasaan masa-kini. Puisi modern sebagai ungkap-verbal masa-kini menarik
untuk dikaji secara linguistik; karena dalam sejarah kebudayaan manusia, puisi
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adalah ungkap-verbal paling tua (Cassirer 1946: 34-5). Begitu pula agama,
dalam pengertiannya yang luas, memiliki sejarah yang panjang: akarnya bisa
ditelusuri sampai kurun waktu ribuan tahun yang lalu. Pada asalnya, agama
amat dekat dengan puisi. Ungkap verbal puitis bertebaran dalam kitab-kitab
suci, dan juga dalam tulisan tokoh-tokoh agama yang mencintai sastra.8

Sementara itu, peradaban manusia terus tumbuh, dan beberapa abad terakhir ini
berkembang begitu pesat, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
modern. Perubahan peradaban yang begitu cepat mungkin sekali mengakibat-
kan perubahan drastis pada manusia modern--dan juga ungkap-verbalnya.
Maka pertanyaan "masih adakah religiositas dalam puisi modern?" adalah
pertanyaan yang wajar. Ketika peradaban berubah, berubah jugakah manusia
dan ungkap-verbalnya?

Penyair Indonesia modern, yang lingkungan sosiokulturalnya religius,
tak bisa menampik kehadiran Tuhan. Puisi mereka adalah refleksi terhadap
pengalaman hidup manusia--di bawah bayang-bayang Tuhan. Sebaliknya,
penyair Amerika modern, yang lingkungan sosialnya mengutamakan rasio-
nalitas dan meminggirkan religiositas, tak tertarik lagi pada tema keagamaan,
dan lebih tertarik pada problematika manusia dan kemanusiaan. Di Indonesia,
Tuhan adalah "Engkau" yang disapa dengan akrab; di Amerika (di Barat pada
umumnya), Tuhan dianggap sebagai "Director of the Universe & Co."9  Kultur
yang khas melahirkan puitika yang khas pula.  Mengikuti diktum Jakobson
(dalam Watkins 1983: 29), analisis bahasa pada akhirnya adalah the quest for
the essence of language, atau "upaya menguak hakekat bahasa." Hakekat
bahasa, baik sebagai "penanda" maupun "petanda," antara lain terletak dalam
puisi, sebagai ungkap-verbal pilihan. Puitika Jakobson (1960 [1987]) adalah
usaha serius untuk menjembatani linguistik dan sastra, yang nota bene tak
layak dipertentangkan.  Ketajaman analisis dan kemampuan sintesis harus
maju seiring-sejalan.

CATATAN

Saya sangat berterima kasih kepada Dr. Indawan Syahri, M.Pd., dosen
Universitas Muhammadiyah Palembang yang baru menyelesaikan Program
Doktornya di PPS UM, yang telah membaca-cermat dan memberikan saran
perbaikan terhadap draf awal makalah ini.
1   Tahun-tahun yang menyatakan masa-hidup masing-masing bahasawan

dalam bagian pertama ini dikutip dari Kamus Linguistik, susunan Harimurti
Kridalaksana (1993).

2  Munculnya mutton dalam bahasa Inggris berkaitan dengan sejarah pe-
naklukan bangsa Perancis-Norman atas negeri Inggris pada abad kesebelas.
Dalam kolonialisme, bahasa sang penjajah selalu lebih berprestise daripada
bahasa si terjajah. Maka mouton dalam bahasa Prancis dipinjam menjadi
mutton dalam bahasa Inggris, untuk merujuk "daging domba yang terhidang
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di meja makan;" sedangkan sheep hanya digunakan untuk merujuk "domba
yang masih hidup."

3   Leksikalisasi, gramatisasi, dan verbalisasi telah saya bicarakan dalam dua
makalah terdahulu (Kadarisman 2005a dan 2005b). Maka bahasan dalam
makalah ini hanya difokuskan pada verbalisasi, dengan mengambil satu
tema: religiositas dan manifestasi verbalnya. Tema ini pun secara sepintas
sudah pernah saya bicarakan (dalam Kadarisman 2005a). Dalam makalah
ini, tema religiositas dan ungkap-verbal keagamaan diangkat kembali dan
dibahas dengan lebih tuntas dan mendalam.

4   Ucapan Rabi'ah ini senada dengan kutipan Mangunwijaya (1982: 11).  Pada
bagian ini saya pilih ucapan Rabi'ah yang lebih terkenal, yang dikutip oleh
Nicholson (1914 [1989]: 115) dalam The Mystics of Islam dan oleh Arberry
(1966: 31) dalam Muslim Saints and Mystics. Wording kutipan ulang dalam
makalah ini adalah ungkap-verbal saya sendiri; ini saya lakukan untuk
mendapatkan dampak puitis yang saya inginkan.

5 Dalam makalah terdahulu (Kadarisman 2005a), saya membandingkan
"Ucapan Terima Kasih" (Acknowledgements)  pada tesis  dan disertasi  yang
ditulis mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan yang ditulis
mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di PPS UM. Hasilnya me-
nunjukkan perbedaan yang mencolok dan dignifikan dalam hal pencantum-
an puji-syukur pada awal "Ucapan Terima Kasih" tersebut.

6   Kuplet pertama dari syair Abi Nuwas adalah Ilaahie lastu lil-firdausi ahla /
wa laa aqwwaa alan-naaril jahiemi (Tuhanku, tak layak hamba jadi
penghuni sorga. Tapi tak kuat pula hamba tinggal di neraka.) Syair ini
panjangnya enam kuplet, dan melantunkan suara taubat yang tulus dari
seorang hamba, dengan menista diri sendiri sebagai pendosa di hadapan
Tuhannya.  Saya mengenal syair ini pertama kali pada tahun 1970an, ketika
menjadi santri di Pondok Gontor.

7   Kelima penyair ini adalah penyair Indonesia modern, generasi Chairil dan
pasca-Chairil, yang puisi-puisinya telah diakui sebagai bagian dari sastra
Indonesia modern sejak paroh kedua abad keduapuluh. Dalam konteks ini,
perlu dicatat bahwa puisi Amerika mutakhir (misalnya 1990an), dengan
mengacu tradisi dalam 101 great American Poems, juga tidak mengangkat
tema religiositas.

8   Contoh teks puitis dalam kitab-kitab suci, antara lain, juz 'Amma (bagian
terakhir) dalam al-Qur'an, ayat-ayat Mazmur dalam Perjanjian Lama, dan
percakapan tokoh-tokoh Mahabharata dalam Bhagawad Gita.  Di antara
tokoh agama yang menghasilkan teks religius yang puitis adalah Jalaluddin
Rumi dalam agama Islam dan Jonathan Edward dalam agama Kristen.

8   Anggapan Tuhan sebagai "Director of the Universe & Co." dikutip dari
Erich Fromm (1955), dalam bukunya The Sane Society.
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