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Berjangkitnya Bahasa-Bangsa 
di Indonesia 
Bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menen
tukan sejarah sosial. Bahasa bukan sekadar "alat" untuk mengungkapkan pikfran 
dan, tidak mampu memenuhi kebutuhan komunikasi personal tidaklah layak jadi 
kekuatan pembentuk pikiran-,perasaan dan suatu tata sosial yang sebelumnya tak 
ada. Bagaimanakah proses .sosial sejarah .sosial yang mendorong perubahan dari 
masyarakat ber(ba)sa ke masyarakat ber"bahasa". 
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SAAT ini kita hidup dalam kurun 
sejarah dan masyarakati yang mem
bujuk kita percaya seakan-akan bahasa 
merupakan sesuatu yang "universal". 
Kurun sejarah ini ditandai oleh industri
alisasi yang kini disebut juga sebagai 
"pembangunan". Masyarakat yang di
maksudkan di sini ialah "bangsa". Me
nurut pandangan yang dominan dalam 
sejarah masyarakat ini bahasa dianggap 
terdapat dalam segala masyarakat di se
gala zaman. Tulisan ini mengajukan 
suatu kritik terhadap pandangan yang 
ahistoris demikian. 

Bahasa, dalam pengertian pokok 
yang kita kenal sekarang, merupakan 
produk sejarah sosial yang agak muta
khir. Uraian berikut mencoba men
jelajahi sejarah terbentuknya "bahasa" 
di Nusantara_ Pembahasan yang akan 
kita ikuti berikut ini mungkin akan ter
tumbuk pada suatu kesulitan yang sulit 
dihindarkan_ Sumber kesulitan itu telah 
disinggung tadi, yakni sejarah sosial 
kita yang membatasi cakrawala pan
dangan dan kesadaran untuk menengok 
sejarah sosial yang lampau secara me
madai. Dalam wujudnya yang paling 
praktis, bahasa yang kita kenal sekarang 
- seperti yang sekararig saya gunakan -
tiqaklah siap-pakai untuk menjelaskan 
sejarah sosial yang perlu kita kajj. N a
mun dengan segala keterbatasannya, 
bahasa ini akan kita coba gunakan se
maksimal mungkin. 

Masyarakat Bebas B3hasa 

Program Pasca Sarjana, Universitas Kristen Tidak semua masyarakat di segala 
Satyawacana, Salatiga. zaman mempunyai bahasa. Sejarah 
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terbentuknya Bahasa Indonesia, sebagai 
suatu "bahasa", berkaitan dengan seja
rah terbentuknya Bangsa Indonesia, 
sebagai suatu "bangsa" maupun Pemba
ngunan Indonesia, sebagai suatu "pem
bangunan". Semuanya baru terjadi be
berapa abad yang lampau, dan wujudnya 
baru tampak jelas tak lebih jauh dari 
satu abad yang lalu. 

Berbagai masyarakat larna Nusantara 
memiliki istilah bahasa. Istilah itu di
peroleh dari apa yang kini kita sebut 
"bahasa" Sansekerta. Tetapi di berbagai 
masyarakat itu, bahasa tidak berarti 
sarna dengan pengertian kita untuk 
istilah "bahasa". Untuk memperjelas 
uraian inL istilah lama bahasa diacu 
sebagai kata non-Bahasa Indonesia dan 
ditulis dengan huruf miring, sedangkan 
sebagai kata dalam -Bahasa Indonesia, 
"bahasa" ditulis di antara tandakutip. 
Perbedaan makna bahasa dan "bahasa" 
bukan sekadar variasi pengertian dari 
suatu konsep dasar yang sarna. Seka
rang pun kita bisa memiliki sejumlah 
variasi pengertian dan definisi untuk 
"bahasa". Tetapi semua variasi penger
tian mutakhir itu berinduk pada suatu 
konsep dasar minimal yang sarna dan 
secara radikal berbeda dengan apa 
yang hidup dalam dunia nenek-mo
yang kita. Untuk jelasnya, kita akan 
mengaji dua kelompok masyarakat 

. lama di Nusantara yang sarna-sarna 
tak ber"bahasa": Melayu dan Jaw3,. 

Dalam kamus Inggeris-Melayu sun
tingan R.O. Windstedtl yang terbit 
pada 1939 istilah bahasa masih digu
nakan untuk menerjemahkan kata lng
geris culture. Hampir dapat dipasti
kan, istilah "kebudayaan" yang kini 
biasa dipadankan dengan culture belum 
memasyarakat pada waktu Windstedt 
menyiapkan kamusnya itu. Hampir 
dapat dipastikan, terjemahan Windstedt 
itu bukan suatu kekeliruan. Besar ke
mungkinannya, terjemahan itu merupa
kan yang terbaik yang dimungkinkan 
masa itu. Tapi secara ahistoris menya
makan pengertian "kebudayaan" de
ngan istilah lama bahasa merupakan 
kesalahan yang tidak perlu kita kerja-

R.O. Windstedt" penyunting, An English
Malay Dictionary, cdisi III, Singapore, Kelly Walsh 
Ltd., 1939, hal. 100. 

4 

kan. Perhatikan penggunaan istilah 
bahasa dalam percakapan berikut: 

"La ilaha ilia 'Allah; 
apakah bahasanya Tuanku begitu? 
Bukankah sudah patik sembahkan dahulu 
janganTuanku pakai 
seperti pakaian yang demikian ini ... " 

Ini merupakan ungkapan keheranan 
tokoh Bujang Selamat kepada tuannya 
dalam Hikayat Anggun Cik Tunggal 2

, 

setelah Bujang Selamat sadar bahwa 
orang yang'beradu pedang dengannya 
temyata adalah tuannya sendiri. Ini se
mua terjadi karena tuannya lalai melak
sanakan pesan Bujang Selamat agar 
ju bah musuh yang sudah dikalahkan 
tidak dipakai. Dalam kalimat tadi, 
bahasa jelas tidak dapat diterjemahkan 
ke dalam Bahasa Inggeris 'dengan cul
ture, atau Bahasa Indonesia dengan 
"kebudayaan" . 

Pada kurun waktu yang lebih muta
khir, Shelly Errington3 rnencoba me
nguras perbendaharaan kata-kata lng
geris mutakhir untuk menjelaskan pe
ngertian lama rnasyarakat Melayu atas 
kata bahasa. Menurut dia religion., 
culture, manners, norms, speech semua
nya berpadan dengan kata larna bahasa. 
Secara kasaran setiap kata asing itu kini 
dapat diterjemahkan sebagai "agarna". 
"kebudayaan", "sopan-sar:. tun", "nor
ma", dan "tutur-kata". Tetapi Erring
ton cukup kritis dan jeli. Pendapat itu 
segera ditimpali dengan bantahannya 
sendiri: "sebenamya keliru jika dibnang 
"sernua aspek tadi berpada11". Bahasa 

, merupakan suatu kesatuan. ~ Pengenian 
bahasa milik masyarakat lama ~Ielayu 
tidak sarna dengan sejurnlah pengenian 
beberapa kata dari "bahasa" mana pun. 

Masyarakat Jawa kuno mengenal 
istilah bhasa. 5 Masyarakat Jawa muta-

2 Mohd. Taib Osean dan .-\bc: H:u..an Sham, 

penyunting, "Hikayat AngJrUE Ck T·~,,<:j1i. WG";san 
Prosa Klasik, Kuala Lumpuc. Dewa.., 'Sa.h.asa dan 
Pus taka, 1983, hal. 14. 

3 Shelly Errington. "_\ D:;"r.~:re:n"nt: :"ores 
on the Structure of :"arrat;\e ,n a C"SSlCal ~Ialay 

Text, makalah Conference c. r; .\; - .:~-: J~d07!cs:·an 

Literature, university· of \\":SuJ~.;'c .. ~la::',o". 1974, 
hal. 2-12. 

4 Shelly Errington. ;";rI. hL. ~. 
5 Untuk pengertian ,1:.;'5;. ::"a: PJ. Zoetmul-

der, Kalangu'an, The Hague. ~hc::::u; :,,;~r.off. 1974, 
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khir mempunyai istilah yang penting 
dalam kehidupan, yakni basa. Tapi 
pengertian kedua kata itu bukan saja 
lain daripada pengertian "bahasa" da
lam Bahasa Indonesia, kedua"duanya 
hidup dan berada pada tata dunia sosial 
yang tidak bisa dicampur-aduk. Bagai
mana perbedaan tata-dunia keduanya 
dapat dipahami? 

Baik bahasa dalam masyarakat lama 
Melayu, maupun bhasa dan basa da
lam masyarakat lama Jawa tidak me
ngacu pada sesuatu yang netral (bebas 
nilai) dan universal. Semua kata itu 
berhubungan dengan kegiatan sosial 
yang khusus ("Melayu" atau "Jawa") 
dan. berbobot nilai-hormat. Karena itu, 
dalam masyarakat lama Melayu tidak 
semua orang dewasa selalu dianggap 
tahu bahasa dalam perilaku sehari-hari
nya. Beberapa orang asing penutur
asli Bahasa Inggeris yang hanya tahu 
sepatah-dua-patah kata Bahasa Indo
nesia bisa keliru menyebut "Bahasa 
Indonesia" sebagai "Bahasa" ("! speak 
a little Bahasa "). Bagi telinga Bangsa 
Indonesia kekeliruan itu bisa meng
ganggu atau menggelikan. Telinga me
reka terbiasa mendengar "bahasa" da
lam pengertian generik, dan "Bahasa 
Indonesia" sebagai nama suatu bahasa. 
Mungkin kekeliruan itu bersumber dari 
pragmatisme yang berwujud menying
kat sebuah nama panjang. Tapi kekeli
ruan itu agak ganjil jika diingat bahwa 
masyarakat berbahasa Inggeris juga 
masih memiliki kata generik language 
di samping berbagai kata lain untuk 
nama-nama bahasa tertentu yang ada di 
dunia mutakhir. 

Kebetulan, dalam masyarakat Mela
yu lama kata bahasa memang lazim di
ucapkan sebagai kata yang mandiri, 
karena sudah jelas mengacu pada pe
ngertian kemelayuan_ Masyarakat ber
bahasa Inggeris juga menggunakan isti
lah English baik dalam ungkapan "He 
is English" maupun "He speaks Eng
lish ". Tapi ini berbeda dari apa yang 
terjadi dalam masyarakat Melayu lama. 
Dalam masyarakat yang tersebut bela
kangan Melayu bukanlah suatu "bah a
sa" (atau pun "bangsa"). Semen tara 

hal. 146-147; dan P.J.Zoetmulder, penyunting, 
Old Javanese-English Dictionary. Vol. I, 'S-Graven
hage, Martinus Nijhoff, 1982, hal. 220. 
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bahasa tidak bisa lain dari Melayu . . Da
lam masyarakat ini bukan saja keme
layuan, tetapi juga derajad sosial sese
orang ditentukan atau ditandai an tara 
lain oleh apa yang mereka sebut (budi) 
bahasanya, bukan "bahasa Melayil"nya_ 

Dalam masyarakat Jawa, basa juga 
bukan suatu kategori abstrak-universal 
tetapi khusus atau eksklusif Jawa, dan 
lebih khusus lagi Jawa "tinggi" dan 
"halus". Dalam bahasa kita sekarang, 
basa diterjemahkan menjadi "Bahasa 
Jawa Krama" (mana lagi bahasa yang 
berkrama?). Kalau dalam masyarakat 
kita berbahasa merupakan suatu kegiat, 
an yang netral, di an tara setiap orang 
dengan orang lain, dalam masyarakat 
Jawa ber-basa hanya dilakukan dalam 
suatu pola hubungan sosial yang sangat 
khusus dan terbatas. Tidak setiap wak
tu dan tidak di setiap tempat semua 
orang ber-basa dengan semua orang 
lain. Sedang di luar dunia Jawa, tak ada 
manusia yang berbasa. Orang Jawa yang 
tidak ber-basa selayaknya disebut 
durung nJawani. 

Ungkapan durung nJawani, seperti 
halnya tak tahu bahasa, tidak dapat 
dan tak mungkin dapat diterjemahkan 
ke dalam "bahasa" apa pun, karen a 
yang diungkapkan itu bukan sekadar 
susunan kata-kata "bahasa". Dalam ke
dua kelompok masyarakat yang kita 
bicarakal1 di sini baik bahasa maupun 
basa tidak bebas nilai, melainkan selalu 
bemilai "baik" atau positif. Dalam ma
syarakat kita ada orang yang "berbaha
sa baik" dan orang yang "berbahasa je
lek". Bagi mereka yang ada ialah orang 
yang berbudi bahasa atau tak tahu ba
hasa; nJawani atau durung nJawani. 

Semen tara bahasa dan basa tidak 
terdapat dan tidak dapat diungkapkan 
dalam Bahasa Indonesia atau bah as a
bahasa mana pun, apa yang disebut 
"bahasa" dalam Bahasa Indonesia tak 
ada dalam masyarakat-masyarakat terc 
sebut tadi. Arti pokok kata "bahasa" 
dalam Bahasa Indonesia dapat dijumpai 
padanannya dalam berbagai bahasa mu
takhir masyarakat-masyarakat indus
trial. Arti pokok "bahasa" tidak ber
beda dari, misalnya saja, arti kata 
language dalam bahasa Inggeris, atau 
taal-bahasa Bell:p1da. Bahasa merupakan 
suatu kata benda abstrak, sebuah susun-

5 
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an konsep tak berwujud, yang meng
klaim sifat universal. Konsep generik 
yang abstrak itu baru berwujud pada 
keberadaan bahasa-bahasa tertentu, se
perti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, 
.Bahasa Belanda. Dalam tata pandangan 
begini muncullah apa yang dinamakan 
Bahasa Melayu (kuno atau mutakhir), 
Bahasa Jawa (kuno atau mutakhir) 
dan ratusan bahasa lainnya. 

Tata-pandang universalis semacam 
inilah yang bertanggungjawab atas per
tumbuhan kajian-kajian berbagai "ba
hasa:' (sic) daerahdi Nusantara, menu
rut ilmu dan teori linguistik dari Eropa. 
Berbagai susunan dan unsur ungkapan 
verbal non-Eropa dikaji menurut kate
gori-kategori non-pribumi seperti "sub
yek-predikat-obyek", atau "kata ben
da-kata kerja-kata sifat", "kalimat 
pasif-kalimat aktif" dan sebagainya. 
Kajian semacam itu kini seringkali di
anggap sebagai tanda berbakti pada dan 
mencintai (atau dalam slogan resmi 
yang mutakhir disebut "membina dan 
mengembangkan") kebudayaan pri
bumi, padahal tingkah itu· intinya 
menguniversalkan tata pandang Barat 
atas dunia non-Barat. Pola berpikir de
mikian telah merajalela di kalangan 
peminat studi kebahasaan kita. Kritik 
terhadapnya sudah muncul, tapi masih 
sangat minim dan mudah terabaikan. 

Dunia-Manusia-Bahasa 
Uraian tadi barulah sekeping gambar

an tentang perbedaan yang mendasar 
tidak saja di antara pengertian-pengerti
an atas sebuah kata, tetapi juga di anta
ra dua tatapandang dunia. Secara lebih 
tegas Raymond Williams6 menyatakan 
bahwa suatu definisi "bahasa", secara 
tersirat ataupun tersurat, merupakan 
suatu definisi tentang manusia dan 
dunianya. Berikut ini kita ingin mengaji 
bagaim.ana perbedaan definisi ba(ha)sa 
dan "bahasa'? menggambarkan dua 
dunia dan manusia yang sangat kontras. 

Dari uraian ringkas tentang bahasa 
dan bo(sa tadi, kita dapat mencatatse
tidak-tidaknya tiga hal yang penting. 

6 Raymond Williams, "Language", Marxism 
and Lit,erature, Oxford, Oxford University Press, 
1977, hal. 21. 

6 

Pertama; pada masyarakat-masyara~ 
kat lama yang kita bicarakan itu kita 
menyaksikan suatu pandangan "dunia" 
yang relatif tertutup atau ekslusif. 
Yang satu dunia Melayu, yang lain du
nia Jawa. Ini tidak dengan sendirinya 
berarti bahwa mereka berwawasan ter
lalu picik dan tidak sadar akan adanya 
masyarakat lain di luar komunitas etnik 
mereka. Saya cenderung menafsirkan 
kecenderungan itu sebagai suatu ung
kapan bl1daya yang menyatakan suatu 
anggapan atau penilaian relatif be tap a 
tidak atau kurang pentingnya komu
nit as dan dunia lain di luar komunitas 
langsung atau terdekat rriereka. Atau 
dengan kalimat lain, betapa otonom 
kehidupan dan dunia yang mereka ha
yati. Hal ini menjadi lebih jelas pada 
kasus masyarakat Jawa, dengan menim
bang pengamatan Benedict Anderson 7 

tentang gelar raja-raja Jawa pada abad 
XVIII dan XIX. Ada yang menyebut 
dirinya sendiri secara lugu sebagai Paku
buwono ("Paku Jagad Ray a" ). ada pula 
Hamengkubuwono ("Pemangku Jagad 
Raya"). Seakan-akan wilayah kekuasa
an mereka seluas jagad raya, padahal 
ibukota "penguasa jagad" yang satu 
(Surakarta) hanya terpisah sekitar 70 
kilometer dari "penguasa jagad" lain 
yang menjadi saingannya (Yogyakarta). 

Kedua; dalam tata-dunia eksklusif 
yang mereka miliki dan hayati itu ma
nusia tidak dipandang dan dihayati 
pada tingkat abstraksi sebagaimana kita 
menghayati secara analitis sebagai suatu 
"satuan" atau unit sosial terkecil, se
akan-akan sebagai "satuan" benda fisi
kal atau mekanik. Istilah "indi\idual" 
yang kita ambil dari kata Bahasa Ing
geris menggambarkan dengan jelas pe
ngertian satuan atau unit yang "tak 
dapat dipilah atau dipecah" menjadi 
satuan yang lebih kecil lagi.8 Dalam 
masyarakat Melayu dan Jawa tradisio
nal, penghayatan atas diri sendiri dan 
orang lain didasarkan atas pemahaman 

7 Benedict Anderson, "Language, Fantasy, 
Revolution: Java, 1900-1945", makalah untuk kon
perensi Assocation for Asian Studies, Boston, 1987, 
hal. 3-4. 

8 Lihat Raymond Williams, Keyu:ords. New 
York, Oxford University Press, edisi yang telah di
revisi, 1983, hal. 161-165 untuk kajian Iebih lanjut 
tentang sejarah politik-ekonomi istilah individual. 
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pengelompokan kumpulan orang menu
rut suatu jenjang hirarki sosialnya. Dan 
pengelompokan berjenjang ini tidak di
berlakukan sebagai sesuatu yang "uni
versal", tetapi eksklusiqMelayu/Jawa). 
Sumber·dari jenjang ini dan status sosial 
seorang anggota masyarakat bukan di
dasarkan pada pemahaman "historis " , 
tetapi mitis atau metafisikal. Karena 
itu faktor keturunan menjadi sangat 
penting. Tak ada penjelasan fisikal atau 
historis mengapa kita dilahirkan dengan 
ras teitentu dan menjadi anggota ke
luarga tertentu. Dalam konteks pema
haman ini kita mengerti mengapa kon
sep nJawani menjadi penting dalam 
masyarakat Jawa. Dalam konteks yang 
sarna kita dapat memaharni baik ung
kapan budi bahasa maupun pepatah 
Melayu bahasa menunjukkan bangsa. 
Semuanya tak lepas dari acuan terha
dap pemahaman keturunan, dan latar
belakang sosialisasi "keluarga" yang 
memberikan keturunan seseorang. . 

Ketiga; baik dalam pengertian ba
hasa maupun basa tidak muncul suatu 
gagasan bahwa pada hakekatnya "kata" 
dan "realita" merupakan dua hal yang 
terpisah. lni merupakan suatu kontras 
dengan pandangan mutakhir masyara
kat yang ber"bahasa", sebagaimana 
akan kita bahas lebih lanjut nanti. 
Hubungan an tara (se )orang Melayu 
dengan bahasa tidak arbriter, tidak 
terpisahkan, melainkan saling mem
bentuk. Yang satu ada, karena yang lain 
ada. Begitu pula hubungan an tara basa 
dan "menjadi" (n)Jawa(ni). Dalam ke
dua kelompok masyarakat terse but, kata 
bukanlah sekadar "lam bang" yang 
"berfungsi" sebagai "alat" komunikasi 
untuk membicarakan suatu realita yang 
keberadaannya mandiri dari kata itu 
sendiri. Hal ini tampak paling gamblang 
pada apa yang mereka sebut sebagai 
mantra. Di sini kata-kata diucapkan 
bukan untuk membicarakan, tetapi 
mengadakan atau meniadakan suatu 
realita .. Baik dalam masyarakat Melayu 
maupun Jawa tradisional dikenal tabu 
menyebut beberapa narna bertuah, 
baik untuk binatang ataupun pusaka 
yang dikeramatkan. Kalaupun nama
nama keramat itu hendak diucapkan 
ada sejumlah persyaratan yang harus 
dipenuhi. 
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Contoh lain ialah apa yang dalam 
masyarakat Jawa disebut bobot nama. 
Setiap nama dianggap mempunyai 
bobot, dan oleh karena suatu alasan 
metafisikal yang terungkap antara lain 
lewat garis keturunan, setiap orang 
dianggap hanya mampu atau berhak 
memiliki nama dengan kadar bobot 
tertentu. Para orangtua senantiasa ber
hati-hati memberikan narna pada 
anak-anak mereka agar cukup berbo
bot, tetapi tidak terlalu berbobot. 
Masa kanak-kanak yang sulit, misalnya 
sakit-sakitan, dianggap bersumber dari 
kekeliruan memberikan nama dengan 
bobot berlebihan pada anak itu, sehing
ga usaha pemecahan yang umum ialah 
mengganti nama anak itu dengan bobot 
lebih ringan. 

Sebagai perbandingan kontras, kini 
kita amati bagaimana "bahasa" didefi
nisikan oleh masyarakat Bangsa Indo
nesia, dan bagaimana definisi ini, se
cara tersirat ataupun tersurat, menje
laskan suatu revolusi (re )definisi ma
nusia dan dunianya. Seperti telah di
singgung di depan, Bangsa Indonesia 
mutakhir bisa mempunyai sejumlah 
variasi definisi atau pengertian tentang 
"bahasa", walau semuanya berinduk 
pada tata-pandang dunia yang sarna. 
Berikut ini dikutip sebuah definisi 
"bahasa" dari salah satl.l sumber yang 
resmi dan paling berwibawa, yakni 
Ensiklopedi Indonesia yang tercetak 
pada awal dekade ini: 

Kumpulan kata dan aturannya yang 
tetap di dalam menggabungkannya berupa 
kalimat. Merupakan sistem bunyi yang 
melambangkan pengertian-pengertian. ter
tentu, .... Secara umum bahasa tak ter
gantung kepada, susunan masyarakat. Per
ubahan struktur sosial dan ekonomi sedikit 
saja pengaruhnya kepada perkembangan 
bahasa. 9 

Apa yang segera kelihatan menyolok 
dari kutipan ini? Tak sedikit pun ter
cium bau manusia atau gejolak masya
rakat. Bahasa dianggap terdiri dari kata
kata dan aturan yang seakan-akan ber
ada di suatu dunia tersendiri yang oto
nom dari dunia manusia. Keterpisahan 

9 Hassan Shadily, penyunting utama, Ensiklo-
pedi Indonesia, Vol. I, Jakarta, Ich tiar Barn dan Van 
Hoeve, 1980, hal. 358. 
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an tara bahasa dan masyarakat yang ber
bahasa bahkan ditekankan secara eks
plisit pada bagian belakangan dari 
kutipan tersebut. Jangankan bagi, ma
syarakat Melayu yang berbahasa atau 
Jawa yang berbasa, bagi sebagian dari 
kita yang hidup ber"bahasa" pun 
pandangan dari kutipan tadi sulit di
terima. Tetapi kutipan ini merupakan 
salah satu rumusan yang dihasilkan 
oleh sekumpulan ahli bahasa dalam 
masyarakat mutakhir kita! 

Bagaimanapun juga, ada baiknya kita 
menengok pandangan atas "bahasa" 
yang sedikit berbeda, yang mengakui 
aspek kemanusiaan sebagai bagian esen
sial ."bahasa". Kutipan berikut ini saya' 
ambil dari Ensiklopedi Umum yang 
satu dekade lebih tua: 

ungkapan pikiran dan perasaan manusia 
jang setjara teratur dinjatakan dengan 
memakai alat bunji. Perasaan dan pikir
an merupakan isi·bahasa, sedangkan bunji 
jang teratur merupakan bentuk.bahasa. 10 

Perbedaan antara kedua kutipan ter
sebut sangat penting. Ganjilnya, perbe
daan ini bisa terjadi walau Hassan 
Shadily ikut menyunting kedua buku 
ensiklopedi tersebut. Sementara kaitan 
antara bahasa dan manusia sudah diakui 
pada kutipan yang kedua, kaitanitu 
masih mengandung masalah. Jika baha
sa merupakan "ungkapan pikiran dan 
perasaan", lalu bagaimana hubungan 
di antara .bahasa dan pikiran atau pera
saan yang tidak atau belum diungkap
kan? Apakah pikiran dan perasaan itu 
"bebas bahasa"? Kutipan yang bela
kangan ini agaknya mewakili pandang
an umum yang kini dominan dalam ma
syarakat elit-sekolahan kita ll , yakni 
pandangan yang menghayati bahasa 
hanya atau terutama dari fungsi instru
mentalnya bel aka. ," Di 'sini hakekat 
utama bahasa dianggap sebagai "alat" 
untuk mengungkapkan pikiran dan pe
rasaan. Dalam konteks inilah kita dapat 

10 A.C. Pringgodigdo dan Hassan Shadily, 
penyunting, Ensiklopedi Umum, Jogjakarta, Jajasan 
Kanisius, 1973, hal. 139. 

11 Masalah ini pernah saya bahas lebih rinei 
dan mendalam dalam tulisan lain, lihat Ariel Her
yanto, "Kekuasaan, Kebahasaan, dan Perubahan 
Sosial", Kritis, Vol. I, No.3, hal. 1-35, khususnya 
hal. 24-25. 
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memaharni mengapa kaum elit-sekolah
an kita mengikuti keyakinan yang ber
sumber dari induk bangsa-bangsa kolo
nial yang mempertanyakan ungkapan 
retorik: "apalah artinya sebuah 
nama?" Dengan keyakinan itu pula 
kaum elit Jawa mutakhir bisa semakin 
jelas terpisah dari dunia ayah-ibu dan 
nenek-moyangnya yang pemah berhati
hati menimbang bobot nama yang di
pilihkan untuk mereka. 

Kutipan yang kedua tadi sebenar
nya masih mempunyai kelanjutan yang 
berbunyi "Ungkapan bahasa tergantung 
dari lingkungan masyarakat seseorang di
besarkan." Sekali lagi, berbeda dari ku
tipan yang pertama tadi, kutipan ini 
secara tegas mengakui hu bungan bahasa 
dan tata masyarakat. Namun, pandang
an yang inewaliki sebagian dari kaum 
elit Indonesia mutakhir ini pun masih 
mengidap satu masalah besar. Dalam 
pandangan yang uominan hubungan itu 
dianggap bersifat "mekanis", "determi
nis", a,tau "refleksionis", dalarn penger
tian bahasa secara mekanis dianggap 
meropakan suatu cerminan yang diben
tuk atau ditentukan oleh tata masyara
kat. Adanya "Bahasa" (sic) Jawa Kra
rna dan Ngoko, misalnya, hanya dite- , 
rangkan sebagai "cerminan" dari tata
masyarakat Jawa yang berjenjang-jen
jang, dan bukan sebaliknya. 12 

Nanti akan kita kaji bagaimana ba
hasa tidak hanya dibentuk dan diten
tukan, melainkan juga membentuk dan 
menentukan sejarah sosial. Di situ kita 
akan melihat bahwa bahasa bukan 
sekadar "alat"untuk mengungkapkan 
pikiran dan perasaan yang sudah ada 
sebelum "alat" itu dipakai, tetapi me
rupakan salah satu kekuatan Pemben
tuk pikiran-perasaan dan suatu tata 
so sial yang sebelumnya tak ada. Se
tahu saya tidak banyak sarjana muta
khir kita yang juga berpandangan demi
kian, minimal dalam berteori filsafati 
atau sosiologis secara umum. 13 Pan
dangan ini jelas mirip, walau tak sarna, 

12 Lihat juga Ariel Heryanto. ibid, hal. 43, 
catatan·kaki 36. 

13 Dari yang sedikit, eontohn,'a Siamet Iman 
Santoso, "Bahasa Indonesia Dalam Proses Pengebi· 
rian", Sinar Harapan, 6 Desember, 1983; Sartono 
Kartodirdjo, "Fungsi Humaniora dalam Pembangun
an Nasional", Kompas, 26·28 Februari 1987. 
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dengan pandangan masyarakat tradisio
nal sebagaimana telah dijelaskan tadi. 
Namun, pandangan seperti ini jelas 
berbeda dari apa yang telah dikutip 
tadi, dan bertolakbelakang dengan pan
dangan seorang ahli Indonesia yang 
dalam penerbitan disertasinya berpen
dapat: 

.... sehubungan dengan gagasan maupun 
pengetahuan kognitif, bahasa seseorang 
hampir senantiasa bertingkah sebagai suatu 
alat, bukannya pembentuk. Tata-pandang 
dunia kita tak banyak bersangkut-paut 
dengan bahasa-ibu kita, dan pertimbangan 
kita mengenai suatu masalah yang penting 
dari segi sosial-~olitik tidak dibentuk oleh 
bahasa-ibu kita. 4 

Pembentukan Bahasa-Bangsa 

Sejauh ini pembahasan kita tidak le
bih dari usahamemahami kontras an
tara dunia masyarakat yang berba(ha)
sa dan masyarakat yang ber"bahasa" . 
Perbandingan ini masih perlu dilengkapi 
lebih jauh, tetapi setidak-tidaknya po
kok-pokok kontras di antara kedua tata 
dunia-manusia-bahasa terse but sudah 
mulai kelihatan. Pembahasan berikut ini 
akan melengkapi perbandingan tadi, 
pada saat kita juga memasuki satu wi
layah bahasan baru yang tidak kalah 
pentingnya. Yang ingin kjta pertanya
kan sekarang ialah proses sejara4 sosial 
yang mendorong terjadinya perubahan 
dari masyarakat berba(ha)sa ke masya
rakat ber"bahasa". 

Upaya memahami proses perubahan 
sosial terse but temyata jauh lebih sulit 
daripada membuat garis-besar perban
dingan dua tata-pandang dunia yang di
hubungkan oleh proses tersebut. Kesu
litan ini terutama disebabkan oleh 
kompleksnya bidang yang hendak di
kaji dan sedikitnya data yang sejauh 
ini tersedia untuk membantu kita. Dari 
uraian tadi, yang baru jelas ten tang 
proses ini ialah terjadinya pergeseran 
suatu pendefinisian atau pemaknaan 
atas dunia-manusia-bahasa dari yang he
terogen dan "pribumi" Nnsantara ke 

14 Kutipan ini merupakan terjemahan kasaran 
dari naskah aslinya yang berbahasa Inggeris, Khaidir 
Anwar, Indonesian: The Development and Use of a 
National Language, Yogyakarta, Gadjah Mada Uni
versity Press, 1980, hal. 12. 
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yang suatu tradisi pemaknaan baru 
yang berpretensi "universal". Yang 
baru ini, sebagaimana sudah sedikit di
singgung di depan,' berasal dari dunia, 
Barat "moderen". 

Dominasi Barat moderen atas masya
rakat non-Barat, pada abad lalu mau 
pun hari ini tidak terjadi hanya di kepu
lauan Nusantara. Berbagai kajian ten
tang kolonialisme, imperialisme, under
development dan dependencia telah 
banyak memberikan sumbangan pemi
kiran untuk memahami proses domi
nasi Barat dan/atau Utara di sebagian 
besar dunia ini. Say angny a, berbagai 
pemikiran tersebut terlalu asyik men
dasarkan analisanya pada bidang poli
tik-ekonomi sementara aspek kebahas
an terlantar. Lagi pula sebagian besar 
dari kajian-kajian penting itu biasanya 
membuat generalisasi yang sangat luas. 
Berikut ini akan kita kaji bagaimana 
dimensi kebahasaan berperan dalam 
proses tersebut dengan fokus yang lebih 
sempit yakni masyarakat Jawa. Pemilih
an kasus Jawa ini hanya dibuat berda
sarkan keterbatasan data dan pengeta
huan penulis sendiri. 

Salah satu sumber data yang pantas 
kita manfaatkan datang dari pengamat
an Benedict Anderson 15 yang telah di
acu di depan. Tadi telah dikenlUkakan 
ten tang tata dunia Jawa lama yang 
eksklusif, dengan ilustrasi gelar raj a
raja Jawa di abad XVIII, serta konsep 
ruang (Surakarta-Yogyakarta) yang bisa 
menggelikan generasi elit mutakhir. Be
nedict Anderson menjelajahi porak-po
randanya kosmologi Jawa lama ini sejak 
masuk dan menyebamya jaringan ke
reta . api, jam, dan industri surat kabar 
di Jawa pada akhir abad XIX. Pandang
an lama atas waktu, ruang, manusia, 
dan seluruh tata-dunia yang telah ber
abad-abad dipegang teguh mendadak 
diserbu suatu tata pandang baru yang 
sangat ampuh. Tata pandang baru ini 
rnemberikan gambaran yang secara radi
kal berbeda mengenai semua realita 
dunia dalam bentuk peta, kalender, ang
ka-angka statistik demografi, dan huruf
huruf abjad yang tercetak di kertas. 

Kalau pada abad· sebelumnya raj a
raja Jawa masih bisa mengajak rakyat-

15 Benedict Anderson, op. cit. 
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nya membayangkan bahwa raja-raja itu 
menjadi penguasa "buana" atau jagad 
raya, apa yang terjadi pada akhir abad 
XIX dan awal abad XX Anderson 16 

memberikan suatu gambaran sejarah 
yang sangat tragis: 

Sekitar tahun 1900 Yogyakarta dan Sura
karta tak lebih dari persimpangan jaringan 
jalur-besar kereta api yang memanjang dari 
bandara-bandara besar di Batavia dan 
Surakarta. Kota-kota ini sendiri tak lebih 
dari bawahan-bawahan Den Haag; dan Den 
Haag tak lebih dari sebuah bintik keeil 
ibukota di pinggiran barat-daya Eropa ... 
Tidak ada lagi suatu tempat dimana pun 
bagi . siapa pun untuk membayangkan 
Buana yang bisa di-Paku (atau di-Pangku). 
Di kelas-kelas sekolahan kolonial (di Jawa) 
bola globa yang dibuat dari metal murahan 
diputar berpusing-pusing dengan riang-gem
bira oleh anak-anak tujuh tahunan. 

Baik bahasa maupun basa sejak itu 
menghadapi ancaman yang sangat berat 
makin lama makin mendesak. P.ada ta
hun 1890, pemerintah kolonial Hin
dia Belanda mulai secara ajeg dan ber
sungguh-sungguh membongkar kehi
dupan elit Jawa dengan membuat me
reka menjadi bilingual atau bahkan tri-' 
lingual lewat pranata pendidikan seko
lah dasar dan kemudian menengah. 17 

. 

Sejak itulah semakin sulit bagi elit Jawa 
untuk berpura-pura acuh tak acuh ter
hadap kesadaran baru bah wa basa ha
nyalah salah satu dari berbagai ragam 
"bahasa" yang hidup berdampingan 
di buana yang sarna. Dengan runtuhnya 
otoritas basa dalam Buana Jawa yang 
diperbarui ini, semakin lazim membi
carakan "Bahasa Belanda", "Bahasa 
Melayu" (kemudian "Bahasa Indone
sia"), juga "Bahasa Jawa". Dengan 
makin luasnya persediaan dan pemakai
an buku-buku kamus menjelang akhir 
abad XIX, makin kukuhlah pandangan 
baru bahwa "semua bahasa bisa saling 
diterjemahkan."rs Sebenamya masih 
ada satu hal baru yang sangat penting, 
namun tidak menjadi perhatian utama 
Benedict Anderson, yakni munculnya 
gagasan dan praktek belajar-mengajar 

16 Benedict Anderson, ibid., hal. 4. Semua ku
tipan langsung dari sumber ini merupakan terjemah
an kasaran dari teks aslinya yang berbahasa Inggeris, 

17 Benedict Anderson, ibid., hal. 7. 
18 Benedict Anderson, ibid., hal. 7. 
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"bahasa" lewat lembaga sekolah. Pen
tingnya pokok yang tersebut terakhir 
ini akan kita singgung lagi nanti. 

Secara singkat, perubahan sosial be
sar-besaran yang kita bahas tadi merupa
kan proses westemisasi dan sekaligus 
juga globalisasi. Semen tara tata-pan
dang Barat diperlakukan seakan-akan 
berlaku universal di seluruh pelosok 
buana, globa buana yang dibaratkan 
itu menempatkan tata-hidup Barat se
bagai teladan dan penguasa tertinggi. 
Kedua-duanya berlangsung timbal
balik dalam proses yang sarna, sehing
ga yang satu sulit dibedakan dengan 
yang lain. Yang lebih mudah diamati 
ialah akibatnya. Pengertian language 
atau taal tidak saja menjadi konsep 
yang mengklaim suatu universalitas, 
tetapi sedang diwujudkan menjadi 
suatu gejala praksis yang mengglobal. 
Peralihan revolusioner dari pengertian 
lama bahasa dan basa sebagai suatu 
milik komunal terdekat dan tertutup 
serta bersifat sui generis ("Melayu". 
atau "Jawa"), menjadi "bahasa" se
bagai suatu kategori asing yang bersifat 
abstiak, ganerik, dan universal meru
pakan perubahan kualitatif bukan kuan
titatif. Yang terjadi bukannva bertam
bahnya be berapa bah~a ata~ basa baru 
yang masuk ke dalam tata dunia lama 
Melayu dan Jawa yang sama. melainkan 
punahnya tata dunia lama itu dan ter
ciptanya suatu tata dunia baro dengan 
"bahasa" sebagai rejim yang berkuasa. 

Peru bah an ini bisa agak sulit dip a
hami pada masa ini, antara lain karena 
perubahan itu terjadi pada tingkat pers
pektif yang paling mendasar, dan bukan 
sekadar perubahan substansial. Wester
nisasi tersebut sulit dipahami banyak 
orang karena secara su bstansial tetap 
menampilkan tam pang pribumi; kata 
"bahasa" yang sudah berusia tua dan 
bertampang pribumi digunakan untuk 
mendesakkan konsep dasar language 
atau taal. 19 Dalam hubungan inilah 

19 Kasus serupa terjadi dalarn banyak bidang 
lain, misaInya domi~asi pengertian "agama" sebagai 
religion, "sastera" sebagai literature, "seni" sebagai 
art, "kebudayaan" sebagai cult-ure. Semuanya ber
tampang pribumi, tapi beIjiwa Eropa moderen, dan 
semuanya diklaim sebagai suatu kategori yang uni
versal. Bandingkan dengan konsep-konsep serapan 
dari Barat yang masih bertarnpang "Bule" dan kare-
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pendapat Alton L. Becker20 pantas di
renungkan kembali, bahwa salah satu 
kekuatan paling halus dari penjajahan 
masa lampau atau mutakhir ialah pe
nindasan bukan saja su bstitusi tetapi 
kerangka wawasan sese orang. Karena 
halusnya kekuatan penjajahan atas daya 
hidup pribumi ini, banyak elit dari 
masyarakat terjajah sendiri telah terke· 
coh dan ikut mendukung serta me
ngukuhkan kekuasaan penjajah terse
but. 21 Ungkapan atau perwujudan du
kungan demikian telah disinggung di 
depan. Kaum elit Indonesia hingga 
masa kini masih menggebu-gebu ber
usaha mencurahkan kecintaan mempe
lajari "bahasa"-"bahasa" (sic) pribumi 

-Nusantara, dengan logika.dan wawasan 
ilmu "bahasa" yang tidak bisa tidak 
datang dari Barat, dengan atau tanpa 
pengembangan dan adaptasi pribumi. 
Mereka b'erniat "melestarikan" waris
an budaya nenek-moyangnya, tapi ke
giatan mereka justeru membantai tradisi 
lama itu. Memang, -karena hanya ke
matianlah yang lestari, mematikan ber
arti melestarikan. 

Karena kesulitan memahami proses 
tadi, maka sulit pulalah bagi kebanyak
an ahli dan guru Bahasa Indonesia kit a 
untuk mengerti implikasi politik dari 
proses yang mereka dukung itu dalam 
kehidupan masyarakat kita sehari-hari. 
Mereka merasa tidak berpolitik dan 

na itu keabsahannya masih lebih serng dipersoalkan, 
seperti "demokrasi", "republik", "sosialisme/kapita
lisme", "militerisme", "universitas", "ekonomi-poli
tik", "teknologi", atau "emansipasi". 

20 Alton L. Becker, "Biography of a Sentence: 
A Burmese Proverb", dalam Text, Play, and Story, 
suntingan Edward Bruna, Wa&hington, American 
Ethnological Society, hal. 145. 

21' Tidak ada kekuasaan manUSla atas manusia 
lain bisa langgeng dan -mapan tanpa dukungan -
sadar ataupun tidak sadar - dari kaum yang dikuasai 
itu sendiri. Kita sering mendengar keluhan kaum 
feminis tentang sikap atau tindakan sebagian' tidak 
kecil wanita yang bukannya melawan tetapi mengu
kuhkan dominasi ka~m pria. Pada saat diikrarkannya 
Sumpah Pemuda yang nasionalistik dan anti-kolo
nialisme ini, 90% dari pegawai pemerintah Hindia 

c' Belanda yang mendukung berlahgsungnya pemerin
tahan kolonial itu berasal dari orang-orang "Indone
sia", lihat Benedict Anderson, "Old State, New 
Society: Indonesia's New Order in Comparative 
Historical Perspective", Journal of Asian Studies, 
Vol. XLII, No.3, hal. 480. 
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tidak tertarik pada politik di saat 
asyik mengaji "pelik-pelik" berbahasa 
Indonesia secara "baik dan benar" yang 
kelihatannya otonom dan apolitis. 

Semakin memudarnya, walau mung
kin belum punah 22, tata sosial ber-ba
hasa dan ber-basa berbuntut langsung 
pada makin pudarnya pula definisi lama 
tentang kehormatan dan kemuliaan se
seorang. Sekarang tidak menjadi .terlalu 
penting lagi apakah seseorang itu ber
budi bahasa atau tidak, tahu atau tidak 
tahu bahasa. Tuntutan lama untuk ber- .. 
basa dan menjadi nJawani juga meng
hadapi tantangan yang sangat kuat. Ke
luhan dan kecemasan para orangtua 
Jawa priyayi mengenai generasi muda 
Jawa yang menampilkan perangai 
"Jawa rusak" merupakan kesaksian 
getir yang sulit dipahamigenerasi muda 
Jawa dan hanya menjadi bahan tertawa
an. Sebaliknya, kaum t}lit-sekolahan 
Jawa menduga bahwa hal ini dapat dita
warkan dengan menggala1skan pelajaran 
"Bahasa" Jawa lewat kurikulum seko
lah. Bahasa yang dipelajari lewat guru 
dan lembaga pendidikan, yang pemakai
annya harus tunduk pada tatabahasa 
merupakan bah as a yang mati, bahasa 
asing, atau bahasa komoditas industrial 
yang hanya bisa dikonsumsi massa. 

Berbagai perubahan sosial abad ini, 
yang seoagian prosesnya telah dising
gung tadi, menuntut dan memaksa 
orang-orang Jawa, Melayu, atau rekan
rekannya yang lain di kawasan kepulau
an ini untuk merumuskan kembali ha
kekat dirinya dan lingkungan sosialnya 
secara baru. Dan rumusan baru yang 
mendesak-desak mereka ini merupakan 
suatu rumusan konsep Barat yang (se
bagaimana halnya konsep "bahasa") 
bersifat generik, abstrak, dan punya 
klaim universal. Setiap orang, Jawa 
atau bukan, Melayu atau bukan, secara 
baku, netral dan abstrak,' dinyatakan 

22 Dalam kenyataannya tradisi lama berbasa 
dan berbagai tat a pandang maupun tata pergaulan 
yang menyertainya masih terus bertahan dan meng
adakan perlawanan terhadap hegem~mi rejim "baha
sa". Masalah ini, juga berbagai pokok lain dalam tu
lisan ini, menjadi bagian dari suatu penelitian berling
kup lebih luas yang sedang saya kerjakan. Sempitnya 
ruang disini dan fokus khusus tulisan ini tidak me
mungkinkan pembahasan pokok yang kompleks 
tersebut. 
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sarna dengan semua orang lain di selu
ruh dunia: "manusia". Konsep ini sen
diri berinduk dari sejarah pertumbuhan 
konsep Humanisme di Eropa sesudah 
abad XVIII. Bagi 'elit-sekolahan Jawa 
mutakhir, misalnya, nilai "manusiawi" 
dalam kehidupan sehari-hari individu 
maupun tata sosial dunia menjadi sarna 
penting kalau bukannya lebih penting 
daripada nilai nJawani. Kaum elit Jawa 
nasionalis ikut bergembira menyambut 
rumusan "Kemanusiaan" dalam Panca-

, sila, UUD 45, khutbah atau kuliah. 
Tata -panclang, baru itulah yang ke

mu.dian mendesakkan gairah menata 
hubungan sosial dalam berbahasa seba
gai hu bungan antar-individu senetral 
mungkin. Hal ini dengan gamblang di
tunjukkan dalam masyarakat mutakhir 
kita'oleh keberhasilan penggunaan kata 
ganti orang kedua " Anda", dengan kata 
ganti Bahasa Inggeris you sebagai mo
delnya. Kata ini menolak keanekara
gaman hubungan interpersonal yang se
belumnya membentuk dan dibentuk 
oleh tata-dunia' bahasa dan basa. Imper
sonalisasi ini tampaknya bukan sekedar . 
hasil rekayasa elit modernis "Bangsa" 
Indonesia, tetapi merupakan juga ja
waban mujarab atas tuntutan baru dari 
perkembangan teknologi dan industri 
media massa. Dalam komunikasi media 
massa yang menjamur pada masa yang 
kurang lebih bersamaan dengan pem
bentukan "bahasa" dan "bangsa", pi
hak kedua yang disapa merupakan 
suatu massa yang abstrak, tak berwajah 
dan impersonal. Dalam hubungan di pa
sar industri keturunan, agama, atau 
bahasa sese orang tidaklah penting. Ha
nya nilai ekonomi yang menjadi per
hitungan terpenting. 

Praktek merom bak pengalaman, 
pengamatan, dan penghayatan dunia
niaqusia-bahasa yang tadinya serba kon
krit, eksklusif, dan kontekstual menjadi 
serba abstrak, generik, dan global juga 
menuntut redefinisi kolektivitas sosial. 
Batas-batas keturunan dan ras, agama, 
adat, "bahasa", dan geografi sudah tak 
lagi bertahan. Batas ruang dan waktu 
serta hubungan-hubungan sosial yang 
lama mesti dirombak. Perombakan ini 
memang tidak hanya terjadi sebagai 
jawaban'terhadap keperluan kosmologi 
atau epistemologi baru melulu, tetapi 

12 

terpadu dengan sejumlah perubahan po
litik, ekonomi, dan teknologi sezaman. 
Jawa, Melayu, Bali, dan berbagai komu
nitas lama lain menjelma baru bukan 
saja secara kuantitatif menjadi satu teri
torial politik (yang dibentuk oleh pe
merintah Hindia Belanda), tetapi juga 
secara kualitatif menjadi sebuah "bang
sa". Sebagaimana halnya "bahasa" dan 
"manusia", "bangsa" meru pakan suatu 
konsep generik dan abstrak. Bangsa 
Indonesia hanyalah salah satu dari ber
bag8:i bangsa-bangsa di dunia, seperti 
halnya Bahasa Indonesia dan Manusia 
Indonesia di antara berbagai bahasa dan 
manusia lain di dunia. 

Dengan meyakinkan Benedict Ander
son menguraikan pandangannya bahwa 
"bangsa" pada hakekatnya merupakan 
suatu "masyarakat re kaan " , dan peran 
industri media massa sangatlah besar 
dalam proses perekaan itU. 23 Berda
sarkan bahasan kita di atas, dapat di
tambahkan bahwa perekaan yang luar 
bias a buntutnya itu hanya dimungkin
kan oleh takluknya dunia bahasa dan 
basa di bawah rejim "bahasa". Pem
bentukan "bahasa" maupun "bangsa" 
menuntut keterampilan dan gairah 
yang sarna dengan pembentukan komu
nikasi "massa" atau pun "pasar" in
dustrial, yakni mengabstraksikan sega
la sesuatu yang konkrit, personal dan 
komunal menjadi sesuatu yang baku, 
universal, dan abstrak. 

Sebagaimana dengan pembentukan 
"bahasa", pembentukan "bangsa" me
rupakan ungkapan konsepsi Barat yang 
bertampang pribumi. Istilab "bangsa" 
berusia jauh Ie bih tua baik da!am ma
syarakat Melayu maupun Jawa daripada 
pengertian mutakhirnya sebagai nation. 
Pepatah Melayu bahasa menunjukkan 
bangsa pada masa mutakhir sering di
pakai secara baru ("setiap bangsa mem
punyai kebudayaan yang herbeda
beda"). Menyamakan bangsa dalam pe
ngertian Melayu lama dengan "bangsa" 
dalam Bahasa Indonesia mutakhir me
ru pakan suatu anakronisme. Perbedaan 

I . 

keduanya tak kurang be5al' dan perbe- "" 
daan bahasa dan "bahasa -. Bangsa bu-

23 Lihat Benedict Anx~:m. 1983- op.cit.,; 
juga Benedict Anderson. I-"",-i.",£:f, Communities, 
London, Verso. 1983. 
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kanlah suatu kategori generik, melain
kan secara eksklusif mengacu pada 
pengelompokan yang khas Melayu dan 
seri.l1g dikaitkan dengan keturunan, se
bagaimana dinyatakan oleh istilah bang
sa wan. Setelah berjangkitnya "bangsa
bangs a" di dunia, bangsawan tidak lagi 
menikmati kekuasaan sebesar yang dulu 
pemah disediakan oleh keturunannya. 
.8etelah terbentuknya berbagai bangsa 
'non-Eropa, dan sebagai ganti cita-cita 
lokal dan komunal yang eksklusif se
perti berbudi bahasa atau nJawani, 
muncul kiblat pemuliaan baru yang 
bern,ama pembangunan. 

Pembangunanisasi 
Belakangan ini penggunaan akhiran 

"-isasi" diserang oleh para petugas 
"Pengembangan dan Pembinaan Ba
hasa". Alasan utama mereka, akhiran 
itu dianggap tidak nasionalis, karena 
kita sudah mempunyai imbuhan yang 
lebih "pribumi", yakni pe(m)(ng) -
dan -an. Tapi sekarang saya ingin mem
bicarakan "pembangunanisasi", yang 
akan lebih membingungkan jika ditulis 
sesuai dengan pesan resmi nasionalistik 
tadi. 

Pembangunan-isasi merupakan suatu 
praktek, dan gejala sosial besar-besaran 
mem-pembangun-kan segala sesuatu se
banyak dan semendalam mungkin. Apa 
artinya? Jawabnya harus ditimba dari 
sejarah sosial pembentukan kata "pem
bangunan" itu sendiri.24 Kata "pemba
ngunan" -dibentuk dari kata-dasar "ba
ngun". Sudah berabad-abad masyarakat 
Melayu maupun Jawa mengenal kata
dasar ini dan mengolahnya menjadi 
berbagai kata-jadian, khususnya men
jadi apa yang dalam bahasa kita kini 
disebut "kata kerja": membangun (Me
layu) atau mbangun (Jawa). Tapi mere
ka tidak berbicara tentang "pemba
ngunan"! 

Salah satu penggunaan tertua kata 
"pembangunan" yang sempat saya te-

24 Uraian lengkap tentang'sejarah sosial kata 
"pem):>angunan" membutuhkan tempat tersendiri. 
Saya pemah mencoba menjelajahi kembali sejarah 
itu dalam sebuah artikel "'Pembangunan' dan Pem
bangunan", yang pada s~t ini sedang diterjemahkan 
ke dalam bahasa Inggeris dan akan diterbitkan jumal 
Indonesia, Oktober 1988 (?). 
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mukan -ialah pada Polemik Kebudaya
an25 pada belahan kedua dekade 
1930-an. Dari belasan kamus lama yang 
sempat saya kaji, saya dapati baru pada 
akhir tahun 1940-anlah kata "pemba
ngunan" memasuki halaman kamus. 26 

Jadi, mengapa baru pada awal abad ini 
kata-dasar "bangun" yang sudah tua itu 
digabungkan dengan imbuhan yang juga 
tidak muda, "pe-an"? Menurut hemat 
say a pembentukan, atau katakanlah 
"pembangunan", kata "Pembangunan" 
itu menandai suatu zaman baru dalam 
sejarah masyarakat di sekitar kepulauan 
Nusantara ini. 

Sejarah sosial kata itu tak terlepas 
baik dari sejarah sosial "bahasa" dan 
"bangsa" yang telah kita bahas tadi 
maupun sejarah sosial masyarakat Indo
nesia hari ini. Ketika konsep nation
building diperkenalkan dan menyebar 
di an tara beberapa elit pribumi di 
Hindia Belanda, timbul kesulitan besar 
menghayati, menerjemahkan, dan me
masyarakatkan konsep itu. Kaum na
sionalis yang sekaligus ahli bahasa se
petti Sutan Takdir Alisjahbana agaknya 
sadar betul akan kesulitan tersebut. 
Kesulitan itu tidak terbatas pada ling
kup lingual, tapi juga pada kerangka 
persepsi dan praktek penataan kembali 
secara baru praktek berpolitik. Terje
mahan lingual dan praksis tersebut pada 
hekekatnya merupakan suatu transfor
masi revolusioner. Semen tara nation de
ngan susah-payah dapat diterjemahkan 
dengan mengandalkan kata lama "bang
sa", nation-building harus diterjemah
kan bagaimana? 

Tadi telah disebutkan bahwa dalam 
masyarakat lama di kepulauan ini yang 
kemudian berlingua-franca Melayu te
lah tersedia kata-kata dengan kata-dasar 
bangun, yang sangat de kat dengan, pe
ngertian building. Tetapi kata itu biasa 
diucapkan dalam pengertian yang selalu 
konkrit" spesifik, dan terikat dengan 
konteks sosial terdekat: "Melayu" atau 

25 Lihat kumpulan tulisan yang terlihat dalam 
Polemik ini dalam buku suntingan Achdiat Karta 
Mihardja, Polemik Kebudayaan, Jakarta, P.T. Dunia 
PustakaJaya, cetakan ketiga, 1977~ 

26 Lihat A.L.N. Kramer Sr., penyunting, 
Kamoes Indonesia; Indonesisch-Nederlands en Ne
derlands-Indonesisch, Batavia, G.B. Van Goor Zo
nen's Uitgeversmaatschappij, 1948, hal. 17. 
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"Jawa" misalnya. Kekhususan dan ke
konkritan kegiatan membangun ter
ungkap tidak hanya pada benda ba
ngunan yang material atau fisikal. 
Siapa pelakunya, dimana, kapan, atau 
untuk apa membangun telah terikat 
berabad-abad dalam batas·batas penger
tian lama yang khusus "Melayu", 
"Jawa", dan seterusnya. Membangun
kart seseorang dari tidurnya, maupun 
mbangun trisna yang tidak menghasil
kan benda-benda "bangunan" pun ti
dak bebas dari pemahaman lama yang 
juga terbatas. Sebaliknya, apa yang 
sekarang mau dibangun, bagaimana 
dan .siapa yang berhak dan bertang
gungjawab membangun dalam pengerti
an nation-building sangat berbeda. 
Langkah revolusioner yangternyata 
dengan jitu diambil cendekiawan nasio
nalis seperti Sutan Takdir Alisjah bana 
ialah membentuk suatu kata baru, 
untuk menyatakan konsep asing yang 
baru, dalam rangka mewujudkan suatu 
tata sosial baru ("bangsa"), dengan 
bahan dari perbendaharaan kata pri
bumi: "Pembangunan"! Bukan hanya 
sebuah kata baru, tetapi suatu bahasa 
baru, suatu kerangka dan cakrawala 
wawasan baru dibutuhkan untuk mere
kayasa suatu tata sosial' yang secara 
radikal baru. Realita sosial baru .ini ke
mudian menciptakan kesadaran, pikir
an-perasaap dan kata-kata yang lebih 
baru pUla. 

Pembangunan mengacu pada konsep 
generik, dan dibayangkan terjadi di ber
bagai "Bangsa-Bangsa Berkembang" 
yang pernah terjajah. Yang dibagun itu 
sendiri merupakan suatu konsep rekaan 
yang abstrak, yakni "bangsa", dan hasil 
yang dicita-citakan juga bukan sesuatu 
yang etnosentrik, melainkan "tata 
hidup atau sistem sosial" yang "baik" 
berdasarkan suatu tata nilai lintas-bang
sa. Peralihan dari perhatian pada suatu 
kata-kerja membangun' ke .kata-kata 
nominal "pembangunan" yang berwa
tak global atau lintas-bangsa menandai . 
suatu proses peru bahan sosial yang ber
lanjut hingga kini. Pembangunan bukan 
suatu acuan pada kegiatan ("kerja") 
komunal partisipatif, tetapi menjadi 
temajtopikjforumjrubrik ("benda" 
abstrak) retorik bagi diskusi, seminar, 
studi, atau propaganda politik kaum 
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elit. 
Praktek menciptakan kata benda-no

minal bermakna netral-abstrak-univer
sal dari suatu kata-kerja yang sudah 
lama dihayati masyarakat kita tanpa 
bentuk kata-benda nominalnya ter
nyata memang menggejala pada awal 
abad ini. Soepomo Poedjosoedarmo 
dengan gembira pernah mencatat "ke
berhasilan" atau kemajuan Bahasa 
Indonesia pada paruh pertama abad ini 
menyerap berbagai istilah asing antara 
lain lewat pembentukan kata-kata ben
da nominalY Hal ini penting, menurut 
dia, untuk memenuhi kebutuhan mem
buat abstraksi dan generalisasi. Gejala 
menerjemahkan sebanyak mungkin 
pengarnatan dan penghayatan kita akan 
realita dunia ini ke dalam alarn abstrak
si, yang general dan universal berlang
sung terus hingga kini. Gejala ini meru
pakan sebagian dari yang saya maksud
kan dengan "pembangunan-isasi". 
Tetapi "pembangunan-isasi" bukan se
kadar pengabstrakan dan generalisasi, 
melainkan pengabstrakan dan generali
sasi dengan ideologi pembangunan se
bagai pusatnya. Pada hakenatnya ideo
logi pembangunan merupakan ideologi 
yang dibutuhkan industrialisasi global. 

Karena berorientasi pada sistem pro
duksi dan pertukaran proQuk di pasar, 
industrialisasi menuntut standardisasi 
atau pembakuan semaksimal mungkin 
pengalaman manusia dan persepsinya 
tentang realita dunia. Pembakuan ini 
pada gilirannya menuntut penghancur
an keaneka-ragaman realita sosial yang 

. sebelumnya hidup berabad-abad secara 
eksklusif-komunal. Seluruh sejarah so
sial yang digambarkan tadi telah me
lukiskan bagaimana pembakuan kon
sep, kategori, dan tata sosial dari ma
syarakat industrial Barat menghancur
kan tata dunia-manusia-bahasa non
Barat, dengan kasus "Melayu" dan 
"Jawa" sebagai contohnya. Dalam 
proses produksi industrial, pembakuan 
dibutuhkan untuk meningkatkan efi
siensi kerja. Pembakuan juga dibutuh
kan di pasar untuk memungkinkan 

27 Lihat Soepomo Poedjosoedanno, "Problems 
of Indonesian", dalam Bahasa dan "Pembangunan 
Bangsa, suntingan Amran Halim, Jakarta, Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981, hal. 
155. 
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pertukaran komoditi, yang pada. ke
nyataannya juga berarti memungkin
kan dominasi politik-ekonomi dan 
hegemoni ideologIs. Kaum modernis 
Jawa mutakhir tak jarang sepakat de
ngan modernis non-Jawa yang menduga 
bahwa masyarakat "tradisional" Jawa 
meru pakan sarang ketidakadilan sosial 
dan modernlsasi atau Pembangunan 
merupakan pembebasan. Kita akan kaji 
bagaimana modernisasi, industrialisasi, 
atau pembangunan meruntuhkan penin
dasan lama dan meneiptakan penin
dasan baru dengan skala lebih besar. 

Pembakuan mutakhir ala Barat atas 
konsep ruang dan waktu telah meneip
takan globalisasi penghayatan peta, 
bola-globa, jam dan kalendar menjadi 
satuan-satuan setara yang mudah diper
tukarkan. Pembakuan tersebut meng
haneurkan kosmologi Buana yang per
nah di "Paku dan di "Pangku" raja-raja 
Jawa. Pembakuan konsep "manusia" 
memungkinkan penghayatan individua
lisasi dan nilai "kemanusiaan" yang glo
bal, sambil menghaneurkan kedudukan 
bangsawan Melayu dan sosok nJawani 
Jawa. Terbentuknya "bangsa-bangsa" 
yang dapat dijumpai lintas-global 
menghaneurkan pengelompokan lama 
antara "kami-kita,mereka" ilIa Jawa, 
Melayu, atau yang lain. Pembakuan 
konsep "bahasa" mengakhiri ketertu
tupan dunia bahasa dan basa, serta 
memungkinkan terjemahan, yakni Per
tukaran Kata antar "bahasa" dalam 
pasar industrial. 

Sebagaimana kata-kata dapat saling 
diterjemahkan, saling berpindah dan 
bertukar ruang dan waktu di sekujur 
bumi ini dengan mobilitas tinggi, se
tiap satuan sosial yang disebut indivi
dual manusia dapat berpindah atau di
pertukarkan dalam pasar tenaglJ, kerja, 
di antara sela-sela me sin dan birokrasi 
industri. Berbagai masyarakat hanya 
berbeda satu sarna lain sebagai aneka 
variasi dari satu induk satuan yang sarna 

'yakni "bangsa". Setiap orang diharus
kan mempunyai suatu "kebangsaan". 
Orang yang tidak berkebangsaan meru
pakan suatu an earn an ideologis bagi 
status-quo yang berpayung pada "Per
serikatan Bangsa-Bangsa". Pada masa 
jayanya kehidupan bahasa Melayu dan 
basa Jawa, pertukaran dan mobilitas 
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demikian jelas tak terbayangkan jangan
lah terjadi. Karena itu pula arti kesejah
teraan, keprihatinan, keindahan, atau 
kebaikan di satu dunia yang eksklusif 
tersebut tidak dapat dibandingkan, di
pertukarkan, atau diterjemahkan de
ngan apa pun dari dunia di luarnya. 
Setiap kebutuhan hidupdirumuskan 
seeara otonom dan eksklusif, begitu 
pula proses pemenuhannya. 

Sebaliknya, di antara bangsa-bangsa 
mutakhir yang ber"bahasa" telah di
mungkinkan pembakuan rumusan 
makna baik-buruk, penting-sepele, ter
hormat-terhina, atau lueu-aneh. Satu 
rumusan dalam satu bahasa dengan 
mudah dapat diterjemahkan ke dalam 
bahasa 'lain. Kebutuhan hidup yang 
paling pokok bagi semuapenduduk 
bumi ini dirumuskan secara baku seba
gai "kebutuhan dasar manusia". Daftar 
kebutuhan ini ternyata merupakan daf
tar konsumsi komoditi yang dipertukar
kan di pasar (pendidikan, pekerjaan, 
kesehatan, sandang-pangan-papan dan 
sebagainya). Pemenuhan kebutuhan 
penduduk dunia ini tidak dapat dipe
nuhi sendiri oleh masyarakat terdekat
nya, karena bergantung pada produksi 
massal yang baku dan dimonopoli oleh 
pusat-pusat industri. Pembangunan in
dustrialis yang bertum buh bersama ka-

. pitalisme mendesak kesediaan massa 
untuk menghargai keserakahan sebagai 
sesuatu yang terhormat. 

Pembakuan global masyarakat men
jadi satuan-satuan setara yang disebut 
bangsa-bangsa menalarkan perbanding
an derajad "kemajuan" atau "kesejah
teraan" satu bangsa dengan bangsa yang 
lain. Ukuran perbandingan itu ialah 
"tingkat konsumsi komoditi massal". 
Semua bangsa digarnbarkan berbaris 
berderet, lalu muneullah mitos ten tang 
adanya bangsa-bangsa "maju" di satu 
ujung barisan dan bangsa-bangsa "terbe
lakang" atau "berkembang( -kempis)" 
di ujung yang lain. Pembangunan di
tampilkan dalam' mitos "perbaikan ke
hidupan", walau pada kenyataannya 
merupakan penjerumusan manusia dan 
bangsa seeara global lebih jauh dalam 
lembah industrialisasi. 

Bahasa Indonesia pad a hakekatnya 
merupakan komoditi .Industrial. Bahasa 
ini tidak lahir dan bertumbuh dari di-
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namika komunal masyarakat, tetapi 
merupakan produk rekayasa para profe
sional yang dirancang untuk dipasarkan 
secara massal. Bahasa inibukan bahasa
<ibu bagi makhluk manapun di planet 
ini. Penutur bahasa ini hanyalah para 
)wnsumen yang hanya dapat bergan
tung pada apa keputusan para pejabat 
"pembinaan dan pengembangan" baha
sa. Sebagai komoditi, tidak aneh jika 
nilai bahasa ini dapat dihayati dengan 
jargon ekonomi. Bahasa Indonesia 
"yang baik dan benar" merupakan 
komoditi yang langka. 'Pengembangan 
serta pembinaan bahasa ini, menurut 
ketua pertama Pusat Pembinq.an dan 
Pengembangan Bahasa, membutuhkan 
"tenaga kerja, bahan baku, penge
lolaan, dan dana". 28 

28. Amran Halim, Language, Education and 
Nation Building", loc.cit., hal. 335. 
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Ketika orang-orang Melayu memulia
kan budi bahasa, atau orang Jawa me
muliakan nilai nJawani, mereka memu
liakim cita-cita yang dapat diraih tanpa 
persyaratan 'profesional dan moneter~ ~ 
Apa yang mereka muliakau itu bukan 
suatu komoditi langka, bukan sesuatu 
yang harus diperebutkan di pasarsetelah 
diproduksikan pihak lain. Dari kehidup
an sehari-hari di kampung halaman sen
diri mereka dapat meraih kebutuhan 
yang mereka rumuskan seridiri. Ketika 
menjadi bahasa pasaran, Bahasa Melayu 
masih dihayati dan menghayati penu
turannya seakrab itu. Baru setelah "di
bina dan dikembangkan", Bahasa Indo
nesia menjadi satu-satunya bahasa na
sional di dunia yang - menurut peni
laian resmi - tidak dapat dihayati se
cara "baik dan benar" oleh nasion itu 
sendiri. 
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