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BAHASA INDONESIA LOKAL TUMBUH SEBAGAI PAROLE: 
Implikasi untuk Bahasa Pendidikan Anak  

Maryanto 
Pusat Bahasa, Depdiknas   

Bagaimanakah meningkatkan daya rekat bahasa Indonesia agar bahasa ini bekerja dengan baik 
sebagai perekat kebangsaan Indonesia? Itulah pertanyaan yang tersirat dalam tema KIMLI 2009. 
Makalah ini mencoba mengusulkan jawaban atas pertanyaan yang bernuansa sangat politis itu. 
Jawaban yang diusulkan adalah pentingnya re-orientasi politik bahasa dengan mendekonsruksi 
bahasa Indonesia yang dilihat tidak hanya dari sifat genetis, tetapi juga dari ciri areal (lokalitas). 
Kebijakan mengelompokkan bahasa Indonesia hanya secara genealogis, yaitu masuknya bahasa 
Indonesia ke dalam kelompok bahasa Melayu, tampak kurang menguntungkan. Politik bahasa 
seperti itu telah membuka peluang bagi bangsa lain (selain Indonesia) yang secara politis 
mengaku berbahasa Melayu untuk mengajukan klaim bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari 
bahasa bangsanya. Peluang itu dapat merendahkan daya rekat bahasa Indonesia dan merapuhkan 
bangunan kebangsaan Indonesia.   

Untuk menaikkan daya rekat bahasa Indonesia, sebuah alternatif perancangan bahasa Indonesia 
ke depan adalah strategi mengonstruksi bahasa itu dari aspek lokalistas. Untuk membentuk ciri 
areal itu, definisi politis bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan

 

(Sumpah Pemuda 1928) 
perlu diperluas cakupan konsepnya dengan menghimpun parole (istilah Ferdinand de Saussure) 
yang tumbuh di setiap daerah penuturan bahasa Indonesia. Selain itu, rumusan politis Undang-
Undang Dasar 1945 (Pasal 36), yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia, tidak perlu 
ditafsirkan bahwa bahasa itu sekadar bahasa resmi negara. Ungkapan bahasa resmi negara tidak 
sama (berbeda) dengan bahasa negara. Untuk ungkapan terakhir itu, kata negara  mengandung 
konsep yang sangat luas: mencakupi masalah wilayah teritorial. Untuk itulah, bahasa Indonesia 
perlu diberi ruang politik yang seluas-luasnya agar dapat menampung parole-porole bahasa 
lokal, termasuk parole hasil hibriditas bahasa, yang tumbuh di setiap daerah.      

Sebagai bahan pertimbangan pentingnya re-orientasi politik bahasa Indonesia, banyak bukti 
linguistis yang memberikan petunjuk bahwa bahasa itu bergerak melokal. Selain sebagai bahasa 
nasional dalam bentuk bahasa baku atau wujud bahasa rujukan nasional, ternyata, bahasa 
Indonesia juga menumbuhkan bentuk-bentuk tuturan yang dalam makalah ini disebut sebagai 
parole berbahasa Indonesia lokal.  Perhatikan kalimat (1) sampai dengan kalimat (1c) berikut.  

(1) Bade nyoblos; bade golput?  
(1a) Mau nyoblos; mau golput? 
(1b) Mau mencoblos; mau golput? 
(1c) Maukah Anda mencoblos atau menjadi golput?  

Kalimat (1) telah dituturkan sebagai parole dengan gaya lokalis di daerah penuturan bahasa 
Sunda. Tuturan seperti itu dalam makalah ini disebut berbentuk bahasa Indonesia lokal: bahasa 
Indonesia Sunda.  Alih-alih persoalan lokalitas, kalimat (1a) (1c) sering dipersoalkan dari 
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aspek formalitas. Untuk situasi formal, agaknya, kalimat (1) tidak dapat diterima sebagai bentuk 
baku atau rujukan nasional. Di tingkat nasional, hanyalah kalimat (1c) dan mungkin (1b) 
yang akan dianggap berterima. Sementara itu, kalimat (1a) akan ditolak dalam situasi pemakaian 
bahasa formal, tetapi tidak tertutup kemungkinannya dituturkan dalam situasi informal. Kalimat 
(1) juga tidak akan mendapat ruang pemakaian bahasa formal dalam konteks bahasa Indonesia. 
Namun, kalimat (1) akan tetap hidup di ruang informal.   

Dari contoh kalimat (1) sampai dengan (1c), tampak sangat mudah untuk menarik benang 
merah hubungan antara bahasa nasional dan bahasa lokal di Indonesia. Bahasa lokal atau 
bahasa daerah akan mendapat tempat yang layak dalam wadah bahasa Indonesia. Bentuk bahasa 
seperti pada kalimat (1) dituturkan dengan derajat lokalitas yang amat tinggi dan, kerena itu, 
didudukan serta difungsikan sebagai bahasa informal. Makin rendah derajat formalitas bentuk 
bahasa itu, akan makin tinggi derajat lokalitasnya. Demikian pula sebaliknya. Dalam hal itu, 
telah disebutkan bahwa kalimat (1) berbentuk sangat lokal. Sementara itu, kalimat (1c) berwujud 
bahasa nasional yang selama ini dikonstruksi sebagai bahasa sangat formal atau baku: tentu 
dengan derajat lokalitas yang amat rendah. Benang merahnya ialah bahwa perbedaan antara 
bahasa nasional dan bahasa lokal akan membentuk garis kontinum, bukan garis diskret. 
Hubungan keduanya bukanlah semacam dikotomi.  

Lambat laun dikotomi antara bahasa Indonesia (sebagai bahasa nasional dan resmi negara) dan 
bahasa daerah/lokal (misalnya, bahasa Sunda) perlu dihilangkan kalau bahasa Indonesia akan 
lebih diberdayakan sebagai perekat kebangsaan. Umumnya, telah diakui bahwa dalam kehidupan 
keseharian, sukma atau jiwa anak bangsa Indonesia cenderung diwujudkan dalam bentuk bahasa 
daerah atau bahasa lokal. Perwujudan bahasa itu tampak nyata, misalnya dalam pendidikan nilai 
budaya bangsa. Perhatikan pula contoh kalimat (2) dan  (2a) berikut.   

(2) Pilihi ratik; buang kawadahnya.  
(2a) Ambillah sampah dan buanglah sampah Anda pada tempatnya.  

Kalimat (2) dan (2a) merupakan contoh menarik. Di sebuah sekolah (di Kalimatan Selatan), 
untuk menanamkan nilai budaya bersih, anak-anak diminta membaca kalimat (2). Ketika kalimat 
(2) dituturkan, akan sangat mudah bagi anak-anak setempat untuk memahami petunjuk tertulis 
yang disebut berbentuk bahasa Indonesia Banjar itu. Dalam kaitan itu, untuk pendidikan dasar 
keberaksaraan (baca dan tulis), parole berbahasa Indonesia lokal seperti itu akan jauh lebih 
efektif bagi anak sekolah. Pada tahap awal perkembangan kongitifnya, anak tidak perlu disuguhi 
bentuk tuturan bahasa baku, seperti pada kalimat (2a), yang tidak akan diperoleh oleh setiap anak 
secara informal di lingkungan rumah sebagai bahasa pertama atau bahasa ibunya.    

Adalah kenyataan bahwa bahasa Indonesia secara natural tumbuh melokal; mendekati dan--
bahkan--menyerupai bahasa daerah. Bahasa Indonesia telah serupa dengan bahasa daerah yang 
secara genetis dekat dengan bahasa Melayu, seperti halnya bahasa Banjar di Kalimantan Selatan. 
Dalam bahasa-bahasa daerah non-Melayu, seperti bahasa Sunda di Jawa Barat dan bahasa Jawa 
di Jawa Tengah, bahasa Indonesia juga bergerak melokal. Karena faktor areal atau lokalitas, 
yaitu lokasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Banjar, dan lain-lain di areal atau wilayah 
teritorial Indonesia, sangatlah layak bahasa-bahasa daerah itu dimasukkan ke dalam wadah 
bahasa Indonesia. Dengan demikian, wadah yang terbuka untuk menerima berbagai bentuk 
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tuturan (parole) bahasa Indonesia lokal itu akan mudah mewujudkan sebuah bangunan jiwa 
kebangsaan  yang lebih kuat.  

Implikasi lebih lanjut dari pentingnnya re-orientasi politik bahasa Indonesia itu ialah terbukanya 
peluang atau ruang bagi bahasa itu untuk diakui sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa ibu yang 
telah mencuat dari hasil pergolakan politik di Banglades (dulu, Pakistan Timur) tersebut  perlu 
didefinisikan bagi anak Indonesia sekarang sebagai bentuk parole berbahasa Indonesia lokal. 
Bagi anak Indonesia sekarang, bahasa ibu mereka merupakan wujud bahasa Indonesia lokal yang 
perkembangannya sangat lestari (bahasa ibu tidak akan punah). Parole-parole berbahasa 
Indonesia lokal itu telah siap dibawa ke sekolah sebagai sarana bahasa pengantar pendidikan 
dasar. Sistem pendidikan berbasis bahasa ibu pun siap diselenggarakan, sebagaimana anjuran 
UNESCO (PBB), tanpa menggoyahkan bangunan kebangsaan Indonesia.   

Ketika anak sekolah dasar (terutama pada tahap awal) diminta belajar baca dan tulis dengan 
menggunakan sarana bahasa Indonesia lokal yang tumbuh subur di masyarakat sebagai parole 
bahasa ibu itu, nilai-nilai kebangsaan telah tertanam sejak awal pada diri anak Indonesia. Di 
sanalah, sesungguhnya, bahasa Indonesia mulai diberdayakan. 


