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Bahasa Jawa (BJ) adalah bahasa ibu (mother tongue ) dengan jumlah penutur yang besar. 
Menurut Grimes, secara internasional BJ menempati urutan ke-11, dengan jumlah penutur 
75.500.000.. Secara kuantitatif jumlah tersebut sangat besar, tetapi secara kualitatif kondisi 
Bahasa Jawa (BJ) semakin merosot (Edi Subroto, 2007) dan mulai ditinggalkan penuturnya. Dii 
satu sisi BJ merupakan asset budaya yang adi luhung, di sisi lain BJ kalah bersaing dengan 
Bahasa Indonesia (BI) dan Bahasa Asing(BAs). BJ dengan tingkat tuturnya membentuk watak 
yang luhur, rendah hati dan menghormati orang lain, sebaliknya BI dan BAs lebih berorientasi 
pada keberhasilan di bidang materi. Dewasa ini masyarakat Jawa lebih cenderung mengarah pada 
keberhasilan di bidang ekonomi dibandingkan mempertahankan budaya Jawa yang lebih 
menekankan pada aspek moral. Kecnderungan inilah yang menyebabkan masyarakat Jawa 
meninggalkan BJ dan lebih memilih BI dan BAs. Melihat fenomena tersebut, Pemerintah, dalam 
hal ini Gubernur Jawa Tengah (Mardiyanto) menerbitkan SK Gubernur nomor 895.5/2005 
tentang wajib belajar BJ bagi semua siswa dari tingkat SD sampai SLTA.Penerbitan SK sebagai 
salah satu upaya untuk melestarikan BJ dengan melalui Generasi Muda Jawa (GMJ). Makalah ini 
mencoba untuk mengungkapkan implementasi SK Gubernur Jawa Tengah tersebut di masyarakat.  

BJ yang menjadi focus kajian dalam makalah ini adalah bahasa Jawa Krama (BJK). BJK 
merupakan variasi BJ yang dianggap sebagai bahasa Tinggi (T) dibandingkan dengan variasi 
yang lainnya, yaitu Ngoko, bahasa pergaulan sehari-hari, yang dianggap bahasa Rendah (R). 
Ngoko inilah yang masih merupakan bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat Jawa, sedangkan 
BJK bukan merupakan bahasa ibu melainkan lebih bersifat sebagai bahasa kedua (second 
language). Sebagian besar masyrakat Jawa , khususnya di Surakarta, sudah tidak menguasainya 
lagi. Padahal BJK merupakan bahasa yang penuh dengan sopan santun dan tata-krama, yang 
merupakan modal untuk pendidikan budi pekerti bagi GMJ.  

Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, penulis melakukan observasi , 
wawancara, dan evaluasi buku pelajaran BJ. Observasi dilakukan di beberapa sekolah SD, SMP, 
dan SMA. Wawancara dilakukan dengan beberapa guru BJ, pejabat pemerintahan, seniman 
tradisional. Buku pelajaran BJ yang dievaluasi adalah Remen Basa Jawa untuk kelas V SD, Padha 
Seneng basa Jawa untuk kelas VIII SMP dan Mirasa Basa untuk kelas XI SMA.  



Pelestarian bahasa harus didukung oleh tiga elemen, yaitu Pemerintah, Pendidikan , dan 
Masyarakat. Pelestarian bahasa daerah dijamin dalam penjelasan UUD 1945 Bab XV 
Pasal 36, yakni bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh Negara. Tetapi dalam 
pelaksanaannya nasib bahasa Daerah (BD = termasuk BJ) terabaikan karena Pemerintah 
lebih memperhatikan pembinaan BI daripada BD. Bahkan akhir-akhir ini pemerintah 
mendorong dibukanya program Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI), yang 
kelak guru-gurunya harus menyampaikan materi pelajaran dalam bahasa Inggris. 
Program RSBI jelas berorientasi pada keberhasilan siswa dalam berkompetisi di era 
globalisasi dan ujung-ujungnya bermuara pada kesuksesan materi. Meskipun 
keberhasilan program RSBI sendiri masih dipertanyakan. 

SK Gubernur Jawa Tengah nomor 895.5/2005, bagaimanapun juga, merupakan angin 
segar bagi perkembangan BJ. Sambutan masyarakat terhadap SK tersebut sangat luar 
biasa. Di pemerintahan, beberapa daerah mencanangkan hari berbahasa Jawa pada hari 
tertentu. Misalnya di Karanganyar, Bupati mengeluarkan SK yang mewajibkan kantor-
kantor menggunakan BJ(K) setiap hari Rabu. Menurut Bupati Karanganyar keputusan 
tersebut didukung penuh oleh anggota DPR, tetapi hambatannya adalah penguasaan 
BJ(K) yang minim bagi sebagian besar pegawai PEMDA. Memang secara politis 
dukungan terhadap wajib berbahasa Jawa di Karanganyar tidak ada masalah, tetapi 
permasalahannya justru terletak pada SDM yang tidak menguasai BJK sehingga 
pelaksanaan wajib berbahasa Jawa (halus) justru kontra produktif. 

Di bidang pendidikan SK Gubernur tersebut menimbulkan dua kutub yang berbeda. Di 
satu sisi masyarakat sangat antusias menyambut SK tersebut, bidang studi BJ yang 
dahulu disirik (dihindari) oleh para calon mahasiswa baru sekarang mulai dilirik

 

(diminati) oleh para calon mahasiswa. Alasannya jelas bahwa dewasa ini guru BJ yang 
bersertifikat sesuai dengan bidangnya masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga 
kesempatan untuk diangkat menjadi PNS masih sangat terbuka. Di sisi lain pelajaran BJ 
di sekolah-sekolah masih tetap dipinggirkan. Posisi pelajaran BJ sangat lemah karena 
pelajaran tersebut hanya sebagai muatan local, yang sering dikorbankan dalam hal alokasi 
waktu. Kualitas guru BJ masih jauh dari yang diharapkan sehingga kemampuan para 
siswa dalam berbahasa Jawa juga kurang. Buku-buku pelajaran BJ lebih menekankan 
pada segi linguistic, tetapi mengesampingkan konteks social budaya. Pelajaran tentang 
unggah-ungguh basa kurang mendapat penekanan, bahkan beberapa contoh tentang 
unggah-ungguh basa masih keliru. Di ranah keluarga BJK mulai ditinggalkan oleh 
penuturnya , para penutur BJ lebih mementingkan kemampuan BI dan BAs bagi anak-
anak mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka. 

Inti BJ terletak pada unggah-ungguhing basa. Penggunaan BJK merupakan implementasi 
dari penerapan unggah-ungguh basa. Dengan menguasai BJK orang akan bersikap sopan 
santun dan tahu tata karma. Dalam prakteknya pelestarian BJK lebih mengarah pada 
kepentingan social ekonomi daripada kepentingan regenerasi. Pengaruh globalisasi 
semakin mengucilkan posisi BJK, yang berfungsi membentuk watak yang berbudi.  

Dalam pendidikan non-formal banyak masyarakat yang belajar BJ di Karaton Surakarta. 
Banyak para lulusannya yang berhasil menjadi pambiwara professional, menguasai BJK, 



tetapi mereka tidak mengajarkannya kepada anak-anak mereka di rumah. Mereka yang 
berhasil menguasai BJK memang mendapat tempat yang terhormat di masyarakat karena 
mereka selalu dilibatkan dalam acara-acara yang bersifat formal tradisional, seperti 
pernikahan dengan adat Jawa, upacara kematian. Oleh karena itu penguasaan BJK 
mengangkat status social ekonomi mereka. 

Pelestarian BJK seharusnya mengarah kepada pewarisan ke generasi muda. Oleh karena 
itu perlu usaha yang sinergi antara Pemerintah, Pendidikan, dan Masyarakat. Dewasa ini 
usaha-usaha pelestarian BJK terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak ada 
koordinasi diantara ketiga unsur tersebut dan akibatnya pelestarian BJK tidak akan 
sampai pada sasarannya.    
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