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PERSOALA:',1 pen ggunaan ISti-
lah asir.rg secara berlebihan dalam
bi^hasa Indonesia bukan hal baru,
tap: pelsoali:n itu menghangat
krmbali belakangan ini. Persoal-
an itu masih akan berputar-Purar
di atas permukaan gejaia, selama
tak dikaji pada tingkat yang men-
dasar, yakni bagian dari sejarah
manusia yang memakai bahasa
bdrsangkutan dan hakikat kegiat-
an berbahasa di kalangan makh-
luk sosral ini.

Ada tidaknya gejala pengguna-
an istilah "asing" secara berlebih-
an dalam bahasa Indonesia, su-
dah tidak 1 lagi diperdebatkan
orang. Yang masih ramai dilaku-
kan ialah pengecaman terhadap
praktek demikian. Juga masih ra-
mai diperdebatkan tentang apa
sebabnya dan'atau bagaimana
mengatasi masalah itu.

Sesungguhnya bukan saja pe-
nyebab atau penanggulangan ma-
salah itu, yang masih perlu dipela-
jarr lebih jauh; keberadaan gejala
itu sendiri masih perlu dikaji le-
brh ta;erm dan mendasar. Kegagal-
an mengenali gejala yang hendak
diianggulangi tak mungkin
menghasiikan keberhasilan pe-
nanggulangan.

Di antara berbagai variasi dan
versi penafsi.ran para ahli menge-
nai penyebab gejala tersebut, da-
pat disebutkan ada tiga yang me-
nonjol, Pertama, gejala itu diang-
gap sebagai kecenderungan un-
tuk tampil gagah-gagahan, Peng-
gunaan istilah dari bahasa milik
masyarakat yang bergengsi ting-
gi, dianggap telah dimanfaatkan
untuk meningkatkan gengsi pem-
bicara(an) berbahasa lndonbsia.
Kedua, gejala yang sama diang-
gap mencerminkan sikap rendah
diri darvatau tidak nasionalis. Ke-
tiga. gejala yang sama dianggap
bersumber dari rendahnl'a kete-
rampilan berbahasa Indonesia
orang-orang Indonesia dadatau
rendahnya pengetahuan mereka
ten'"ang kekayaan bahasa Indone-
sia, Semuanya menyalahkan
orang Indonesia.

Ketiga tafsiran itu mungkin me-
ngandung kebenaran tertentu.
Tapi perlu diperiksa lebih lanjut,
seberapa jauh kebenaran tafsiran
demikian. Kalau pun ketiganya
benar, masih perlu dipertanyakan
satu tingkat lebih dalam, menga-
pa manusia Indonesia berusaha
mencari kesan "gagah", bersikap
rendah diri, atau bodoh berbaha-
sa dan berpengetahuan bahasa
Indonesia?

Industrialisasi
Ge.;ala membaejirnya istilah

asing dalam bahasa kita pada inti-
n5,a merupakan konsekuensi tak
terhindarkan dari proses sosial
besar-besararr dalam sejarah kita,
Proses inr secara kasarn)'a dapat
digambarkan sebagai proses me.
lr:burnya t:rta krhidupan kita pa-
da dlrramika )ndustrialisasi glo-
bal. Dalam peleburan itu tata ke-
hrr)upan lama kita terpukul seca-
ra hebat, dan lata kehidupan yang
baru, termasuk bahasa, sedang
mcmbentuk diri. Karena pemben-
tukarr 1.ata hidup yang baru itu tak
iupas dari dun sarvlaL dikuasai
okrh kekuatan "asing", tjdaklah
anch, jika lx:rlsagai rstilah "asing"
dalarn w'al<tu c(rpat atau Iambat
ak;rn tnt-,rrarrrpil)..;rtr s():i()knya
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tak terhindarkan, tidak berarti hal
itu merupakan sesuatu Yang be-
nar dan/a1au baik. Uraian di atas
hanya menyarankan keterkaitan
dua hal, yan! selama ini diPisah-
kan orang dalam menanggapi ge-
jala "istilah asing". Penolakan ter-
hadap gejala itu bukan tak mung-
kin atiu tak perlu. TaPi Penola-
kan itu juga menuntut Penolakan
terhadap jalannya sejarah sosial
kita, yang meleburkan diri ke
dalam dinamika . industriaiisasi
global.- Geiala melubernya istilah asing
bukanlah sekadar persoalan "tek-
nis" kebahasaan, sebagaimana
bahasa juga bukan sekadar "tek'
nologi" berkomunikasi. Ahli ba-
hasa tak mungkin mampu meng-
hadapi persoalan sosial yang be-
sar itu. selama ia hanya dididik
dan bersikap hanya sebagai mon-
trr ataupun insinyur, ahli rekaya-
sa, ahli bahasa. Di Indonesia terja-
di kontradiksi itu. Di satu pihak,
proses rndustriaiisasi yang juga
digelari "modernisasi" dan kemu-
dian dijuluki "pembangunan", di-
elu-elukan sebagai sesuatu yang
terbaik dan tak terbantah. Di pi-
hak lain, proses perubahan baha-
sa yang dituntut oleh dan menjadi
bagian dari industrialisasi, drtoiak
dan dikecam.

Salah satu prestasi.industrialia-
si yang tenar ialah, kemampuan-
nya memaksakan Perubahan ko-'
drad manusia dan iingkungannyg.
menjadi satuan-sdtuan ]ang sera:.
gam, atau beberapa ragam yang
dibakukan sesuai dengan meka-

.nisme pengembangbiakannya,
Industiralisasi mendesak perlu-
nya pembakuan bahasa, ilmu, me-
nu makanan, perawatan kesehat-
an, hiburan, jadwal kerja, pernba-
gian jenis kerja, bahkan kodrat
manusla.

Pada dasarnya industrialisasi
telah memaksakan suatu redefini-
si atas hakikat dan keberadaan
kehidupan manusia "modern",
kebutuhan dasarnya, serta keba-
hagiaannya'secara baku dan sera.
gam, Pola hidup manusia dalam
masyarakat berindustri, yang di-
bentuk oleh kemauan industri itu
sendiri, pernah dirumuskan . de-
ngan srngkat dan tegas oleh:IVan
Illich sebagai homo .i?ldustr"iolis,
yakni bentuk ekstrem. dari'homo
econoTLLcus,

Dalam pemikiran Illich, indus-
triaUsasr (alias modernisasipem-
bangunan) merupakan kudeta
terhadap kemampuan dan ke-
kayaan hrdup subslstensi masya-
raka*. luas oleh konsumsi komodi-
ti, yang mengasumsikan kelang-
kaan segala sesuatu (ruang, wak-
tu, kesehatan, pendidrkan, atau
sandang-pangan), Kebutuhan da-
sar manusia dijubarkan dalam
ukurarn produksi massal yang ser-
ba seragam dan baku menurut
rekayasa kaurn ahli (kini disebut
"pakar"),

Pada proses industrialisasi,
muncul persoalan bahasa yang
tirlak iraku at;rrr bahasa yang tidak
nasion:rlis. MLncul persoulan udu-
nya tr;rltasu yang tidah tuntlul<
atau tirlak patuh pada ke]<Lrasaart
pustt :rl.;[1 Jrurrr:ak dalatn Iernbagir
irirokrrrr;i k{'l)ahasiran. l'la}tlrsu
yang lritlrrlr rlallrtn trtasyirntl<at,
yarlg rrr(.nglri(irrpi dun diltidupi

masyarakat, diperlakukan seperti
kegiatan ekonomi informal, Yang
dituduh mengganggu ketertiban
"umum" dan sulit diperiksa, serta
dimasukkan dalam perhitungan
ekonomi nasional.

Bahasa, seperti sumber kehi-
dupAn dan pemenuhan kebutuh-
an dasar lain, menjadi komoditi
industrial. Bahasa yang hiduP dd-
lam masyarakat secara mandiri,
dianggap sebagai ancaman terha-
cap oasar kata-kata dan makna,
5'ang^ dimonopoli dan dikendali-
kan oleh lembaga pusat. Bahasa
masyarakat dirasa perlu "diaman-
kan" dan "ditertibkan", agar men-
jadi nasionalis, "baik" dan
"benar".

Kajian alternatif
Kaum terpelajar di Indonesia

diajar percaya apa yang dinama-
kan "ilmu" dan "pengetahuan".
llmu, sebagaimana juga sekolah,
dianggap sebagai'sesuatu yang
mutlak perlu dan'bersifat langka;
dan hanya lapisan atas masyara-
kat yang "wqjar" menikmati lebih
banyak daripada warga yang ber-
ada di lapisan bawahnya. llmu
sebagaimatra juga teknologi yang
lahir dan bertumbuh dari pusat-
plrsat indLrsrial di negeri asing,
dianggap bersifat universal, se-
hingga Indonesia akan selalu tam-
pak "ketinggalan" dalam ha1 ilmu
dan teknologi, sebagaimana da-
lam ber\agai hal lain. Muncullah
istiiah "negara sedang berkem-
balBl',

Bahasa Indonesia dipacu habis-
habisan untuk ikut membantu
kerja keras "mengejar ketinggal-
an" dala.m berbagai bidang tadi,
dalam rrrencapai cita-cita pemba-
ngunan manusia ideal: homo in-
dustrialis. Yang terjadi bukan ha-
nya masuknya istilah asing atau
modal asing dan teknologi asing.
tapi sekaligus seluruh pola pema-
haman makna "istilah", "modal",
"teknologi", "bahasa", "manu-
sia", bahkan "alam semesta".
Yang terjadi ialah seluruh perom-
bAkan tata pemahaman dunia dan
periiaku di dunia; suatu penga-
singan dunia lama masyarakat
oribumi.' Kembali dari tllich, kita menda-
.patkan kesaksian yang tajam,
yaitu bahasa"bahasa mutakhir di
berbagai negara berindustri se-
makin mudah diterjemahkan dari
satu bahasa ke bahasa yang lain.
Kerangka dasar berbagai bahasa
di dunia "berkembang" disera-
gamkan, rvalau masrng-masing
mempunyai kata-kata nasional
1'ang berbeda,

Penggunaan istilah asing secara
berlebihan bukan tak mur.rgkin
bersumber dari usaha tampil ga-
gah-gagahan. Tapi dalam kerang-
ka besarnya, kecenderungan itu
merupakln suatu tuntutan proses
"pembangunan" yang direstui
dan diabsahkan negara. Bahasa
lama masyarakat pribumi yar-rg
berasal dari dunia lama mereka,
tak punya berbagai kata dan.ga-
gasan industrial. Bukannya kare-
na bahasa mereka itu miskin, tapi
karena dunia lama merc'ka tak
membrttuhl<an l<ata,gagusulr itt-
rlustriul scpcrti bcrbugai ploclr,rksi
l<omoditi kata buru dalarn l.ralursa
lncloncsia I)clal{ilngan inr. Scl;ir'
lil<nya, l<r:)rayaatt bahasa/tcl<rro)o.
;liick.orromi rrrcreha l<itti trrrrtltlt
1.cl'riusu r.

(Ilersambuns ke hal. V kol.lt-$)
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Berbagai gagasan industlial

yang ''asing" mendesak masuk ke
Indonesia, khususny'a dari ka-
iangan e)itn;,a, kemudian mene-
tes ke bawah (trickle dotun effect).
Untuk menghadapr banjrr ga-
gasan dari dunia asing itu. bebera-
pa usaha nasibnalisasi dikerjakan.
Ada dua proses yang populer.
Pertama, membongkar kuburan
bahasa lama pribumi, memilih
dan memasarkan kembali kata-
kata tertentu, yang dianggap da-
pat menerjemahkan istilah.istilah
asing yang kini dibutuhkan. Ke-
dua, memoles raut muka istilah
asing itu dan membuat tampang-
nya keindonesiaan; agal' Iebth
mudah keluar-masuk bibir, pena,
media massa dan seminar di Indo-
nesia.

Istilih asing yang nrasuk ke
Indonesia tanpa proses nasionali-
sasi itu, dikecam. Proses nasiona.
Iisasi yang tidak ditangani biro-
krat dari lembaga yang diberi
wewenang khusus, jr.rga dikecam.
Tapi apapun teknik vang dipilh
oleh birokrasi kebahasaan kita.
proses nasionali:asi itu tak a]<an
mar)rpu mengrrbah yang asing
menjadi tak asing bagi masyara-
kat luas.

Kata-kata baru dalam bahasa
Indonesia yang diangkat dau ba-
hasa lama yang sudah telkubur
atau dari kamus, akan sama
asingn_va, kalau bukan lebih asing
daripada beberapa istilah b:rhasa
Inggris yang sudah terlanjur me-

masyarakat. Seorang Australia
penumpang becak di Salatiga tak
bisa menghentikan becaknla, ke-
tika ia berteriak "berhenti,'. Be-
caknya justru berhenti, ketika ia
berseru "stop".

Ada l,ang berpendapat. banvak
kata-kata baru yang sdkarang ma.
sih "asing" bagi mas"varakat. tapi
bila dimasyarakatkan secara gen-
car, lama-kelamaan. akan menJadi

.tidak asing lagi. Bila loeika demi-
kian diterima, kita juga akan me-
nerima pendapat, bahwa Coca-
Cola, perayaan tradlsionai Amerr-
ka Valentine's Dog, sabit Tairvan,
modal Jepang. penggllsuran ta-
nah untuk plaza milik pedagang
domestik. penggundulah h,itan]
atau bahasa Rusia, juga akan me-
maslarakat, jika saja dilancarkan
progl'am pemasyarakatannya se-
cara gencar.

. .Bahasa dan masyarakat yang
hidup akan berkembang bersai
ma-sama. Pe-rsoalannla. bagaima_
na perkembangan itu terjadi.
Apakah ia berkimbang secara o-tentik sesuai dengan dinamika
masyarakat yang ber.sangkutan
dengan pola dan warnanya )'angkhas? Atau hasil "rekayaia'-cls1:i
kamar ker3a kelompok etii -vingmerasa berhak monopolr. dengan
alasan cirnnya memiliki ke."pa_
kar"-an dan kerjanya merupakan' t(erJa pembangunan" demi kese_
Jahteraan nusa dan banqsa?*Ar.iel Heryanlo, sta/ fierrpajnr
porlo Urriuelsitos I{r.isrcrr Soiyu
llacana,, Solcrrigo
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