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Bahasa Politik 

S epuluh tahun lalu, bahasa para pejabat negara ber
tubi-tubi menjadi bulan-bulanan kritik. Bukannya 
pada waktu itu kualitas bahasa mereka mendadak 

merosot dari masa sebelumnya. ltu hanyalah dampak 
tak terduga dari sukses kampanye nasional menggalak
kan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar 
pada 1980-an. 

Akibat dari sukses yang meledak-ledak, masyarakat 
jadi keranjingan. Di mana-mana muncul sukarelawan 
ekstremis bagi gerakan disiplin berbahasa yang baik dan 
benar itu. Para ahli bahasa sendiri mungkin tak meng-

I 
I 

nyukainya. Ketika belajar bahasa Tagalog pada awal i 
1980-an, saya meminta teman-teman Filipina me- i 
nyanyikannya. Tapi, mereka malah marah. Tahu sebab- : 
nya? 

r hendaki adanya gerakan sejauh itu. Kampanye bahasa 
yang disponsori pemerintah itu ibarat senjata makan 

I tuan. 

Sarna sekali tidak ada hubungannya dengan seni mu
sik. "Imelda Marcos terlalu sering menyanyikan lagu 
itu," kata mereka beberapa tahun menjelang bangkitnya 
revolusi People's Power. Nasibnya mirip Kemesraan di 
Indonesia hingga akhir 1980-an, yang juga dilarang. Se
bagai gantinya, para aktivis kelas menengah Filipina 
mengajarkan kepada saya lagu perjuangan yang di
banggakan: Bayanko. Ariel Heryanto 

Politisasi dan depolitisasi tidak hanya berlangsung de- I 

ngan indoktrinasi ideologi· negara, kampanye pemilu, 
atau demonstrasi di parlemen. Keduanya bisa berlang

sung di mana saja, misalnya dalam penyusunan kalimat, menyanyi 
lagu pop, atau berbusana. 

Peneliti Lepas. Sa/atiga 

Ada beberapa ke biasaan berbahasa pejabat yang ditiru-
tirukan orang dalam lelucon, kolom di media massa, anekdot, dan kar
tun, misalnya kebiasaan mengobral kata daripada, melafalkan akhir-

I an -kan menjadi -ken. Semakin menjadi~emangkin. Sedemikian gencar
nya peniru-niruan itu, sampai-sampai sejumlah pejabat tinggi negara 
sempat berang dalam sebuah kongres nasional kebahasaan dUakarta 
pad a pertengahan 1980-an. 

Salah satu tokoh kunci dalam kampanye nasional berbahasa Indo
nesia baik dan benar itu adalah Anton Moeliono. Waktu itu, beliau 
menjabat Ketua Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tapi, 

; tahun lalu, jauh sesudah beliau melepas jabatan "angker" itu, saya ber
jumpa sang profesor itu dalam profil yang jauh lebih santai daripada 
prasangka saya. Itu mungkin karena kami berjumpa dalam sebuah 
panel diskusi ten tang pelesetan dalam bahasa dan politik. 

Menurut sang profesor itu, daripada memang telah diobral semba
rangan dan pantas dikritik. Tapi, 
merebaknya kritik terhadap 
penggunaan daripada, kata be
liau, tidak bertolak dari kepeduli
an pada soal bahasa. Itu hanyalah 
cara, sebagian orang untuk me
ngeritik beberapa tokoh yang 
berkuasa. 

Penjelasan itu melegakan 
orang semacam saya. Banyak 
orang lanjut usia yang sangat sa
ya hormati ternyata juga sesekali 
berbahasa dengan corak -ken dan 
semangkin, termasuk mereka 
yang melahirkan saya dan juga 
sahabat karib saya. Arief Budi
man. Orang-orang itu tidak ter
masuk dalam "daftar hitam" para 
"polisi" dan "preman" bahasa itu. 
Mereka bukan orang-orang yang 
berkuasa. 

Ada banyak kisah kecil lain 
yang sejenis. Sejak mengenalla
gu pop FiIipina, Dahil Sa lyo, pa
da 1970-an, saya langsung me-
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Pemakaian jilbab bisa bertolak sepenuhnya dari penghayatan reli- I 

gius seorang muslimah. Tapi, sebelum 1990, di mata orang lain, jilbab 
bisa dipandang sebagai sebuah pernyataan politik. Mirip sebuah pe- I 

tisi, poster, atau spanduk demonstran: sebuah ungkapan pembang
kangan terhadap kekuasaan. Gara-gara memakai jilbab, banyak siswi 
berurusan dengan kepala sekolah. Sesudah 1990, bukan hanya putri 
presiden yang gemar memakai kerudung kepala. Busana muslimah 
menjadi salah satu mode trendi di kalangan artis, bin tang film, pe
nyanyi, dan eksekutif. 

Tahun lalu, pemberian anugerah Magsaysay menimbulkan kontro
versi di Indonesia karena penerimanya adalah Pramoedya Ananta 
Toer. Banyak orang berdebat soal sejarah, politik, dan sastra. Tapi, bo

leh jadi, banyak yang tidak rele
van bagi kontroversi pada 1995 itu. 
Banyak orang dikejutkan oleh me- I 

luasnya simpati anak-anak muda 
Indonesia bagi Pramoedya Ananta 
Toer. Sebagian eksponen Orde 
Baru menuduh anak-anak muda 
itu terkecoh paham yang berbaha
ya karen a tak paham sejarah 1960-
an. 

Tuduhan itu mungkin benar, 
mungkinjuga tidak. Tapi, bolehja- I 

di, anak-anak muda itu tidak terla- i 
lu peduli dengan soal itu. Mung- i 
kin, tak banyak yang berminat : 
membela Pramoedya pribadi. Me
reka lebih berminat membela ke
pentingan sendiri dan hak untuk 
berbeda pendapat dengan ke
benaran yang dikeramatkan ke- I 

kuasaan. : 
Gejala serupa agaknya akan ber- I 

langsung seru beberapa tahun : 
mendatang dengan judul barn: I 
perlu-tidaknya PLTN di Indonesia. I 
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