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Pengkajian pembakuan ba
hasa harus dilihat dari sudut 
kecenderungan korporatisme. 
Hal itu merupakan salah satu 
manifestasi bentuk hubungan 
negara dan masyarakat. 

Demikian salah satu kesim
pulan Seminar Pembakuan 
Bahasa MelayulIndonesia da
lam Konteks Ekonomi dan 
Politik yang menampilkan 
Drs. Ariel Heryanto, M.A., pe
ngamat bahasa dari Universi
tas Kristen Satya Wacana, dan 
Dr. Dede Oetomo, pakar Sosi
ologi Bahasa dari FISIP Unair, 
di Perpustakaan Unair, Ju
mat. 

Seminar yang diselengga
rakan Himpunan Mahasiswa 
Program Studi Bahasa dan 
Sastra Indonesia FISIP Unair 
ini dipandu Drs. Aribowo. 

Menurut Ariel, dalam ma
syarakat bercorak korporatis 
cenderung segala persoalan 
masyarakat diurus negara. Se
genap aspek kehidupan ma
syarakat diberi wadah organ
isasi, dan wakilnya ditarik ke 
dalam sistem kekuasaan ne
gara. 

"Dokter misalnya, dikum
pulkan dalam Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI). Bahasa juga 
begitu, berupaya dibakukan 
lewat pembentukan Pusat 
Pembina",j dan Pengemban-

gan Bahasa {P3B)," katanya. 
Dikatakan, sejarah peren

canaan bahasa baku (terma
suk pembinaan dan pengem
bangan) universal yang mesti 
dipahami sebagai bagiim se
pak-terjang negara modern. Di 
Indonesia, perencanaan baha
sa bukan gejala. baru produk 
pemerintah Orde Baru. 

"Tetapi sekarang ini masa 
paling meriah di sepanjang In
donesia merdeka," tuturnya. 

Kemeriahan serupa terjadi 
pada mas a kolonial Belanda, 
awal dekade kedua abad ini. Di 
luar dan di antara rentang ke
dua masa itu, kebijakan baha
sa telantar. "Mungkin karena 
itu kehidupan berbahasa dan 
sastra saat itu tumbuh di
namis," ujar Ariel. 

Ditambahkan, biang pelem
bagaan kebijakan berbahasa 
terjadi pad a 1908. Sasaran
nya, menandingi (tanpa mela
rang) terbitan-terbitan nasion
alisme yang berbahasa revolu
sioner. 

VOC juga merupakan perin
tis kebijakan berbahasa. Sejak 
abad ke-17 hingga 19, mereka 
memperdebatkan pembentuk
an bahasa "persatuan" bagi ad
ministrasi kekuasaannya. 
"Motivasinya, mengoptimal
kan efisiensi penghisapan ke
kayaan alam dan tenaga rak
yat," tegasnya. 

Ariel melihat di pelbagai 
masyarakat dunia pengenda
lian bahasa merupakan bagian 
dari dinamika jatuh-bangun
nya negara. Kadar kefanatik
an melaksanakan program itu 
sesuai kadar ketegangan ide
ologi, ekonomi, atau politik ne
gara. 

Sementara Dede menilai, 
munculnya bahasa "menyim
pang" seperti plese tan, bahasa 
prokem, merupakan upaya 
perlawanan kelompok yang 
terasing. 

"Itu karena kita cenderung 
tak menghargai keberagaman. 
Berbahasa yang merdeka be
rarti orang berdaya memilih 
cara berbahasanya, tak diatur 
dan dipengaruhi siapa pun," 
katanya. 

la juga mengungkapkan, li
nguistik yang berkembang dua 
abad ini hanya mengkaji ba
hasa sebagai gejala atau enti
tas yang otonom. Bahasa di
anggap terpisah dari kebu
dayaan masyarakatnya. "Ba
hasa dipahami semata sebagai 
alat komunikasL Padahal 
pemisahan bahasa dari kon
teks sosialnya berarti mem
perkuat status quo, karena 
meremehkan peran bahasa se
bagai alat ideologi dan kontrol . 
sosial," ujarnya. rca, yan) 
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