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Abstrak
Sejumlah besar bahasa di dunia kini sedang bergerak ke arah kepunahan. Bahkan,
beberapa bahasa di benua Altantik dan beberapa bahasa di Afrika dan Asia kini
memiliki jumlah penutur tidak lebih dari lima orang. Salah satu sebab utama
kepunahan itu bukan karena penuturnya berhenti berbicara, melainkan karena para
orang tua tidak lagi membiasakan penggunaan bahasa ibu di rumah. Dari sifat dan
kecenderungan kepunahan sebagaimana telah dilaporkan oleh ahli linguistik tentang
berbagai bahasa di dunia, ada tiga kategori bahasa-bahasa di dunia berdasarkan daya
hidupnya, yaitu bahasa-bahasa yang hampir punah (moribund languages), bahasa-
bahasa yang sedang menuju ke bahaya kepunahan (endangered languages), dan
bahasa-bahasa yang masih aman dari ancaman kepunahan (safe languages).
Diperlukan dua strategi untuk menyelamatkan bahasa-bahasa dari keterancaman
kepunahan, yaitu revivalisasi dan revitalisasi. Sebagai langkah persiapan bagi program
revivalisasi dan revitalisasi, diperlukan suatu survei eksploratoris mengenai status
kebugaran bahasa (language vitality) dengan menggunakan pendekatan etno-sosio-
linguistik. Survei ini akan menghasilkan profil mengenai vitalitas satu bahasa. Di
Indonesia misalnya, diperlukan suatu survei untuk satu atau dua bahasa terpilih
sebagai proyek percontohan. Dari profil vitalitas bahasa ini disusunlah sebuah
program penguatan bahasa dengan tujuan menyelamatkan bahasa dari kepunahan.

Kata kunci: kepunahan bahasa, vitalitas bahasa, revivalisasi dan revitalisasi bahaasa.

A large number of languages in the world nowadays are in danger of extinction. In fact,
several languages in Atlantic continent, some in Africa, and some others in Asia have
no more than five speakers. One of the main causes is that it is not because the speakers
of a language quit speaking the language, but because their parents are no longer
accustomed to use their mother tongue at home. From the characteristics and the
tendency to extinction of various languages in the world as reported by linguists,
languages in the world – based on language vitality – can be categorized according to
the following types: moribund, endangered, and safe languages. There are at least two
strategies to save languages from extinct. These include revival and revitalization. As a
preparatory stage for revival and revitalization, an exploratory survey on language
vitality is required by applying ethno-socio-linguistic approach that generates a profile
of language vitality. In Indonesia, for instance, such a survey on one or two nominated
language is required as a pilot project. From this language vitality profile, a program
on revitalizing a language and preserving it from extinction can be better prepared.

Key words: language extinction, language vitality, language revival and revitalization.
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PENGANTAR
Para ahli bahasa yang mencurahkan perhatiannya pada (gejala) kepunahan bahasa-bahasa
minoritas, terutama bahasa-bahasa di negara-negara berkembang berkesimpulan bahwa sebab
utama kepunahan bahasa-bahasa adalah karena para orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa
ibu kepada anak-anaknya dan tidak lagi secara aktif menggunakannya di rumah dalam berbagai
ranah komunikasi (Grimes 2000:17). Telah banyak penelitian secara lintas-bahasa menunjukkan
fakta ini. Jadi, kepunahan itu bukan karena penuturnya berhenti bertutur, melainkan akibat dari
pilihan penggunaan bahasa sebagian besar masyarakat tuturnya (Landweer 1999:1). Penutur
bahasa memilih tidak membelajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya dan memilih tidak
menggunakannya secara aktif dalam ranah pertuturan di rumah. Selain itu, kepunahan sebuah
bahasa juga ditentukan oleh tekanan bahasa mayoritas dalam suatu kawasan masyarakat
multilingual. Memilih tidak menggunakan bahasa ibu dan menggunakan sebuah bahasa lain
serta tekanan bahasa mayoritas merupakan tiga faktor penting penyebab kepunahan bahasa.

Terkait dengan kepunahan bahasa-bahasa di dunia, terutama di Indonesia, tulisan ini akan
membentangkan empat hal penting  (1) tipologi bahasa berdasarkan daya hidupnya sebagai alas
teori, (2) fakta-fakta mengenai kepunahan bahasa, (3) sebab, gejala, dan kategori kepunahan,
serta (4) strategi perawatannya agar bahasa-bahasa terselamatkan dari kepunahan.

TIGA TIPOLOGI
Ada bahasa yang masih setia digunakan oleh penuturnya dalam semua lapisan usia dan
digunakan dalam berbagai ranah pertuturan. Ada bahasa yang hanya digunakan oleh selapis
generasi tua dan telah ditinggalkan oleh anak-anak dan remaja. Ada pula bahasa yang hanya
digunakan oleh beberapa orang tua dan sebagian besar penutur tidak lagi cakap
menggunakannya. Dari sudut pandang daya hidupnya, bahasa tipe pertama adalah bahasa yang
diprediksi masih panjang usia hidupnya, sedangkan bahasa tipe kedua dan ketiga, dalam kurun
waktu yang tidak terlalu lama akan mengalami kepunahan. Dalam kaitannya dengan daya hidup
bahasa-bahasa di dunia, Michel Krauss (1992: 4-10) mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia
ke dalam tiga tipologi: (1) bahasa-bahasa yang punah (moribund languages), (2) bahasa-bahasa
yang terancam punah (endangered languages), dan (3) bahasa-bahasa yang masih aman (safe
languages). Bahasa-bahasa yang dikategorikan moribund, menurut Krauss, adalah bahasa yang
tidak lagi digunakan dipelajari (atau diperoleh) olah anak-anak sebagai bahasa ibunya (mother
tongue, mother language); bahasa-bahasa yang endangered, adalah bahasa-bahasa yang
meskipun sekarang masih dipelajari (atau diperoleh) oleh anak-anak, akan ditinggalkan anak-
anak pada abad akan datang; sedangkan bahasa-bahasa yang safe, adalah bahasa-bahasa yang
mendapat sokongan kuat dari pemerintah dan memiliki sejumlah besar penutur.

Krauss memberikan kategori daya hidup bahasa berdasar jumlah penutur dan dan
bagaimana penutur dan pemerintah merawat dan memberi perhatian pada bahasa-bahasa.
Dengan meminjam pengklasifikasian Krauss, saya (ingin) menawarkan sebuah kategori lain
berdasarkan prinsip pertukaran/pengalihan generasi berdasarkan pertimbangan biologis.
Prinsipnya adalah pertukaran generasi berlangsung dalam siklus 25 tahunan. Dengan prinsip ini,
pengkategorian daya hidup bahasa dipetakan sebagai berikut.

Kategori bahasa pertama adalah moribund language, yaitu bahasa-bahasa yang tidak lagi
secara aktif digunakan dan tidak lagi dikuasai oleh penutur yang berusia di bawah 50 tahun.
Bahasa-bahasa ini hanya digunakan oleh sejumlah kecil penutur yang berusia di atas 50 tahun.
Dalam hitungan satu dekade, bahasa ini akan punah, dalam artian tidak digunakan lagi.
Mungkin bahasa ini hanya tercatat dalam naskah-naskah tradisional.

Bahasa-bahasa kategori kedua, yaitu endangered language, alias bahasa yang tidak bugar,
adalah bahasa-bahasa yang hanya digunakan oleh penutur yang berusia 25 tahun ke atas.
Penutur yang berusia 25 tahun ke bawah tidak lagi menggunakannya secara aktif, meskipun
bahasa-bahasa daerahsa menggunakannya. Ada dua keadaan penggunaan oleh penutur yang
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berusia di bawah 25 tahun, yaitu ketika berlangsung komunikasi pada ranah akrab dan sesuatu
yang bersifat pribadi-rahasia (privat) kepada penutur yang lebih tua. Dalam komunikasi dengan
sesama penutur yang sebaya atau lebih muda, kelompok usia 25 tahun ke bawah ini tidak lagi
menggunakan bahasa ibunya, dan menggunakan satu bahasa lain yang diperolehnya, bahasa-
bahasa daerah lokal atau bahasa nasional yang digunakan dalam komunikasi lintas-komunitas.
Jadi, penggunaan bahasa ibu yang dilakukan oleh penutur yang berusia 25 tahun ke bawah
hanya kepada penutur yang lebih tua, yaitu dua generasi ke atas, sementara terhadap
generasinya sendiri, penutur usia 25 tahun ke bawah ini telah mengunakan sebuah bahasa baru
yang telah diperolehnya.

Bahasa-bahasa ini dikategorikan sebagai bahasa yang mengarah kepada kencederungan
berkurangnya penutur dalam satu fase generasi. Diasumsikan bahwa jika tidak dilakukan
gerakan penggunaan bahasa sendiri oleh generasi 25 tahun ke bawah, dalam jangka 25 tahun ke
depan, bahasa-bahasa itu menuju kepada semakin berkurangnya jumlah penutur, dan dalam
siklus dua generasi, atau 50 tahun ke depan, bahasa ini akan punah (moribund languages).

Bahasa-bahasa di dunia yang masuk ke dalam kategori ketiga, yaitu safe language, adalah
bahasa-bahasa yang masih dipelajari oleh penutur aslinya (native speaker) sebagai bahasa ibu
dari kalangan usia tua hingga anak-anak dalam berbagai ranah: keluarga, hubungan sosial, dan
dalam berbagai acara resmi ketradisian. Kalangan tua hingga anak-anak tetap menggunakan
bahasanya dengan setia dan bangga, dalam berbagai kebutuhan berkomunikasi. Di rumah
tangga, para orang tua masih tetap menggunakan bahasanya dan anak-anaknya memperoleh
bahasa itu sebagai bahasa ibu (mother tongue, mother language) pada masa awal pemerolehan
bahasanya (language acquisition). Secara sosiolinguistik, masyarakat tutur (speech community)
seperti ini adalah masyarakat tutur yang kuat pemertahanan bahasanya (language
maintainance). Pemertahanan bahasa adalah suatu keadaan masyarakat tutur yang selalu
menjadikan bahasa sebagai wadah komunikasi intrakomunitasnya. Dengan pemertahanan
seperti ini, secara biolinguistik (biolinguistics), bahasa tersebut dapat dipertahankan, setidaknya
dalam tiga peralihan generasi ke depan, dalam kelipatan 3 x 25 tahun. Jadi, setidaknya selama
75 tahun ke depan, bahasa dalam kategori segar bugar ini dapat bertahan. Bahasa-bahasa yang
termasuk ke dalam kategori ini adalah bahasa nasional di berbagai negara, bahasa-bahasa daerah
(vernacular) di berbagai negara (termasuk di Indonesia) yang masih digunakan oleh tiga lapis
generasi (usia 5-25 tahun, 25-50 tahun, dan 50-75 tahun).

FAKTA YANG MENCENGANGKAN
Menurut catatan Grimes (2000), sebagaimana yang disebutnya dalam Ethnologue: Languages of
the World (selanjutnya disebut Ethnologue),  terdapat  6.809  bahasa  di  dunia.  Dari  jumlah  itu,
330 bahasa memiliki penutur sebanyak satu juta orang atau lebih. Jumlah penutur yang besar ini
berkontras secara mencolok dengan kira-kira 450 bahasa di dunia yang memiliki jumlah penutur
yang sangat kecil, telah berusia tua dan condong bergerak menuju ke kepunahan. Pada saat yang
sama, mungkin mengejutkan orang bahwa rerata jumlah penutur bahasa-bahasa di dunia hanya
berkisar 6.000 orang atau lebih, hanya separuhnya memiliki penutur 6.000 orang atau lebih
penutur, dan hanya separuhnya lagi memiliki penutur kurang dari 6.000 orang.

Lebih mencengangkan lagi, ketergerusan jumlah penutur bahasa—yang semakin mengecil
ini—pada berbagai belahan dunia menjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Berdasarkan
catatan tahun 1977, bahasa Eyak di Alaska kini tinggal memiliki dua penutur usia lanjut. Bahasa
Mandan memiliki enam penutur, bahasa Osage lima penutur, bahasa Abenaki-Penobscot 20
penutur, dan bahasa Iowa mempunyai lima penutur.  Bahasa Coeur d’Alene memiliki penutur
kurang dari 20, bahasa Tuscarora kurang dari 30, bahasa Menomini kurang dari 50, dan bahasa
Yokust kurang dari sepuluh. Bahasa Eskimo tinggal memiliki dua penutur, dan bahasa Aimu
mungkin telah punah. Bahasa Ubykh, salah satu bahasa Kaukasia yang memiliki begitu banyak
konsonan (kurang-lebih 80), mendekati kepunahan, dan mungkin tersisa satu penutur (Krauss
1992 dalam Ibrahim 2006:2-4). Krisis jumlah penutur sebagai tanda-tanda kepunahan (sebuah)
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bahasa adalah krisis menyedihkan dan menakutkan sebab fakta ini menyodorkan kepada kita
lanskap mengenai punahnya sebuah peradaban melalui kepunahan bahasa. Krisis jumlah
penutur ini merupakan tanda yang nyata mengenai pengabaian oleh penutur terhadap bahasanya
sendiri. Krisis ini juga merupakan tanda bahwa kemampuan bertahan hidup penutur bahasa
minoritas sangat lemah atas tekanan ekonomi dan tekanan alam.

Bila dianalogikan dengan makhluk hidup, maka bahasa-bahasa yang telah mengalami
krisis jumlah penuturnya adalah bahasa-bahasa yang kehilangan kemampuan ‘reproduksi’-nya.
Dan, dalam fakta kealaman, bila makhluk hidup, seperti burung-burung, mamalia, reptil, juga
manusia, kehilangan fungsi reprodukinya, maka alamat akan segera tibanya masa kepunahan
dalam waktu dekat. Lalu, apa artinya bagi bahasaa-bahasa yang mengalami krisis penutur? Apa
yang terjadi bagi keberlangsungan hidup bahasa-bahasa itu? Bagaimana daya hidupnya?
Apakah bahasa-bahasa seperti yang digambarkan akan punah dalam satu generasi ke depan?
Atau lebih cepat lagi? Bagaimana kalau lima penutur bahasa Mandan disapu badai salju dan
mati? Apa yang terjadi bila dua penutur bahasa Eyak yang telah uzur itu dipanggil Tuhan? Lalu,
ikhtiar kebahasaan seperti apa yang perlu dicabarkan agar bahasa-bahasa seperti ini selamat dari
kepunahan?

Krauss menyimpulkan bahwa dari ± 6000 bahasa di dunia (Grimes, 1988), ± 3000 di
antaranya termasuk dalam kategori terancam punah (moribund). Sebagai contoh, di daerah
Alaska dan Soviet Utara lima bahasa (9%) di antara 50 bahasa yang ada dinyatakan sebagai
bahasa yang berstatus moribund; di daerah Amerika Serikat dan Kanada, dari 187 bahasa 149
(80%) berstatus moribund, dan Amerika Tengah dan Selatan dari 700 bahasa 160 (23%)
dinyatakan moribund. Hal yang sama juga terjadi di Australia yakni dari 250 bahasa masyarakat
Aborigin 225 (90%) juga dinyatakan moribund (Said, 2002)

Krauss memprediksikan bahwa bahasa yang ada di dunia ini terdapat ±2400 bahasa yang
masuk dalam kategori endangered. Daerah yang berstatus endengered tersebut antara lain di
Papua Nugini yang memiliki bahasa lokal sebanyak 850, Indonesia 700, Nigeria 410, India 380,
Kamerun 270, Australia 250, Meksiko 240, Zaire 210, dan Brazil 210. Jika diamati dengan
saksama bahasa Endengared ini umumnya berkembang di negara multibahasa. Timbulnya
fenomena bahasa endengered mirip dengan fenomena bahasa Moribund. Bahasa daerah sedikit
demi sedikit terdesak keberadaannya, karena diberlakukannya kebijakan bahasa nasional
menyeluruh pada peri kehidupan masyarakat (termasuk bahasa Indonesia di Indonesia. (Said,
2002).

Selanjutnya, Krauss mengatakan bahwa di dunia saat ini hanya sekitar 600 bahasa dari 6000
bahasa yang masih dalam kategori aman (safe language) atau 10% dari total bahasa yang ada di
dunia. Bahasa tersebut akan terus bertahan karena alasan dua alasan. Pertama, bahasa-bahasa itu
berfungsi sebagai bahasa resmi. Berdasarkan data tahun 1990, dari 170 negara merdeka di dunia,
45 negara menggunakan bahasa Inggris, 30 negara berbahasa Perancis, 20 negara berbahasa
Spanyol, 20 negara berbahasa Arab, lima negara berbahasa Portugis, dan 50 negara menggunakan
bahasa-bahasa lain. Kedua, bahasa itu memiliki penutur asli yang jumlahnya lebih dari 100.000.
Diperkirakan bahwa dari 600 bahasa yang berkategori safe ini sekitar 200 bahasa hingga 250
memiliki penutur asli berjumlah di atas satu juta orang (Said, 2002).

Fakta mengenai kepunahan bahasa ini sebenarnya bukan isu baru. Telah berabad-abad
kita ketahui bahwa bahasa Greek Koiné dan bahasa Latin Klasik telah “mati” sebagai bahasa
yang dituturkan. Namun, dalam satu abad terakhir ini gerak menuju kepunahan yang dialami
oleh bahasa-bahasa dengan jumlah penutur yang kecil dan dengan pendukungnya yang memiliki
mobilitas sempit terasa lebih cepat dari yang dibayangkan. Gerak ke arah kepunahan itu
terutama terjadi di negara-negara berkembang dan miskin. Bahkan, kini di berbagai belahan
benua, penuturnya tidak lebih dari 200 orang. Tercatat bahwa ada 516 bahasa yang didaftarkan
dalam Ethnologue termasuk ke dalam bahasa yang mendekati kepunahan, karena hanya ada
sedikit sekali penutur usia renta yang masih hidup. Di antara 516 bahasa itu, 46 berada di
Afrika, 170 di Amerika, 78 di Asia, 12 di Eropa, dan 210 di Pasifik.  Fakta-fakta yang rinci—
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sekadar menyebut beberapa di antaranya—mengenai kedekatan kepada kepunahan ini (nearly
extinct) dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.

No Benua/zona Negara Bahasa yang mendekati
kepunahan dan jumlah
penutur

Sumber

1 Afrika Kamerun Baldemu 3-6 (penutur);
Bikya 1; Bishuo 1; Bung
3; Busuu 8; Dama 50;
Luo 1; Ndai 1; Ngong 2;
Pam 30; Twendi 30;
Zumaya 25

SIL (1987, 2003), Breton
(1986), Connel (1995,
2000)

Chad Berakou 2; Buso 40;
Goundo 30; Mabire 3;
Massalat 10; dan Noy 36

Djarangar (1995), Welmers
(1971), SIL (2001), Blench
(1991)

Kenya El Molo 8; Omotik 50;
Yaaku 50.

Larsen (1994)

Nigeria Bassa-Kontagora 10;
Bete 50; Kiong 100;
Kudu-Camo 42; Luri 30;
Njerep 6; Odut 20; Putai
50; Somyev 15-20.

Bross (1990), SIL (1973),
Connel (2000)

2 Amerika Argentina Ona 1-3; Puelche 5-6;
Tehuelche 4; Vilela 20.

Adelaar (1991, 2000),
Buckwalter (1981)

Brazil Amanayé 60; Anambé 7;
Apiacá 2; Arikapú 6;
Aurá 2; Karahawyana 40;
Karipuná 12; Katukina 1,
Puruborá 2; Xetá 3;
Xipaya 2.

Rodrigues (1986), SIL
(1976, 1990, 1995, 1998,
2000, 2002)

Kanada Abnaki 20; Bella Coola
20; Haida Tenggara 10;
Han 7-8 Munese 7-8;
Sekani 30-40 Squamish
15; Tagish 2; Tuscarora
7-8.

 Kraus (1991, 1995, 1997),
Pooser (2002),  Sharon
Hargus (1997),  Kinkade
(1991)

Kolombia Cabiyarí 50; Tinigua 2;
Totoro 4; Tunebo 50.

Bourgue (1976), Anrango
dan Sanchés (1998)

Meksiko Kiliwa 24-32; Zapotec
59; Zoque 40; Opata 15.

SIL (1994), Garcia de León
(1971)

3 Amerika Amerika Achuwami 10; Apache Brook (1998), Barnes
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Serikat Serikat 18; Aikara 20; Caddo 25;
Cahuilla 7-20; Eyak 1;
Hupa 8.

(1996), Nevin (1997),
Chafe (1997), Hinton
(1994)

4 Asia Afganistan Tirahi 100 SIL (2000)

India A-Pucikwar 24;
Khamyang 50; Peranga
767

SIL (2000)

Indonesia Amahai 50; Hoti 10;
Hukumina 1; Ibu 35;
Kamarian 10; Kayeli 3;
Nusa Laut 10; Piru 10;
Bonerif 4; Kanum Bädi
10; Mapia 1; Massep 25;
Mor 20-30; Tandia 2;
Lom 2; Budong-budong
70; Dampal 90; Lengilu
10;

SIL (1987, 1989, 1991,
1995), Voorhoeve dan
Vissser (1987), Taguchi
(1985),   Lauder (2008)

Filipina Agta 30; Arta 15;  Ata 2-
5; Ayta 15; Ratagnon 2-3

Wurm (2000)

Rusia Aleut 10; Karagas 25;
Kerek 2; Yugh 2-3; Orok
32-82; Yukaghir 10-50

Krauss (1989, 1995),
Kibrik (1991), Verner
(1991)

Thailand Mok 7 Wurm dan Hattori (1981)

Vietnam Arem 20; Gelao Merah
20; Gelao Putih 20

Ferlus (1996), Edmonson
(2002)

5 Pasifik Australia Alawa 17; Alangith 3;
Bayungu 6; Burduna 3;
Djangun 1; Djawi 1;
Dyirbal 40-50; Gagadu 6;
Gambera 6; Giyug 2;
Kokata 3; Kuku-Uwanh
40; Laragia 6; Lardil 2;
Mandandanyi 1; Manger
1; Nijadali 6; Pakanha
10; Uradhi 2; Wagaya 10;
Waray 4; Worora 20;
Wulna 1; Yidiny 12; Yir
Yoront 15.

Sharpe (1991), Wurm dan
Hattori (1981), Dixon
(1983),  SIL (1991), Black
(1983),  Schmidt (1990),
Bruce Sommer (1991)



Linguistik Indonesia, Tahun ke-29, No. 1, Februari 2011

41

Papua
Nugini

Abaga 5; Abom 15;
Bilakura 30;  Govoru 15;
Kamasa 7; Sene 10;
Turaka 25; Turumsa 5;
Laua 1.

SIL (1987, 2001, 2002,
2003), Wurm (2000),
McElhanon (1978)

Kepulauan
Solomon

Asumboa 10; Laghu 15;
Oroha 38; Tenema 3;
Tanimbili 15; Teanu 24;
Zazao 10.

SIL (1999)

Tabel 1. Bahasa-bahasa yang mendekati kepunahan
(Diolah dari www.ethnologue.com/nearly_extinct.asp)

Fakta kepunahan bahasa seperti dipaparkan pada Tabel 1 ternyata menyebar di hampir
seantero bumi. Ada beberapa hal menarik yang dapat dicatat. Pertama, bahasa-bahasa yang
tarancam punah itu sebagian besarnya berada di daerah atau wilayah atau negara berkembang,
kalau tidak bisa dikatakan miskin sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Kedua,
beberapa di antaranya memiliki total populasi etnik yang tidak lebih dari 5.000 orang. Meskipun
beberapa di antaranya memang memiliki jumlah populasi etnik yang masih banyak seperti
bahasa Lenca (36.858 orang) dan bahasa Pipil (196.576 orang) di El Salvador, jumlah penutur
aktifnya hanya 20 orang. Jadi, bahasa-bahasa ini sesungguhnya telah terancam punah di antara
sebegitu banyak total populasinya. Ketiga, sebagian besar dari bahasa-bahasa yang terancam
punah itu merupakan etnik minoritas terisolasi atau minoritas yang berada dalam wilayah yang
begitu beragam bahasa dan budayanya. Ambil contoh, bahasa Ibu [penuturnya menyebut nama
bahasa ini Ibo ’tuan tanah’] di Maluku Utara yang dalam catatan Voorhoeve dan Visser pada
tahun 1987 berjumlah 35 penutur—kini (tahun 2008) tinggal lima orang dan berusia di atas 50
tahun—berada di satu wilayah masyarakat multibahasa yang perbatasan kebahasaannya hanya
antardesa atau antarkampung yang berjarak tidak lebih dari lima kilometer. Keempat, bahasa-
bahasa yang terancam punah itu, sebagian besarnya tidak merupakan bahasa yang sehari-hari
diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya di rumah. Sebagai contoh, sudah mulai jarang
bahasa Kao di Halmahera Utara digunakan oleh orang tua kepada anak-anaknya di rumah.
Mereka lebih sering menggunakan bahasa Ternate atau bahasa Melayu Ternate. Akibatnya,
banyak anak muda sekarang tidak cukup cakap menggunakan bahasa Kao. Bahkan,  beberapa
anak remaja di masyarakat ini mengakui tidak bisa lagi menggunakan bahasa Kao, kecuali
hanya bisa memahaminya secara pasif. Keempat, fakta-fakta mengenai kepunahan bahasa-
bahasa itu sebagian besarnya berasal dari wilayah multibahasa yang memilih sebuah bahasa
lingua-franca dalam komunikasi lintasetnik. Dalam konteks seperti ini, bila kebijakan politik
bahasa nasional di satu sisi sebagai kebijakan kebahasaan yang mempersatukan keragaman
dalam konteks pengelolaan negara dan nasionalisme yang tidak disertasi dengan kebijakan
preservasi bahasa-bahasa lokal, maka kebijakan perencanaan, pembinaan, dan pengembangan
bahasa nasional justru akan meminggirkan bahasa-bahasa lokal.  Padahal, bahasa-bahasa lokal
yang merupakan gentong kebudayaan lokal pilar penting terbentuknya negara-bangsa. Sebab
itu, kepunahan bahasa-bahasa lokal dalam sebuah masyarakat multilingual dan negaranya
mengambil kebijakan penggunaan bahasa nasional sebagai lingua-franca, perlu ada program-
program penguatan bahasa lokal secara lebih terencana agar terhindar dari ancaman kepunahan.

http://www.ethnologue.com/nearly_extinct.asp
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SEBAB-MUSABAB, GEJALA, DAN KATEGORI KEPUNAHAN
Lalu apa yang menyebabkan bahasa-bahasa di dunia terancam punah? Seperti telah dikatakan
pada bagian pengantar, ada tiga sebab utama kepunahan, yaitu (a) karena para orang tua tidak
lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak serta tidak lagi menggunakannya di rumah, (b)
pilihan sebagian masyarakat tutur untuk tidak menggunakannya dalam ranah komunikasi sehari-
hari, dan (c) tekanan sebuah bahasa mayoritas dalam masyarakat tutur multilingual.

Sebab pertama dan kedua terkait dengan sikap dan pemertahanan bahasa (language
maintenance) masyarakat tuturnya. Jika pilihan untuk tidak menggunakan dan kebiasaan orang
tua untuk tidak mewariskan bahasa ibu kepada anak-anaknya lemah, gerak menuju kepunahan
akan lebih cepat lagi. Dalam satu pergantian generasi—mungkin 25 tahun—bahasanya akan
punah. Bahkan, mungkin lebih cepat lagi. Sebaliknya, bahasa-bahasa yang penuturnya memiliki
pemertahanan bahasa yang kuat, memiliki vitalitas hidup kuat pula. Sementara itu, sebab ketiga
terkait dengan dominasi komunikasi dalam mobilitas sosial-ekonomi serta penguasaan sumber-
sumber kekuasaan kelompok mayoritas pemilik bahasa mayoritas yang mau tidak mau harus
dihadapi oleh semua penutur, terutama penutur bahasa minoritas. Kelompok pemilik bahasa
mayoritas yang karena penguasaan atas sumber-sumber kegiatan ekonomi, politik, pendidikan,
dan kekuasaan secara politis, ”mamaksa” kelompok penutur bahasa minoritas mau tidak mau
harus melakukan mobilitas vertikal dalam kerangka melakukan penyesuaian sosial agar menjadi
bagian penting dalam proses kemajuan masyarakatnya. Mekanisme penyesuaian ini tidak hanya
membuat penutur bahasa minoritas meninggalkan wilayah teritori tradionalnya tetapi juga
”meninggalkan” bahasa ibunya kemudian semakin menggunakan sebuah bahasa mayoritas.
Mekanisme ini secara lambat-laun turut memberi dampak pada dual hal terkait dengan
penggunaan bahasa ibunya. Pertama, semakin berkurang jumlah penutur bahasa ibu kelompok
minoritas; dan kedua semakin menyempit pula ranah-ranah penggunaan bahasa ibu. Pada titik
nadir, bahasa ibu hanya tinggal digunakan dalam percakapan yang bersifat rahasia, dan itu
berarti bahasa ibu sesungguhnya telah mati.

Terkait dengan tekanan suatu bahasa mayoritas atas bahasa minoritas dalam kawasan
masyarakat multilingual, berikut ini diberikan dua contoh secara selayang pandang. Pertama,
contoh tekanan bahasa Ternate (selanjutnya disingkat BT) di Maluku Utara atas bahasa-bahasa
dengan jumlah penutur kecil di Halmahera Barat, seperti bahasa Ibo, bahasa Gamkonora, dan
bahasa Wayoli. Kedua, tekanan bahasa Melayu Ternate (selanjutnya disingkat BMT) terhadap
sejumlah bahas-bahasa suku di Maluku Utara.

 Di masa kesultanan Ternate—salah satu dari empat kesultanan di Maluku Utara yang
luas kekuasaan di masa lalu, selain kesultanan Tidore, Jailolo, dan Bacan—BT merupakan
lingua-franca di Maluku Utara. BT adalah bahasa ibu bagi masyarakat yang mendiami pulau
Ternate, Jailolo, beberapa desa di Kecamatan Kao Halmahera Utara, dan beberapa desa di
pulau-pulau Gurua Ici di Kecamatan Kayoa Halmahera Selatan. BT merupakan bahasa kedua
bagi penutur bahasa Sahu, bahasa Gamkonora, Waiyoli, dan bahasa Ibu. Daerah-daerah ini  di
masa lalu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Pada masa itu, BT merupakan
bahasa kolano, ‘bahasa raja’, bahasa yang dipakai dalam komunikasi dengan pihak kesultanan.
Oleh karena sebagai bahasa raja dan menjadi lingua-franca bagi sejumlah etnik di Maluku
Utara, masyarakat penutur bahasa-bahasa minoritas “harus” menguasai BT dalam konteks
komunikasi dengan pihak kesultanan. Kondisi ini menjadikan BT menekan bahasa-bahasa
‘kecil’ seperti bahasa Ibu, bahasa Gamkonora, bahasa Waiyoli, bahasa Sahu, dan bahasa Tobaru
di Kabupaten Halmahera Barat. Tekanan itu itu diasumsikan berlangsung sejak masa kesultanan
di masa lalu. Desa-desa seperti desa Gam Ici, Gam Lamo, dan Tongute Ternate di Kabupaten
Halmahera Barat yang dulunya merupakan wilayah pakai bahasa Ibu, kini telah tergantikan oleh
BT. Bahasa Ibu yang pada tahun 1988, sebagaimana dicatat oleh Grimes (1988), memiliki
penutur ± 2.00, menurut penagkuan warga yang diwawancarai, kini tidak dipakai lagi.
Masyarakat di ketiga desa ini telah menggunakan BT sebagai bahasa sehari-hari. Anak-anak
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yang lahir dan besar di desa-desa ini, kini telah mempelajari, memperoleh BT. Dengan kata lain,
bahasa Ibu bukan lagi bahasa ibu bagi anak-anak.

Tekanan yang sama dari BT tetapi tidak sebegitu kuat, juga terhadap: (1) bahasa Waiyoli
yang dipakai di desa Baru, Bataka, Togowae, Ngawet, Nanas, Adu, Tosoa, dan Togola Waiyoli;
(2) bahasa  Gamkonora, yang dipakai di desa Gamkonora, Talaga, Tahafo, dan Gamsungi; (3)
bahasa Sahu yang digunakan di sejumlah desa di Kecamatan Sahu; dan (4) bahasa Tobaru yang
digunakan di sejumlah desa di pedalaman Kecamatan Ibu. Ada asumsi bahwa daerah-daerah ini
tidak terlalu mendapat pengaruh yang kuat dari kesultanan Ternate di masa lalu. Tetapi
diperlukan penelitian untuk membuktikan asumsi ini dan untuk menemukan sebab-sebab
linguistik,  sejarah, politik, dan budaya mengenai kuat-lemahnya tekanan ini.

Setelah kemerdekaan RI, tekanan BT terhadap bahasa-bahasa ‘kecil’ di Maluku Utara
digantikan oleh BMT. BMT menjadi bahasa kedua dan lingua-franca bagi hampir semua etnik
di Maluku Utara. Kebutuhan dan keharusan perjumpaan lintas-etnik di Maluku Utara oleh
karena kebutuhan ekonomi,  mobilitas sosial, dan pendidikan semakin menempatkan dan
memantapkan BMT sebagai bahasa lintasetnik. Peran BMT sebagai bahasa lintasetnik ini
lambat-laun telah memiliki daya tekan yang cukup bermakna akhir-akhir ini.

Sebagai contoh, anak-anak di sejumlah desa Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Bacan
Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, beberapa desa di Kecamatan Oba Kota Tidore
Kepualauan, beberapa desa di Kecamatan Jailolo dan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi
Maluku Utara, kini tidak lagi menggunakan bahasa etniknya dalam bermain dengan sesama
temannya. Situasi kebahasaan semacam ini dapat diterangkan karena sebagian besar desa-desa
ini adalah desa dwibahasa atau desa multibahasa. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah,
bahwa BMT ternyata telah menjadi bahasa pertama yang diperoleh bagi sebagian anak pada
desa-desa monobahasa, seperti yang terjadi di Pulau Makian yang berbahasa etnik bahasa
Makian Timur dan bahasa Makian Barat.

Anak-anak di Kecamatan Malifut Kebupaten Halmahera Utara yang merupakan penutur
bahasa Makian Timur dan Makian Barat tidak lagi menggunakan bahasa ibunya dalam bermain
dan menggantikannya dengan BMT. Padahal secara sosiolinguistis, kecamatan ini merupakan
kecamatan monobahasa.  Dalam amatan kasat mata-telinga, sebagian besar anak yang lahir di
Malifut, tidak lagi menggunakan dan menguasai bahasa ibu dari orangtuanya [bahasa Makian
Timur dan Makian Barat] dan telah menggunakan BMT. Perlu diketahui bahwa penduduk di
kecamatan ini berasal dari Pulau Makian yang dipindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku
Utara [saat itu] pada tahun 1975 karena isu meletusnya Gunung Kie Besi di Pulau Makian.

Akhir-akhir ini BT yang dipakai di Pulau Ternate ternyata tidak saja digantikan, tetapi
juga ditekan oleh BMT. Anak-anak Ternate di sejumlah kelurahan di batas kota, bahkan di luar
kota, tidak lagi menggunakan BT dan sehari-sehari menggunakan BMT dengan sesama
temannya dalam bermain. Bahkan, sebagian remaja penutur BT tidak lagi begitu cakap
menggunakan BT, apa yang dalam kajian sosiolinguistik sebagai understanding without
speaking atau penguasaan pasif. Gejala kebahasaan ini dapat diterangkan melalui pertemuan dan
persentuhan antarbahasa dalam kota yang penduduknya majemuk etnik dan bahasa. Gejala yang
sama—dengan kualitas ketertekanan yang berbeda—juga terjadi pada bahasa Betawi di Jakarta,
bahasa Makassar di Makassar, dan bahasa Bantik dan sejumlah bahasa Minahasa lainnya di
Manado.

Ada sebab yang berbeda di balik fakta tekanan BT terdahap bahasa-bahasa etnik ‘kecil’
seperti bahasa Ibu, Waiyoli, dan Gamkonora pada masa kesultanan Ternate di masa lalu dan
tekanan BMT terhadap sejumlah bahasa etnik lain, baik berpenutur sedikit maupun banyak di
Maluku Utara. Tekanan BT terhadap bahasa-bahasa ‘kecil’ karena disumbang oleh kekuasaan.
Sementara itu, tekanan BMT terhadap bahasa-bahasa etnik disebabkan oleh mobilitas horisontal
(ke samping) dan vertikal (ke atas) lintasetnik di Maluku Utara. Menggunakan BMT untuk
kebutuhan berkomunikasi lintasetnik (mobiltas horisontal) , dan memilih BMT agar bisa lebih
diartikan maju dan mengkota (mobilitas vertikal). Pengharusan  berbahasa Indonesia di



Gufran Ali Ibrahim

44

lingkungan Sekolah Dasar, yang di Maluku Utara adalah BMT, sejak awal kemerdekaan,
terutama setelah tahun 1950-an, merupakan sebab lain dari semakin kuatnya tekanan BMT
terhadap bahasa-bahasa etnik di Maluku Utara.

Selanjutnya, hipotesis-hipotesis sosiolinguistik terkait dengan kecepatan kepunahan
bahasa antargenerasi penutur dapat diterangkan sebagai berikut. Jika satu bahasa hanya
digunakan oleh penutur yang berusia 25 tahun ke atas dan usia di bawahnya tidak lagi
menggunakannya, 75 tahun ke depan—tiga generasi—bahasa itu akan terancam punah. Jika
satu bahasa hanya digunakan secara aktif  oleh penutur berusia 50 tahun ke atas dan usia di
bawahnya tidak lagi menggunakannya, ada kemungkinan 50 tahun ke depan—dua generasi—
bahasa itu akan punah. Jika satu bahasa secara aktif hanya digunakan oleh penutur  yang berusia
75 tahun ke atas dan penutur berusia di bawahnya tidak lagi secara cakap menggunakannya,
terutama dalam ranah keluarga, maka ada kemungkinan 25 tahun ke depan—satu generasi—
bahasa itu akan (terancam) punah. Dengan rumusan lain, hipotesisnya demikian: Semakin muda
usia penutur setiap bahasa tidak lagi cakap menggunakan bahasa ibu dalam pergaulan sehari-
hari, semakin cepat bahasa tersebut mengalami kepunahan. Gerak ke arah kepunahan akan
lebih cepat lagi, bila disertai dengan semakin berkurangnya cakupan dan jumlah ranah
penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari; atau semakin meluasnya ketiadaan
penggunaan bahasa dalam sejumlah ranah, terutama ranah keluarga.

Di luar soal permertahanan bahasa, ada empat sebab terdalam dari kepunahan bahasa:
para penuturnya (1) berpikir tentang dirinya yang inferior secara sosial, (2) terikat masa lalu, (3)
bersikap tradisional, atau (4) secara ekonomi kehidupannya stagnan. Inilah yang disebut oleh
sejumlah linguis, antara lain, Grimes (2000), Landweer (2008), Lewis (2005), sebagai proses
”penelantaran” bahasa. Penelantaran bahasa oleh penuturnya sendiri sesungguhnya bukan saja
inferioritas sosial, tetapi juga ditentukan oleh tekanan sebuah bahasa mayoritas sebagai lingua-
franca dalam wilayah multibahasa. Sebagai contoh, tekanan bahasa Melayu Ternate terhadap
bahasa Ternate di Ternate dan tekanan bahasa Ternate dan bahasa Melayu Ternate terhadap
bahasa-bahasa dengan jumlah penutur kecil di Maluku Utara, seperti bahasa Gamkonora, bahasa
Waiyoli di Halmahera Barat, dan bahasa Kao di Halmahera Utara. Anak-anak—yang lahir dari
pasangan suami-istri berusia muda—berbahasa  ibu bahasa Ternate, bahasa Gamkonora, bahasa
Waiyoli, dan bahasa Kao akhir-akhir ini jarang menggunakan bahasa ibunya dalam bermain dan
telah mengunakan bahasa Ternate atau bahasa Melayu Ternate. Tekanan bahasa Ternate dan
bahasa Melayu Ternate akhir-akhir ini semakin gencar dan nyata sejalan dengan intensifnya
hubungan lintasetnik di Maluku Utara oleh karena mobilitas ekonomi, pendidikan, dan
perkawinan lintas-etnik.

Di atas dua sebab dasar pemertahanan bahasa dan empat sebab non-kebahasan itu, faktor-
faktor lain yang lebih luas spektrumnya turut mendorong kecepatan kepunahan sebuah bahasa.
Summer Insitute of Linguistics [selanjutnya disebut SIL] (2008) mencatat sedikitnya ada 12 (dua
belas) faktor: (1) kecilnya jumlah penutur, (2) usia penutur, (3) digunakan-atau-tidak
digunakannya bahasa ibu oleh anak-anak, (4) penggunaan bahasa lain secara reguler dalam latar
budaya yang beragam, (5) perasaan identitas etnik dan sikap terhadap bahasanya secara umum,
(6) urbanisasi kaum muda, (7) kebijakan pemerintah, (8) penggunaan bahasa dalam pendidikan,
(9) intrusi dan eksploitasi ekonomi, (10) keberaksaraan, (11) kebersastraan, dan (12)
kedinamisan para penutur dalam membaca dan menulis sastra. Selain itu, ada pula tekanan
bahasa dominan dalam suatu wilayah masyarakat multibahasa secara berdampingan.

Sebagai contoh adalah bahasa Ibu atau Ibo di Maluku Utara. Bahasa ini digunakan di dua
desa (Gam Lamo, ’Kampung Besar’,  dan Gam Ici, ’Kampung Kecil’) di Kabupaten Halmahera
Barat, Maluku Utara. Dua desa ini bertetangga dengan pengguna bahasa Waiyoli, Gamkonora,
dan Sahu yang jarak tempuhnya tidak lebih dari lima kilometer. Selain menggunakan bahasa
etniknya masing-masing, sudah sejak lama masyarakat di sini juga menggunakan bahasa
Ternate [bahasa Kesultanan Ternate] dan bahasa Melayu Ternate sebagai lingua-franca lintas-
etnik. Dalam perjalanan selanjutnya, penutur bahasa Ibu di dua desa ini semakin menguasai dan
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lebih banyak menggunakan bahasa Ternate dan bahasa Melayu Ternate dan semakin
’meninggalkan’ bahasa Ibu. Pilihan menggunakan kedua bahasa lingua-franca ini lambat-laun
telah memunahkan bahasa Ibu sendiri. Situasi sosiolinguistik semacam ini terkait dengan dua
hal: sikap bahasa dan orientasi ke dunia luar penuturnya. Atau dari sudut lain, ada tekanan
bahasa dominan, seperti bahasa Ternate dan bahasa Melayu Ternate, terhadap bahasa Ibu; dan
itu telah menjadikan penutur bahasa Ibu di tahun 2008 tinggal lima orang, masing-masing
Nenek Hajija, kakek Ismail Babaoro (80 tahun), Nifu Hamiru (70 tahun), Han Noho, dan Gani
Saleh (masing-masing 45 tahun).

Gejala-gejala kepunahan bahasa pada masa depan adalah: (1) penurunan secara drastis
jumlah penutur aktif, (2) semakin berkurangnya ranah penggunaan bahasa, (3) pengabaian atau
pengenyahan bahasa ibu oleh penutur usia muda, (4) usaha merawat identitas etnik tanpa
menggunakan bahasa ibu, (5) penutur generasi terakhir tak cakap lagi menggunakan bahasa ibu
(penguasaan pasif, understanding without speaking), dan (6) contoh-contoh mengenai semakin
punahnya dialek-dialek satu bahasa, keterancaman bahasa Kreol dan bahasa sandi (Grimes
2000).

Ada dua sebab utama terjadinya penurunan secara drastis jumlah penutur bahasa ibu pada
suatu masyarakat, yaitu bencana alam dan sikap masyarakat. Bencana alam, seperti gempa
bumi, tsunami, dan banjir bandang yang datang menyapu satu masyarakat dan mematikan
sejumlah besar penuturnya merupakan sebab alam terjadinya penurunan secara drastis jumlah
penutur satu bahasa. Meskipun bukan merupakan contoh yang ekstrem, gelombang tsunami
yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 secara drastis telah menurunkan jumlah
penutur bahasa Aceh. Sikap masyarakat yang cenderung secara masif menggunakan bahasa
kedua atau bahasa lain dan meninggalkan bahasa ibunya karena dianggap tradisional dan tidak
modern pada suatu kurun waktu singkat telah menurunkan jumlah penuturnya. Sikap
masyarakat tutur bahasa Kao di Kecamatan Kao Halmahera Utara dan masyarakat tutur bahasa
Ibo di desa Gam Ici dan Gam Lamo di Halmahera Barat yang lebih memilih menggunakan
bahasa Ternate dan bahasa Melayu Ternate dalam kurun waktu relatif satu-dua dekade telah
secara signifikan menurunkan jumlah penutur kedua bahasa ini.

Bahasa yang hanya digunakan dalam ranah tutur tertentu seperti ranah rumah tangga dan
upacara adat merupakan bahasa yang sedang mengalami ”domestifikasi bahasa” ke ruang privat
dan merupakan penyebab dari lahirnya gejala semakin berkurangnya luasan ranah penggunaan
bahasa. Apalagi, jika pengabaian atas penggunaan bahasa ibu di ruang publik ini turut dipicu
oleh pengenyahan bahasa ibu oleh penutur usia muda, maka tinggal menunggu peralihan
generasi berikutnya, bahasa ini akan bergerak ke arah kepunahan. Ini dengan mudah terjadi
karena generasi terakhir tidak lagi cakap dan biasa menggunakan bahasa ibunya.

Terkait dengan vitalitas atau daya hidup bahasa secara lintas-generasi, para ahli membuat
pentipologiannya. Dengan mengambil analogi spesies biologi, Krauss (1992), seperti yang telah
disebut sebelumnya secara rinci, misalnya, mengkategorikan daya hidup bahasa menjadi tiga
kategori. Pertama, moribund, yaitu bahasa yang tidak lagi dipelajari oleh anak-anak sebagai
bahasa ibu. Kedua, endangered,  yaitu bahasa yang meskipun sekarang masih dipelajari atau
diperoleh oleh anak-anak, tidak lagi digunakan di abad akan datang. Ketiga, safe, yaitu bahasa
yang secara resmi didukung oleh pemerintah dan memiliki penutur yang sangat banyak.

Dalam hubungannya dengan tingkat keterancaman dari kepunahan, sebuah kolokium
mengenai bahasa-bahasa yang punah di Jerman tahun 2000 (Grimes 2000:8) merumuskan enam
tingkat keterancaman. Pertama, bahasa-bahasa yang critically endangerad, yakni bahasa-bahasa
yang dalam keadaan kritis, sekarat. Bahasa-bahasa ini hanya tinggal sedikit penuturnya dan
semuanya berusia 70 tahun ke atas dan usia buyut. Kedua, severely endangered, yaitu bahasa-
bahasa yang hanya memiliki penutur berusia 40 tahun dan ke atas, usia kakek-nenek. Bahasa ini
seperti dalam kondisi ’sakit parah’. Ketiga, endangered, yakni bahasa-bahasa yang penuturnya
berusia 20 tahun ke atas, usia orang tua. Bahasa-bahasa seperti ini dalam kondisi terancam
punah. Keempat, eroding, yaitu bahasa-bahasa yang penuturnya adalah beberapa anak dan yang
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lebih tua. Anak-anak lain tidak lagi menggunakannya. Bahasa-bahasa seperti ini dalam kondisi
tergerus. Kelima, stable but threatened, yaitu bahasa yang digunakan oleh semua anak dan
dewasa tetapi jumlahnya sangat sedikit; bahasa ini stabil tetapi terancam. Keenam, safe, yaitu
bahasa-bahasa yang tidak dalam keadaan ancaman kepunahan. Bahasa yang masih diperoleh
dan dipelajari oleh semua anak dan usia dewasa dalam kelompok etniknya. Bahasa-bahasa ini
dikategorikan sebagai bahasa yang ’bugar’, sehat wal afiat.

Dari pentipologian yang diberikan Krauss (1992) dan persepakatan kolokium Jerman
mengenai tingkat keterancaman muncul satu hal yang sama: jumlah dan kebiasaan penutur
merupakan variabel sosiolinguistik penting yang menentukan vitalitas bahasa. Semakin banyak
jumlah penutur dan semakin sering penutur menggunakan bahasanya dalam berbagai ranah,
seperti ranah rumah, peristiwa budaya, dan peristiwa sosial, semakin kuat vitalitas bahasa itu.
Dengan demikian, semakin jauh bahasa itu dari ancaman kepunahan.

PEMETAAN VITALITAS BAHASA
Bukankah setiap makhluk hidup, termasuk manusia, ditakdirkan hidup, dan ditakdirkan pula
untuk punah alias mati? Karena bahasa juga ’semacam spesies makhluk hidup’ yang
’dilahirkan’ manusia dan manusia itu makhluk hidup yang akan mengalami kematian secara
alamiah, maka bukankah bahasanya juga akan mati? Lantas mengapa kita repot-repot mengurusi
bahasa yang terancam punah?

Jawaban yang cukup singkat dan sangat rasional diberikan oleh Living Tongues, Institute
for Endangered Languages, sebuah lembaga yang peduli pada kepunahan dan penyelamatan
bahasa-bahasa yang punah. Dengan motto ”Membawa Tuturan ke Masa Depan”, lembaga ini
menyatakan: ”... bahasa adalah sebuah gudang pengetahuan manusia yang sangat luas tentang
dunia alamiah, tanam-tanaman, hewan-hewan, ekosistem, dan sediaan budaya. Setiap bahasa
memuat keseluruhan sejarah umat manusia”. Kalau demikian, tidaklah berlebihan, jika
dikatakan bahwa kepunahan bahasa sama dengan kepunahan peradaban manusia secara
keseluruhan. Oleh karena begitu pentingnya bahasa bagi peradaban, sampai-sampai antropolog
Leslie White, pernah bertanya secara retoris: Remove speech from culture and what would
remain? Kepunahan bahasa sama dengan kepunahan peradaban!

Kalau begitu bagaimana cara kita agar bahasa-bahasa dapat diselamatkan dari kepunahan
dan dengan demikian peradaban kita tak punah!? Selama ini para linguis atau lembaga-lembaga
bahasa di dunia, terutama yang peduli pada penyelamatan bahasa dari kepunahan seperti
LivingTongues dan SIL (memang), telah melakukan upaya-upaya yang sistematis mulai dari
penelitian-pencatatan, preservasi, revitalisasi-revivalisasi melalui  pembangunan kelas dan sekolah
bahasa sendiri di kampung sendiri untuk anak-anak dan orang dewasa pada komunitas yang
bahasanya terancam punah. Kisah-kisah sukses program revitalisasi seperti ini telah ditunjukkan
oleh keberhasilan perawatan bahasa Hawai di Hawai, bahasa Cornish di Inggris, bahasa Maori di
Selandai Baru, bahasa Waorani di Ekuador, dan bahasa Nambikuara di Brazil. Program
revitalisasi yang sukses menambah jumlah penutur ditunjukkan oleh bahasa Waorani. Bahasa
yang pada tahun 1956 berpenutur 150 ini, setelah penelitian linguistik, kelas-kelas keberaksaraan,
pendidikan, dan pengobatan modern, sekarang penuturnya diperkirakan 900 orang.

Di Indonesia, menurut catatan Multamia MT Lauder (Kompas 12 Agustus 2008), ada 169
bahasa yang terancam punah. Meskipun dengan angka keterancaman sebanyak itu, kita belum
mempunyai program dan tradisi preservasi yang kuat untuk menyelamatkannya dari kepunahan,
kecuali baru pada tingkat dokumentasi melalui penelitian individu, perguruan tinggi, atau oleh
Pusat Bahasa. Pernyataan ini tidak memasukkan usaha-usaha yang dilakukan oleh SIL untuk
bahasa-bahasa di Papua. Secara pukul-rata, kita baru sampai pada pendataan mengenai sebaran
dan jumlah bahasa yang terancam punah. Kita, setahu saya, belum mempunyai peta yang akurat
mengenai vitalitas atau daya hidup bahasa-bahasa di Indonesia. Padahal, dengan peta vitalitas
bahasa itu, kita akan memiliki gambaran yang terang mengenai dua hal penting: (1) jumlah dan
sebaran mengenai bahasa-bahasa yang terancam punah dan (2) tingkat vitalitas bahasa-bahasa di
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Indonesia. Dengan kedua gambaran ini kita akan dapat menyusun profil vitalitas bahasa-bahasa
di Indonesia; dan dengan profil itu, kita akan menyusun program preservasi secara tepat sasaran
dengan skala pementingan dan dilakukan secara terukur.

Untuk itu, disarankan suatu cara atau metode survei pemetaan vitalitas bahasa-bahasa di
Indonesia. Untuk melaksanakan survei ini kita gunakan indikator etnolinguistik mengenai
vitalitas bahasa yang disarankan oleh Landweer (2008) dan kita kombinasikan secara eklektik
dengan metode asesmen kategori keterancaman yang disarankan oleh Lewis (2005).
Ringkasnya, skema preservasi dimulai secara siklik dari survei pemetaan vitalitas, program-
program revitalisasi, penilaian mengenai kerbermaknaan program preservasi, hingga ke
penyusunan profil baru vitalitas bahasa untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan program-
program preservasi dengan bercermin pada keberhasilan dan kegagalan preservasi sebelumnya.

Survei pemetaan vitalitas bahasa kini menjadi sangat penting dan strategis karena dua
hal. Pertama, penelitian dan pemetaan bahasa di Indonesia sejauh ini baru sampai pada
pengungkapan mengenai jumlah bahasa dan dialek, kekerabatan, jumlah penutur, dan wilayah
pakainya. Penelitian-penelitian tersebut sejauh ini belum mengungkap fakta mengenai seberapa
jauh bahasa-bahasa di Indonesia memiliki ketahanan dari ancaman kepunahan. Kedua, survei
pemetaan vitalitas bahasa-bahasa di Indonesia akan memberikan informasi tentang tiga hal pula.
Pertama, bagaimana bahasa-bahasa etnik di Indonesia berinteraksi dan saling mempengaruhi
serta bagaimana bahasa-bahasa yang dominan dalam suatu kawasan masyarakat multibahasa
seperti di wilayah timur Indonesia mempengaruhi bahasa-bahasa kecil. Kedua, dalam perspektif
diversitas, survei pemetaan vitalitas bahasa ini akan menyodorkan fakta mengenai lanskap status
kemajemukan bahasa di Indonesia tidak saja dalam hal jumlah dan sebaran, tetapi juga dalam
seberapa kuatnya ketahanan budaya masyarakat pemakai bahasa teraebut. Ketiga, survei
pemetaan vitalitas bahasa ini juga akan memperlihatkan pola-pola hubungan antara mobilitas
penutur dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, jenis pekerjaan di ruang publik dengan
mekanisme dan profil pemertahanan bahasa suatu masyarakat pemiliki bahasa ibu.

Skema penyelamatan bahasa-bahasa dari kepunahan melalui survei pemetaan vitalitas
bahasa di Indonesia ini merupakan tawaran yang dapat dikoreksi dan diperkuat dengan
mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan soalan etno-sosio-linguistik, pendanaan,
kepentingan kebangsaan, kemampuan lembaga pengayom bahasa (baca: Pusat Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia), dan perguruan tinggi. Skema pemetaan
yang dimaksud digambarkan pada Diagram 1.
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Diagram 1.  Skema Penyelamatan Bahasa-bahasa yang Terancam Punah
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Kerangka pemikiran pemetaan vitalitas bahasa dengan pendekatan multidisiplin di Indonesia
sebagaimana digambarkan pada Diagram 1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama-tama ada dua masa tindakan pemetaan vitalitas bahasa-bahasa di Indonesia.
Tindakan pertama adalah survei penemuan data dan fakta mengenai “status kebugaran” bahasa-
bahasa di Indonesia, dengan menggunakan sebelas indikator pengukuran etno-sosiolinguistik
yang disarankan Landweer (2008), (1) jarak relatif kota-desa, (2) pewarisan bahasa
antargenerasi, (3) angka absolut penutur, (4) proporsi penutur dalam total populasi, (5) ranah
penggunaan bahasa, (6) kekerapan dan tipe alihkode, (7) jumlah penduduk dan kelompok
dinamis, (8) sebaran penutur dalam jejaring masyarakat tutur, (9) pandangan ke dunia luar dan
ke dalam para penutur, (10) prestise bahasa, dan (11) akses dan keterjangkauan ke pusat
kegiatan ekonomi.

Jarak relatif kota-desa menjadi satu indikator penting untuk mengukur seberapa kuatnya
“daya tahan” bahasa. Desa-desa yang relatif jauh dari kota dan dengan akses yang sulit
membuat penutur bahasa ibu di desa tersebut jarang ke kota. Dengan demikian, interaksi
penutur bahasa itu dengan masyarakat tutur di luarnya terutama di kota yang masyarakatnya
majemuk sangat jarang terjadi secara masif. Pergerakan ke luar desa yang jarang terjadi ini
membuat penuturnya hanya menjadi masyarakat monolingual dan selalu menggunakan
bahasanya dalam berbagai ranah tutur. Sebaliknya, desa-desa yang dekat dan dengan akses yang
mudah ke kota membuat kekerapan pergerakan masyarakat ke kota lebih sering; dan oleh
karena itu interaksi mereka dengan “dunia luar” lebih sering pula. Seiring dengan semakin
kerapnya interaksi dan banyaknya jumlah penutur berbahasa ibu dengan warga lain di kota,
semakin mendorong masyarakat tutur itu mengalami mobilitas sosiolinguistik dari monolingual
ke multilingual, dari penutur satu bahasa ke semakin menguasai dua bahasa atau lebih. Situasi
kebahasaan semacam ini turut mendorong masyarakat mengalami perubahan kebiasaan bertutur
dalam perilaku alih kode (code switching)  dan  campur  kode  (code mixing) yang lambat-laun
menentukan semakin sempitnya cakupan ranah penggunaan bahasa ibu di desa atau di kampung
sendiri. Mobilitas ke luar oleh penutur bahasa dari desa ke kota yang memberi implikasi pada
profil sosio-etnolinguistik dalam jarak desa-kota merupakan indikator penting dalam mengukur
hubungan antara mobilitas penutur dengan pemertahanan bahasanya dalam kerangka
menentukan status vitalitas (daya hidup) bahasa.

Transmisi bahasa antargenerasi digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa
kuatnya suatu generasi tua dengan setia membiasakan diri membelajarkan anak-anak mereka
dalam menggunakan bahasa ibu dalam seluruh ranah tutur. Semakin sering dan semakin luas
ranah penggunaan bahasa dari orang tua kepada anak-anaknya sangat menentukan daya hidup
bahasa ibu. Sebaliknya, semakin kurang suatu generasi tua atau orang tua membelajarkan dan
membiasakan anak-anak mereka menggunakan bahasa ibu di rumah dan semakin sempitnya
penggunaan bahasa pada ranah publik, akan memperlemah pewarisan bahasa antargenerasi, dan
oleh karena itu mempercepat pengurangan jumlah penutur. Dengan semakin kurang kekerapan
penggunaan bahasa dalam berbagai ranah dan semakin berkurangnya jumlah penutur, maka
semakin menurunkan vitalitas (atau status kebugaran) bahasa. Semakin menurunnya vitalitas
bahasa akan semakin mendekatkan bahasa tersebut ke ambang kepunahan. Pengukuran atas
pewarisan bahasa antargenerasi merupakan cara untuk menentukan seberapa kuat hubungan
antara kebersediaan dan kesetiaan generasi tua membiasakan dan mewariskan bahasa ibu
kepada generasi berikutnya sebagai suatu cara pemanjangan usia bahasa.

Pengukuran atas indikator transmisi bahasa antargenerasi atau sebutan lainnya pewarisan
bahasa kepada generasi berikut yang dilakukan oleh generasi tua juga akan memberikan
informasi mengenai pengukuran terhadap tiga indikator lain, yaitu angka absolut penutur, ranah
penggunaan bahasa, dan prestise bahasa. Dengan menemukan kebiasaan pewarisan bahasa
antargenerasi, dapat diketahui angka sebenarnya dari jumlah penutur dan ranah-ranah
penggunaan bahasa. Gambaran mengenai angka absolut penutur dan ranah penggunaan bahasa
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akan memberikan informasi mengenai seberapa baiknya sikap bangga menggunakan bahasa ibu
dalam berbagai ranah tutur.

Sementara itu, jumlah penduduk dan kelompok dinamis, sebaran penutur dalam jejaring
masyarakat tutur, pandangan ke dunia luar dan ke dalam para penutur, serta akses dan
keterjangkauan ke pusat kegiatan ekonomi adalah indikator etno-sosiolinguistik yang digunakan
untuk menentukan hubungan antara mobilitas penutur dalam jejaring kemasyarakatan dengan
penutur bahasa lain dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap sikap pemertahanan bahasa ibu.
Kelompok dinamis dalam suatu masyarakat tutur seperti pelajar, pedagang, para pekerja di
ruang pubik, dan kalangan profesional yang sesungguhnya telah mengalami mobilitas sosial
“keluar” dari teritori tradisionalnya merupakan kelompok yang menentukan kekerapan dan
cakupan ranah penggunaan bahasa ibu dalam komunikasi sehari-hari. Semakin sering kelompok
ini mengalami atau melakukan mobilitas keluar, apalagi melakukan mobilitas vertikal, maka
semakin sering mereka meninggalkan penggunaan bahasa ibunya dan semakin sering
menggunakan satu bahasa lain yang diperoleh dan dipakainya dalam kepentingan komunikasi
dengan masyarakat tutur lain dalam suatu jejaring kemajemukan. Lambat-laun, pola mobilitas
semacam ini akan menentukan cara pandang mereka mengenai dirinya dalam kerangka suatu
masyarakat majemuk.

Ada dua kemungkinan pendefinisian diri terjadi. Pertama, kelompok ini eksis
mempertahankan diri dengan tetap setia menjaga penggunaan bahasa ibunya ketika kembali ke
wilayah teritori tradisionalnya, ke wilayah pakai bahasa ibunya, oleh karena adanya penguatan
kembali jatidirnya. Kedua, kelompok ini dapat mengalami metamorfosis sosial dengan
meninggalkan penggunaan bahasa ibunya dan semakin membiasakan dirinya menggunakan satu
bahasa lain yang diperoleh dan digunakan dalam komunikasi dengan dunia luar sebagai
konsekuensi dari mobilitas keluar yang dijalaninya.  Bila semakin berkurang jumlah kelompok
penguat jatidiri dan semakin bertambah jumlah kelompok yang bermetamorfosis secara sosial,
maka akan semakin berkurang pula jumlah penutur bahasa ibu; dan itu artinya pergerakan ke
arah kepunahan bahasa ibu semakin cepat. Apalagi metamorfosis sosial yang membawa
perubahan pada sikap berbahasa dan cakupan ranah penggunaan bahasa ini dijalani atau dialami
oleh sekelompok generasi yang produktif secara ekonomi semakin banyak jumlahnya, maka
kecepatan kepunahan bahasa ibu pun bisa lebih cepat lagi.

Metode yang dipakai dalam masa penemuan ini adalah survei eksploratoris dengan teknik
pemetaan (mapping). Tujuannya adalah menetapkan status vitalitas setiap bahasa di Indonesia
dengan membuat kategorisasi atau tipologi kebugaran bahasa terkait dengan daya hidupnya.
Paling sedikit akan dapat ditentukan lima tipe bahasa, yaitu barahasa-bahasa yang dalam
keadaan kritis (nearly extinct),  terancam, tergerus, stabil tetapi terancam, dan aman (safe).

Temuan mengenai mengenai status kebugaran atau dengan kata lain status keterancaman
kepunahannya akan memberikan rekomendasi mengenai strategi perawatan bahasa macam apa
yang harus diambil untuk menyelamatkan bahasa dari ancaman kepunahan. Bagi bahasa-bahasa
yang berstatus kritis/parah dan terancam punah perlu diambil strategi perawatan melalui
revivalisasi, sedangkan bagi bahasa-bahasa yang berkategori tergerus dan stabil tetapi terancam
diperlukan strategi revitalisasi. Untuk menghidupkan kembali dan menguatkan kembali bahasa-
bahasa yang terancam punah, tergerus, dan stabil tetapi terancam, diperlukan tindakan-tindakan
penyelamatan seperti: (1) penyusunan tata bahasa pedagogik dalam cetakan dan cakram
rekaman, (2) kamus, (3) surat kabar, (4) kelas bahasa bagi anak dan remaja di kampung sendiri,
(5) sekolah bahasa untuk anak berbasis masyarakat, (6) gerakan penggunaan bahasa ibu di
rumah, dan (7) bertutur bahasa ibu dalam acara adat. Tentu saja teknik-teknik perawatan ini
memerlukan tahap-tahap pelaksanaannya, mulai dari survei mengenai kelayakan program,
penyusunan silabus, uji coba, dan pelaksanaan yang sesungguhnya.

Setelah pelaksanaan revivalisasi dan revitalisasi ini dilakukan untuk satu atau dua bahasa
sebagai proyek percontohan, diperlukan suatu tindak lanjut pendampingan dengan melakukan
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evaluasi keterlaksanaan program, penguatan silabus pemelajaran bahasa berbasis rumah dan
masyarakat, serta kemungkinan penyusunan model-model baru penguatan bahasa.

 Dalam jangka waktu tertentu, hasil pendampingan revivalisasi dan revitalisasi bahasa dari
ancaman kepunahan ini diharapkan akan mengubah status kebugaran bahasa, misalnya, dari
status bahasa yang tengah mengalami ketergerusan menjadi stabil tetapi terancam, dan
seterusnya menjadi bahasa yang aman (safe language). Tentu saja pemetaan vitalitas bahasa-
bahasa di Indonesia ini dapat dilaksanakan bila ada dukungan pendanaan yang memadai dari
pemerintah. Dukungan pendaaan itu tidak saja berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam
merawat keanekaragaman Indonesia tetapi bergantung pada lembaga pemangku kepentingan
seperti Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (BPPB) yang diberi tugas oleh negara
untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa di Indonesia. Pula,
survei pemetaan vitalitas bahasa ini akan lebih bermutu hasilnya bila BPPB bermitra dengan
lembaga-lembaga penelitian yang ada di pergruan tinggi dan lembaga penelitian lain seperti
LIPI untuk penguatan metodologi survei.

Karena survei pemetaan bahasa untuk menentukan status kebugaran bahasa dan
penguatan bahasa ini bersifat interdisiplin, para pelibat dalam proyek ini tidak saja berasal dari
para linguis, tetapi juga perencana bahasa, ahli budaya, ahli ilmu sosial, dan ahli perencana
pembangunan. Survei dengan pendekatan interdisiplin menjadi pilihan yang masuk akal karena
kepunahan bahasa tidak hanya disebabkan oleh soal-soal bahasa, tetapi juga terkait dengan
masalah-masalah perubahan sosial dan pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat
pemakai bahasa.

 Sejauh ini, penelitian pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia diakui baru sampai pada
tingkat pencatatan jumlah, sebaran, dan dialek-dialeknya. Penelitian mengenai status vitalitas
atau daya hidup bahasa sejauh ini belum dilakukan, terutama oleh perguruan tinggi  dan badan
yang ditugasi oleh negara dalam menangani pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa di
Indonesia. Oleh karena itu, pemetaan vitalitas bahasa ini merupakan cara utama sebagai pintu
masuk untuk mengetahui status kebugaran bahasa-bahasa suku di Indonesia. Dari titik inilah
perancangangan program preservasi bahasa-bahasa dapat dilakukan secara tepat untuk
menyelamatkan bahasa dari ancaman kepunahan.

SIMPULAN
Jumlah dan kecepatan gerak menuju kepunahan bahasa-bahasa di dunia dan juga di Indonesia
tidak saja merupakan bencana linguistik, tetapi juga informasi tentang sosio-ekonomi yang
terkait erat dengan keterpencilan, ketakberdayaan, dan perjuangan kaum minoritas melawan
kemiskinan, serta upaya mereka melawan ketertinggalan dari kemajuan dan dominasi bahasa-
bahasa berpenutur banyak dan dinamis. Dalam konteks Indonesia, pembiaran atas kepunahan
bahasa-bahasa berpenutur sedikit adalah pengingkaran atas kemajemukan yang merupakan soko
guru ke-Indonesia-an. Lembaga pengayom bahasa yang ditugasi pemeritah (baca: Badan
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional) seyogianya segera
merancang program-program preservasi, sebelum bahasa-bahasa itu benar-benar punah.

Program preservasi mula-mula harus dimulai dari perancangan metodologi dan kerangka
pemikiran pemetaan vitalitas bahasa, penelitian pemetaan vitalitas bahasa secara interdisiplin,
diseminasi hasil pemetaan, dan perancangan program preservasi secara nasional dengan
menetapkan fokus dan prioritas preservasi berdasarkan status keterancaman bahasa-bahasa yang
akan diselamatkan dari ancaman kepunahan. Fokus dan prioritas ini juga merupakan pilot-poject
yang menjadi dasar bagi evaluasi untuk program preservasi bagi bahasa-bahasa lain dalam
program (preservasi) berikutnya.
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