
{Politik) Biliasa dan Mitos Pembangunan 
Ariel Heryanto, 

Language of 
Development and 
Development of 

Language: The Case of 
.. Indonesia (Pacific . 

Linguistics Series, 
Department of 

. Linguistics The 
. Australian National 
University: 1995) 60 

halaman. 

"D' ALAM hubungan dengan 
Bahasa Indonesia, Ariel 
Heryanto - melalui tulis

annya Berjangkitnya Bahasa 
Bangsa di Indonesia (Prismd 
1/1989) - menyebutkan bahasa 

J(J;p.donesia) yang dikenal seka
~g adalah produk sejarah so
~yang agak mutakhir Ckmgan 
~rbagai instrumen terlibat di 
~lainnya. Bahasa Indonesia 
's'dalah entitas baru di tengah 
.lJj.dupnya beragam bahasa 10kaL 
'Sebuah bahasa yang muncul se
:cara ajaib, "dari tidak ada men
lj' jadi ada". Dalam perkembang
. annya kemudian, Bahasa Indo
: nesia tidak hanya sebatas dicip
I takan dan ditentukan tetapi juga I membentuk dan menentukan se
I jarah sosial dalam masyarakat 
fmutakhir kita. 
i Argumentasi yang (sangat) 
j sarna tentang bahasa dan ter
'bentuknya tata sosial tersebut 
: juga melandasi pemikiran Ariel 
I Heryanto dalam buku ini. 
, Tulisan dalam buku ini dike
llompokkan ke dalam empat ba
,gian. Bagian pertama menyoroti 
j masalah redefinisi bahasa, serta 
: hubungan antara bahasa dan 
t (kegiatan) pembangunan. Bagian 

yang kedua mengamati khusus ngunan tersebut kemudian ber
kata-kata kunci yang berpenga- imbas luas pada munculnya he
ruh besar dalam wacana kese- gemoni pemaknaan, budaya 
harian elite kekuasaan - sema- penghalusan (eufemisme) dan ju
cam kata "pembangunan", "per- ga pada macetnya wibawa dan 
kembangan" dan "Pancasila". dialog (ber)bahasa. Ini sebuah 
Semen tara bahasan tentang,.ba-., kondisi di mana institusi media 
hasa pembangunan dan pengem- massa hanya berperan sebagai 
bangan serta kebijakan terhadap penyampai dari kata dan makna 
bahasa, tennasuk implikasinya, yang direproduksi. 
masing-masing tampil pada ba- Terjadinya hegemoni pemak-
gian ketiga dan keempat. naan disinyalir banyak pakar 

Redefinisi bahasa, berupa per- sebagai krisis terbesar dalam 
ubahan dari masyarakat. tl3er~"~Membangan bahasa. Kuatnya 
"basa" menjadi masyarakat piranti kekuasaan menyebab
ber-"bahasa" di kalangan ma- kan pemaknaan kata tampil 
syarakat Indonesia mutakhir, tidak seimbang. Tata sosial yang 
mempunyai imbas s:mgat'I'kuat" '{erbentuk merupakan bentuk 
bagi pemaknaan dan pemben- peniruan, penyesuaian ataupun 
tukan sejarah sosial baru. Dari pengingkaran dalam pola pe
kondisi demikian Ariel Heryan- maknaan kata dan penyampai
to mengkaji rekayasa (politik) an pikiran dalam sistem. Yang 
bahasa oleh kekuasaan bagi ter- terjadi adalah krisis bahasa, dan 
ciptanya sebuah "tata sosial" sekaligus juga representasi kri
yang mendukung keberadaan sis nilai yang terjadi. 
dan jalannya kekuasaan ... '. Memahami (mengkritisi?) re-

* ** kayasa dan sejarah "kemuncu-
DALAM mendukung tesisnya Ian" bahasa, seperti yang dise

tentang bahasa yang diciptakan butkan Ariel Heryanto, tidak 
dan menentukan sejarah sosial menjanjikan pemecahan yang 
tersebut, Ariel mendasarkan ka- tiba,tjba terhadap masalah so
jiannya pad a muncul"dan ber- sial yang ada. Tetapi, paling 
kembangnya kata "pembangun- tidak, ia memberikan kesadaran 
an". Rekayasa terhadap kata untuk mengkritisi pesan keba
tersebut kemudian menjadikan hasaan, proses sosial dan pe
kata "pembangunan" menjadi maknaan yang bermunculan 
sebuah mitos dalam wacana dalam keseharian. Serna kin se
keseharian publik. "Ideologi" imbang kekuatan tarik-menarik 
pembangunan tersebut, menan- pemaknaan, serna kin bahasa 
dai zaman baru sejarah sosial menjadi dialogis dan bisa mem
Indonesia. Mitos terhadap pem- bloat masyarakat semakin "hi
bangunan mengubah makna ka- dUj1" kuat. Pemikiran Ariel Her
ta pembangunan, bukan lagi pa- yanto dalam seri penerbitan 
da acuan kegiatan (kerja) yang khusus ini memberikan inspirasi 
komunal dan partisipatif, tetapi dan pemahaman terhadap tu
menjadi tema ("benda" abstrak) jua; yang demikian.**' 
dari sebuah kepentingan kaum (F .4.1kap Past~ mahasiswa juru-
elite politik. san Bahasa Inggris, Universitas 

Rekayasa(politik)bahasayang Sanrt:a Dharma (USD), Yogya
memunculkan "mitos" pemba- kw"') 
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