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HALAMANVI 

Kritik Untuk Politik Bahasa 
"Baik" Dan "Benar" 

SEJAUH ini sebagian besar 
. kaum terpelajar kita telah me
. nunjukkan dukungan pada kam

panye dengan slogan berbahasa 
Indonesia "baik dan benar". 
Kampanye tersebut diterima se
bagai kampanye yang baik dan 
benar. Wujud dukungan. itu bisa 
bermacam-macam, dengan kadar 
semangat menggebu yang bera
neka. 

Kritik dan keluhan pad a kam
panye itu bukannya tidak pernah 
ada. Tetapi hampir semua kritik 
atau keluhan itu mengenai hal
hal teknis atau praktis dari kam
panye terse but Tidak pada po
kok-pokok yang mendasar. Tuli
san ini diajukan terutama seba
gai kritik terhadap dasar-dasar 
pemikiran di balik kampanye itu 
sendiri, dan ajakan untuk meng
kaji kembali suatu pemikiran al
ternatifnya. 

Bahasa Rakyat: 
Jelek Dan Keliru? 

Salah satu asumsi mendasar 
yang dijadikan pijakan kampa
nye tersebut di atas ialah: bahasa 
sebagian besar raityat Indonesia 
"jelek dan keliru". Tanpa diada

Oleh: 
Ariel Heryanto 

Ukuran Penilaian 

Pihak sponsor kampanye sen
diri tidak pernah bermaksud 
mengaku-aku adanya suatu uku
ran yang mutIak untuk menilai 
baikljelek atau benarikelirunya 
pemakaian bahasa. Pernah dia
kui oleh salah satu tokohnya, 
bahwa ketetapan menentukan u
kuran itu bersumber dari kekua
saan politik pemerintah. Bukan 
dari pertimbangan murni keil
muan atau etika musyawarah 
warga masyarakat 

Benar atau tidaknya suatu ke
git.tan berbahasa ditegaskan se
cara resmi oleh sponsor kampa
nye tadi sebagai kegiatan berba
hasa yang patuh pada kaidah 
"baku" ragam bahasa yang dipa
kai. Karena itu pada ragam ba
hasa "resmi" yang kebakuannya 
sudah diperinci, ukuran benari 
keliru itu paling mudah dipakai. 

kannya asumsi semacam itu, ti- Baik atau tidaknya suatu kegia
dak ada alasan untuk membaik- tan berbahasa menurut pihak 
kan dan membenarkan bahasa berwenang yang resmi diukur 
sebagian besar raityat kita. Tan- berdasarkan cocok atau tidaknya 
pa ada asumsi demikian, kampa- bahasa yang dipakai dan situasi 
nye seperti itu tidak dapat diang- - atau status 'orang yang diajak 
gap sebagai kampanye yang baik berbahasa. Karena itu sering di
atau pun benar. katakan, bahasa yang benar be-

Asumsi dan sekaligus tuduhan lum tentu dipakai secara baik, 
atas bahasa masyarakat luas itu dan demikian pula sebaliknya. 
memang tidak dinyatakan secara ' Sejauh inL pengertian
eksplisit atau blak-blakan. Para pengertian "baik" dan "benar" 
penuduh cukup pandai untuk berbahasa menurut versi resmi 
berhati-hati. Karena kampanye itu saja sudah sering menimbul
mereka hanya dapat diterima kan kesalah-pahaman. Lalu mun
masyarakat, jika asumsi dasar- cui beberapa kritik yang kurang 
nya dapat diterima masyara~at adil kepada pihak resmi pengem
yang bersangkutan secara slm- bangan dan pembinaan bahasa. 
patik Misalnya saja, kritik terhadap 

Seringkali asumsi itu dinyata
kan dengan cara cukup hal us. Mi
salnya dikatakan bahwa bahasa 
sebagi~n besar dari kita ".kacau". 
Juga dikatakan, banyak dl antara 
kita yang "belum menyadari" a
tau "kurang sadar" akan kek~
cauan, kejelekan, atau ke.keh
ruan bahasa yang terpakal se
hari-hari. 

Persoalannya kini, adakah u
kuran (dan kalau ada, macam 
apa) yang dapat dipakai secara 
mutIak untuk menentukan bailt! 
buruk dan benarikelirunya ke
giatan berbahasa kita masing
masing dalam kehidupan sehari
hari? Kalau ukuran mutIak itu ti
dak ada, lalu apa sebenarnya 
yang dijadikan ukuran "baik dan 
benar" itu bagi bahasa yang 
"baik dan benar"? Persoalannya 
kemudian, apakah akibat yang 
dapat dibuahkan oleh suatu kam
panye besar-besaran dan m~hal 
itu, jika asumsi dasarnya tldak 
dikaji secara kritis? 

praktek k8mpanye Bulan Bahasa 
tahun lalu yang menerjunkan se
jumlah petugas bahasa ke pasar
pasar dan kaki-lima untuk meng
ukur kemampuan berbahasa In
donesia baku orang-orang di tem
pat umum itu. 

Kritik dalam tulisan ini tidak 
dimaksudkan sebagai kritik yang 
salah-ala mat semacam itu. Kritik 
dalam tulisan ini dimaksudkan 
.;ebagai kritik yang lebih menda· 
sar pijakannya. Bukan kritik ter· 
hadap hal-hal teknis atau praktis 
dalam pelaksanaan kampanye 
demikian. Kritik dalam tulisan 
ini juga tidak seperti kritik bebe-
rapa pihak yang merasa dibi
ngungkan oleh berubah·ubahnya 
kaidah bahasa Indonesia baku 

·yang ditetapkan secara resmi 0-

leh pihak yang dianggap berwe
nang. Tidak juga seperti kritik 
pada penyelewengan berbahasa 
Indonesia baku oleh pihak-pihak 
yang justru dianggap menjadi to
koh teladan berbahasa tersebut 

Hak Dan Wewenang 
Pembakuan 

Ukuran penilaian "baik dan 
benar"nya suatu kegiatan berba
has a tidak pernah dapat bersum
ber dari suatu kaidah yang bersi
fat alamiah, obyektif, atau pun u
niversal. Juga tidak sebagai se
suatu yang subyektif atau pun in
dividual. Tetapi harus selalu ber
sifat sosial-historis, seperti hake
kat dasar pembentukan dan per
ubahan bahasa macam apa pun. 

Menetapkan keabsahan suatu 
kaidah baku untuk suatu ragam 
berbahasa "resmi" (ataUidan "ii, 
miah") merupakan masalah ke
wenangan dan keabsahan hak 
anggota masyarakat yang ber
sangkutan. Kog bisa-bisanya sua
tu kel?mpok elit warga masyara
kat kita merasa atau dianggap 
berhak menghakimi, dan memvo-

nis benar atau kelirunya kegia
tan berbahasa di antara sesama 
warga masvarakat? 

Hak anggota masyarakat yang 
sebenarnya mampu bersosiali
sasi dengan bahasa yang ber
sarna-sarna mereka bentuk, dan 
pahami telah diingkari. Ber
dasarkan suatu rumusan kaidah 
dad "atas" jenjang sosial. ba
hasa-bahasa anggota masyarakat 
telah dikendalikan. Dan seba
gian di antara kegiatan berba
hasa itu diharamkan. Kalau pun 
rumusan dari "atas" itu ternyata 
ditolak oleh masyarakat luas di 
"bawah"nya, maka bahasa yang 
hidup di kalangan masyarakat 
itu dianggap sebagai bahasa yang 
"salah-kaprah" 

Kegiatan berbahal'<I yang teru
tama mengutamakr.n prinsip "sa
ling dimengerti" dikecam. Kal'e
na kegiatan demikian tidak me
matuhi atau menghormati keab
sahan resep berbahasa yang di
tetapkan dari "atas". Kaidah ber
bahasa tidak lagi dianggap me
rupakan m ilik dan hak azazi o
rang-orang yang berbahasa itu 
sendiri, tetapi monopoli seke
lompok elit yang berada di luar 
situasi berbahasa itu. Kepatuhan 
pad a konsumsi produk massal 
dari atas itu dianggap lebih pen
ting daripada kebutuhan komu
nikasi orang-orang yang berba
hasa. Maka pemakaian kata-kata 
yang "asing" seperti canggih. re
kayasa. atau tari-kejang lebih di
hargai daripada kata-kata akrab 
dan saling dimengerti pemakai 
bahasa kita tetapi dianggap seba
gai bahasa yang "salah-kaprah". 
Hal serupa terjadi pada pemba
kuan ejaan kata, mau pun tata
bahasa. 
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Krilik Unluk Polilik 
Bandingkan dengan gejala 

standardisasi hiburan. makanari'. 
minuman. perumahan. pernika
han. atau pendidikan dalam ma
syarakat yang menuju industri. 
Bayangkan seandainya orang di
wajibkan minum cairan yang te
lah dibakukan secara resmi. dan 
kepatuhan pada kewajiban itll 
dianggap lebih penting daripad~ 
kebutuhan menghilangkan ras!\ 
haus peminum yang bersangkl./l 
tan. Betapa kaya dan berkuasa 
juragan pabrik minuman yan~ 
produknya din'smikan sebagat 
minuman baku. 

Alasan yang sering dikemuka
kan untuk mengabsahkan kaidah 
berbahasa Indonesia "baik dan' 
benar" dari atas itu ialah: adanya 
kepentingan kesatuan berbahasa 
dal!tm kehidupan bersatu negara; 
dan satu bangsa. Sampai pada' 
batas lingkup tertentu. alasan itu· 
dapat dibenarkan. Tetapi dalam 
banyak hal. alasan demikian te-' 
lah menyeleweng atau disele-' 
wengkan. 

Sung.,auh keliru jika ada yang' 
berpendapat bahwa tanpa diken- ' 
dalikan dan dibakukannva suatu 
bahasa dalam masyarakat. 111aka 
kehidupan dan komunikasi da
lam masyarakat itu menjadi ka;.. 
cau balau. Boleh jadi. yang ter-

j 
jadi adalah kebalikannva! Bersa~ • 11 

(Bersamb ke hal VII kol.l-S){ 

(Sambungan dari hal VI) 

tunya masyarakat majemuk di ta
nah jajahan Hindia Belanda te
lah sedikit banyak diba,tu oleh 
penyebaran bahasa Melayu Ren
dahan dalam pers. Yakni bahasa 
yang tidak dibakukan. dan tidak 
dikendalikan penguasa penjajah. 
Dalam bahasa semacam itu pula 
Bung Kamo menggalang kesa
tuan Indonesia lewat pidato
pidatonya yang berkobar-kobar. 

Justru untuk menghancurkan 
kebangkitan kebangsaan di Nu
santara itulah, pemerintah pen
jajah Hindia Belanda memben
tuk suatu lembaga yang ditugas
kan menindas bahasa (dan piki
ran-pikiran) yang hidup dalam 
masyarakat dan mengkampanye
kan suatu bahasa baku, bahasa 
Melayu Tinggi. Yakni bahasa 
yang dapat dikendalikan pengua
sa dari "atas". Temrasuk penga
jarannya di sekolah-sekolah yang 
dapat mereka kendalikan. Peme
rintah penjajah berusaha mendi
dlk rakyat untuk memalingkan 
muka dari pikiran-pikiran, ung
\tapan, atau bacaan yang tidak 
rnengabdikan diri pada kepenti
ngan penguasa penjajah itu. 

,Perlu diingat pula, Soempah 
Pemoeda 1928 yang telah dike
ramatkan itu tidak pemah meng
ikrarkan pengakuan pada satu 
bahasa baku. Yang diikrarkan a
dlilah tekad atau semangat "men
joenjoeng" suatu bahasa persa
tuan. Sejauh mana bahasa persa
tuan yang diikrarkan pada tahun 
1928 itu mirip atau jauh berbeda 
dari bahasa Indonesia "baik dan 
benar" versi resmi para ahli ba
hasa masa kini? Suatu pengka
jian tersendiri dibutuhkan untuk 
menjawabnya 

..Kalau pun kita bersepakat ten
.tang perlunya suatu kesatuan 
berbahasa yang baku untuk ke
~tan resmi berbangsa atau ber
kegiatan i1miah. masih muncul 
sejumlah pertanyaan pokok yang 
tak dapat diabaikan. Bahasa ma

. cam apakah, atau bahasa siapa
kah yang dibaptiskan sebagai ba
hasa baku itu? Benarkah pilihan 
ity menunjang kepentingan seba
gian besar warga masyarakat. ti
dlj.k saja dari status etnik, agama. 
atau profesi fomral, tetapi juga 
jenjang-jenjang sosial-ekonomi? 
Siapakah yang berhak ikut me
nentukan dan mengesahkan pili
han itu? Siapakah yang berhak 
dan berkesempatan mengkorek
sinya jika pilihan itu ternyata ti
dak baik dan tidak benar? 

Seperti telah disebutkan di a
tas, dalam kenyataannya pilihan 
tersebut merupakan monopoli 
sekelompok kecil warga elit 

muanya bersifat resmi. Begitu 
pula sebaliknya, bahasa yang 
biasa kita dengar sebagai warta
berita TVRI, atau ceramah pro
fessor dapat menjadi bahan ge
lak tawa yang baik dan benar di 
atas panggung lawakan atau co
rat-coret di tembok we. 

Persoalan kedua. sehubungan 
dengan yang pertama, kita sering 
diminta berbahasa resmi dalam 
situasi resmi. Padahal keresmian 
situasi itu antara lain diciptakan 
oleh bahasa "resmi" yang kita pa
kai. Jadi. bukannya situasi resmi 
yang menuntut kita berbahasa 
resmi tetapi bahasa resmi kita 
yang telah menjadikan situasi itu 
menjadi resmi. Bahasa bukanlah 
sekedar alat atau cermin untuk 
menggambarkan kenyataan, te
tapi bahasa itu sendiri merupa
kan kenyataan yang berpotensi 
menciptakan kenyataan
kenyataan baru. 

b~1JgSa ini. Bisa dibayangkan ba- Persoalan ketiga. batas-batas 
gaimana pilihan itu hanya memi- • keresmian suatu situasi tidak 
hak dan/atau merugikan kepenti- ~ernah dlbakukan, da~ memang 
ngan-kepentingan tertentu da- tJdak perna~ dapat dlbakukan. 
lam masyarakat kita. Disahkanc B~rbeda dan ba~asa yang keres
nya istilah tari-kejang atau kum- m18~nya telah dlba~ukan, kare
pul kebo sebagai bahasa baku, mi- na dlanggap dapat dlba~ukan se
salnya saja, jelas merugikan war- cara otonor:n, lepas dan .konteks 
ga masyarakat sebahasa yang ter- atau sltuasl. tertentu. Akibatnya, 
libat dalam kegiatan itu. Istilah- sese?rang tJdak pernah. dengan 
istilah diamankan (tahanan) di- past! dapat memahaml kapan 
rumahkan (buruh), ditertibkan dan di mana ia dapat atau ~arus 
(pedagang kaki-lima, WTS, gelan- berbahasa ba~u atau resml de
dangan) atau disesuaikan (harga ngan baik dan benar. 
kebutuhan pokok) memberikan Akibat dari praktek standardi-
contoh-contoh tambahan. sasi bahasa berjodoh sehidup-

Penetapan suatu bahasa tidak semati dengan standardisasi tata 
pernah merupakan hasil konven- hidup sosial-politik-ekonomi
si atau perjanjian sebagian besar budaya sehari-hari. Hal ini per
warga masyarakat yang bersang- nah dipaparkan dengan bagus 0-

kutan. Tapi pemaksaan. leh Ivan Illinch pad a awal de-
kade ini. Berikut ini disajikan be-

Batas-batas Kebakuan berapa inti sari pernyataannya. 

Ada maksud baik dari para 
penguasa pengembangan dan 
pembinaan bahasa dengan mem
batasi wilayah kewajiban berba
hasa baku hanya pad a situasi 
resmi. Tetapi sekali pun sudah 
ada maksud baik itu, bukannya 
tak ada permasalahan
permasalahan yang sangat men
dasar sifatnya. Hal ini dapat dia
mati setidak-tidaknya tiga per
kara berikut ini. Ketiga perkara 
itu bersumber pada satu sebab: 
pengertian "bahasa" mau pun 
"situasi" hampir selalu dipahami 
sebagai dua bongkah kenyataan 
yang statis dan terpisah-pisah. 

Dibayangkan, ada satu perang
kat isi dan bentuk bahasa "res
mi" dan sejumlah perangkat isi 
dan bentuk bahasa "tak resmi". 
Bahasa seakan-akan menjadi a
lat atau perkakas (komunikasi) 
yang dapat disimpan di gudang, 
dan sewaktu-waktu dapat dipa
kai jika diperlukan. Dibayangkan 
pula, di pihak lain, adanya suatu 
perangkat isi dan bentuk situasi 
"resmi" serta sejumlah lain per
angkat isi dan bentuk situasi "tak 
resmi". 

Kata cewek, misalnya dikata
kan sebagai istilah yang tak res
mi, dan hanya baik serta benar 
digunakan dalam situasi yang tak 
resmi. Untuk situasi resmi, isti
lah gadis atau wanita dianggap 
sebagai istilah baku yang resmi. 
Persoalan pertama yang muncul. 
istilah cewek temyata dapat di
gunakan dengan baik dan benar 
(menurut pengertian resmi terse
but di atas) dalam analisa keba
hasaan, sidang pengadilan, atau 
pun diskusi keilmuan yang se-

Standardisasi bahasa dalam se
jarah scjumlah masyarakat dia
mati IIIich sebagai bagian dari 
perubahan masyarakat yang ber
ekonomi "subsistence ke welfare". 
Dari kegiatan berproduksi untuk 
dipakai sendiri menjadi produk
si untuk dijual di pasaran. Seper
ti perubahan menyusui bayi de
ngan air susu ibu menjadi me
nyusui dengan susu botolan, yang 
diproduksi para juragan secara 
massal. 

Rakyat yang tadinya dengan e
nak berbahasa dari, oleh, untuk 
mereka sendiri telah menjadi ra
kyat yang untuk berbahasa harus 
tergantung dan menadah keputu
san-keputusan sepihak dari "a
tas". Mobilitas dan status sosial 
dapat diperjual-beJikan dengan 
perdagangan pelajaran ketram
pilan bahasa baku. Uang me
nentukan apa yang harus di
nyatakan dengan kata-kata, siapa 
yang harus menyatakannya. pe
san dan harus disampaikan dan 
siapa sasaran publik pernyataan 
itu. Uang dibelanjakan besar
besaran untuk membikin si mis-

kin berbicara seperti si kaya. 
Di tanah air ini, kita menyaksi

kan orang mulai merasa tak ber
daya berkata-kata. Mereka me
rasa tak mampu berbicara. me
nulis atau membaca tanpa terle
bih dahulu diajar berbahasa 
"baik dan benar". Berbondong
bondong mereka antri pada rub
rik pembinaan bahasa. bertanya 
dan memohon pengesahan ba
hasa yang hendak mereka pakai 
untuk menyatakan cinta, haru, 
marah, untuk belajar. beribadah, 
atau mencari nafkah. 

Untung hal itu baru melanda 
kaum terpelajar kita. Kita boleh 
bersyukur dampak dari kampa
nye berbahasa .baik dan benar 
itu belum terlalu jauh. Kampa
nye itu sendiri belum berkem
bang-biak secara maksimaJ. Tapi 
kita juga boleh berprihatin kare
na potensi dampak yang bisa 
menjadi besar itu tampaknya be
.lum banyak disadari orang. Se
moga orang tidak menunggu sam
pai meledaknya dampak itu se
cara besar-besaran, dan sudah 
terlambat untuk menghindar, se
belum mereka sadar. 

Para ahli bahasa kita sendiri 
mungkin sarna sekali tidak mem
punyai niat jahat pada masyara
kat dalam keterlibatan mereka 
membina dan mengembangkan 
kampanye bahasa yang baik dan 
benar. Mungkin mereka tak se
ngaja menumbuhkan dampak so
sial-ekonomi-politik yang meng
erikan itu. Persoalannya kini a
dalah, adakah para ahli itu ber
sedia dan berniat mengkaji
ulang dasar-{jasar' pemikiran
nya? ... 

• Penulis adalah star peng<\.iar u
niversitas Kristen Satya Waca
na. Saiatiga. 
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