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Abstract
The paper gives an overview and evaluation of language
resources of Asian languages on the web, in particular of
Indonesian languages that have been used in various website
under the country code Top Level Domain (ccTLD). The authors
have collected over 100 million Asian web pages downloaded
from 43 Asian country domains, and analyzed their language
properties. The survey reveals that the digital language divide
exists at a serious level in the region. The state of
multilingualism and the dominating presence of cross-border
languages are analyzed. The paper sheds light on script and
encoding issues of Indonesian language texts on the web. The
results of the survey show the feasibility of using Information
and Communication technology to enable local content
development and empowering local computing for regional
languages of Indonesia, to prevent the loss of these endangered
languages.
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PENDAHULUAN

Keragaman bahasa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Indonesia
memiliki lebih dari 742 bahasa lokal yang disebut bahasa Nusantara,
sedangkan Papua Nuigini memiliki 864 bahasa lokal, seperti dilaporkan oleh
SIL International (2005). Pengguna bahasa Inggris umumnya memiliki
kemampuan berbahasa lainnya tapi hanya sedikit negara di dunia yang bisa
menyamai Indonesia dan Papua Nuigini dalam keragaman berbahasa.

Hubungan dari bahasa yang digunakan di Internet dan keragaman
bahasa dalam sebuah negara menunjukkan bahwa meskipun jaringan global
Internet telah tersedia, tiap negara memiliki peran yang penting dalam
mendorong keragaman bahasanya di dunia cyber. Keragaman bahasa dapat
ditinjau dari segi negara maupun dari segi Internet. Hal ini dikarenakan kita
dapat mengamati  lemahnya multilingualisme di Internet. Hampir 60% situs
web didominasi oleh bahasa Inggris. Pengukuran terhadap keberadaan bahasa
di Internet dapat digunakan sebagai  paradigma untuk berbagai isu yang terkait
dengan pengukuran “isi atau konten” dari Internet.

Sejak berkembangnya web, berbagai usaha telah dilakukan untuk
menunjukkan distribusi bahasa di web. Sebuah perkiraan terhadap distribusi
bahasa yang dipakai oleh pengguna Internet telah sering dilaporkan oleh
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periset pasar. Umumnya, survey yang dilakukan terkait dengan pengembangan
mesin pencari multilingual seperti Inktomi, Yahoo, Google, Alltheweb, dsb.
Meskipun begitu, survey ini hanya memberikan gambaran yang cukup baik
tentang bahasa-bahasa Eropa yang digunakan di Internet, tetapi hanya sedikit
perhatian yang diberikankan untuk bahasa Asia, terutama terhadap bahasa yang
belum mengalami proses komputerisasi, seperti bahasa Nusantara.

Tidak adanya perhatian terhadap bahasa-bahasa Asia dikarenakan tidak
adanya ‘nilai komersial’ bahasa tersebut serta sulitnya proses identifikasi
bahasa. Terkecuali bahasa China, Jepang, Korea, Thai, Melayu, Turki, Arab
and Hebrew, tidak ada yang diketahui tentang keberadaan bahasa-bahasa Asia
yang digunakan dalam berbagai situs web. Kami merasa perlu mengadakan
survey yang independen untuk mengetahui tingkat aktivitas dari bahasa-bahasa
Asia lainnya, khususnya bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara. Laporan
UNESCO yang disajikan di Tunis Phase of the World Summit on the
Information Society (WSIS), “Measuring Language Diversity on the Internet”
menyatakan ‘kegusaran’ yang sama.

Ada anggapan yang meluas bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang
mendominasi Internet dan keberadaannya menghambat penggunaan bahasa
lain. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menguji pendapat ini
serta menemukan bukti untuk mendukung atau menolak pernyataan tersebut.
Ada beberapa pertanyaan riset untuk mengawali pembahasan kita, antara lain:

· Apakah Internet merupakan penyebab dari konvergensi bahasa?
· Dapatkah kita membuktikan peranan bahasa Inggris sebagai lingua

franca dari Internet?
· Apakah Internet mendorong pergeseran bahasa kepada bahasa Inggris?
· Dapatkah bahasa diambang kepunahan dan bahasa yang kurang

digunakan dapat dipromosikan melalui penggunaannya di Internet?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, IPTEKnet-BPPT

bekerjasama dengan Nagaoka University of Technology, Jepang, meluncurkan
sebuah penelitian dalam lingkup Language Observatory Project (LOP) untuk
mengkaji keberadaan bahasa-bahasa Asia di Internet, khususnya keberadaan
bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara. Setelah melalui serangkaian
pengembangan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT), tim
LOP telah berhasil menciptakan sistem komputer untuk identifikasi bahasa dari
sebuah situs web. Perangkat ini disebut dengan Language Identification
Machine (LIM) yang dapat mengenali lebih dari 300 bahasa di dunia dan
mampu mengumpulkan halaman web dalam jumlah milyaran byte. Makalah ini
menyajikan hasil survey yang dilakukan terhadap berbagai situs web dari
negara-negara di Asia dengan penekanan pada kesenjangan bahasa digital
(digital language divide) pada bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara.

1 METODOLOGI PENELITIAN
Ada dua macam kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini: mengumpulkan
halman web dan memproses identifikasi bahasa.
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1.1 Pengumpulan Halaman Web
Untuk mengumpulkan jutaan halaman web dari Internet, kami menggunakan
sebuah piranti lunak yang disebut dengan web crawler. Pada saat mengunduh
(downloading) halaman web, piranti ini mengurutkan rantai (link) yang
ditemukan dalam selembar halaman web dan secara rekursif melacak halaman
web lainnya. Kumpulan dari halaman web yang diperoleh kemudian dianalisis
oleh LIM dan ciri-ciri sebuah bahasa dapat diidentifikasikan. Kumpulan ini
juga digunakan lebih lanjut untuk analisis karakteristik web.

Penelusuran halaman web yang berada di 42 negara Asia, terkecuali
China, Japan, dan Korea dilakukan dengan menggunakan berkas bibit (seed
file) yang terdiri dari 13,286 URL (Universal Resource Locator). Daftar dari
ccTLD  (country code top level domain)  diberikan di Tabel 1, termasuk untuk
ccTLD Indonesia yaitu “.id”. Halaman web yang berada di luar dari ccTLD
tidak ditelusuri. Penelusuran dilakukan menggunakan sebuah piranti lunak
UbiCrawler [2,3], yang berjalan secara paralel, mengunduh maksimum 50,000
halaman dari setiap situs yang dijumpai.

Kami mengunduh 107,141,679 halaman web, dengan total
652,710,237,381 byte atau sekitar 650 Gigabyte. Untuk validasi hasil
penelusuran ini, halaman yang diperoleh dibandingkan dengan halaman web
yang disimpan oleh mesin pelacak (search engines) seperti Google dan Yahoo
(lihat Tabel 1).
1.2 Proses Identifikasi Bahasa
Mesin pengidentifikasi bahasa LIM dapat secara bersamaan mendeteksi triplet
dari Bahasa, Tulisan, dan Pengkodean (Language, Script and Encoding,
disingkat LSE) untuk setiap dokumen web. Identifikasi berdasarkan metode
statistik n-gram approach [11] yang tidak memerlukan kamus atau frekuensi
kemunculan kata untuk setiap bahasa, serta dapat mendeteksi skema
pengkodean tulisan. Sumber untuk melatih pendeteksian LSE diperoleh dari
Universal Declaration of Human Rights  (UDHR) yang disediakan oleh
United Nation’s Office of Higher Commissioner for Human Rights
(UNHCHR).

Bahasa yang dipilih dalam penelitian ini adalah bahasa resmi ataupun
bahasa yang dikenal di negara-negara Asia berdasarkan data UDHR dan
diberikan dalam Tabel 2, disusun berdasarkan kelompok bahasa.

2 KEBERADAAN BAHASA NUSANTARA DI INTERNET
Kita dapat mengelompokkan bahasa-bahasa di benua Asia ke dalam
Austroasiatic, Austronesian, Dravidian, Indo-Iranian, Mongolian, Semitic,
Sino-Tibetan, Thai-Kadai, Turkic, and Tungus. Beberapa kelompok ini tidak
secara tegas dapat dinyatakan sehingga dapat digabungkan dengan kelompok
yang lebih besar atau dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Diantara
bahasa-bahasa ini, Sino-Tibetan memiliki pengguna terbesar, sekitar 1,2
milyar.  Berikutnya adalah Indo-Iranian,dengan jumlah pengguna sekitar 700
juta di India, dan lebih dari  200 juta di Pakistan, Bangladesh, Iran and other
South dan Timur Tengah. Bahasa Melayu yang tergolong rumpun bahasa
Austronesia memiliki 250 juta pengguna di Indonesia, Malaysia, Brunei,
Singapore, Filipina selatan, dan Thailand selatan.
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Bila kita berbicara tentang bahasa di Asia, kita tidak dapat terhindar
dari pembahasan mengenai keragaman tulisan. Berbeda dari Eropa Barat,
keragaman tulisan di Asia sangatlah besar. Di negara Asia Selatan dan Asia
Tenggara, banyak tulisan berasal dari tulisan Brahmi, sedangkan di negara-
negara Asia Timur dijumpai tulisan Hanzi, Kanji, Katakana dan lainnya.
Tulisan Latin Arabic dan Cyrillic juga banyak dijumpai dengan beberapa
varian. Seluruh bahasa Nusantara yang dijumpai di Internet ditulis tidak dalam
tulisan aslinya, tetapi menggunakan skema pengkodean Latin-1. Hasil ini
menunjukkan bahwa Unicode untuk bahasa Nusantara, seperti bahasa Jawa
yang banyak digunakan di Internet, tidak tersedia atau belum dikembangkan
sebagai bagian dari kebijakan komputasi lokal (local computing policy). Hal ini
memperburuk kondisi kesenjangan bahasa digital untuk bahasa Nusantara.

Kesenjangan yang besar dari bahasa-bahasa di Asia dapat diamati.
Jumlah halaman web berbahasa Hebrew per 1000 orang (urutan 1) adalah 15
kali lebih tinggi dibanding bahasa Indonesia, 30 kali lebih besar bila
dibandingkan dengan bahasa Melayu, 900 kali lebih besar dibanding bahasa
Bali, dan 1800 kali lebih tinggi dibanding bahasa Bugis (diurutan 26).

Jumlah populasi pengguna dikatakan mengikuti hukum Zipf - the n-th
ranked language speaker is one of the n-th of the population of the top ranked
language. Tetapi, bila kita mengukur sebuah bahasa melalui jumlah halaman
web, ukuran relatif dari urutan 1, 10, 20 hingga 50 menjadi sebuah deret 1,
0.036, 0.0035, 0.0001. Pengamatan kami menunjukkan bahwa jumlah halaman
web dalam suatu bahasa mengikuti deret ukur tingkat 2. Hal ini menandakan
adanya kesenjangan bahasa digital.

Tabel 1. Jumlah halaman web yang dikumpulkan dari ccTLD Negara Asia
berdasarkan bahasa (tidak semua ditampilkan)

Urutan/
Ranking Bahasa Tulisan Populasi

pengguna
Jumlah
halaman web

Jumlah halaman per
1000 orang

1 Hebrew Hebrew 4,612,000 11,957,314 18.08
2 Thai Thai 21,000,000 7,752,785 11.72
3 Turkish Latin 59,000,000 3,959,328 5.99
4 Vietnamese Latin 66,897,000 2,006,469 3.03
5 Arabic Arabic 280,000,000 1,671,122 2.53
6 Tatar Latin 7,000,000 1,575,442 2.38
7 Farsi Latin 33,000,000 1,293,880 1.96
8 Javanese Latin 75,000,000 1,267,981 1.92
9 Indonesian Latin 140,000,000 866,238 1.31

10 Malay Latin 17,600,000 432,784 0.65
11 Sundanese Latin 27,000,000 217,298 0.33
17 Madurese Latin 10,000,000 47,246 0.07
23 Minangkabau Latin 6,500,000 20,766 0.03
26 Balinese Latin 3,800,000 14,584 0.02
29 Acehnese Latin 3,000,000 11,102 0.02
36 Bugisnese Latin 3,500,000 3,533 0.01

3 MULTILINGUALISME DI INTERNET
Pada Ethnologue versi terakhir [4], terdapat sekitar 7000 bahasa di dunia.
Lebih dari 2600 bahasa dijumpai di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa
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keragaman lingustik dalam jumlah besar terjadi di Asia. Dari 2600 bahasa,
hanya 51 bahasa resmi maupun bahasa lokal yang diakui untuk digunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Selebihnya adalah bahasa yang termasuk bahasa
yang tidak digunakan atau bahasa yang menuju kepunahan.

Melalui survey ini, keragaman bahasa dari halaman web dapat
dijumpai di Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman
bahasa terbesar. Sebuah pengamatan yang penting bahwa jumlah halaman yang
ditulis dalam bahasa Jawa lebih banyak dijumpai dibandingkan bahasa
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Jawa mendominasi pada situs
web yang menggunakan domain “.id” dan sebagian besar situs web berbahasa
Indonesia menggunakan domain generik internet, seperti .com, .net, .org dan
bukan memakai ccTLD dari negara Indonesia. Kita dapat menjumpai bahasa
Sunda, Madura, Aceh, dan Bugis di Internet dalam jumlah yang jauh lebih
sedikit dibanding bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.

Aspek lain dari multilingualisme adalah adanya bahasa lintas batas
(Inggris, Perancis dan lainnya) di situs web di Indonesia. Di sini kita dapat
mendefinisikan dua kategori bahasa. Kategori pertama adalah bahasa lokal,
dalam hal ini bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara yang tertera pada Tabel
1, sedangkan kategori kedua adalah bahasa lintas negara, seperti Inggris,
Perancis, Rusia, dan Arab.

Penggunaan dari bahasa lokal di Asia lebih besar dibandinkan dengan
daerah lain. Di antaranya, bahasa lokal digunakan di Vietnam (69,8% bahasa
Vietnam), Thailand (64.0% berbahasa Thai) dan Indonesia (58.7% dalam
beberapa bahasa Nusantara seperti Jawa, Melayu, Sunda, Bali). Dominasi
bahasa Inggris dapat diamati di kawasan Asia, seperti pada Gambar 1, yang
menunjukkan persentasi penggunaan, relatif terhadap bahasa lokal.

Gambar 1:  Bahasa Lintas-Batas di Negara Asia berdasarkan Kawasan
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4 PENGGUNAAN TIK UNTUK BAHASA NUSANTARA
Berdasarkan hasil survey, dapat diamati hanya 7 bahasa Nusantara digunakan
di Internet dari 742 bahasa yang diketahui keberadaannya di Indonesia. Bahasa
Nusantara ini ditulis menggunakan tulisan Lation, tidak menggunakan tulisan
aslinya. Sebagai contoh, kita menemukan berbagai dokumen dalam bahasa
Bugis yang ditulis menggunakan skema pengkodean Latin-1, meskipun
Unicode  Character Code Chart telah tersedia untuk bahasa Bugis. Pada
kenyataannya, hanya 2 dari 7 bahasa Nusantara yang digunakan di Internet
memiliki pengkodean Unicode, yaitu, bahasa Bugis dan Bali.

Bahasa Bugis (ditulis Buginese dalam Unicode Standard) mulai
diperkenalkan pada standard versi 4.1 dan berlokasi pada Plane 0, the Basic
Multilingual Plane. Menurut Unicode, tulisan Bugis juga digunakan untuk
menulis bahasa Bima (Nusa Tenggara), Madura, dan Makassar.

Berbeda dengan tulisan Jawa, tulisan Bali mulai dikenal pada versi
5.0.0 dari Unicode Standard, dan berlokasi pada Plane 0, the Basic
Multilingual Plane. Meskipun banyak sekali dijumpai situs dengan bahasa
Jawa, sangat disayangkan situs tersebut tidak ditulis dengan menggunakan
tulisan asli bahasa Jawa, yaitu, Honocoroko. Saat ini sedang diupayakan untuk
memasukan bahasa Jawa sebagai salah satu standar dalam Unicode, seperti
halnya bahasa Bugis dan Bali. Demikian juga untuk bahasa Sunda dan Minang

Dari pengamatan ini dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami
kesenjangan digital dalam berbagai dimensi termasuk ketiadaan bahasa digital
dan komputerisasi bahasa. Diperlukan suatu usaha untuk mengatasi hal ini
dengan menggunakan berbagai alat bantu yang menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) atau sering juga disingkat ICT.

5 SIMPULAN
ICT memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusinya untuk
memperkaya keragaman bahasa Nusantara di Internet. Kita juga harus
mengupayakan agar keragaman linguistik dari bahasa Nusantara dapat terjadi
di Internet, agar kita dapat meningkatkan produktifitas intelektual, melakukan
inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Ketersediaan dari sumber daya
kebahasaan (language resources) akan bermanfaat bagi pencapaian sasaran ini.
Meskipun survey ini dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan, kegiatan ini
menjadi sebuah survey pertama yang secara khusus ditujukan untuk
menganalisis keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara di Internet.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kesenjangan bahasa digital terjadi
pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hasil ini juga menggambarkan ukuran
dari sumber daya bahasa yang tersedia di situs web serta ketiadaan tulisan asli
dari bahasa Nusantara.

Kita perlu melakukan revitalisasi bahasa dengan menggunakan seluruh
alat bantu yang disediakan oleh ICT melalui serangkaian kebijakan komputasi
lokal  (local computing policy). Kita juga perlu menghadirkan katalog sumber
daya bahasa Nusantara, sehingga bisa digunakan untuk berbagai aplikasi
komputer berbahasa Nusantara. Semua pihak yang berkepentingan dalam
mengatasi kepunahan bahasa Nusantara perlu bekerjasama dalam mengatasi
kesenjangan digital bahasa di Indonesia.
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