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PENGANTAR 

 

Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi menjadikan bahasa ini penting, salah satunya dalam 

bidang pendidikan. Konsekuensinya adalah mau tidak mau, jika ingin mendapatkan pendidikan, 

seseorang harus mampu berbahasa Indonesia. Desakan kebutuhan tersebut membuat para orang tua 

harus memastikan bahwa anak-anak mereka mampu berbahasa Indonesia agar tidak ketinggalan 

pelajaran di sekolah. Pilihan praktis yang akhirnya diambil adalah menjadikan bahasa Indonesia (bukan 

bahasa ibu dari orang tua mereka) sebagai bahasa pertama bagi anak-anak. 

Kalah saing sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan sudah cukup membuat bahasa daerah 

perlahan-lahan ditinggalkan oleh penuturnya. Belum lagi, pandangan awam yang masih memandang 

bahwa bahasa daerah identik dengan kekunoan; berbicara bahasa daerah berarti kuno, tidak modern. 

Pandangan seperti ini pula yang mendorong para orang tua tidak lagi mentransfer bahasa daerahnya 

kepada anak-anak.  

Pada konteks global, bahasa Inggris memperkompleks persaingan antara bahasa-bahasa di Indonesia. 

Saat ini, terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, banyak anak memperoleh bahasa Inggris (bukan 

bahasa Indonesia) sebagai bahasa pertama mereka. Selain tontonan, seperti Youtube, yang 

mempermudah proses pemerolehannya, tingginya prestise bahasa Inggris di mata masyarakat juga 

memperkuat pergeseran tersebut.  

Singkatnya, “kompetisi” bahasa-bahasa di Indonesia dipicu oleh adanya perbedaan peran atau fungsi 

dari bahasa-bahasa yang ada. Menanggapi isu “kompetisi” tersebut, dalam buku yang berjudul 

Kumpulan Opini Terpilih: Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Ibu ini 

Masyarakat Linguistik Indonesia mengompilasi 23 artikel terbaik melalui pelaksanaan Kompetisi Opini 

Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada 20 Maret 2022 dalam rangka perayaan Bahasa Ibu 

Internasional.  

Tanpa aksi nyata, tentunya ide dan konsep akan tetap menempati tataran abstrak yang ideal. Setelah 

membaca buku ini, kami berharap agar konsep, pemikiran, pandangan, dan praktik baik yang 

dipaparkan oleh para penulis dapat menginspirasi pembaca untuk melakukan langkah kecil yang 

konkret dalam upaya melestarikan bahasa daerahnya.  

Bahasa daerah merupakan sumber kekuatan budaya, kearifan lokal, dan kebinekaan bangsa 

Indonesia. Keragaman yang menyatukan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Oleh 

karena itu, marilah kita rawat dan hargai bahasa daerah mulai dari diri sendiri dan keluarga kita.  

 

Selamat membaca! 

Salam hormat, 

Luh Anik Mayani 
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GENERASI MUDA DAN MASA DEPAN BAHASA DAERAH  

SEBAGAI BAHASA IBU 

 
Adzra Zakiya Rana 

Fenomena bahasa daerah yang semakin hari semakin banyak ditinggalkan, terutama oleh 

kawula muda, memerlukan banyak perhatian dari kita. Di sekitar kita, banyak generasi muda 

yang sudah jarang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kita 

tahu, bahwa bahasa daerah merupakan salah satu harta berharga milik bangsa yang semestinya 

kita lestarikan. Ada banyak faktor yang bisa menjadi alasan mengapa penggunaan bahasa 

daerah semakin ditinggalkan oleh generasi muda,  misalnya dalam pengasuhan anak. 

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu untuk anak yang lahir dari dua orang 

tua yang berbeda suku sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Bahasa Indonesia akhirnya 

dipilih sebagai “jalan tengah” mengenai bahasa mana yang akan dijadikan bahasa ibu bagi sang 

anak. Pada akhirnya, anak yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, dan hanya 

menjadi penutur pasif dari bahasa daerah yang digunakan oleh kedua orang tuanya. Anak 

paham apa yang disampaikan oleh kedua orang tua, namun sulit untuk mengungkapkannya. Di 

kehidupan rumah tangganya kelak, anak ini tentu tidak akan bisa mewariskan bahasa daerah 

kepada keturunannya. Jika hal ini terus terjadi, tak dapat dipungkiri jika mungkin dalam 

beberapa tahun ke depan, akan banyak kita temui bahasa daerah yang menghilang satu-persatu 

akibat kurangnya penutur asli.  

Tanpa disadari, banyak dari generasi muda yang sekarang mungkin menjadi salah satu 

dari anak tersebut, termasuk penulis sendiri, yang hanya menjadi penutur pasif bahasa daerah 

karena terbiasa diasuh dan dibesarkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Terlebih, ada 

ketakutan tersendiri bagi sang anak untuk berani menyampaikan pemikiran dan gagasan 

dengan menggunakan bahasa daerah. Takut jika terdengar aneh di telinga orang-orang yang 

mendengarkan, dan takut apabila kalimat yang terlontar terdengar aneh dan rancu.  

Di samping itu, generasi muda yang tinggal di daerah perkotaan biasanya lebih sering 

menggunakan Bahasa Indonesia, atau bahkan mencampur penggunaan Bahasa Indonesia 

dengan Bahasa asing seperti Bahasa Inggris. Pencampuran bahasa tersebut sekarang lebih 

sering dikenal sebagai bahasa JakSel. Hal ini dikarenakan banyak di antara mereka yang 

beranggapan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dianggap sangat 

kampungan. ndeso, dan tidak trendy. Penggunaan bahasa daerah di lingkungan pertemanan 

juga semakin berkurang. Pun apabila bahasa daerah masih digunakan, penggunaannya 

kebanyakan untuk berkomunikasi dengan rekan sebaya. Penggunaan bahasa daerah jarang 

digunakan dalam konteks yang formal. 

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu memang memiliki dampak positif. 

Artinya, semakin banyak orang yang bisa menggunakan Bahasa Indonesia. Namun, hal ini juga 

memiliki dampak terhadap keberlangsungan bahasa daerah sebagai bahasa ibu karena semakin 

sedikit orang yang menggunakan bahasa daerah. Sebagai bagian dari generasi muda seharusnya 

memiliki kesadaran akan pentingnya melestarikan bahasa daerah, setidaknya kesadaran 

tersebut kita mulai dari diri sendiri.  

Seperti yang penulis katakan di awal, bahasa daerah merupakan aset warisan budaya 

leluhur yang mesti kita lestarikan. Menggunakan bahasa asing memang tidak ada salahnya, 

karena tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di era modern yang menuntut kita untuk bisa 

berinteraksi secara global. Namun, hal ini lantas jangan dijadikan alasan untuk mulai 

meninggalkan bahasa daerah. Hendaknya, kita mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan 

bahasa daerah, dan mempelajari bahasa asing. 
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PEMUDA RANTAU TORAJA: MENGGENGGAM  

BAHASA DAERAH DALAM SENDI KEHIDUPAN  

 
Alda Ekanael Lamba dan Siti Sahira Aulia 

 

 

Tongkonan Buntu Tombang, Toraja Utara (dokumentasi pribadi) 

 

Didekap dalam kebudayaan multikultural membuat Indonesia hidup dalam kandungan budaya 

etnis yang beragam. Salah satunya dapat terlihat dari peniupan bahasa pertama beberapa daerah 

yang dituturkan dengan bahasa etnis. Proses pengenalan bahasa daerah sebagai bagian dari 

bahasa ibu adalah sebentuk proses pewarisan antargenerasi.  

Namun, kondisi saat ini dipusatkan pada penuturan bahasa pertama yang sudah tidak 

lagi mengaitkan dengan etnisitas. Pemudaran penggunaan bahasa daerah ini pun tecermin dari 

bagaimana proses adaptasi sebuah lingkup sosial masyarakat yang menekankan pada 

penggunaan bahasa Indonesia. Hal tersebut tentunya menyedot perhatian atas kelanjutan 

eksistensi penutur bahasa daerah sebagai bahasa pertama seseorang.  

 

Kanonisasi bahasa Indonesia  

Sudah menjadi fenomena sosiolinguistik bahwa semakin luas cakupan bermasyarakat 

seseorang, akan semakin luas juga penggunaan bahasa yang dituturkan. Dalam lingkup 

pergaulan sendiri, bahasa daerah sudah dengan sendirinya direduksi dengan penyeragaman 

bahasa berkomunikasi yang terdepan adalah bahasa Indonesia atau mungkin bahasa asing, 

seperti bahasa Inggris. Tidak mengherankan jika pada akhirnya para penutur bahasa daerah 

yang menjadikan bahasa asalnya sebagai bahasa ibu akan luntur seiring dengan kuantitas 

penggunaan bahasa daerah yang terbatas ruang dan waktu.  

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Hein (1994) bahwa pada tingkat nasional, 

faktor yang menurunkan pamor bahasa daerah adalah maraknya diglosia yang memosisikan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, supraetnis, dan bahasa daerah. Sementara itu, 

bahasa daerah hanya sebagai alat berkomunikasi intraetnis tidak resmi dan acara budaya.  

 

Wajah lain penutur bahasa daerah  

Toraja merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup 

tinggi. Hal ini terlihat dari mayoritas penduduknya, terutama usia produktif, yang memutuskan 

untuk pergi ke tanah rantauan, baik untuk menimba ilmu atau berkarier. Kemudian, sebuah 

pertanyaan terkait kontinuitas penggunaan bahasa ibu mereka, yang didominasi oleh bahasa 
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Toraja setelah proses merantau, muncul.  

Budaya Toraja merupakan satu di antara beberapa kebudayaan Indonesia yang masih 

kental dipraktikkan dalam kehidupan. Kebudayaannya pun tak memudar dan terus dilestarikan, 

termasuk bahasa daerah Toraja. Penutur bahasa Toraja masih ditemukan dalam berbagai 

lapisan masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa.  

Meskipun jumlah masyarakat yang merantau cukup tinggi, nyatanya penggunaan 

bahasa daerah Toraja masih tetap dipertahankan. Hal ini terlihat dari salah satu mahasiswa asal 

Toraja yang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, yakni Martono Kalapadang. 

Dalam perkumpulan mahasiswa seasal yang sama-sama berkuliah di Universitas Indonesia, 

penggunaan bahasa daerah masih rutin dituturkan oleh mereka. Hal tersebut membuatnya tetap 

menggunakan bahasa Toraja walaupun ia berada di perantauan. Tentu saja, penggunaan bahasa 

Indonesia di ranah akademik tetap ia tuturkan dalam proses belajar. Namun, ruang bagi bahasa 

daerah masih ada, sehingga ia dengan teman satu etnisnya di lingkungan akademis dan lingkup 

keluarga. 

 
Martono Kalapadang bersama mahasiswa Universitas Indonesia asal Toraja (dokumentasi pribadi) 

 

Selain itu, marga yang diselipkan pada nama anak juga menjadi hal menarik. 

Penggunaan marga berbahasa Toraja ini bisa dikatakan sebagai alat pengingat bagi penerus 

suku Toraja perihal siapa nenek moyang mereka. Selaras dengan sebuah petuah sarat makna 

‘Da’mu tang unnissan basa Toraya moi umba muola’ (‘Jangan melupakan dan tidak tahu 

bahasa Toraja ke mana pun kamu pergi’) yang melekat bagi para pemuda Toraja. Petuah ini 

menjadi alasan mengapa bahasa Toraja terus dituturkan. Pelekatan marga berbahasa Toraja 

adalah identitas diri yang akan terus dibawa ke mana saja; sekaligus merupakan pernyataan 

tersirat bahwa pemuda Toraja yang merantau tidak boleh melupakan bahasa daerahnya. 

Dengan demikian, terlihat bagaimana seluruh pemuda Toraja berupaya terus menggenggam 

bahasa Toraja.  

Tidak dapat dimungkiri bahwa saat ini eksistensi bahasa daerah sebagai bahasa ibu 

memang cukup memprihatinkan akibat kecenderungan generasi muda untuk menggunakan 

bahasa Indonesia. Namun, bagi masyarakat yang menggenggam erat nilai-nilai tradisi leluhur, 

penggunaan bahasa daerah merupakan hal penting. Masyarakat Toraja sangat mempertahankan 

bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Toraja. Selama bahasa tersebut masih terus diwariskan di 

tengah derasnya arus modernisasi saat ini, proses pemertahanan bahasa daerah tetap dilakukan 

walaupun ruang yang tersedia sangat terbatas. Oleh sebab itu, perhatian generasi muda pada 

pengenalan budaya etnis akan dengan sendirinya memberi kesadaran untuk melanjutkan 

eksistensi bahasa daerah di masa mendatang. 

 

Referensi  

S, Hein. (1994). The Indonesian Language Situation and Linguistik: Prospects and 

Possibilities. KITLV. 150 (4), 177–784. 
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MELESTARIKAN BAHASA DAERAH DI ERA MODERNISASI 

MELALUI PENDIDIKAN 

 
Anisa Firda Khumaira 

 

 Era perkembangan pada arus globalisasi ditandai dengan kentalnya pengaruh budaya 

barat atau westernisasi yang kerap menjadi tren bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, individu 

akan dicap sebagai seseorang yang “ketinggalan zaman” atau kuno jika ia tidak mengikuti 

perkembangan zaman; termasuk dalam hal penggunaan bahasa sebagai pengantar komunikasi. 

Contohnya, fenomena anak JakSel yang menggunakan pemilihan kata atau kalimat dengan 

bahasa campuran Indonesia-Inggris. Hal ini justru yang membuat Indonesia termasuk ke dalam 

negara yang krisis bahasa daerah. Kenyataan ini diperkuat oleh data yang tercatat dalam Badan 

Bahasa Kemendiknas, yang dilansir dari media cetak online Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, tahun 2016. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar, mengatakan sebanyak 15 dari 617 bahasa dari 

berbagai suku di Indonesia dinyatakan punah (Lipi, 2016). Penyebab utamanya adalah karena 

bahasa tersebut sudah tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Penutur bahasa 

daerah semakin berkurang. Artinya, bahasa daerah akan semakin tergerus apabila generasi-

generasi selanjutnya berusaha menginternasionalkan diri.  

 Bahasa daerah merupakan bahasa ibu yang menjadi sebuah entitas dari suatu bangsa. 

Entitas tersebut merupakan identitas bahwa tiap daerah memiliki ciri tertentu yang dapat 

dikenali salah satunya melalui bahasa yang khas. Namun ironisnya, semakin dewasa 

peradaban, semakin hilang pula identitas bahasa daerah karena salah satu dampak dari adanya 

budaya kebarat-baratan yang lebih “gaul”. Dapat dikatakan bahwa bahasa yang tercampur 

dengan bahasa Inggris memang lebih bergengsi daripada bahasa daerah yang terdengar kaku. 

Namun sejatinya, justru bahasa daerahlah yang menjadi bahasa pemersatu diantara 

keberanekaragaman nasional.  

 Berbicara mengenai pudarnya bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu, salah satunya 

dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa kaitannya yakni pada “gengsi” kaum milenial 

saat ini. Contoh yang paling sering penulis jumpai yakni terjadi pada masyarakat suku Jawa, 

khususnya jawa yang memiliki aksen ngapak. Bahasa ngapak memang memiliki ciri khas 

tersendiri pada pelafalannya yang unik, yakni dari penekanan akhir kalimat yang selalu diakhir 

dengan huruf ‘k’. Namun, keunikan tersebut kadangkala justru yang dirasa cukup menggelitik 

bagi beberapa orang yang bukan berasal dari satu daerah, Jawa Tengah. Kerap kali dianggap 

sebagai lelucon, hal ini membuat orang yang berasal dari Jawa ngapak enggan untuk berbicara 

bahasa daerah. Mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia non formal 

daripada bahasa daerah. Namun, hal tersebut pada akhirnya membuat orang dari daerah yang 

bersangkutan tidak mengenal bahasa mereka sendiri. Dengan kata lain, “wong jawa ilang 

jawane” (orang Jawa tetapi hilang ke-Jawa-annya). Hal ini akan terjadi pada anak-anak yang 

tidak diajarkan berbahasa daerah oleh orang tua mereka.  

 Mengingat bahasa daerah memiliki peranan penting dalam dunia literasi dan 

komunikasi serta penguatan karakter, perlu upaya untuk mempertahankan bahasa daerah 

sebagai identitas. Upaya yang paling tepat dilakukan secara dini adalah dengan menanamkan 

pembiasaan sejak usia anak-anak sebab anak-anak di setiap generasi akan menjadi penerus 

perkembangan dalam suatu peradaban bangsa. Salah satu penanaman pembiasaan yang paling 

efektif dilakukan yakni melalui pendidikan.  

Pendidikan tidak terbatas hanya di sekolah formal saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, 

pendidikan diciptakan dari 3 poros utama. Pertama, pendidikan keluarga. Orang tua berperan 

penting untuk menanamkan pembiasaan menggunakan bahasa daerah kepada anak-anaknya 

supaya tidak luntur atau hilang identitas kedaerahan bahasanya. Bahasa daerah selain sebagai 
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bahasa ibu juga sebagai cerminan pembentukan karakter bagi tiap individu. Contohnya, di Jawa 

Tengah terdapat bahasa Jawa sesuai dengan tingkatannya, yakni untuk berbicara dengan teman 

sebaya maka dapat menggunakan bahasa ngapak, tetapi lain digunakan apabila berbicara 

dengan orangtua yakni menggunakan bahasa krama inggil atau krama halus. Ini juga 

merupakan cerminan adab terhadap orang yang usianya lebih dewasa. Kedua, pendidikan 

formal atau pendidikan di sekolah, yakni melalui pembelajaran muatan lokal. 

Pengaplikasiannya dapat direalisasikan dengan cara guru membiasakan berbicara bahasa 

daerah kepada siswa sebelum memulai pembelajaran, ini juga dapat ditujukan sebagai 

apersepsi pembelajaran. Ketiga, pendidikan dalam masyarakat (Muzakkir, 2017). Artinya, 

anak dibiasakan untuk “berbahasa” ketika bertemu dengan orang lain di lingkungan sekitar.  

Dengan menerapkan upaya tiga pusat pendidikan tersebut maka identitas bahasa daerah 

dapat terus terbangun. Demikian beberapa upaya sederhana melalui pendidikan yang dapat 

diterapkan mulai dari usia anak-anak supaya bahasa daerah tetap hidup sebagai kesatuan dari 

bahasa nasional.  

 

Daftar Pustaka: 

Lipi.go.id. (2016, 5 Agustus). 139 Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Diakses pada 

14 Maret 2022, dari http://lipi.go.id/lipimedia/139-bahasa-daerah-di-indonesia-terancam-

punah/15938  

Muzakkir. (2017). Harmonisasi Tri Pusat Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. 
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WAJAH BAHASA IBU PUDAR, BAGAIMANA PERAN SEKOLAH? 

 
Ares Faujian 

 

Sungguh gawat! Wajah bahasa ibu di Indonesia hampir bisa dipastikan dalam kondisi 

mengenaskan. Hal ini bukan hanya dipicu minimnya para penutur bahasa ibu dan daerah-

daerah yang masih melestarikan bahasa daerah. Akan tetapi, pudarnya penggunaan bahasa ibu 

ini disebabkan oleh arus globalisasi, ditambah kuatnya pusaran digitalisasi yang semakin tak 

terbendung. 

Sontak hal ini tentunya membuat para generasi muda hanya bisa menikmati candu 

modernisasi, yakni sibuk bermain game, pamer joget TikTok, konsumtif dengan online shop, 

hingga, sekolah pun tak sadar kehilangan wajah jati diri bahasa kedaerahannya. Lalu, siapa 

yang harus disalahkan? 

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia menempati peringkat kedua dengan bahasa 

terbanyak di dunia. Laman resmi Badan Bahasa Kemdikbud-Ristek RI (2021) menyebutkan, 

terdapat 718 bahasa yang ada di Nusantara ini. Dari kuantitas tersebut, hampir 90% dipastikan 

berada di wilayah Indonesia bagian timur, yakni 642 bahasa yang tersebar di Sulawesi, Maluku, 

Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Sisanya, 76 bahasa berada di bagian tengah dan barat 

Indonesia. 

Kayanya Indonesia dengan mosaik bahasa ini, membuat negara ini seharusnya bangga 

karena telah melengkapi kekayaan alam dan sumber daya lainnya. Namun, hasil kajian 

kebahasaan Badan Bahasa (2021) melalui situs https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ berkata 

lain. Ada kegalauan besar yang melanda negeri ini, yakni ditemukannya 12 bahasa yang 

dinyatakan telah mengalami kemunduran dan 24 bahasa dalam status yang rentan (ajek namun 

terancam punah). Tidak hanya itu, persoalan bahasa di negeri ini juga diperparah dengan 

delapan bahasa dalam status punah, lima bahasa dalam kondisi kritis, dan 24 bahasa dengan 

status terancam punah. Dengan demikian, dari ragam bahasa ibu yang ada di Indonesia, hanya 

21 bahasa yang dinyatakan berstatus aman. 

Terbayang tidak, jikalau kepunahan dan kepudaran bahasa ibu ini terjadi lebih masif? 

Yang pasti, khazanah bahasa menjadi tergerus, dan generasi selanjutnya menjadi buta dengan 

bahasa ibu di daerahnya masing-masing.  

Dalam menyelamatkan bahasa ibu di setiap daerah, sejatinya setiap sekolah atau daerah 

wajib memiliki komunitas pegiat bahasa daerah. Namun jika ini terlalu berat, pemerintah bisa 

mencanangkan satu sekolah pelopor pelestarian bahasa ibu untuk setiap kabupaten atau kota di 

setiap provinsi yang ada di Indonesia. Peran sekolah ini adalah menjadi sekolah percontohan 

dan atau pusat pelestarian bahasa ibu di daerahnya masing-masing. 

Mengapa harus ada kategori sekolah yang seperti ini? Karena sekolah adalah tempat 

berkumpulnya generasi muda dan wadah mengonstruksi masa depan. Dengan dicanangkannya 

kategori sekolah seperti ini, maka pemertahanan bahasa ibu bisa tumbuh dan terjaga, terutama 

dalam menghadapi gempuran bahasa slang dan bahasa asing yang mendominasi kehidupan 

sehari-hari. Dalam hal ini, pemerintah daerah bersama DPRD bisa membuat regulasi terkait 

penggunaan dan revitalisasi bahasa ibu untuk memperkuat eksistensi sekolah pelopor 

pelestarian bahasa daerah. Bila perlu, pemerintah bisa membuat lomba dan memberikan 

penghargaan bagi sekolah yang mampu menjaga dan melestarikan bahasa ibu tersebut di 

daerah. 

Pemerintah dan sekolah bisa juga berkolaborasi dengan melakukan penandatanganan 

nota kesepahaman atau kerja sama dengan Kantor atau Balai Bahasa setempat. Upaya 

kemitraan ini dimaksudkan guna memperjelas dan mempertegas arah perencanaan dan 

eksekusi program. Hal ini bisa dilakukan dengan mengedukasi siswa melalui fasilitas 

https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
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berbahasa daerah di sekolah. Misalnya, membuat papan nama yang berbahasa daerah berikut 

artinya dan diletakkan pada setiap kelas, ruangan, hingga koridor sekolah. Praktik baik seperti 

ini penulis saksikan sendiri ketika melakukan studi banding ke sekolah yang fokus pada 

pelestarian kebudayaan daerah, yaitu SMAN 1 Membalong.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papan Edukasi Berbahasa Daerah Belitong di SMAN 1 Membalong 

 

 

Selanjutnya, sekolah juga bisa mengadakan berbagai ajang perlombaan rutin setiap tahun 

baik untuk sekolahnya sendiri, atau bisa pula untuk tingkat daerah atau kota. Misalnya, 

menggelar lomba cerdas cermat bahasa daerah, lomba bercerita berbahasa daerah, lomba video 

pendek/TikTok tentang bahasa daerah, pemilihan duta bahasa daerah, hingga edukasi bahasa 

daerah melalui seminar atau podcast. 

Tidak hanya itu, pelibatan pemangku kepentingan menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dari upaya memperkuat pelestarian bahasa ibu ini. Stakeholders yang bisa dilibatkan ialah 

komite sekolah, orang tua siswa, penutur bahasa atau tokoh adat, perusahaan atau organisasi 

tertentu yang bisa dilibatkan sebagai sponsorship, hingga pihak-pihak lainnya yang dianggap 

bisa ikut andil dalam program ini. Dengan melibatkan pemangku kepentingan ini, maka bahasa 

ibu akan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga rasa kesadaran akan kepemilikan bersama 

dari bahasa ini akan tumbuh, berkembang, dan harum semerbak hingga ke masa depan. Amin. 

Memulai gerakan dari sekolah adalah langkah konkret jika ingin berdampak pada 

generasi muda. Sekolah merupakan wadah edukasi generasi yang pasti dilalui setiap orang, 

bahkan orang yang sudah tua sekalipun. Alhasil, melalui peran sekolah ini, warisan bahasa ibu 

bukan hanya sekadar mimpi, namun akan menjadi cara berliterasi kaum muda agar bahasa ibu 

tetap terpatri di bumi Ibu Pertiwi. 
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PERAN GENERASI MUDA DAN FUNGSI KELUARGA SEBAGAI 

MEDIA PEMERTAHANAN BAHASA DAERAH  
 

Asrorur Rahim 

Dari tahun ke tahun, isu kepunahan bahasa biasa bergulir pada 21 Februari yang diperingati 

sebagai bahasa ibu internasional. Memang benar dan itu merupakan sebuah gangguan terhadap 

ketentraman dan kenyamanan berbangsa. Ancaman kepunahan dan eksistensi bahasa daerah 

sebagai bahasa ibu kian memudar. Beberapa bahasa daerah di Indonesia telah dinyatakan 

punah, sementara puluhan bahasa daerah lainnya masuk ke dalam kategori terancam punah. 

Data dari Kemendikbud pada tahun 2011-2019 menyebutkan bahwa 11 bahasa daerah di 

Indonesia sudah mengalami kepunahan. Maluku menjadi daerah yang paling banyak 

kehilangan bahasa daerah yaitu sebanyak 9 bahasa, dua bahasa lainnya berasal dari Papua dan 

Papua Barat.  

Data yang dilansir Kemendikbud pada tahun 2019 menyebutkan Indonesia memiliki 

801 bahasa daerah. Papua mempunyai 326 bahasa, Papua Barat 102, 71 bahasa di Nusa 

Tenggara Timur, dan 62 bahasa di Maluku. Jumlah kekayaan bahasa ini tentunya menjadikan 

negara Indonesia sebagai negara dengan kekayaan bahasa daerah nomor dua di dunia. Akan 

tetapi, di wilayah bagian Indonesia Timur, bahasa daerah tersebut terancam punah. Mengacu 

data dari UNESCO Atlas of Languages in Danger, dari 30 bahasa yang terancam punah di 

Indonesia, 28 bahasa di antaranya merupakan bahasa daerah dari wilayah Indonesia timur.  

Salah satu faktor penyebabnya adalah banyak anggota komunitas yang tak lagi 

menggunakan bahasa daerah di lingkup terkecilnya sendiri, yakni keluarga. Seorang ibu tak 

lagi berbicara dengan anak-anaknya dalam bahasa ibu di rumah. Lunturnya tradisi-tradisi lisan 

di daerah tersebut juga menjadi pemicu kepunahan bahasa daerah tersebut. Di samping itu, 

kurang diperhatikannya pendokumentasian bahasa baik secara manual dan komputerisasi juga 

menjadi faktor kepunahan sebuah bahasa daerah.  

Arus informasi serta globalisasi yang sangat cepat juga dapat menjadi faktor penyebab 

terdesaknya penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Ada sebagian masyarakat yang 

berpersepsi bahwa bahasa daerah adalah bahasa kuno dan ketinggalan zaman. Survei dari 

Kompas.id dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi setiap hari menunjukkan pada  

rentang usia 17-30 tahun (generasi Z), penggunaan bahasa daerah hanya 7,5%, campuran 

antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia 63,5%, 28,3% berbahasa  Indonesia, sementara 

0,7% menggunakan bahasa asing. Salah satu alasan minimnya penggunaan bahasa daerah 

dalam komunikasi adalah mereka tidak menguasai bahasa daerah sejak kecil. 

Dalam lingkup pendidikan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di 

semua jenjang. Meskipun mata pelajaran bahasa daerah masuk dalam muatan lokal, pada 

akhirnya bahasa tersebut tidak dipraktikkan dengan sempurna di lapangan, sehingga 

kepunahan bahasa daerah lambat laun akan terjadi. Kesadaran anak-anak atau generasi muda 

untuk menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu semakin tipis karena di lingkup terkecil, 

yakni keluarga, bahasa daerah minim atau bahkan tidak pernah digunakan.  

Dari data di atas, keluarga menjadi alat penting dalam upaya membangun penguasaan bahasa 

daerah sebagai bahasa ibu. Dalam lingkup rumah tangga di era sekarang ini, sebagian besar 

masyarakat enggan menggunakan bahasa daerahnya sendiri sebagai bahasa ibu. Keluarga 

mempunyai peran fundamental dalam upaya mempertahankan bahasa daerah sebagai bahasa 

ibu. Generasi muda seharusnya mampu menjadi pionir sekaligus aktor utama dalam upaya 

mencegah kepunahan bahasa daerah, salah satunya dengan tetap memakai bahasa daerah 

sebagai bahasa ibu dalam berkomunikasi dalam lingkup terkecil yakni keluarga. Saya teringat 

kata-kata Prof. Endang Aminudin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

pada peringatan hari bahasa ibu internasional tahun 2021, bahwa “ketika benteng pertahanan 
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di keluarga tak terjaga, nasib bahasa ibu tinggal menunggu kepunahan”.  

Memulangkan kembali bahasa daerah sebagai bahasa ibu ke lingkup terkecil yakni 

keluarga merupakan pekerjaan besar yang harus dimanifestasikan ke depannya, karena pada 

hakikatnya generasi muda sekarang akan melahirkan generasi penerus di zaman mendatang.  

Upaya untuk mewujudkan Tri Gatra Bangun Bahasa - yakni utamakan bahasa Indonesia, 

lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing - harus diwujudkan dan dipraktikkan sebaik 

mungkin. Pada tahun 2003, UNESCO telah menyampaikan sikapnya mengenai pendidikan, 

yaitu bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi dan pengetahuan tetapi juga sebagai identitas 

dan pemberdayaan budaya. Tanpa bahasa kita tidak akan dikenal oleh masyarakat lain.  
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AKANKAH BAHASA DAERAH BERHENTI BERNAPAS? 

Berlianka Ramadini Taufiq  

 

Wong Jawa ilang jawane, yang berarti “Orang Jawa hilang ke-Jawa-annya”, adalah pepatah 

yang menggambarkan kondisi anak muda zaman sekarang. Dahulu, menurut pandangan orang 

Jawa, mengagungkan kebudayaan serta menerapkan bahasa yang lembut dan sopan adalah hal 

yang harus dijaga. Namun, kini paham tersebut semakin pudar dan mengancam eksistensi 

bahasa Jawa pada khususnya, serta bahasa daerah pada umumnya. Apabila mencermati pola 

interaksi generasi sekarang, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa 

asing dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Ada dua alasan yang menyebabkan 

anak muda memilih untuk tidak belajar bahasa daerah dan tidak menggunakannya sebagai 

bahasa sehari-hari.  

Alasan pertama, generasi muda suka dengan hal-hal yang bersifat praktis, termasuk 

dalam berbahasa. Prinsip bahwa bahasa harus dapat digunakan kapan pun, di mana pun, dan 

kepada siapa pun menjadi salah satu motivasi bagi generasi muda untuk mempelajari bahasa 

tersebut. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentu memenuhi kriteria bahasa yang 

praktis jika dibandingkan dengan bahasa daerah. Dari dua puluh empat jam yang ada dalam 

sehari, generasi muda yang tinggal di perkotaan mungkin hanya akan menggunakan bahasa 

daerah setidaknya satu atau dua jam saja yaitu untuk bertegur sapa dan bercanda dengan teman 

seusianya di kantin. Mungkin juga beberapa dari mereka berbahasa daerah secara singkat untuk 

melakukan transaksi di pasar tradisional. Selebihnya, mereka akan secara otomatis kembali 

menggunakan bahasa Indonesia. Alokasi waktu berbahasa Indonesia digunakan ketika kuliah, 

bekerja, atau ketika bersosial media. Oleh sebab itu, menilik fakta bahwa bahasa berperan 

penting sebagai sarana komunikasi antarsesama, di mata generasi muda, belajar bahasa daerah 

bisa terbilang kurang worth it. 

Alasan kedua, penggunaan bahasa dipercaya bisa menjadi salah satu faktor yang 

membuat generasi muda merasa diterima di sebuah lingkungan. Saat ini, dunia sedang dilanda 

Korean wave. Segala sesuatu yang berbau Korea akan mudah diterima oleh masyarakat. Fakta 

menarik dari fenomena yang muncul pada awal 2002 tersebut adalah bahwa banyak lapisan 

masyarakat, terutama anak muda, yang tenggelam hingga larut ke dalam budaya Korea. 

Kecintaan mereka terhadap sang idola membuat mereka mulai mempelajari Korea lebih dalam; 

mulai dari gaya berpakaian, gerakan koreografi, bahkan bahasa Korea. Alasan mereka 

semangat belajar bahasa Korea cukup sederhana, yaitu agar mudah berkomunikasi dengan 

idolanya melalui media sosial dan agar mampu menonton drama Korea tanpa menggunakan 

subtitle. Orang yang lancar berbahasa Korea jadi dipandang keren di lingkungan pecinta idol 

Korea. Dengan kata lain, adanya keinginan untuk ‘menjadi sama’ seperti orang lain yang ada 

di dalam lingkungan Korean wave (idola dan para fans-nya) membuat generasi muda mulai 

mengesampingkan bahasa daerah.  

 

Bahasa Daerah bisa Bertahan 

Apakah eksistensi bahasa daerah kian hari kian memudar? Menurut Ethnologue: Language of 
the World (2005), dari 742 bahasa yang ada di Indonesia, tiga di antaranya telah punah karena 

tidak ada lagi penutur asli bahasa tersebut. Dari data tersebut, sebenarnya kita bisa 

memperkirakan bagaimana nasib bahasa daerah di masa depan. Perlahan tapi pasti, jumlah 

bahasa daerah di Indonesia akan berkurang. 

Mengetahui betapa berharganya bahasa daerah bagi Indonesia, pemerintah tentu tidak 

boleh hanya diam dan berpangku tangan. Cukup banyak usaha yang telah dilakukan untuk 

menjadikan bahasa daerah sebagai budaya bangsa yang abadi. Salah satu di antaranya adalah 
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dengan memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum pembelajaran mulai dari bangku 

Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Namun, mengikuti pembelajaran bahasa 

daerah di sekolah tidak serta-merta menjamin bahwa murid akan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahkan, berdasarkan pengamatan di salah satu Sekolah Menengah Atas 

di daerah Jawa Timur, 8 dari 10 siswa merasa mudah mendapatkan nilai sempurna pada mata 

pelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dibanding mata pelajaran bahasa Indonesia 

ataupun bahasa daerah. Padahal, bahasa Indonesia dan bahasa daerah merupakan identitas diri 

kita. Fakta tersebut cukup membuat kami pesimis bahwa bahasa daerah akan terus lestari. Akan 

tetapi, kami tidak 100% pesimis.  

Belajar dari fenomena Korean wave, ada harapan bagi bangsa Indonesia untuk 

mempertahankan eksistensi bahasa daerah. Menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa nasional 

jelas tidak mungkin. Namun, menjadikan bahasa daerah sebagai trend di kalangan anak muda 

adalah hal yang mungkin dilakukan. Dengan kecanggihan teknologi dan informasi yang ada, 

tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah dapat berkolaborasi dengan generasi muda 

untuk menjadikan bahasa daerah sebagai trend masa kini. Upaya ini memang tidak instan, 

bahkan mungkin akan membutuhkan waktu puluhan tahun. Namun, kami percaya bahwa 

membuat trend baru dapat membuka kunci kesadaran bagi setiap individu bahwa bahasa daerah 

merupakan napas dari diri penuturnya. 
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BAHASA JAWA TERASING DI TANAH KELAHIRANNYA 

 
Dewi Puspita Sari 

 

Surakarta yang akrab dengan julukan Kota Solo sering kali disebut sebagai lokasi pusat 

kebudayaan Jawa. Ironisnya bahasa Jawa kini mulai terasing di kotanya sendiri. Surakarta 

memiliki slogan The Spirit of Java sebagai upaya membangun citra kota agar lebih dikenal 

sebagai pusat kebudayaan Jawa, khususnya Jawa Tengah. Lucunya, meski dirintis sebagai 

pusat kebudayaan Jawa, slogan yang digunakan menggunakan bahasa Inggris agar terlihat 

lebih berkelas. Salah satu sekolah di Surakarta milik yayasan yang bukan rintisan sekolah 

internasional pun pelan-pelan mengasingkan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, baik di kalangan 

siswa dan pengajar. Tulisan ini adalah bentuk pengalaman pribadi yang telah penulis alami 

selama satu  tahun mengajar di yayasan tersebut. Pelajaran bahasa Jawa sejak awal sekolah 

tersebut berdiri memiliki julukan LCU (Language Cultural Understanding). Pengajar 

diperingatkan untuk tidak keceplosan menggunakan bahasa Jawa saat mengajar. Ada aturan 

yang tidak tertulis yang disampaikan dalam rapat formal bahwa bahasa Jawa tidak disarankan 

menjadi pengantar komunikasi antara guru dan murid. Pernyataan good morning lebih 

terdengar familier dibandingkan kulonuwun (salam pembuka yang umum dalam bahasa Jawa) 

pada jam masuk sekolah. 

Didominasi oleh siswa dari kalangan menengah ke atas dan dari etnis Tionghoa, bahasa 

Jawa menjadi kebutuhan tersier di sekolah tersebut. Pentingnya berbahasa daerah tidak pernah 

digaungkan dan lebih fokus terhadap pentingnya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Jawa 

bahkan dapat membedakan status sosial antara pengajar dan para tukang kebun sekolah. Bahasa 

Jawa kerap digunakan oleh staf sekolah untuk menyapa dan berkomunikasi dengan pekerja di 

luar staf dan pengajar. Penyebutan Ibu dan Bapak Guru juga tidak ada di sekolah tersebut, 

panggilan untuk para pengajar adalah Miss dan Mr, sedangkan para tukang kebun, supir, dan 

satpam bisa disapa dengan Mbak, Bu, dan Pak. Bahasa Jawa mulai bergeser menjadi indikator 

status profesi. Semakin tinggi jabatan, kemampuan bahasa Jawa akan semakin memudar dan 

sebaliknya. Bahasa Jawa memiliki citra khusus di masyarakat, misalnya, ketika berbelanja di 

pasar tradisional, seseorang akan menghilangkan logat keindonesiaan dan berganti ke bahasa 

Jawa agar harga barang yang dituju tidak dimahalkan oleh penjual. Berbeda pula jika seorang 

remaja asli Jawa pergi ke mal. Ciri khas kebahasaan serta dialek sebisa mungkin tidak 

dimunculkan saat hendak melakukan aktivitas di tempat tersebut. 

Pelatihan bahasa Inggris sejak bangku TK digencarkan di sekolah tersebut. Bahasa 

daerah tidak memiliki ruang khusus untuk tetap eksis di tanah kelahirannya sendiri. Anak tidak 

terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Jawa, padahal hidup di Surakarta. Masa depan bahasa 

Jawa sebagai bahasa ibu kian memprihatinkan. Anak-anak secara sadar juga memilih untuk 

berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dalam situasi nonformal. Pengajar tidak disarankan 

mengajak anak didik untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa di sesi nonformal. 

Bahasa Jawa kemudian menjadi minoritas di lingkungan tersebut. Jika situasi ini tetap 

berlangsung, lambat laun bahasa Jawa bisa menjadi sekadar pengetahuan umum dan hilang 

begitu saja.  

Masa depan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dalam situasi di atas amatlah minim. 

Slogan Solo sebagai spirit of Java tampaknya tidak dapat mengangkat bahasa Jawa sebagai 

warisan kebudayaan yang perlu dijaga. Studi kasus tersebut membuktikan bahwa sekolah 

memiliki peran penting dalam pelestarian bahasa daerah. Jika tidak mencintai bahasa lokal 

sejak dini, anak-anak akan bertumbuh tanpa akar kebudayaan yang kuat. Selain itu, status sosial 

juga memiliki pengaruh penting terhadap pemakaian bahasa daerah. Pemilihan istilah gue dan 

loe yang kerap digunakan oleh warga Jakarta, kini terdengar lumrah di kalangan anak remaja 
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sekolah tersebut. Sungguh kenyataan yang memprihatinkan karena bahasa Jawa terasing di 

tanahnya sendiri.  
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DWIBAHASA BERIMBANG SEJAK DINI  

 
Fadhila Khomsil Mukarromah 

 
Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa yang terdata. Dapat diperkirakan 

bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa daerah dari tanah asal 

mereka atau dari tempat mereka tumbuh sebagai bahasa ibu. Selain itu, adanya bahasa 

Indonesia juga dapat memastikan bahwa masyarakat Indonesia tumbuh sebagai dwibahasawan 

atau bahkan multibahasawan. Namun, seseorang yang memiliki orang tua yang berasal dari 

suku yang sama, misalnya, suku Sunda dan tumbuh di daerah yang memiliki banyak penutur 

bahasa Sunda tidak juga dapat memastikan bahwa bahasa Sunda akan menjadi bahasa ibunya.   

Saat ini, penulis menemukan banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk 

mengajari anak mereka bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Ada berbagai alasan yang 

membuat mereka memutuskan untuk tidak mengajarkan bahasa daerah kepada anak mereka, 

salah satunya, adalah agar anak mereka dapat berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat 

yang berasal dari suku yang berbeda. Namun, apa pun alasannya, penulis sangat tidak setuju 

jika bahasa daerah tidak diajarkan sama sekali kepada generasi muda, terutama oleh para orang 

tua kepada anak-anak mereka.  

Menekuni ilmu bahasa tidak jarang diremehkan oleh banyak orang di dunia ini. Namun, 

lucunya mereka tetap takjub ketika melihat seseorang memiliki kemampuan berbicara dalam 

beberapa bahasa. Itulah salah satu sebabnya mengapa bahasa disebut aset atau kekayaan 

intelektual. Mereka yang meremehkan pun belum tentu bisa menguasai ilmu bahasa dan 

mendapatkan nilai yang sempurna jika disodorkan sebuah tes bahasa.  

Bahasa daerah sangat penting dalam memerankan identitas sebuah daerah sehingga 

perlu dilestarikan, yaitu tentu saja dengan menuturkannya. Penulis sangat mendorong para 

orang tua untuk berbicara menggunakan bahasa daerah dengan anak-anak sejak dini  walaupun 

sang ibu dan sang ayah berasal dari suku atau bahkan negara yang berbeda.  Setidaknya, anak-

anak mereka bisa mengenal beberapa kosakata bahasa tersebut. Dengan menuturkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, bahasa akan melekat pada ingatan sang anak dengan sendirinya. Tidak 

masalah jika bahasa daerah itu dijadikan selipan saja atau hanya digunakan sesekali saja.   

Saat ini eksistensi bahasa daerah lebih kritis untuk dipertahankan daripada bahasa Indonesia. 

Di samping itu, mampu menuturkan beberapa bahasa bisa menjadi keuntungan atau privilese 

tersendiri bagi sang anak. Jika tidak dari orang tua, tidak di rumah atau lingkungan keluarga, 

belum tentu mereka mendapatkan kesempatan berbahasa daerah di sekolah. Kalaupun ada, 

bahasa daerah hanya menjadi mata pelajaran muatan lokal.  

Kemampuan bahasa Indonesia anak pasti akan berkembang dengan sendirinya seiring  

dengan kebutuhan akademik. Selain menjadi salah satu mata pelajaran wajib, bahasa pengantar 

di sekolah juga wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tidak terkecuali dalam bermedia sosial, 

bahasa Indonesia lebih sering ditemukan dan digunakan daripada bahasa daerah mana pun. 

Alasannya adalah karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang tentu saja 

persebaran penuturnya lebih luas.  

Orang tua tidak perlu khawatir dengan kemampuan anak dalam memahami dan 

menerima beberapa bahasa. Karena kemampuan kerja otak anak boleh jadi di luar perkiraan 

orang dewasa. Anak-anak diketahui dapat mencerna segala sesuatu dengan cepat dan tidak 

mudah melupakannya. Penulis sudah pernah menyaksikan kebenarannya. Penulis merupakan 

orang Sunda tulen dan berada di lingkungan berbahasa Sunda. Penulis memiliki seorang 

keponakan yang berusia 3 tahun. Karena kakak ipar ayahnya berasal dari Kalimantan, orang 

tuanya memutuskan untuk menjadikan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Sunda sebagai 

bahasa ibu anak mereka dan keluarga penulis mendukung hal itu.   
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Suatu ketika, keponakan penulis menanyakan sesuatu kepada ibunya (kakak penulis), 

lalu ibunya menjawab dalam bahasa Indonesia. Dalam hitungan detik, keponakan penulis itu 

meneruskan jawaban ibunya kepada bibinya (kakak penulis yang lain) dengan kalimat yang 

persis, tetapi kosakatanya dialihbahasakan ke dalam bahasa Sunda sepenuhnya. Walaupun 

penulis tidak merasa heran, tetapi pada saat itu, ibunya dan penulis tetap merasa takjub dan 

saling berpandangan setelah menyaksikan peralihan bahasa yang dilakukan dengan sangat 

cepat dan tidak terduga itu. Padahal, mungkin saja dia hanya akan menyalin perkataan 

sebagaimana dia mendengarnya karena anak-anak biasanya selalu meniru.   

Penulis boleh jadi orang Sunda tulen dan berbahasa ibu bahasa Sunda. Namun, penulis 

tidak yakin apakah kekayaan kosakata bahasa Sunda lebih banyak daripada kosakata  bahasa 

Indonesia. Bahasa Sunda penulis cukup berbeda bila dibandingkan dengan orang tua—sebagai 

generasi yang lebih tua—yang memiliki lebih banyak kosakata bahasa Sunda. Bahasa Sunda 

penulis tidak murni, tetapi telah tercampur dengan bahasa Indonesia.  Mata pelajaran bahasa 

Sunda pun hanya bisa ditemukan penulis sampai jenjang SMP dan itu sangat disayangkan. 

Menurut penulis, berbahasa Sunda tidak mudah karena kosakata bahasa Sunda penulis terbatas 

atau masih banyak kosakata yang tidak diketahui dan terasa sangat asing di telinga. Belum lagi 

dalam hal ilmu kebahasaan dan sastranya. 

Memang benar, seiring dengan berkembangnya zaman, pasti ada saatnya suatu bahasa 

mencapai titik kepunahannya. Namun, kita dapat memperlambat hal itu dengan berusaha untuk 

tetap melestarikannya. Maka dari itu, kemampuan berbicara yang seimbang dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa daerah adalah hak bagi setiap anak Indonesia yang harus didapatkannya 

dari orang tuanya.  
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TUNAS MUDA TUGAS MENJAGA, LESTARILAH BAHASA DAERAH! 

 
Feti Mulia Sukma 

 

“Si beulangong Beuso udep seunang ngon Putro Keumala sajan rakyatgeuh nyang makmu 

sijahtra,” 

Alangkah bersyukurnya mahasiswa yang memahami bahasa Aceh ketika mendengar 

cerita “Beulangong Beuso” dibacakan nyaring oleh dosen pengampu mata kuliah Sastra Daerah 

Aceh hari itu. Sebuah kebanggaan akan citra bahasa daerah semakin meningkat dan 

menjadikan penulis semakin yakin bahwa bahasa yang bernilai warisan ini wajib dijaga. 

Menurut data labbineka.kemendikbud.go.id, terdapat sekitar 718 bahasa daerah yang 

tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita adalah negara 

yang kaya akan warisan kebudayaan. Keberagaman bahasa menunjukkan bahwa falsafah 

Bhineka Tunggal Ika benar-benar membumi di dalam catatan peradaban Indonesia. 

Hakikat hidup adalah tidak selamanya stabil, begitu pula dengan eksistensi bahasa daerah di 

kalangan masyarakat. Kekayaan budaya yang telah bertahan selama bertahun-tahun ini pada 

akhirnya akan mengalami pasang surut. Jadi, apakah bahasa daerah sekarang mulai terlupakan? 

Setidaknya itulah fenomena nyata yang dapat kita saksikan di kalangan masyarakat era 

4.0 saat ini. Masyarakat yang semakin hari semakin maju, tetapi merasa malu menggunakan 

bahasa daerah. Bahasa daerah dianggap “kuno” dan “kalah keren” oleh sebagian masyarakat 

terutama di kalangan anak muda. 

Generasi muda saat ini lebih senang memakai istilah-istilah modern campur kode 

dengan bahasa asing yang dianggap lebih “gaul” dan “asik”. Pemikiran semacam inilah yang 

mampu mengikis penggunaan bahasa daerah secara perlahan-lahan. Pada kenyataannya, kita 

memang harus belajar dan mampu menggunakan bahasa asing agar siap bersaing secara global 

pada masa modern seperti saat ini, tetapi tidak berarti kita boleh melupakan dan menganggap 

remeh khazanah bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemuda adalah harapan bangsa. Potensi, karya, dan inovasi generasi muda adalah 

harapan bangsa Indonesia. Dalam upaya menjaga kebudayaan, pemuda memiliki andil yang 

besar untuk melestarikan bahasa daerah. Masa depan bangsa ini berada dalam genggaman para 

tunas muda dan generasi di bawahnya. Sebagai batu loncatan terwujudnya kelestarian bahasa 

daerah, ada banyak sekali peran dan tanggung jawab yang dapat dilakukan pemuda dalam 

upaya melindungi eksistensi bahasa daerah agar tidak pudar. 

Tidak malu menggunakan bahasa daerah ketika berada dalam tongkrongan merupakan 

salah satu jalan sederhana yang dapat ditempuh. Selama ini kita dapati pemuda sering memakai 

istilah dan ungkapan gaul ketika berbicara. Rasa malu dan gengsi membuat mereka enggan 

menggunakan bahasa daerah di khalayak umum. Pemikiran seperti ini agaknya harus segera 

dibenahi dengan menganggap bahwa bahasa daerah adalah suatu yang keren dan 

membanggakan. 

Selain itu, pelayanan publik harus lebih terbuka menerima dan memberlakukan 

penggunaan bahasa daerah dalam setiap kegiatannya. Dengan cara ini, pemuda akan terbuka 

pemikirannya–dari yang sebelumnya menganggap bahwa bahasa daerah itu kuno dan tidak 

keren menjadi lebih hormat dan bangga dengan keberadaan bahasa daerah. 

Dengan pemikiran seperti ini, pemuda akan terus memiliki kemauan dan cinta akan 

keberadaan bahasa daerah. Ketika tumbuh dewasa dan kelak menjadi orang tua, mereka akan 

paham arti penting bahasa daerah bagi dirinya serta keluarganya. 

Orang tua memegang peran utama dalam menjembatani anaknya terhadap agama, 

budaya, dan bahasa daerah. Peran yang sangat vital ini seharusnya mampu dipegang dan 
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dilaksanakan dengan baik oleh orang tua dalam upaya mengenalkan hal-hal baik kepada anak. 

Mengajarkan anak bahasa daerah atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama adalah pilihan 

setiap orang tua. Namun, walaupun pilihan orang tua jatuh pada pengajaran bahasa Indonesia, 

tidak berarti bahwa bahasa daerah tidak dikenalkan sama sekali kepada anak.  

Seperti kita ketahui bahwa kemampuan anak memahami dan mengenal sebuah bahasa 

adalah sebuah keajaiban. Secara sadar atau tidak sadar, ketika anak mendengar orang tuanya 

memakai bahasa daerah di rumah, mereka akan kenal dan mampu menggunakan bahasa itu 

dengan baik dan bertahap. Jadi, tidak ada alasan bagi orang tua untuk merasa repot dan berat 

dalam mengenalkan anak tentang budaya dan kekayaan bahasa daerahnya.  

Kelestarian bahasa daerah adalah tugas kita bersama. Tugas ini wajib diemban oleh 

para pemuda selaku harapan bangsa, oleh orang tua sebagai guru terbaik bagi anak, dan oleh 

seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk cinta akan warisan budaya Indonesia. Oleh karena 

itu, jangan malu menggunakan bahasa daerah. Jika bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? 

Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kita tidak boleh hanya menyaksikan pudarnya bahasa lokal 

ini tanpa adanya pergerakan sedikit pun. Jangan malu dengan bahasa ibu, lestarilah bahasa 

daerah! 
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MEMANDANG BAHASA DAERAH LEBIH DARI SEKADAR TRADISI  

 
I Kadek Fendy Permana 

 

“Mengutamakan Bahasa Indonesia, Melestarikan Bahasa Daerah, dan Mempelajari 

Bahasa Asing” merupakan wacana persuasif pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah 

yang menurut saya belum selesai. Wacana tersebut hanya melangkah kecil dan tertahan di jalan 

buntu “tradisi”.  

Bahasa daerah hanya dilihat sebagai warisan nenek moyang atau tradisi yang perlu 

dilestarikan, tidak ada penjelasan lebih detail mengenai keabstrakan tradisi yang dimaksud, 

kenapa bahasa daerah perlu dilestarikan, manfaat praktis sebagai wujud pentingnya bahasa 

daerah. Wacana pelestarian bahasa daerah yang tidak selesai ini justru menjadi wacana kosong 

yang dianggap angin lalu oleh masyarakat.  

Apalagi di era teknologi yang serba instan dan berskala global, prestise bahasa daerah 

didorong mundur hingga jatuh terjungkal jika disandingkan dengan bahasa yang menurut 

masyarakat lebih berdaya guna. Kemajuan teknologi memecah dua kutub kelompok 

masyarakat. Di satu sisi ada yang menganggap bahwa bahasa daerah tidak lagi relevan. Di sisi 

lain, ada yang menganggap bahwa bahasa daerah sebagai bentuk akumulasi pengalaman dan 

pengetahuan, bahasa daerah memiliki nilai kultural yang kental dan layak dipertahankan. 

Polarisasi pandangan kelompok masyarakat ini terjadi karena kurang dalamnya narasi 

terhadap manfaat praktis bahasa daerah. Oleh karena itu, ketika kampanye persuasif 

pemerintah sampai di telinga masyarakat, citra bahasa daerah sebagai bahasa ibu tidak 

sepenting bahasa lain yang memiliki nilai jual lebih tinggi di skala global.  

Jika dinarasikan dengan baik, bahasa daerah adalah salah satu dari kumpulan cat warna 

yang siap digoreskan untuk melukis indah negeri ini. Sementara, Indonesia adalah kanvas putih 

yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote. Dengan 

puluhan ribu pulau, ratusan bahasa daerah, dan berjuta penduduk; potensi Indonesia sangat 

besar.  

Kita hanya bisa menghela napas panjang ketika kumpulan cat warna tadi hanya 

disimpan di dalam laci tua, usang dan penuh debu di pojok ruangan. Namun, sebagai bagian 

generasi muda dan sebagai sebuah bentuk pembelaan, saya memaklumi alasan kami lebih 

memilih menggunakan tinta hitam pulpen. Sederhananya, kami tidak pernah benar-benar 

ditempatkan dalam habitat yang harus memandang lebih tinggi bahasa daerah. 

Jika diingat-ingat, dulu orang tua saya rela mengkursuskan bahasa ketiga sebagai bekal 

masa depan. Sangat jarang, atau bahkan tidak pernah ada orang tua yang mengkursuskan 

bahasa daerah, sama halnya dengan orang tua saya. Di lembaga pendidikan formal seperti 

sekolah, bahasa daerah hanya menjadi materi wajib kurikulum yang saya tidak pernah tahu 

maksud dan tujuan mempelajarinya.    

Mari kita memosisikan diri sebagai seorang pembeli yang hendak berbelanja di toko 

online, barang yang kita beli tentu adalah barang yang kita butuhkan atau kita anggap memiliki 

nilai lebih dan berdaya guna. Nilai yang disematkan dalam setiap barang atau jasa merupakan 

aspek penting untuk menarik minat pasar. Narasi nilai inilah yang diperlukan bahasa daerah 

untuk bangkit dari keterpurukan. 

 Padahal, ada banyak penelitian yang dilakukan tentang pengaruh bahasa daerah 

sebagai bahasa ibu bagi perkembangan kognitif anak. Hasil penelitian jelas menunjukkan 

kemampuan berpikir kritis anak dibangun dengan lebih baik melalui pendekatan bahasa ibu 

sebagai pengantar pembelajaran. Ironisnya, berlembar-lembar hasil penelitian ini tidak pernah 

sampai di telinga masyarakat khususnya orang tua, hanya mangkrak di di situs-situs publikasi 

artikel ilmiah, tanpa perhatian. 
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Narasi nilai positif semacam ini menurut saya perlu digemakan lebih nyaring oleh 

pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang secara spesifik menangani bahasa daerahnya 

masing-masing. Menciptakan komunitas yang suportif dan memiliki rasa cinta yang besar 

terhadap bahasa daerah harus dimulai dari dalam.  

Bahasa daerah niscaya akan menemukan panggungnya, kemajuan teknologi 

sebenarnya mendukung akselerasi perkembangan bahasa daerah. Ada banyak medium yang 

bisa dijadikan tempat generasi muda berekspresi, memberikan penyuluhan atau pembelajaran 

bahasa daerah bagi generasi-generasi berikutnya entah melalui siniar atau artikel yang 

dipublikasikan melalui web.  

Lima sampai sepuluh tahun ke depan, konten siniar dan artikel bisa saja dipenuhi 

dengan berbagai konten berbahasa daerah. Bahasa daerah bukan lagi bahasa terpinggirkan yang 

hanya menjadi pemenuh nilai rapor sekolah. Bahasa daerah bisa saja menciptakan lapangan 

kerja baru yang belum pernah ada. Sebuah keniscayaan yang tidak mustahil jika habitat 

pendukungnya kita bangun dari sekarang. 
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PEMERINTAH ATAU KITA, PENENTU LESTARINYA BAHASA 

DAERAH?  

 
Ilham Saiful Mubin 

 

Pada 21 Februari 2009, UNESCO mencatat bahwa sekitar 2.500 bahasa di dunia terancam 

punah. Seratus bahasa daerah di antaranya ada di Indonesia. Badan Pengembangan dan 

Pembinaaan Bahasa juga merilis informasi pada tahun 2018 bahwa dari 74 bahasa daerah yang 

diawasi daya hidupnya, 11 bahasa telah punah karena tidak ada lagi penuturnya, 4 bahasa 

berstatus kritis, dan 22 bahasa terancam punah. Sebelas bahasa yang punah tersebut  berasal 

dari Maluku dan Papua. Kasus ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan kita, sebagai 

masyarakat  penutur bahasa daerah, untuk mewaspadai hal tersebut. Jika bahasa ibu atau bahasa 

daerah tidak dipertahankan, sudah bisa dipastikan bahasa kita akan mati atau tidak berpenutur. 

Jika sudah tidak berpenutur, nilai, norma, terlebih unsur budaya yang ada di dalam bahasa 

tersebut juga akan tenggelam.  

Untuk mencegah punahnya bahasa daerah, pemerintah Indonesia melaui Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam 

Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. Dalam peraturan tersebut 

tercantum bahwa pemerintah daerah wajib melindungi, melestarikan, dan mempertahankan 

bahasa daerah. Mantan Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, Dadang 

Sunendar, juga menyebutkan bahwa sewaktu beliau menjabat institusinya terus mengimbau 

kepada  pemimpin daerah untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra 

daerah. Hal ini  menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk tetap melestarikan bahasa daerah. 

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana implementasi dari 

kebijakan itu?   

Pemerintah Daerah sudah mengupayakan beberapa kebijakan mengenai perlindungan 

bahasa daerah. Salah satunya Pemerintah Daerah Jawa Barat. Melalui Peraturan Daerah Nomor 

14 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah di Jawa Barat, 

Pemerintah Daerah Jawa Barat membagi tiga zona, di antaranya Zona Priangan dengan bahasa 

Sunda, Zona Cirebon dengan bahasa Jawa-Cirebon, dan Zona Bekasi-Depok dengan bahasa 

Betawi. Langkah tersebut merupakan langkah yang baik dalam pemeliharaan bahasa daerah. 

Akan tetapi, langkah tersebut baru masuk ke lingkungan pendidikan formal dan nonformal. 

Strategi itu belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan perbaikan dan inovasi 

baru sehingga pelaksanaan pelestarian menjadi lebih baik. Meskipun begitu, kita perlu 

mengapresiasi pemangku kebijakan dalam mempertahankan dan melesatrikan bahasa daerah. 

Kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mempertahankandan 

melestarikan bahasa daerah.   

Tidak hanya pemerintah yang melakukan upaya pemertahanan bahasa daerah. Pelaku industri 

kreatif juga sudah mulai menggunakan bahasa daerah. Dengan berbekal kekhasan bahasa 

daerah dan diiringi dengan lagu tradisional, pelaku industri kreatif kini menggunakannya 

sebagai daya tarik konsumen. Pada tahun 2021, band Weird Genius membuat lagu ‘Lathi’ 

dengan aransemen musik modern yang dipadukan dengan iringan suara gamelan dan lirik 

berbahasa Jawa. Lagu tersebut yang dirilis di media youtube mendapat ratusan juta penonton  

hingga saat ini. Lagu tersebut mendapat banyak apresiasi baik penikmat musik dalam maupun 

luar negeri.  Penikmat musik dalam negeri banyak menyukai band tersebut karena band 

tersebut mengolaborasikan bahasa lokal dengan bahas Inggris. Banyak netizen merasa bangga 

bahwa bahasa lokal bisa mendunia. Tidak hanya itu, penyanyi Yura Yunita yang membuat lagu 

berbahasa Sunda dengan aransemen musik jazz juga berhasil membuat penikmat musik 

nusantara sangat bangga akan hal itu. Banyak selebgram, Youtuber, dan pesohor tanah air yang 

lain juga menggunakan bahasa ibu mereka sebagai bagian dari pekerjaan mereka dan mendapat 
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respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut, setidaknya kita dapat 

mengetahui bahwa masyarakat Indonesia khususnya kalangan Indonesia masih bangga dengan 

bahasa ibu mereka. Setidaknya ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah untuk tetap serius 

dan bekerja keras lagi dengan membuka kesempatan yang luas bagi  masyarakat untuk tetap 

melestarikan dan mempertahankan bahasa daerah sebagai identitas bangsa.  

 

 
Komentar-Komentar Lagu “Lathi” Weird Genius  

Kanal Youtube: Weird Genius  

 
Komentar-Komentar Lagu “Kataji” Yura Yunita  

Kanal Youtube: Yura Yunita 

 

Tidak bisa dimungkiri bahwa kunci dalam mempertahankan bahasa daerah sebagai bahasa ibu 

terletak pada kebanggaan dan loyalitas masyarakat dalam menggunakan bahasa ibu mereka. 

Kebanggaan dan loyalitas itu bisa dipupuk dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini, keluarga 

merupakan garda terdepan dalam penggunaan bahasa ibu karena di lingkungan keluarga kita 

akan aktif berkomunikasi dan berinteraksi. Penanaman nilai, norma, dan budaya dilakukan 

pertama oleh keluarga. Pada akhirnya, lingkungan keluarga yang masih tetap loyal 

berkomunikasi dengan bahasa ibu mereka akan membuat bahasa daerah sebagai bahasa ibu 

akan tetap subur.  
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GENERASI MILENIAL DAN EKSISTENSI BAHASA KONJO   

YANG TERANCAM PUNAH  

 

Jihad Talib  

Hari Bahasa Ibu Internasional pada tanggal 21 Februari baru saja diperingati termasuk di 

Indonesia. Kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat 1.100 bahasa daerah yang digunakan oleh 

714 suku. Dari jumlah tersebut, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemdikbud 

berhasil mendokumentasikan 652 bahasa daerah.   

Sayangnya, seiring dengan perjalanan waktu, perbincangan mengenai bahasa daerah  

menjadi topik yang kurang populer bagi generasi muda khususnya generasi milenial. Terlebih 

lagi jika mereka diajak membahas mengenai pentingnya penggunaan bahasa ibu dalam 

kehidupan  sehari-hari.  

Dalam kesehariannya, kita menyaksikan bahwa generasi milenial umumnya secara  

tidak sadar telah mengabaikan seluruh pemikiran, perasaan, dan keyakinannya akan 

pentingnya  bahasa ibu. Sikap bahasa terhadap bahasa ibunya dirasakan mulai pudar akibat 

terpaan modernisasi. Kecenderungan tersebut terjadi karena desakan penggunaan bahasa 

Indonesia, bahasa asing dan bahasa daerah tertentu yang dianggap lebih berprestise.  

 

Pengikisan Sikap Bahasa  

Sebagai penutur bahasa Konjo, saya pernah mengalami kekagetan dan keprihatinan pada tahun 

2019. Mengapa? Secara tidak terduga Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

mengabarkan bahwa bahasa Konjo masuk daftar sebagai bahasa daerah di pulau Sulawesi yang 

terancam punah. Terancam punah karena penutur bahasa Konjo hanya didominasi usia 20 

tahun ke atas dan relatif sedikit. Bahkan, penggunaan bahasa Konjo sebagai bahasa ibu dalam 

lingkungan keluarga muda cenderung tidak diajarkan lagi kepada anak mereka.  

Bagi saya, kabar tersebut sangatlah mengejutkan sekaligus sebagai alarm bahwa 

bahasa Konjo sudah mengalami “krisis penutur”. Krisis penutur generasi muda yang tidak 

sadar telah mengikis bahasa ibunya. Muncul gejala bahwa bahasa Konjo terpinggirkan dalam 

kehidupan sehari-harinya. Mereka mulai melakukan peralihan bahasa Konjo dengan bahasa 

Indonesia, bahasa Konjo dengan bahasa Bugis, bahkan bahasa Konjo cenderung dilupakan 

dalam interaksi sosial sehari-hari. Bahasa Konjo seolah kurang memiliki prestise yang sejajar 

dengan bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Ibaratnya bahasa Konjo seperti kerakap tumbuh 

di atas batu, hidup  enggan, mati tak mau.  

Pengikisan dan pergeseran penggunaan bahasa Konjo oleh generasi milenial yang 

terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan tradisi, sastra lisan, dan perannya sebagai 

bahasa ibu berada dalam kondisi “sakit parah”, “kritis” dan akhirnya mengalami “kematian”. 

Misalnya, situasi kelong a’basing yang menggunakan bahasa Konjo di masyarakat Amma Toa 

suku Kajang.  Seperti yang diberitakan di situs https://budaya-indonesia.org/, pemain 

a’basing umumnya berusia lanjut dan ironisnya generasi muda yang tertarik untuk belajar 

memainkannya dan  menyanyikannya hampir tidak ada. Kepunahan kelong a’basing 

tinnggalah menunggu waktu.   

Kenyataan ini menunjukkan kepada kita, bahwa sastra lisan dan tradisi adat yang 

menggunakan bahasa Konjo sebagai bahasa ibu secara perlahan telah mengalami pergeseran 

dan pengikisan. Pergeseran dan pengikisan tersebut tanpa disadari akan memengaruhi 

pewarisan berbagai bentuk budaya. Misalnya, proses pewarisan Pasangnga ri Kajang, 

andingingi, kelong a’basing, attunu pangroli, pabbitte passapu, pamali, dan kelong ajjaga.  

Penggunaan bahasa Konjo dalam tradisi lisan Pasangnga ri Kajang, pamali, dan 

kelong ajjaga. Misalnya tabe’ bentuk ketakziman yang tidak hanya ditujukan kepada manusia, 

namun juga kepada alam (Reskiani et al., 2021). Pamali yang diungkap oleh Muhammad 
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Yusuf Abdullah dan Reski Dian Utami (2018) misalnya, kasimpalli ammake panggalasa 

bangkeng (pamali menggunakan alas kaki), kasimpalli anggalle parring ri borong ada’a 

(pamali  mengambil rotan di hutan adat), kasimpalli nu makkala na lohe bicaranna buru’nea 

tu disalaia  mate ri bahinenna pakungjo todo bahinea tu disalaia ri buru’nenna (jangan 

tertawa dan  banyak bicara suami yang istrinya meninggal begitu pun istri yang meninggal 

suaminya).  

Kelong ajjaga yang diungkap oleh Yeri (2021), misalnya Sombereaji mallabbang, 

tunayyaji ma’guliling, tinggi langga kanacallaki taua (kemurahan hati yang menyebar, 

kerendahan hatilah menyelimuti, sombong dicelah manusia), mengandung  nilai luhur, moral, 

dan tuntunan mulia dalam kehidupan. Tradisi tersebut dapat dilihat dalam  gambar berikut ini.  

 

  
Gambar 1. Andingingi Gambar 2. Kelong A’basing Gambar 3. Attunu pangroli Gambar 4. Pabbitte passapu  

Sumber: kumparan.com Sumber: id.pinterest.com Sumber:antarafoto.com Sumber:makassar.antaranews.com   

 

Pemartabatan Bahasa Ibu   

Bahasa Konjo sebagai salah satu bahasa ibu di Kabupaten Bulukumba, penting untuk 

dilestarikan dalam era digitalisasi dan modernisasi saat ini. Tujuannya, untuk menjaga 

konsistensi peradaban manusia, kelestarian lingkungan serta melahirkan generasi yang 

berkualitas dan bermoral. Pelestarian dan pemartabatan bahasa Konjo sebagai bahasa ibu erat 

kaitannya dengan dengan kondisi sosial, ekologi, moralitas, religi, kelestarian etnis dan 

budaya.  Jangan sampai pernyataan Kusnaka Adimihardja Guru Besar Unpad Jatinangor 

terbukti bahwa akibat tersingkirnya bahasa ibu di Indonesia menjadi salah satu penyebab 

seringnya terjadi bencana alam (banjir, longsor, kerusakan hutan, dan sebagainya.).   

Kematian bahasa ibu dapat menjadi titik tolak kepunahan semua kearifan lokal di 

dalam masyarakat tutur tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan seluruh 

masyarakatnya wajib berperan aktif dalam proses pemertahanan eksistensi bahasa Konjo 

sebagai bahasa ibu.  Dengan pemertahanan eksistensi bahasa Konjo dalam era modernisasi 
dapat menjadi identitas, nilai luhur dan kebanggaan daerah. Bahasa ibu yang tetap digunakan, 

dilestarikan, dan dibanggakan oleh generasi mudanya. Bahasa yang akan diwariskan oleh 

masyarakat tuturnya kini dan nanti.   
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BAHASA DAERAH DAN INDONESIA EMAS 2045  

 
M. Dimas Ferdiansyah dan Leony Sutanto Halim 

 

Tahukah kamu bahwa bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan bahasa terbanyak 

di dunia? Indonesia adalah negara kedua dengan bahasa terbanyak di dunia (718 bahasa) 

setelah Papua Nugini (840 bahasa). Hal itu merupakan hal yang semestinya patut kita syukuri 

karena Indonesia memiliki bahasa yang beragam. Tentunya, bahasa daerahlah yang 

berkontribusi paling signifikan dari sekian banyaknya jumlah bahasa tersebut. Sayangnya, 

angka tersebut kemungkinan akan mengalami pengurangan bahkan akan hanya akan menjadi 

“pajangan” jika tanpa dibarengi kesadaran untuk melestarikannya.  Kenyataannya, eksistensi 

bahasa daerah semakin terkikis dan memudar dari waktu ke waktu.  Bahkan untuk generasi 

milenial sendiri, tingkat pengetahuan mereka terhadap bahasa daerah bisa dibilang cukup miris. 

Salah satu contoh yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah orang yang 

menggunakan bahasa daerah terkadang  dianggap kampungan, kuno,  dan ketinggalan zaman.   

 

 
 

Ada pula faktor lain yang menyebabkan semakin pudarnya penggunaan bahasa daerah, yaitu 

fenomena bahasa gaul khususnya di pergaulan anak muda saat ini. Berbagai bahasa gaul baru 

ataupun bahasa campuran antara bahasa Indonesia-Inggris terkadang digunakan tidak pada 

tempatnya. Kata-kata tersebut antara lain seperti which is, selow, bosque, kuy, santuy, dan 

sebagainya. Bukankah kata-kata tersebut tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar? Tidak sedikit dari para anak muda yang merasa bahwa dirinya akan mudah diterima 

dalam pergaulan jika memakai bahasa populer dan terdengar keren. Penggunaan bahasa 

semacam itu seolah-olah mendongkrak tingkat kepercayaan diri para anak muda sehingga 

mereka sering mengaplikasikan bahasa tersebut pada kehidupan sehari-hari.   

Kebanyakan anak muda berasumsi bahwa penggunan bahasa daerah akan membuat mereka 

dianggap kurang update dan tidak seru jika mereka bergaul dengan rekan sebaya. Padahal, 

bahasa  daerah merupakan identitas suatu bangsa dan kebanyakan bahasa ibu kita adalah bahasa 

daerah  kita masing-masing. Pemerolehan bahasa ibu dan penguasaannya menjadi sangat 

penting dalam perkembangan seorang individu bahkan sejak mereka masih di usia dini. 

Kematangan dalam berbahasa ibu juga dapat mempermudah seorang individu untuk 

menginternalisasikan budaya daerahnya, konsep dan identitas budayanya, serta jati dirinya. 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi pudarnya bahasa daerah adalah kurangnya sosialisasi 

dan edukasi mengenai pentingnya bahasa daerah sebagai bahasa ibu kepada masyarakat, 

terutama kepada generasi  milenial.  
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Tidak banyak informasi mengenai pelestarian bahasa daerah di media sosial. Lebih parah lagi 

konten-konten di berbagai media sosial akhir-akhir ini dipenuhi oleh hal-hal yang tidak  

berfaedah misalnya konten pamer kekayaan, prank, cinta-cintaan, joget-joget, kehidupan artis,  

dan sebagainya. Adanya konten-konten tersebut membuat fokus masyarakat menjadi teralihkan 

dan bahkan bisa saja masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai bahasa daerah sama 

sekali. Hal itu tentunya sangat miris bukan? Apalagi Indonesia juga akan memasuki masa 

bonus demografi yang bersamaan memunculkan gagasan Indonesia Emas tahun 2045.  

 

Pertanyaannya adalah, apakah eksistensi bahasa daerah akan terus ada di era Indonesia Emas 

tersebut atau malah hilang tergerus masa? Belum lagi bonus demografi ini akan didominasi 

oleh para anak muda zaman sekarang.  

Dengan kenyataan bahwa anak muda sekarang kurang menyadari akan esensi dan eksistensi 

bahasa daerah, lalu bagaimana nasib bahasa daerah di masa mendatang? Akankah Indonesia 

akan mencapai era keemasannya tanpa adanya bahasa daerah? Jawabannya ialah mungkin saja.  

Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita bisa melakukan suatu 

pencegahan sejak dini untuk menghindari punahnya bahasa daerah sebelum semakin buruk 

sehingga eksistensi bahasa daerah akan terus ada seiring dengan terwujudnya Indonesia Emas 

2045.  

Pertama, membiasakan diri untuk berbicara bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Suatu hal 

besar dimulai dari hal yang kecil. Dengan membiasakan diri berbicara bahasa daerah di 

kehidupan sehari-hari bahkan di ruang lingkup keluarga, maka secara langsung kita telah 

melestarikan eksistensi bahasa daerah.  

Kedua, mengadakan lomba atau kompetisi yang menggunakan bahasa daerah. Kegiatan ini 

dapat berupa lomba pidato, bercerita, menulis puisi, membuat video, dan sebagainya dengan 

menggunakan bahasa daerah. Cara menarik tersebut dapat memikat perhatian orang-orang lain 

untuk mempelajari bahasa daerah apalagi jika diadakan di khalayak umum.  

Terakhir, membentuk suatu komunitas bahasa daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk 

membantu masyarakat yang ingin belajar bahasa daerah serta kebudayaan daerah tertentu.  

Adanya komunitas tersebut juga diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tentang bahasa 

daerah melalui platform media sosial, poster, brosur, dan sejenisnya.   

Cara-cara di atas diharapkan mampu untuk menggalakkan edukasi dan informasi mengenai 
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betapa pentingnya bahasa daerah menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda adalah generasi 

yang paling andil dalam melestarikan eksistensi bahasa daerah ini. Mempelajari bahasa lain 

boleh-boleh saja asalkan kita mengerti akan batasan dan kewajiban untuk menggunakan bahasa 

yang semestinya sesuai situasi dan kondisi. Hal ini sesuai dengan ungkapan “Utamakan bahasa 

Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.”  
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SAYA DAN BAHASA DAERAH SAYA 

 
Maita Ivana Rebecca Hutauruk dan Asie Esteria 

 

Saya adalah seorang gadis berusia 15 tahun dengan ayah bersuku Batak dan Ibu dari suku 

Dayak, Kalimantan Tengah. Kami sekeluarga tinggal di desa Pandu Senaya, Kecamatan 

Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Desa kami merupakan 

daerah transmigrasi yang mayoritas penduduknya bersuku Jawa.  

Dalam kehidupan sehari-hari, kami sekeluarga menggunakan bahasa Indonesia. 

Bahkan, hasil bergaul dengan lingkungan sekitar yang mayoritas suku Jawa,  saya dan adik-

adik saya lebih terbiasa mendengar bahasa Jawa daripada bahasa Batak dan Dayak. Sejujurnya, 

hanya beberapa kata yang kami ketahui dari bahasa daerah kedua orang tua kami, bahkan untuk 

membuat kalimat dalam bahasa daerah itu pun kami tidak bisa. 

Teman-teman saya di daerah transmigrasi menggunakan bahasa Jawa, tapi bahasa 

Jawanya sudah bercampur dengan bahasa Indonesia, sudah tidak menggunakan aturan bahasa 

Jawa yang sepengetahuan saya banyak tingkatannya, ada yang halus, biasa, dan kasar. 

Sejak SMP saya ikut Nenek di Palangkaraya, teman-teman saya pun tidak 

menggunakan Bahasa Dayak Ngaju sebagai bahasa daerah Kalimantan Tengah khususnya 

Palangkaraya. Keseharian kami di sekolah menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur 

dengan Bahasa Banjar dimana bahasa Banjar adalah bahasa yang umum digunakan di 

Palangkaraya karena lebih mirip bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tapi, itu pun tidak bisa 

dikatakan murni bahasa Banjar, karena bercampur juga dengan bahasa Indonesia. Apabila ada 

teman kami yang agak kesulitan berbahasa Indonesia dan memiliki logat yang sangat dayak 

sekali malah dianggap sebagai orang kampungan.  

Dalam lingkungan masyarakat, ada kecenderungan anak-anak tidak diajarkan bahasa 

ibu sejak kecil. Mereka diajarkan menggunakan bahasa Indonesia karena dianggap dapat 

membantu anak-anak tersebut lebih mudah bergaul dalam masyarakat, dapat mengikuti 

pelajaran dan yang pasti tidak dianggap kampungan karena hanya bisa berbicara menggunakan 

bahasa ibu atau bahasa daerahnya. Bahkan tidak jarang para orang tua memilih untuk 

mengajarkan anak-anaknya menggunakan bahasa Inggris sejak dini. Hal ini dilakukan karena 

orang tua berkeinginan anak-anaknya dapat menguasai bahasa Inggris sebagai bekal anak-anak 

tersebut di masa depan. Ini membuat banyak orang tua lupa akan pentingnya mengajarkan 

bahasa ibu yang menjadi ciri khas Indonesia karena keberagaman bahasanya. 

 Selain itu, adanya pernikahan campuran suku seperti orang tua saya, menyebabkan 

orang tua kesulitan untuk menerapkan bahasa daerahnya masing-masing. Jadilah yang 

digunakan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.  

Anak muda pun tidak memiliki minat dan kemauan untuk mempelajari dan 

menggunakan bahasa daerah. Kehidupan modern membuat informasi dapat masuk dengan 

mudah menyebabkan  anak muda terbiasa mendengarkan bahasa Inggris dan bahasa pergaulan 

yang sudah menggeser keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak muda lebih 

suka meniru cara berbicara orang barat dan menggunakan campuran bahasa Inggris-Indonesia 

yang mereka sebut bahasa gaul untuk berkomunikasi dengan sahabat dan teman-temannya. Hal 

ini terjadi karena bahasa tersebut lebih mudah dipahami dan dianggap lebih menarik 

dibandingkan dengan bahasa daerah. Generasi muda pun beranggapan bahasa daerah sudah 

ketinggalan jaman dan tidak menarik sehingga mereka lebih memilih belajar bahasa asing 

daripada mempelajari dan menguasai bahasa ibu. Hal ini membuat bahasa daerah semakin 

terpinggirkan dan tidak diminati. Begitu juga yang terjadi pada saya, yang kurang berminat dan 

tidak ada kemauan untuk mempelajari dan menguasai bahasa daerah.  

Bila keadaan yang demikian terus berlanjut, maka perlahan namun pasti, bahasa ibu 

ataupun bahasa daerah akan semakin pudar dan bukan tidak mungkin akan hilang. Padahal 



Kumpulan Opini Terpilih: Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Ibu 

 

29 
 

banyak sudah usaha dari pemerintah dan masyarakat untuk menggalakkan penggunaan bahasa 

daerah. Contohnya pelajaran muatan lokal yang mengharuskan anak-anak belajar bahasa 

daerah di tingkat Sekolah Dasar, dan adanya program televisi daerah yang menggunakan 

bahasa daerah. Bahkan ada pula komunitas masyarakat pencinta bahasa daerah yang berusaha 

mensosialisasikan penggunaan bahasa daerah baik melalui iklan, seminar dan lain sebagainya. 

Usaha juga sebaiknya dilakukan di keluarga melalui peran serta keluarga membiasakan 

anak-anaknya menggunakan bahasa daerah. Bila seseorang berasal dari keluarga campuran 

suku seperti saya, paling tidak kita sebaiknya dibiasakan mendengarkan dan menggunakan 

salah satu dari bahasa daerah yang dimiliki orang tua. Dalam diri anak muda pun perlu 

ditanamkan rasa bangga dan cinta dengan bahasa daerahnya. Hal ini bisa dimulai dengan 

melibatkan anak muda dalam kegiatan yang menggunakan bahasa daerah seperti sehari dalam 

seminggu menggunakan bahasa daerah di sekolah, membuat lomba-lomba dalam bahasa 

daerah seperti menyanyi, membaca puisi, dan bercerita dalam bahasa daerah, dan lainnya. 

Jadi, harus ada dorongan, dukungan dan kerjasama dari keluarga, sekolah, lingkungan 

dan pemerintah untuk bersama-sama menggalakkan kembali penggunaan bahasa daerah. 

Sehingga timbul minat dan kemauan bagi seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk 

mempelajari dan menguasai bahasa daerah, agar bahasa daerah tetap lestari dan dapat kita 

wariskan bagi anak cucu kita di masa depan. Bila bukan diri kita sendiri maka siapa lagi yang 

akan melestarikan bahasa daerah kita? 
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LOCAL PRIDE DI ERA GEMPURAN MENDUNIANYA  

BAHASA IBU “KEDUA”  

 
Markus Nukiarta Nugraha dan Ruth Kiana Nuratri 

 

Kita sekarang sudah memasuki abad ke-21, usia yang tidak bisa lagi dibilang muda.  

Dengan seiring berjalannya waktu banyak sekali bahasa dari tiap-tiap negara di dunia, yang 

berlomba-lomba mengejar predikat bahasa kelas dunia, diantaranya bahasa Inggris dan bahasa 

Mandarin.  Masuknya investor-investor asing mungkin menjadi salah satu alasan mengapa 

kedua bahasa tersebut menjadi momok yang cukup mengerikan di tengah-tengah  bahasa asli 

Indonesia. Untuk segala aktivitas di zaman sekarang,  

orang yang mampu menggunakan salah satu atau kedua bahasa tersebut, sangat berpotensi 

dilirik oleh beberapa perusahaan asing. Tidak aneh jika kedua bahasa tersebut masuk ke dalam  

kurikulum pendidikan di negara kita.   

Untuk bahasa Inggris, tingkat kepopulerannya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, 

sampai pelosok dunia pun pasti mengetahui bahasa tersebut. Tetapi pertanyaannya, mengapa 

harus bahasa Inggris? Kenapa bukan bahasa Belanda, bangsa yang dinilai mempunyai rekam 

jejak yang cukup populer di era penjajahan pada abad ke-16? Atau kenapa juga bukan bahasa 

Indonesia sendiri, bahasa yang menurut dunia diluar sana merupakan bahasa yang cukup 

mudah untuk dipelajari? Usut punya usut, bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa tertua 

yang ada di dunia dan berasal dari dataran Britania yang muncul sekitar abad ke-8.  Selain 

merupakan bahasa tertua, bahasa Inggris menurut tim riset gabungan dari Havard University 

dan Google, memiliki kosa kata dengan total jumlah sebanyak 1.022.000 kata dan mungkin 

akan terus bertambah. Jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, tentunya hal ini sangat 

kontras. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, jumlah entri dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke 4 (empat) hanyalah sebesar 82.000 kata.  

Belum rampung membahas tentang kepopuleran bahasa Inggris, bahasa Mandarin 

(yang berasal dari Negeri Tirai Bambu) digadang-gadang akan menyusul bahasa Inggris 

sebagai bahasa Internasional di urutan ke-2. Pesatnya perkembangan teknologi yang  

 

 
 

mungkin menjadi salah satu alasan bahwa pasar China akan to the moon. Menurut data dari 

Centre for Economics and Business Research (CEBR) dalam riset terbarunya, diprediksi pada 

tahun 2028, ekonomi China akan mengalahkan negara super power Amerika Serujat.   

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan, "Di bawah perintah Presiden 

Joko Widodo, bahwa Indonesia harus memberikan ruang sebesar-besarnya kepada semua 

negara.  Kita tidak hanya mencondong ke satu negara, tetapi semua negara kita berikan tempat 

yang sama, selama dia memenuhi peraturan perundangan [Indonesia],". Ini diungkapkan pada 

konferensi pers, Rabu (27/10/2021). Jika dilihat dari sektor pertumbuhan ekonomi nasional, 

hal ini tentunya sangat memiliki banyak manfaat. seperti; menambah devisa negara, 
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meningkatkan  hubungan bilateral, dan terciptanya banyak lapangan pekerjaan.   

Tetapi, kenikmatan inilah yang justru secara tidak langsung semakin mendesak  

keberlangsungan hidup bahasa asli bangsa kita. Ditambah lagi, banyak anak muda Indonesia 

sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa asing di dalam berkomunikasi. Sayangnya 

penggunaan bahasa daerah yang sebagai bahasa ibu kita malah dianggap sesuatu yang “kuno” 

atau mungkin yang sekarang baru menjadi trending yang digandrungi anak muda Indonesia 

khususnya di kota-kota besar adalah trend Bahasa Jaksel, yang dimana trend ini  

menggabungkan atau menyelipkan bahasa asing, untuk berkomunikasi secara lisan maupun  

tulisan.  

 
 Contoh penggunaan bahasa Jaksel 

 

Sebagian anak muda Indonesia, khususnya di belahan pulau Jawa, jika berkomunikasi 

dengan bahasa ibu mereka (yaitu bahasa Jawa) akan dengan mudah menggunakan bahasa ibu 

mereka. Tetapi bahasa Jawa yang dimaksud adalah bahasa Jawa Ngoko atau bahasa Jawa 

”kasar”. Bahasa jawa Ngoko biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan usia 

sepantaran mereka (seperti dengan teman sepermainan di kampung). Tetapi, jika bahasa jawa 

jenis ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari mereka, tentunya 

akan dianggap kurang tepat. Untuk itu di dalam bahasa Jawa ada tingkatan lebih tinggi dari 

bahasa Jawa Ngoko, yaitu bahasa Jawa Krama. Tetapi pertanyaannya, apakah semua anak 

muda khususnya di pulau Jawa bisa menggunakan bahasa Jawa Krama dengan baik dan 

benar ?  

Ketika kita menganggap hal ini sebagai bencana, atau bahkan suatu ancaman yang 

nyata, artinya kita sadar akan kelangsungan hidup kebudayaan bahasa ibu kita. Bahkan 

sekarang, banyak orang-orang dari luar negeri berbondong-bondong ke Indonesia untuk 

sekadar mempelajari budaya kita, salah satunya bahasa Indonesia atau daerah. Jangan sampai 

hal ini nantinya menjadi momok baru yang justru menjadi boomerang bagi kita. Bisa jadi, nanti 

kita yang malah akan belajar budaya kita sendiri dari mereka. Pepatah Jawa mengatakan 

“Wong Jowo Ojo Nganti Ilang Jowone”, yang artinya jangan sampai kita bangsa Indonesia 

malah kehilangan indentitas kita sendiri. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia 

kelak, sudah seharusnya kita, sebagai anak muda Indonesia, tetap menjunjung tinggi dan 

bangga  akan identitas yang kita miliki salah satunya bahasa ibu. Terakhir, penulis lewat tulisan 

ini mewakili anak muda Indonesia yang akan tetap menganggap bahwa Lokal Pride adalah 

harga mati. 
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GENERASI MUDA DAN MASA DEPAN BAHASA DAERAH SEBAGAI 

BAHASA IBU 

 
Muhammad Syaman 

 

 

 

 

 

 
 

         Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali diucapkan dan dipahami oleh seseorang 

secara alamiah sejak kecil. Bahasa ibulah yang menjadi salah satu identitas kebudayaan 

seseorang. Bahasa ibulah yang dituturkan oleh seseorang tanpa berpikir berkali-kali cara 

mengucapkannya sehingga seolah sudah menjadi satu dengan diri orang tersebut. Bahasa ibu 

membuat individu satu dengan lainnya saling mengenali dan saling berkomunikasi dan menjadi 

media untuk memahami lingkungan sosial di sekitarnya. Perlu kita ketahui, bahasa ibu tidak 

merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. 

         Bahasa ibu adalah bahasa yang dipahami seseorang saat dirinya pertama kali mengenal 

dan memahami bahasa. Artinya, bahasa yang dipahami dan diucapkan pertama kali oleh 

seseorang itulah yang menjadi bahasa ibu orang tersebut.  Misalnya, seseorang yang terlahir di 

lingkungan masyarakat Aceh, bahasa ibunya adalah bahasa Aceh karena bahasa yang pertama 

kali dipahami dan diucapkan adalah bahasa Aceh. Begitupun dengan etnis ataupun suku 

lainnya di Indonesia. Sama halnya dengan bahasa Aceh, bahasa Indonesia pun dapat menjadi 

bahasa ibu seseorang bilamana individu tersebut pertama kali mengenal bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pertama yang dipahaminya. Jadi, tidak ada batasan atau keharusan untuk 

menjadikan bahasa tertentu sebagai bahasa ibu seseorang karena memang prosesnya tidak 

dapat lepas dan dipisahkan dari situasi lingkungan dan budaya tempat seseorang belajar bahasa 

pertama kali. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas suatu etnis 

ataupun suku bangsa akan tampak pada bahasa yang digunakan masyarakat di dalamnya atau 

dalam istilah linguistic biasa disebut sebagai penutur. 

 Lalu bagaimana dengan bahasa daerah? Bahasa daerah menjadi ciri khas suatu tempat 

atau suku, yang dapat berperan sebagai icon Indonesia yang bhineka karena memiliki beratus 

suku dan bahasa.  

 

Apakah penting bagi generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah? 

 
     Generasi muda adalah tolok ukur sebuah generasi baru yang akan datang karena generasi 

inilah yang memiliki peranan penting bagi kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, bahasa daerah 
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tidak boleh luntur atau hilang karena bahasa daerah adalah warisan budaya lokal yang harus 

tetap dilestarikan, terutama bagi generasi muda sebagai pilar utama bangsa Indonesia. Ada 

beberapa alasan mengapa generasi muda harus melestarikan bahasa daerah. 

 

1.  Bahasa daerah menumbuhkan rasa nasionalisme 

Bermacam-macam bahasa daerah di Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki 

warisan budaya lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan demikian hal ini dapat 

mendorong kita agar lebih mencintai tanah air Indonesia. 

2.  Bahasa darerah adalah media komunikasi 

Bahasa daerah dapat menjadi alat komunikasi dalam ranah keluarga atau masyarakat yang 

memiliki latar belakang kedaerahan yang sama. Hal ini dapat mempererat hubungan antara 

satu dengan lainnya. 

3.  Bahasa daerah merupakan identitas kedaerahan 

Ketika kita menggunakan bahasa daerah, kita lebih mudah menunjukkan identitas diri kita 

kepada orang lain. Identitas kedaerahan juga menggambarkan karakteristik dan watak yang 

dimiliki oleh seseorang. 

  

 Di zaman modern ini, kebudayaan asing dan bahasa asing telah merasuki generasi muda. 

Jika hal ini tidak diikuti dengan upaya pelestarian kebudayaan dan bahasa daerah, maka 

Indonesia akan mengalami penurunan jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia. 

Kekhawatiran ini yang harus kita pikirkan agar kita selalu berupaya untuk melestarikan bahasa 

daerah.  

 Sebagian masyarakat Indonesia sulit memahami mengapa bahasa daerah harus 

dilestarikan. Di dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai media pembelajaran 

dan karenanya dianggap telah memarjinalisasi bahasa daerah sebagai bahasa kelas dua. Bahasa 

daerah bahkan dipersepsikan sebagai bahasa yang ketinggalan zaman karena tidak dapat 

digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Akibatnya, banyak generasi muda yang 

meninggalkan bahasa daerahnya, sehingga lama kelamaan menjadi punah karena tidak ada 

penuturnya lagi. 

 Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama sebagai generasi muda untuk melestarikan bahasa 

daerah agar masa depan bahasa daerah sebagai bahasa ibu akan terus terjaga. Punahnya suatu 

bahasa akan disertai dengan hilangnya kearifan lokal sebuah daerah.  
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MENILIK UPAYA REVITALISASI BAHASA DAERAH  
 

Ni Putu Meira Purnama Yanti  

 

Bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga 

kelestariannya. Jumlah bahasa daerah sangat banyak, tetapi tentu tidak semua bahasa daerah 

terjaga kelestariannya. Hal itu menegaskan bahwa masih terdapat bahasa daerah yang terancam 

punah atau bahkan sudah mengalami kepunahan. Berdasarkan informasi dari UNESCO, dalam 

kurun 30 tahun terakhir, sudah ada 200 bahasa daerah yang mengalami kepunahan dan 607 

bahasa dalam fase tidak aman. Sementara itu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia. Dari jumlah 

tersebut, hanya 12 bahasa yang aktif digunakan, sedangkan ada 625 bahasa yang perlu diuji 

vitalitasnya.  

       Persebaran bahasa daerah di setiap provinsi di Indonesia, berdasarkan data sampai dengan 

tahun 2019, dapat diuraikan bahwa persebaran bahasa daerah di Indonesia secara umum 

semakin ke timur semakin banyak ragam bahasa daerahnya (lihat peta sebaran bahasa daerah 

di tiap provinsi). Provinsi yang paling banyak memiliki ragam bahasa daerah adalah Provinsi 

Papua, yaitu sebanyak 326 ragam bahasa daerah. Sementara itu, provinsi yang memiliki ragam 

bahasa paling sedikit adalah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau yang 

masing-masing hanya terdapat 1 bahasa daerah. Hasil validasi vitalitas bahasa daerah pada 

tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

menunjukkan bahwa dari 98 bahasa daerah yang telah divalidasi vitalitasnya, sebanyak 37% 

berstatus aman, 19% stabil tetapi terancam punah, 3% mengalami kemunduran, 25% terancam 

punah, 5% kritis, dan 11% sudah punah. Bahasa daerah yang masih berstatus aman memang 

memiliki nilai persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan status yang lain. Namun, 

jika diamati, jumlah ini relatif kecil karena sebesar 52% atau setara dengan 51 bahasa daerah 

yang tersebar di berbagai daerah statusnya merujuk pada kepunahan yang artinya bahasa-

bahasa daerah tersebut perlu ditindaklanjuti lebih jauh agar tidak menjadi punah. 

 

 

Gambar 1 Persentase Vitalitas Bahasa Daerah Tahun 2019 

 

       Bahasa daerah dianggap terancam punah apabila penuturnya yang berumur 20 tahun ke 

atas berjumlah sedikit, sedangkan generasi tua tidak berbicara menggunakan bahasa tersebut 

kepada anak-anaknya atau lingkungan mereka sendiri (Sabililah, 2021). Tondo (2009) 

menyebutkan bahwa terdapat 10 faktor penyebab kepunahan bahasa daerah, di antaranya, 
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adalah pengaruh bahasa mayoritas di lingkungan yang menggunakan bahasa daerah, kondisi 

masyarakat penuturnya yang bilingual atau bahkan multilingual, globalisasi, migrasi penduduk 

keluar daerah, perkawinan antaretnik, bencana alam dan musibah, kurangnya penghargaan dan 

kebanggan atas bahasa daerah oleh penuturnya, kurangnya intensitas komunikasi 

menggunakan bahasa daerah, serta faktor ekonomi. Selain itu, penggunaan bahasa daerah 

dianggap kampungan, tidak modern, tidak intelek, tidak gaya, serta tidak mengikuti tren. Faktor 

lainnya adalah mereka tidak paham lagi berbahasa daerah karena bahasa itu memang sudah 

jarang, bahkan hampir tidak pernah digunakan lagi dalam berbagai aktivitas nonformal atau 

keseharian di rumah atau daerah yang bersangkutan. Dalam menyikapi fenomena ancaman 

kepunahan tersebut, diperlukan adanya upaya revitalisasi.  

       Revitalisasi dimaknai sebagai ‘proses, cara, perbuatan menghidupkan kembali’ suatu hal 

yang sebelumnya kurang berdaya. Revitalisasi bahasa daerah didefinisikan sebagai upaya 

untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah yang kondisinya kian terancam punah. 

Revitalisasi juga sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya hidup 

bahasa daerah. Peningkatan daya hidup bahasa daerah terdiri atas upaya pengembangan dan 

pelindungan bahasa sekaligus pembinaan penutur bahasa. Menurut Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2022), tujuan akhir dari 

revitalisasi bahasa daerah adalah para penutur muda akan menjadi penutur aktif bahasa daerah 

dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh suka cita melalui media yang disukai; menjaga 

kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah; menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan 

bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya; serta menemukan fungsi 

dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Upaya revitalisasi bahasa daerah tentu 

membutuhkan peran serta dari berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

maupun generasi muda.  

       Pemerintah pusat, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menyelenggarakan 

Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah dengan menyasar 

para generasi muda. Festival tunas bahasa ibu merupakan media apresiasi kepada para peserta 

program revitalisasi bahasa daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari sekolah atau 

komunitas belajar di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, serta provinsi. Dalam 

implementasinya, festival ini melibatkan partisipasi guru pendamping, pegiat bahasa daerah, 

serta pemerintah daerah. Terdapat tujuh macam kegiatan yang dapat diikuti dalam FTBI, di 

antaranya, adalah membaca dan menulis aksara daerah; menulis cerita pendek; membaca dan 

menulis puisi; mendongeng; pidato; tembang tradisi; serta komedi tunggal. Upaya lain yang 

telah dilakukan pemerintah pusat dalam merevitalisasi bahasa daerah adalah melalui 

pelaksanaan gelar wicara yang membahas topik-topik seperti bahasa daerah sebagai potensi 

pemajuan bangsa Indonesia; pemajuan budaya dalam konstelasi sejarah bangsa Indonesia; 

peran lembaga adat dalam pelestarian bahasa daerah; serta peran pemerintah daerah dalam 

pengembangan dan pelindungan bahasa daerah. Pemerintah pusat juga menetapkan kebijakan 

perlindungan bahasa daerah melalui Pasal 32 ayat 2 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003. Pasal 32 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan 

memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, sedangkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan penggunaan bahasa daerah diatur sebagai pelengkap 

penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di 

Indonesia. Negara, dalam hal ini, pemerintah pusat memberi kesempatan dan keleluasaan 

kepada masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan, serta menggunakan bahasa daerah 

sebagai bagian dari kebudayaan masing-masing dan dalam rangka menciptakan pendidikan 

nasional yang berkualitas.  

       Pemerintah daerah yang merujuk pada gubernur dan wakil gubernur bekerja sama dengan 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di tingkat daerah serta berbagai komunitas dan 
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pegiat literasi lainnya telah melakukan program pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah, 

di antaranya, adalah peluncuran aplikasi abrakadabra, kamus bahasa daerah, bulan bahasa 

daerah, serta penetapan hari berbahasa daerah. Aplikasi Abrakadabra merupakan aplikasi 

belajar bahasa krama dengan gambar interaktif. Aplikasi ini sebagai hasil output dari 

mahasiswa prodi ilmu komputer Universitas Brawijaya dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa di 

bidang Pengabdian Masyarakat. Aplikasi ini menjadikan bahasa Jawa semakin terkenal di 

kalangan masyarakat. Kamus bahasa daerah juga merupakan salah satu upaya 

pendokumentasian bahasa daerah dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa kamus bahasa 

daerah yang telah ditetapkan, di antaranya, adalah kamus wiki basa Bali yang dapat digunakan 

sebagai ensiklopedi bahasa dan budaya Bali; kamus bahasa Jawa Indonesia yang menyimpan 

puluhan ribu kata dan istilah dalam bahasa Jawa beserta maknanya serta menyediakan kuis 

seru untuk melatih pemahaman bahasa Jawa; kamus Sunda–Indonesia dengan fitur kosakata 

dan kalimat berbahasa Sunda; penerjemahan bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia; dan 

percakapan menggunakan bahasa Sunda. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan 

bulan bahasa daerah, seperti halnya Pemerintah Provinsi Bali yang rutin mengadakan bulan 

bahasa Bali setiap bulan Februari. Rangkaian kegiatan bulan bahasa Bali tersebut berupa 

workshop menulis aksara Bali di komputer, seminar bahasa, sastra, dan aksara Bali dengan 

topik “Usadha Toya”, lomba menulis aksara Bali, membaca aksara Bali, pidato bahasa Bali, 

bercerita bahasa Bali, serta debat berbahasa Bali. Selain itu, pemerintah daerah Bali khususnya 

telah menetapkan hari Kamis sebagai hari pemakaian busana adat Bali sekaligus penggunaan 

bahasa Bali di ruang publik.  

       Segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah sudah sangat baik dalam merevitalisasi bahasa daerah. Namun, hal ini tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab generasi muda 

untuk turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pelestarian dan pemertahanan vitalitas 

bahasa daerah. Generasi muda bekerja sama dengan pemerintah daerah, pihak balai bahasa di 

daerah, duta bahasa di daerah, serta komunitas pegiat literasi daerah dapat bekerja sama dalam 

meluncurkan aplikasi digital pembelajaran bahasa daerah berupa aplikasi “Cakap Berbahasa 

Daerah” yang terdiri atas beberapa fitur, di antaranya, adalah kamus bahasa daerah, SKIBDA 

(senarai kata dan istilah bahasa daerah), pustaka daerah (senarai sumber literasi yang 

menggunakan bahasa daerah), KBD (kuis bahasa daerah), serta warta bahasa daerah (senarai 

berita berbahasa daerah). Aplikasi ini tidak hanya sebagai wadah pembelajaran dan 

pemahaman, tetapi juga sebagai wujud kepedulian akan pentingnya penggunaan bahasa daerah 

dalam kehidupan sehari-hari sekaligus pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah sebagai 

bagian dari kebudayaan nasional. Kemudian, generasi muda juga dapat melakukan kegiatan 

“Gelora Bahasa Daerah” yang meliputi balas pantun, gali bahasa daerah, tiksada (tiktok bahasa 

daerah), serta festival cinta bahasa daerah. Kegiatan berupa balas pantun dan gali bahasa ini 

dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Generasi muda dapat membuat 

unggahan yang berisi sampiran pantun dengan topik tertentu menggunakan bahasa daerah. 

Unggahan tersebut selanjutnya dapat diunggah di Instagram disertai dengan takarir yang 

seakan mengajak para pengguna Instagram untuk melengkapi pantun tersebut melalui kolom 

komentar. Sementara itu, terkait kegiatan “Gali Bahasa Daerah”, generasi muda juga dapat 

membuat unggahan di Instagram yang berisi senarai kosakata bahasa daerah beserta maknanya 

atau bahkan percakapan singkat yang menggunakan kosakata tersebut. Kegiatan “Gali Bahasa” 

ini dapat dibuat dalam bentuk gambar atau bahkan video. Tiksada (tiktok bahasa daerah) 

merujuk pada pemanfaatan aplikasi tiktok untuk penyebarluasan penggunaan bahasa daerah. 

Kegiatan yang bisa dilakukan pada Tiksada berupa pemaparan istilah-istilah tertentu dalam 

bahasa daerah, tebak kata dalam bahasa daerah, padanan istilah bahasa gaul dengan bahasa 

daerah, susun kalimat berbahasa daerah, sedangkan Festival Cinta Bahasa Daerah mengarah 

pada pelaksanaan workshop maupun lomba-lomba, seperti workshop pemanfaatan aplikasi 
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digital untuk pemertahanan bahasa daerah; workshop penerjemahan buku cerita berbahasa 

Indonesia maupun bahasa asing ke dalam bahasa daerah; workshop metode pengajaran bahasa 

daerah di unit sekolah dan perguruan tinggi; lomba vlog, poster digital, monolog, film 

dokumenter, iklan layanan masyarakat, serta cipta lagu berbahasa daerah. Beberapa program 

tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pemerintah dalam merevitalisasi bahasa 

daerah dan menggerakkan minat masyarakat untuk mulai menggunakan, bahkan mencintai 

bahasa daerahnya karena bahasa daerah merupakan bahasa ibu, bahasa kearifan lokal, serta 

kekayaan budaya bangsa Indonesia. 

 

 

#CintaiBudayaIndonesia #TebarSemarakBerbahasaDaerah 

#GenerasiMudaKerenDenganBahasaDaerah 
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BAHASA DAERAH, MEDIA SOSIAL, DAN REPRODUKSI BUDAYA 

 
Nurvita Wijayanti 

 

Masyarakat suku Jawa, Batak, Melayu akan lebih tertarik dengan Bahasa ala Jaksel yang 

menggunakan metode alih bahasa menggabungkan bahasa Indonesia gaul ala Jakarta dan 

bahasa Inggris. Masyarakat Bali, Madura, Sulawesi akan lebih sering menggunakan ekspresi 

bahagia, terkejut, dan terima kasih dalam Bahasa Korea seperti Gomawo dan Daebak. 

Sementara warga pesisir akan terpikat dengan anime dan manga beserta ekspresi-ekspresi 

bahasa yang ditawarkan seperti Sugoi. Lalu bagaimana dengan budaya dan bahasa mereka 

sendiri?  

Beberapa pemikiran menyimpulkan bahasa daerah mulai ditinggalkan sebab bahasa 

daerah tidak menarik lagi bagi generasi muda (Qurtuby: 2020). Ambarita (2019) menyebutkan 

tiga faktor penyebab bahasa daerah banyak ditinggalkan, yaitu faktor ekonomi (kondisi 

masyarakat yang mencari pekerjaan ke luar kota), faktor disorientasi kurikulum pendidikan 

yang hanya menampilkan bahasa daerah sebagai muatan lokal atau mata pelajaran pilihan, dan 

faktor sosialisasi dalam keluarga (keluarga tidak lagi mengenalkan bahasa daerah ke anak-

anak). Sampai sejauh ini, pembahasan bahwa bahasa daerah harus masuk menjadi mata 

pelajaran wajib masih berupa wacana. Jika dapat terealisasi menjadi mata pelajaran wajib pun 

belum tentu hasilnya menjadi maksimal. Padahal, sebaiknya bahasa daerah dijadikan mata 

pelajaran wajib sehingga tidak akan dinomorduakan (Qurtuby: 2020). Harus ada upaya efektif 

dan efisien dalam upaya pengenalan kembali bahasa daerah yang hampir ditinggalkan oleh 

generasi muda milenial dan generasi Z.   

Era globalisasi di generasi millenial dan Z ditandai dengan menjamurnya platform 

aplikasi media sosial yang hingga saat ini masyarakat dapat menggunakannya baik secara aktif 

maupun pasif. Hal ini kemudian berkembang ke ranah platform aplikasi video ternama yaitu 

YouTube yang menjanjikan bayaran jika masyakat umum dapat membuat video kreatif, dan 

mendapatkan jumlah penonton yang banyak. Hal ini lantas membuat masyarakat umum 

berminat untuk mencari peluang. Sehingga, munculah istilah YouTuber, Influencer, Content 

Creator, Video Creator, Selebgram dan lain-lain yang didominasi oleh masyarakat yang 

menggunakan bahasa campur. Miris. Harapan untuk bahasa daerah dapat bergabung di jagad 

dunia maya cukup tipis.  

 

Beberapa masyarakat umum dengan sangat kreatif mengunggah konten video yang 

kaya akan pengenalan bahasa daerah, yaitu akun Instagram dengan nama Bunga Salsabila dan 

pengisi konten YouTube bernama Cak Dave dalam akunnya Londokampung. Dua kreator ini 

menarik perhatian penulis karena tema-tema yang mereka sampaikan tidak lepas dari 

penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah yang kental. Saat banyak generasi millenial 

dan Z berbondong mencari kiblat bahasa gaul, dua kreator konten ini justru bangga dengan 

kedaerahan mereka.  

Bunga Salsabila merupakan remaja tanggung usia belasan yang sangat fasih 

menggunakan bahasa krama alus maupun ngoko (contoh tingkat tutur kata dalam bahasa Jawa) 

ketika mengenalkan makanan daerah yang sedang ia nikmati. Beberapa kosakata dalam bahasa 

Jawa fasih dilafalkannya, mengingat tidak banyak lagi remaja Jawa yang masih mahir 

menggunakan kosakata bahasa Jawa. Respon dari pengikut Bunga Salsabila pun sangat baik, 

terlihat dari komentar mereka yang mengatakan bahwa mereka senang, terhibur, dan wawasan 

pengetahuan akan bahasa Jawa menjadi bertambah.  
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Akun Instagram Bunga Salsabila 

Cak Dave, kelahiran Autralia, sudah terlanjur jatuh hati dengan bahasa Malangan 

sehingga lewat kanal videonya, Cak Dave banyak mengenalkan ragam bahasa Malang sambil 

menjelajah Kota Malang dan sekitarnya dengan cara mengerjai orang-orang sekitar dengan 

pura-pura sebagai bule yang tidak tahu bahasa Jawa. Kontennya menarik minat jutaan penonton 

yang merupakan pengikut Cak Dave di konten YouTube-nya.  

 

 

Akun YouTube Cak Dave 

 Hal yang dilakukan Bunga Salsabila dan Cak Dave merupakan bentuk dari perilaku 

reproduksi budaya yang diusung oleh Bourdieu (2012). Pelestarian budaya dari generasi ke 

generasi pada akhirnya dilakukan dengan menyesuaikan perilaku generasi yang menjadi target 

dalam hal penanaman kembali nilai-nilai kearifan bahasa daerah. Jumlah pengikut Bunga 

Salsabila dan Cak Dave dapat dipastikan bukan hanya dari kalangan berbahasa Jawa, namun 

juga berasal dari daerah lain. Namun, hal ini merupakan kesempatan bagi Bunga Salsabila dan 

Cak Dave untuk menanamkan nilai kearifan bahasa lokal sehingga pengikut mereka terbiasa 

dengan ekspresi-ekspresi bahasa daerah yang digunakan.  

Pada akhirnya, bahasa Jawa sebagai bahasa daerah akan terjaga kelestariannya dengan 

cara ‘numpang’ di konten kreatif sehingga tereproduksi kembali bahasa yang memang 

seharusnya melekat dari generasi ke generasi. Jika dua kreator konten ini dapat menyukseskan 
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pelestarian bahasa Jawa, penulis yakin para pemerhati bahasa daerah lainnya akan menyusul 

kesuksesan ini sehingga bahasa daerah yang diperkenalkan pertama kali melalui bahasa ibu 

dapat terus lestari dan selaras berdampingan dengan bahasa nasional dan bahasa asing.  
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JANGAN BERLAGAK SEBAGAI KORBAN, KEPUNAHAN 

BAHASA TERJADI KARENA GENGSI DAN EGOIS KITA SENDIRI 

 
Renhard Saupia  

 

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 700-an bahasa dan menempati posisi sebagai negara 

dengan keberagaman bahasa terbanyak nomor dua di dunia setelah Papua Nugini (Eberhard, 

Simons & Fennig 2021). Posisi ini secara langsung menunjukkan bahwa negara kita kaya akan 

keberagaman wicara. Sayangnya, dibandingkan Papua Nugini yang memiliki 36% bahasa 

yang hampir punah, bahasa yang terancam punah di Indonesia malah mencapai 62%. Angka 

untuk bahasa yang hampir punah ini cukup fantastis karena berkisar sekitar 400-an lebih (lihat 

gambar di bawah ini). Hal ini lantas menjadi pertanyaan kenapa bisa demikian?  

 

Sejak melakukan survei bahasa tahun 2019 di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Nusa 

Tenggar Timur (NTT), dan Maluku. Saya menemukan bahwa di Indonesia ini banyak pihak 

saling melempar tanggung jawab terkait pergeseran dan kepunahan bahasa serta usaha 

pelestariannya. Komunitas bahasa selalu menganggap mereka berusaha tetapi tidak ada respon 

pasti dari pemerintah. Pemerintah merasa sudah melakukan usaha pelestarian namun 

masyarakat penutur memiliki respon yang kurang. Lembaga swasta merasa sudah melakukan 

pengembangan namun banyak terkendala dana. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas 

merasa sudah banyak membuat penelitian dan pengembangan namun belum ada perubahan 

yang signifikan di tengah penutur. 

Sayangnya baik penutur bahasa maupun praktisi bahasa cenderung melihat hal ini dengan 

kacamata bajak laut.  

Sebagai penutur bahasa jangan gengsi!  

Jika kita melihat di sekitar kita, semua masyarakat perkotaan berbondong-bondong untuk 

berbahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Sementara itu, masyarakat pedesaan ramai-ramai 

belajar Bahasa Indonesia. Dalam kehidupan pribadi saya, ketika kecil tamu datang selalu 

mengucapkan, “Kalwedo”1,( 1 Salam khas bahasa Leti yang bisa berarti; selamat datang, permisi, atau salam 

damai.) menginjak sekolah menengah saya lebih sering mendengar “syalom”, dan ketika 

bekerja lebih banyak dengar orang menyebut, “Selamat pagi” atau “Permisi”. Lebih ironisnya 

lagi orang Jakarta Selatan (tempat tinggal saya sekarang) lebih sering bilang, “good morning”, 
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“hello”, atau “how are you?” Situasi seperti ini secara tidak langsung memaksa kita (termasuk 

saya) untuk beradaptasi bahkan tak jarang malu ketika rekan berbicara keminggris dan kita 

berbahasa Indonesia dengan logat daerah.  

Ini sangat menantang, mengingat perubahan teknologi yang kian cepat. Mereka yang tidak 

menyesuaikan diri akan dianggap kolot, gaptek, dan bodoh. Bahkan dalam pertemuan saya 

dengan beberapa tokoh masyarakat, ketika berdiskusi mengenai bahasa mereka secara internal, 

mereka cenderung menggunakan Bahasa Indonesia dengan campuran bahasa Inggris di 

dalamnya. Umumnya mereka beralasan, “supaya lebih gampang dipahami.” Namun, saya tahu 

bahwa itu untuk menunjukkan bahwa ia (pembicara) pintar berbahasa asing.  

Orang tua dari banyak penutur bahasa pun cenderung berbahasa Indonesia dengan anak-anak 

di rumah. Mereka cenderung menggunakan alasan, “Biar gampang belajar di sekolah dan tidak 

susah ketika berkomunikasi di tempat kerja”. Sayangnya mereka lupa bahwa kecenderungan 

berkomunikasi dengan bahasa lain bisa membuat anak menjadi penutur yang pasif sehingga 

kelak bahasa tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya  

Ya, gengsi perlu dijaga, kestabilan ekonomi perlu berkembang. Tetapi menukar identitas diri 

(bahasa) dengan gengsi dan uang sama dengan menjual diri untuk makan sehari.  

Sebagai Akademisi dan Praktisi bahasa jangan egois!  

Saya sudah mengikuti beberapa konferensi seperti Konferensi Tahunan Linguistik Atma Jaya 

(KOLITA) dan Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI).  

Selain itu, meghadiri banyak sekali kegiatan-kegiatan kebahasaan baik yang dilakukan oleh 

lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.  

Benang merah yang saya tarik secara “liar” dari kegiatan-kegiatan besar ini adalah 

untuk meningkatkan gengsi. Para peneliti bahasa (Linguis) selalu lincah dan bersih dalam 

mempresentasikan hasil penelitian bahasa. Lembaga-lembaga riset pun cukup gigih dalam 

menonjolkan program serta misi dalam bahasa. Organisasi donatur (termasuk pemerintah) 

pun cukup rapih dalam mempresentasikan nilai uang yang dikeluarkan untuk studi dan 

pengembangan bahasa daerah.  

Pertanyaanya, seberapa besar komunitas bahasa tempat Anda melakukan riset, menanamkan 

program pengembangan, serta “menghamburkan dana” berhasil?  

Dalam beberapa survei saya telah menemukan hasil penelitian yang bergengsi namun 

masyarakat tidak dibangun. Saya pun melihat banyak ahli bahasa yang berusaha untuk 

mengembangkan tetapi buku tidak dipakai dan ditolak komunitas. Lembaga swasta yang 

berusaha untuk membuat buku dan berakhir di lemari karena kontroversi. Program pemerintah 

yang hanya berjalan setahun dan jongkok di tengah jalan, kemudian redup. Kenapa demikian?  

 

1. Para peneliti bahasa baik yang lokal, regional, maupun global bisanya cuma datang, 

rekam cerita dan wordlist, kerjakan penelitian, dapat dana, dan sanjungan dari universitas, 

donatur, lalu pergi. 

2. Lembaga swasta datang dengan ideologi, visi, misi, dan program sendiri di tengah 

masyarakat. Menawarkan program meminta (baca: memaksakan) komunitas untuk terlibat 

dan ketika program selesai mereka pun pergi.  

3. Sementara program pemerintah terlihat seperti permainan petak umpet. Bahasa mana yang 

dilihat itu yang dipilih untuk menjalankan program pengembangan. Berhasil tidak berhasil 

bukan menjadi pilihan.  

4. Donatur program hanya mau melihat foto, dan testimony “indah” saja dari komunitas. 

Tidak mau tahu apakah program atau riset yang dibiayai bisa bertahan dan berlanjut ketika 

pendanaan berakhir.  
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Saya tau beberapa orang akan berkata, “`Tapi, kan, negara kita multi bahasa”. Satu 

orang bisa sekaligus bahasa Inggris, Indonesia, dan daerah. Namun kenyataanya, ketika 

seseorang menggunakan lebih dari satu bahasa, ia cenderung mengabaikan bahasa yang 

memiliki “nilai jual” sedikit. 
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LINGUISTIK HISTORIS DAN BAHASA IBU: SEBUAH TANTANGAN 

GENERASI MUDA 

 
Salehudin 

 

Semangat memperingati Hari Bahasa Ibu adalah semangat mencegah bahasa-bahasa di 

dunia dari kepunahan. Rafiqul Islam, seorang kerabat demonstran yang meninggal karena 

memperjuangkan bahasa Bangla, mengusulkan agar PBB mengambil langkah untuk 

melestarikan semua bahasa di dunia dan mencegahnya dari kepunahan. Di Indonesia 

kehilangan bahasa bukan isapan jempol. Ketua Harian Komisi Nasional UNESCO untuk 

Indonesia menuturkan dua sampai tiga bahasa ibu di Papua hilang setiap tahunnya (Kompas, 

2019). 

Bahasa adalah sendi fundamental budaya. Menurut Memed Sastrahadiprawira (2005) 

sebuah etnisitas (een volk) didefinisikan oleh bahasa. Apakah mungkin mengenali kebudayaan 

sendiri jika bahasa leluhur, bahasa ibu, tidak dipahami dengan baik sehingga sudah tidak 

dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari. Bagaimana pula dapat memahami keragaman 

budaya Indonesia jika kian hari kian banyak bahasa ibu di Indonesia yang punah. 

 Salah satu penyebab berkurangnya penutur bahasa daerah (khususnya Sunda dan Jawa) 

adalah ketakutan dari kesalahan berbahasa. Masyarakat pengguna bahasa daerah (terutama 

bahasa daerah yang memiliki stratifikasi sosial) sering kali merasa tidak bisa membedakan 

mana bahasa untuk diri sendiri, untuk orang tua, dan sebaya. Undak-usuk dalam bahasa Sunda 

atau unggah-ungguh dalam bahasa Jawa kerap menjadi batu sandungan bagi penggunanya. 

Orang tua yang takut salah dalam menggunakan bahasa daerah lebih memilih mendidik anak 

menggunakan bahasa Indonesia karena cenderung terhindar dari kesalahan undak-usuk bahasa. 

Setidaknya begitulah temuan M. Suryadi (2017). Ia mencatat lemahnya peran keluarga dan 

masyarakat dalam pewarisan bahasa Jawa standar akibat dari maraknya tuturan bahasa 

Indonesia dalam berbahasa Jawa.  

 Bahasa Sunda tidak jauh berbeda dengan bahasa Jawa, menurut Ajip (2016) sudah sejak 

lama bahasa Sunda dianggap bahasa kelas tiga (yang pertama bahasa asing, yang kedua bahasa 

Indonesia). Perlu ada upaya agar bahasa daerah menjadi menarik, salah satunya dengan 

periodisasi bahasa daerah. Linguistik historis dengan luaran berupa periodisasi bahasa akan 

menuntun masyarakat tidak hanya tahu undak-usuk bahasa tapi lebih jauh hingga pengetahuan 

tentang sejarah bahasa. Masyarakat akan menilai sendiri kehadiran setiap varian dalam setiap 

periode termasuk undak-usuk. Periodisasi bahasa akan menggambarkan bahwa bahasa bersifat 

dinamis, bahwa undak-usuk bahasa merupakan bentuk dari kemampuan budaya beradaptasi 

secara kreatif.  

Selama ini masyarakat hanya diberi pengetahuan tentang undak-usuk bahasa tanpa 

diberi kesempatan lebih jauh untuk mengetahui bagaimana perubahan bahasa, latar belakang 

perubahan, dan gambaran secara umum tiap periode bahasa. Masyarakat hanya ditugasi untuk 

menghafal, yang kerap mudah dilupakan, tanpa diberi ruang kesadaran untuk mengagumi 

fenomena perubahan bahasa. 
Dengan periodisasi bahasa daerah, setiap bahasa diberi kesempatan untuk menemukan 

hubungan pertalian dengan bahasa lain dan faktor yang mempengaruhinya. Periodisasi bahasa 

daerah menjadi semacam garis tengah bagi bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

nasional. Kekhawatiran bahasa daerah mencemari proses belajar bahasa Indonesia, maupun 

sebaliknya, akan terpatahkan oleh gambaran hubungan keduanya pada masa silam. Hubungan 

antar-bahasa bukan ancaman, melainkan fakta sejarah dan fakta kebudayaan.  

Jika periodisasi bahasa tiap daerah telah terekam dengan baik, besar kemungkinan, akan 

menggambarkan perkembangan dan akulturasi antar bahasa yang diwarnai benturan, 

pertentangan, pertautan, atau berkelindan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain sehingga 
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berujung pada proto bahasa. Pada titik tertentu, periodisasi bahasa bisa saja memperlihatkan 

pertemuan dari setiap bahasa nusantara.  

Kerja periodisasi bahasa memerlukan berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan 

manusia sebagai pengguna bahasa dan, tentu saja, disiplin linguistik itu sendiri. Misalnya, 

secara sederhana, perubahan bahasa setiap periode dapat dilihat dari perubahan bahasa pada 

tiap naskah dari periode yang berbeda. Hal ini memperlihatkan bahwa filologi dan naskah-

naskah lama dapat memberi sumbangan besar bagi penelitian linguistik historis. 

Fenomena bahasa yang terdapat dalam naskah-naskah lama merupakan bahan untuk 

diteliti sebagai pijakan periodisasi bahasa atau lebih jauh dalam rangka merekonstruksi bahasa 

purba. Dalam bahasa Sunda misalnya, pembabakan naskah Sunda telah lebih dulu dilakukan. 

Noordyun (2006) membagi naskah Sunda sesuai waktu dan bahasanya: Naskah Sunda kuna, 

abad pertengahan, dan periode terakhir yang ditulis akhir abad ke-19. Selain naskah kuno, 

prasasti juga akan memberikan sumbangsih pada linguistik historis. Prasasti di Ciamis 

misalnya, prasasti yang berasal dari abad ke-14 menunjukkan penggunaan bahasa yang 

digunakan oleh masyarakat Sunda pada masa tersebut.  

Bahasa Sunda adalah kebanggan urang Sunda, begitupun bahasa daerah lain, 

merupakan kebanggan bagi masyarakat daerahnya terutama bagi bangsa Indonesia. Hal ini 

tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 2 bahwa bahasa daerah merupakan kekayaan budaya 

nasional. Ketika identitas bahasa daerah terungkap dengan baik maka berarti telah 

mengukuhkan identitas bangsa. Sebagaimana ungkapan bahasa Sunda Basa téh cicirén bangsa, 

ilang basana ilang bangsana (Bahasa adalah ciri bangsa, hilang bahasanya hilang bangsanya). 

Ketika generasi muda ikut peduli dengan menggunakan bahkan meneliti periodisasi bahasa 

daerahnya, maka setiap daerah akan menemukan sejarah bahasanya sehingga menambah 

khazanah pengetahuan masyarakat mengenai bahasa daerahnya dan akhirnya ikut 

memperkokoh jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya. 
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BAHASA DAERAHKU SAYANG, BAHASA DAERAHKU MALANG 

 
Sugeng Santoso 

 

Di tengah gemerlapnya dekapan teknologi dalam kehidupan, ada sebuah harta yang tanpa 

disadari mulai terkikis dari peradaban bumi pertiwi. Tidak lain dan tidak bukan, harta tersebut 

adalah bahasa daerah. Terancamnya bahasa-bahasa daerah di Indonesia telah disebutkan oleh 

banyak pihak, seperti dalam laporan penelitian Badan Bahasa Kemdikbud; rilis UNESCO yang 

mencatat bahwa lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia berada pada kondisi nyaris punah 

dan punah; serta laporan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa sejumlah 

169 bahasa daerah di Indonesia terancam punah karena jumlah penutur berada pada angka di 

bawah 500 orang. 

Kondisi-kondisi di atas begitu merajang hati mengingat keberagaman bahasa daerah di 

Indonesia merupakan suatu kekayaan yang membuat bangsa lain dengki karena tidak diberikan 

kesempatan oleh Ilahi untuk mencicipinya. Keanekaragaman bahasa daerah tak hanya menjadi 

cendera mata yang menjadi identitas bangsa. Bahasa-bahasa daerah yang dipunyai Indonesia 

dapat menjadi daya tarik wisatawan internasional, berfungsi menjadi bahan pembelajaran dan 

penelitian, dan berperan sebagai basis untuk mempererat toleransi. Atas dasar-dasar tersebut, 

kelanggengan bahasa daerah menjadi sangat penting untuk dipertahankan. 

Syukurnya, pemerintah tak tinggal diam menghadapi fenomena ini. Pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa peraturan, seperti (1) PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang 

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi 

Bahasa Indonesia; (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan (3) Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Bentuk nyatanya, dalam pembelajaran di 

sekolah terdapat pembelajaran bahasa daerah masing-masing yang disematkan dalam mata 

pelajaran muatan lokal.  

Walau sudah dilaksanakan, ironisnya pembelajaran bahasa daerah di sekolah masih 

belum lepas dari belenggu permasalahan. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran bahasa daerah 

belum bisa dijadikan solusi yang semata wayang dalam melangsungkan perlindungan bahasa. 

Alasannya adalah jika diterapkan dalam masyarakat yang memiliki karakteristik bahasa daerah 

plural, satu jenis bahasa sebagai muatan lokal tentu tidak cukup. Jika mau, sekolah dapat 

membuat banyak pilihan bahasa daerah sebagai muatan lokal. Hal tersebut pastinya akan 

membawa buntut panjang, seperti gaji guru, kualitas pemahaman guru, dan pengelolaan 

pengajaran.  

Kerancuan pembelajaran daerah sebagai muatan lokal juga ada dalam Pergub Jawa 

Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal 

Wajib di Sekolah/Madrasah. Dalam Bab I Pasal 2 disebutkan bahwa bahasa daerah yang 

diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madrasah di Jawa 

Timur meliputi bahasa Jawa dan bahasa Madura. Padahal, masih terdapat bahasa-bahasa lain, 

seperti bahasa Bajo, bahasa Osing, bahasa Tengger, hingga bahasa Kangean. Rasanya tidak 

adil jika masyarakat penutur bahasa-bahasa tersebut tidak mendapatkan ruang untuk 

mendalami bahasanya di sekolah. 

Di sisi lain, pembelajaran bahasa daerah untuk masyarakat yang memiliki bahasa daerah 

yang homogen juga belum maksimal. Hal tersebut didukung oleh artikel dalam laman 

www.pmb.brin.go.id dan www.solopos.com, yang menyatakan bahwa pembelajaran bahasa 

daerah cenderung membosankan karena guru kurang bisa mengondisikan kelas dengan baik 

sehingga pembelajaran tidak menarik. Fenomena tersebut mengakibatkan siswa malas 

memperhatikan dan pembelajaran pun menjadi sia-sia. 

http://www.pmb.brin.go.id/
http://www.solopos.com/
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Sebagai seorang pengajar, saya juga memiliki relasi guru-guru yang mengajarkan bahasa 

daerah di sekolah. Mayoritas dari mereka rupanya tidak berasal dari disiplin ilmu yang linear. 

Alhasil, mereka masih memiliki batasan-batasan pemahaman dalam materi bahasa daerah. 

Selain itu, berdasarkan pengalaman empiris saya sebagai guru les, tak jarang muncul siswa 

yang kesal hingga menyerapahi guru bahasa daerah karena memberikan tugas yang terlampau 

banyak dan pembelajaran yang dilakukan pun juga sangat membosankan. 

Eksistensi generasi muda yang seperti ini tentu saja timpang dengan spesifikasi 

Kurikulum 2013 yang mengedepankan moral siswa. Maka dari itu, guru perlu mawas diri 

dalam mengajarkan bahasa daerah di sekolah. Jangan sampai pengajaran yang dilakukan hanya 

untuk memenuhi jam mengajar tanpa mengedepankan keberhasilan belajar. Pihak sekolah 

perlu berlomba-lomba membuat kegiatan yang mendukung pelanggengan bahasa daerah. Para 

orang tua muda juga jangan keminggris mengajarkan anak dengan bahasa internasional, tetapi 

meluputkan bahasa daerah sebagai identitas sendiri. 

Badan Bahasa sebagai pencetus regulasi sudah berupaya menelurkan kebijakan-

kebijakan yang condong pada bahasa daerah. Jangan sampai karena kurangnya aksi dari 

segenap elemen, slogan yang berbunyi “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa 

Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing” hanya menjadi kentut belaka. Sebagai warga negara yang 

berbudaya, bahasa daerah tak boleh dibiarkan enyah dari peradaban. Sudah semestinya bahasa 

daerah dijadikan bahasa ibu, sebelum mengenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pemersatu.  
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DILEMA PENGAJARAN BAHASA DAERAH PADA ANAK 

 
Wilda Fizriyani dan Tazka Adiati 

 

Mendengar anak-anak menggunakan bahasa Indonesia di perkotaaan mungkin adalah hal yang 

biasa. Terlebih, jika penggunaan tersebut dilakukan di lingkungan perkotaan seperti Jakarta. 

Orang-orang dari berbagai suku menetap di tempat tersebut, sehingga bahasa Indonesia 

menjadi media komunikasi secara egaliter.  

Namun apa jadinya apabila anak-anak di berbagai daerah lebih sering menggunakan 

bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerahnya? Bukankah penggunaan bahasa lokal dalam 

percakapan sehari-hari di daerah merupakan hal wajar? 

Di salah satu lingkungan perumahan Kota Malang dan Kabupaten Malang yang pernah 

saya tempati, saya jarang menemukan anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) bahkan TK 

menggunakan bahasa daerah seperti Malangan atau Jawa pada umumnya. Sebagai perantau, 

saya memandang hal ini sebagai fenomena unik dan sangat berbeda, apabila dibandingkan 

dengan fenomena komunikasi anak-anak di Kabupaten Bojonegoro. Di salah satu desa 

terpencil di Kabupaten Bojonegoro, masih banyak anak-anak dan keluarganya yang sehari-

harinya menggunakan bahasa Jawa. Tak jarang, anak-anak yang usianya di bawah lima tahun, 

masih kesulitan menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan kelompok di luar 

bahasa Jawa. 

Merujuk dari fenomena tersebut, apa yang sebenarnya menyebabkan kondisi demikian 

dapat terjadi? Pada dasarnya, penggunaan bahasa Indonesia di daerah secara masif 

menunjukkan keberhasilan penerapan bahasa nasional di masyarakat. Masyarakat menyadari 

pemakaian bahasa Indonesia merupakan satu kewajiban. Beberapa di antaranya sebagai alat 

komunikasi di lingkungan sekolah, pemerintahan, kebutuhan ekonomi serta usaha, dan 

sebagainya.  

Namun pertanyaannya, perlukah bahasa Indonesia juga digunakan di lingkungan 

keluarga yang sebenarnya mampu memakai bahasa daerah? Menurut penulis, anak seharusnya 

juga dibiasakan menggunakan bahasa daerah sejak dini. Bahkan, bahasa daerah lebih baik 

diposisikan sebagai bahasa utama layaknya bahasa ibu, setelah itu baru diajarkan bahasa 

Indonesia, lalu bahasa asing. Hal ini sesuai dengan pendapat Terapis Wicara dari RS Harapan 

Kita, Rita Rahmawati. Orang tua sebaiknya mengajarkan anak bahasa daerah secara utuh 

terlebih dahulu. Biarkan anak mengenal kosakata bahasa daerah, lalu mampu menerapkannya 

dengan baik saat berkomunikasi. Setelah itu, orang tua bisa mengajarkan bahasa lainnya, baik 

itu bahasa Indonesia maupun bahasa asing seperti bahasa Inggris. 

Sebelumnya, penulis pernah bertemu dengan seorang ibu dengan satu anak di wilayah 

Depok, Jawa Barat. Dia bercerita bahwa anaknya yang masih berusia lima tahun sudah mampu 

menguasai tiga bahasa dengan baik, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa 

Minang. Dia tidak mencampuradukkan pengajaran tiga bahasa dalam satu waktu. Sang anak 

dibiarkan menguasai bahasa Indonesia terlebih dahulu, untuk digunakan di lingkungan sekitar. 

Kemudian, ia mengajarkan bahasa Inggris yang biasanya hanya dipakai dalam beberapa 

momen tertentu. Lalu, ia membiarkan anak mempelajari bahasa Minang sebagai alat 

komunikasi dengan keluarga besarnya yang berasal dari Sumatera Barat. Tidak ada 

kebingungan dengan sistem tersebut, bahkan sang anak dapat menyesuaikan tempat dan waktu 

penggunaan bahasa-bahasa tersebut. 

Apa yang bisa kita pelajari dari sistem pengajaran bahasa yang digunakan ibu tersebut 

kepada anaknya? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memang menjadi sebuah kebutuhan 

yang harus dikuasai. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan menjadi alat 

komunikasi yang wajib digunakan untuk berkomunikasi di dunia pendidikan, pemerintahan, 

media massa dan sebagainya. Bahasa Inggris juga perlu dikuasai untuk berhubungan dengan 
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masyarakat internasional. Lalu bahasa daerah sebagai identitas lokal, perlu diabadikan di 

lingkungan masing-masing. 

Qinlang Meng (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan, mempelajari bahasa ibu 

berarti turut memahami budaya yang merupakan identitas diri. Jika seseorang memiliki 

kesadaran budaya, maka hal ini dapat membantu membangun identitas di daerahnya dan 

meningkatkan kesetaraan serta sikap toleransi dalam komunikasi antarbudaya. Kemudian 

kesadaran tersebut juga dapat menumbuhkan kemampuan untuk menghormati, menghargai, 

dan memperlakukan budaya yang berbeda dengan sama rata. Lalu, tentu saja hal ini membantu 

menguatkan budaya percaya diri terhadap budaya sendiri dan menumbuhkan rasa cinta 

terhadap tanah kelahiran. 

Alasan utama perlunya mempelajari bahasa daerah, adalah mencegah kepunahan 

bahasa tersebut. Kepunahan dapat terjadi, apabila jumlah pengguna terus menurun lalu 

menghilang. Oleh sebab itu, pelestarian bahasa daerah dengan cara mengajarkan anak untuk 

menggunakan bahasa daerah sejak dini merupakan satu pilihan yang baik untuk mencapai hal 

tersebut. Kita tentu tak ingin bahasa daerah kita dinyatakan punah seperti yang diungkapkan 

oleh Kepala Badan Bahasa Kemendikbud, Profesor Dadang Sunendar pada Februari 2020. Saat 

itu, Badan Bahasa mengungkapkan terdapat 11 bahasa yang dinyatakan punah sejak 2011 

sampai 2019. Bahasa-bahasa tersebut antara lain adalah bahasa Tandia (Papua Barat), Bahasa 

Mawes (Papua), Bahasa Kajeli/ Kayeli (Maluku), Bahasa Piru (Maluku), Bahasa Moksela 

(Maluku), Bahasa Palumata (Maluku), Bahasa Ternateno (Maluku Utara), Bahasa Hukumina 

(Maluku), Bahasa Hoti (Maluku), Bahasa Serua (Maluku), dan Bahasa Nila (Maluku). 

Namun, apabila pengajaran bahasa daerah sejak usia dini tak sempat dilakukan, maka 

pemerintah daerah atau masyarakat perlu terlibat dalam pelestarian bahasa tersebut. Hal ini 

bisa dilakukan dengan memperbanyak acara-acara kebudayaan dan upacara adat dengan 

menggunakan bahasa lokal di daerah masing-masing. Selain bertujuan melestarikan bahasa 

daerah untuk generasi muda, hal ini juga bisa menjadi ajang untuk mempromosikan 

kebudayaan lokal sehingga menarik minat para wisatawan. 
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MENGENAL (BAHASA) IBU, MENGUATKAN BANGSAMU 

 
Yuanita Maya 

 

Angin malam menggigit kulit. Saya dan Kinasih, putri saya, menginap di rumah sahabat di 

Yogyakarta. Ia kemudian mengajak kami berkemah bersama beberapa sahabatnya dan keluarga 

mereka. Jadilah kami menikmati camping di Puncak Becici yang cantik dan dingin bersama 

teman-teman baru. Saat menyiapkan malam bersama, mereka tertegun lama mendengar 

percakapan saya dengan Kinasih. Akhirnya, salah satu dari mereka berseru,"Astagaaa, ternyata 

kalian mengobrol dengan bahasa Jawa Krama? Aku bingung, sepertinya pernah dengar, tapi 

kenapa sangat berbeda? Ternyata bahasa Jawa halus dengan aksen Manado."  

Yang lain ikut tertawa; terkesan melihat kami, anak beranak, berbicara bahasa Jawa sangat 

halus namun disisipi kosakata Manado, dengan intonasi Indonesia Timur pula. Saya, perempuan 

Jawa, memang sekitar 10 tahun lamanya mengikuti almarhum suami yang Manado totok. Putri 

kami, kini 14 tahun, lahir tumbuh di sana sebelum akhirnya kami pindah ke Jakarta. Tentu ia fasih 

berbahasa Manado yang bebas kelas, cepat, dan menghentak-hentak. Namun saya bertekad 

mengajarkannya bahasa Jawa Krama agar ia tak tercerabut dari akarnya, sekalipun berat mengingat 

tidak ada supporting system dalam upaya ini.  

Namun saya memetik buah manis, yakni kemanapun kami pergi selama di Manado, 

orang-orang selalu kagum melihat sikap Kinasih yang sopan pula patuh. Memang bahasa Jawa 

Krama (halus) yang saya ajarkan ini digunakan pada orang yang lebih tua dan dihormati. Sebagai 

eksesnya, ketika menggunakan bahasa Jawa Krama, gestur tubuh secara otomatis akan 

mengambil mode hormat pada partner bicara kita. Itu sebabnya Kinasih bersikap tunduk pada 

ibunya. Sebaliknya, ketika berbicara pada ayahnya menggunakan dialek Manado yang egaliter, 

nadanya terkesan keras. 

Luar biasa betapa penguasaan bahasa (daerah) berpengaruh bukan hanya secara 

linguistik, namun mencakup aspek lain pula. Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa Dadang Sunendar (laman Kemendikbud, 21/02/2020), menyatakan bahwa anak yang 

fasih berbahasa daerah secara otomatis akan fasih aturan budaya dan adat suku asalnya. 

Berbahasa Daerah pula menguatkan hubungan emosional keluarga. Terlebih, fasih berbahasa 

daerah menumbuhkan toleransi terhadap perbedaan dalam tiap bahasa daerah, sehingga dapat 

meningkatkan mutu manusia itu sendiri. 

Dalam skala luas, bahasa daerah punya banyak fungsi, di antaranya sebagai bahasa 

pengantar dalam awal pendidikan, pendukung bahasa Indonesia, pemersatu etnis, identitas, ciri 

khas, dan instrumen komunikasi yang telah berlangsung selama berabad-abad, serta sumber 

kebahasaan yang memperkaya bahasa Indonesia. Sungguh membanggakan betapa dari sekitar 

tujuh ribu bahasa di seluruh dunia, hampir sepuluh persennya ada di Indonesia. Ya, sejak 1991 

Kemendikbud telah memetakan 718 bahasa daerah, yang 24 diantaranya terevitalisasi dan 314 

tervalidasi. Namun sayang, 169 dari bahasa daerah kita terancam punah dengan penutur kurang 

dari 500 orang lansia di daerah terpencil. Bahkan, 12 bahasa daerah Indonesia dinyatakan telah 

punah dan semuanya berasal dari Indonesia Timur, yakni wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, 

dan Maluku Utara. Banyak faktor penyebab punahnya bahasa daerah, antara lain karena bahasa 

daerah dianggap simbol keterbelakangan dan kemiskinan, tidak gaul dan norak bagi kalangan 

muda, persaingan dengan bahasa asing, serta persepsi pendidikan multilingual yang bisa 

menghambat proses pendidikan anak.  

Anggapan terakhir ini tidak berdasar, karena kemampuan multilingual justru meningkatkan 

keahlian komunikasi, kreativitas, fokus, kontrol mental, kemampuan spasial, serta olahraga otak 

secara konstan. Menurut Dr. Alexander Argueles, seorang poliglot, tiap orang semestinya belajar 

4 bahasa, yakni bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa internasional, serta bahasa asing lainnya. 

Ini saya terapkan pada Kinasih yang kini fasih dua bahasa daerah, bahasa Indonesia baik gaul 

maupun baku, bahasa Inggris lisan maupun tulisan, serta mulai belajar bahasa Jepang. Alhasil, di 

sekolah ia selalu mendapat pujian berkat kemampuannya mengolah gagasan dan 
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mengartikulasikannya dengan kosa kata serta struktur yang baik. Ia pun berkembang menjadi 

pribadi yang mudah menyesuaikan diri. Dengan beberapa temannya bangsa lain waktu tinggal di 

apartemen, mereka mengobrol, bercanda, serta bertengkar dengan bahasa Inggris. Kini 

pergaulannya meluas berupa teman chatting lintas benua.  

Kinasih tumbuh percaya diri dengan pergaulan melampaui batas bangsa-bangsa, sebab 

dibentuk dengan pondasi penguasaan bahasa ibu. Untuk mengenal orang lain, kita perlu mengenal 

diri sendiri terlebih dulu. Dan untuk mengenal diri sendiri kita harus terlebih dahulu mengenal ibu 

yang melahirkan dan membentuk kita. Demikianlah bahasa membentuk generasi penerus kita 

mengenal diri sendiri sebagai dasar pengenalan terhadap orang lain. Merekalah yang akan 

membentuk Indonesia yang tangguh dengan kualitas pribadi yang mumpuni, serta hangat 

merengkuh orang lain. 

Bahasa ibu, tak pelak lagi, mesti ditumbuhkan tanpa henti dengan cara dijadikan materi 

muatan lokal di sekolah, disebarluaskan dalam ragam media seperti bahan bacaan, teks lagu, 

pertunjukan seni, konten podcast, video hiburan dalam format TikTok, dan seterusnya. Melalui 

bahasa ibu, saya yakin generasi penerus kita akan siap menjadi agen Indonesia yang kuat dalam 

pergaulan Internasional.  

******** 

 

 
 




