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Abstract
Although the Chinese community is stpread throughout Indonesia,
the linguistic study of this minority group has been focused only in
Java. To compensate for this discrepancy, a sociliolinguistic study
was conducted outside Jawa, that is, in the city of Sekadau, West
Kalimantan. The research is to reveal how the Chine community in
the Sekadau multilingual area choses a language to use in their social
interaction. The theory used is based on Fishman’s 1970 work,
particularly in the social domain for the the language choice.

PENGENALAN
Masyarakat Tionghoa merupakan suku minoritas yang tampak dan tersebar di
seluruh Indonesia. Namun demikian, hampir semua penelitian linguistik Sino-
logi mengenainya berfokus kepada masyarakat Tionghoa di Pulau Jawa saja
(Chong 2003: 1). Memandang kelemahan sumber ilmiah ini, penelitian sosio-
linguistik asasi telah dilakukan di kota Sekadau. Dalam makalah ini, dibahas
pemilihan dan penggunaan bahasa dalam hubungan interetnik dan intraetnik
oleh masyarakat Tionghoa di kota ini dengan berdasarkan kerangka teori
Fishman (1970), yaitu, ranah (domain) dan pemilihan bahasa. Sesudah
Pengenalan ada empat bagian lain: Bagian 1 -- Masyarakat Tionghoa di Kota
Sekadau; Bagian 2 -- Kerangka Teori Pemilihan Bahasa; Bagian 3 – Masya-
rakat Tionghoa dan Pemilihan Bahasa; dan, Bagian 4 -- Kesimpulan.

1   MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA SEKADAU
Bagian ini menguraikan kondisi geografi dan sosial-masyarakat di kota
Sekadau. Dari segi geografi, kota Sekadau terletak di muara Sungai Sekadau,
yaitu, sebuah anak sungai Kapuas yang terletak kira-kira 300 km dari pantai
Kalimantan Barat (Lihat Peta 1). Berdasarkan wilayah administratif Republik
Indonesia, kota ini terletak di kecamatan Sekadau Hilir2, yang berbatas dengan
kecamatan Belitang Hilir di utara, kecamatan Sepauk, (kabupaten Sintang) di
Timur, kecamatan Sekadau Hulu di Selatan dan kecamatan Mukok di barat
(Kecamatan Sekadau 1996:1-2).

Di kota Sekadau, terdapat tiga suku yang utama, yaitu, suku Melayu,
Dayak 3 dan suku Tionghoa. Suku Tionghoa berjumlah kira-kira 1200 orang
dan kebanyakan mereka merupakan peniaga runcit. Dalam kominitas Tionghoa
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ini, terdapat dua subsuku: suku Khek (suku mayoritas) dan Hoklo (suku mino-
ritas). Dari segi sejarah migrasi orang Tionghoa di lembah Kapuas, kedua suku
Tionghoa ini berasal dari wilayah Selatan negara China (Lihat Peta 2).
Golongan ini semula berhijrah ke Kalimantan Barat sekitar akhir abad ke-17
untuk bekerja di tambang-tambang emas di persisir pantai (Lihat Peta 3). Aki-
bat kehabisan sumber emas, terutama di wilayah Mandor, pada tahun 1832,
orang Tionghoa ini mula berpindah ke anak sungai Landak dan melombong di
lembah Belentian. Pada tahun 1851, sekumpulan besar dari mereka telah ber-
hijrah ke Bonan dan di lembah ulu Tayan. Dari situ, mereka menembusi lebih
mendalam ke lembah Kapuas (Lihat Peta 4). Pada awal abad ke-19, orang
Tionghoa telah berpindah sampai di Sekadau dan Sintang. Seawal tahun 1820-
an, terdapat lebih 200 orang Tionghoa yang bekerja di tambang emas di Sungai
Ayak dan sekitar Sekadau (Jackson, 1970: 26; Lihat juga Heidhues, 2003).

Dari segi bahasa, orang Tionghoa di kota Sekadau hidup dikelilingi
oleh pelbagai bahasa yang dituturkan oleh suku pribumi di lembah Sekadau.
Mengikuti pengetahuan lokal, terdapat 12 bahasa yang dikenal dan diberikan
nama di lembah Sekadau (Chong 2003 dan 2005). Menurut Chong (2005),
walaupun kadar diversiti bahasa memang tinggi di lembah Sekadau, hanya 4
bahasa yang sering diguna-pakai oleh orang Tionghoa kota Sekadau, yakni,
bahasa Indonesia, dialek Melayu Sekadau, bahasa Khek dan bahasa Hoklo–
kedua-dua bahasa terakhir adalah bahasa Sinitik4. Dalam interaksi harian,
bahasa Khek merupakan bahasa interaksi interetnik (sesama suku Tionghoa
Khek-Khek dan Khek-Hoklo). Dialek Melayu Sekadau dan bahasa Indonesia
masing-masing merupakan bahasa hubungan intraetnik utama (sesama suku
Tionghoa-Melayu/Dayak). Setiap bahasa yang diguna-pakai untuk interaksi,
baik Khek, Hoklo, Indonesia maupun Melayu Sekadau, masing-masing
berbeda-beda mengikut ranah. Makalah ini berusaha membicarakannya berda-
sarkan ranah sosial yang dikemukakan oleh Fishman (1970).

3   KERANGKA TEORI PEMILIHAN BAHASA
Dalam menganalisis pemilihan bahasa, Fishman dan Greenfield (1970 dalam
Fishman 1971: 250-255) memperkenalkan konsep ranah5. Konsep ini ditafsir-
kan oleh Winford (2003: 114) dengan pengertian berikut:

… domain analysis has provided much insight into the general patterns
of language choice in bilingual communities. The concept provides a
link between the micro-level organization of society, with its “socio-
cultural norms and expectations,” and the micro-level organization of
language use manifested in “individual behavior at the level of face-to-
face verbal encounters.

Semasa meneliti pemilihan bahasa oleh masyarakat Puerto Rico (New
York), Greenfield, yang sesudah setahun lebih melakukan partisipasi observasi
dan mengumpul data, telah membentuk lima ranah, yaitu. ranah keluarga,
persahabatan, agama, pendidikan, dan pekerjaan untuk menilai pemilihan
bahasa oleh komunitas ini. Setiap ranah yang dibentuk berdasarkan peserta,
tempat dan topik pembicaraan. Model tersebut adalah seperti berikut:
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Ranah Peserta Tempat Topik

Keluarga Ibu bapak Rumah Bagaimana untuk menjadi
anak yang baik.

Persahabatan Kawan Pantai Macamana untuk bermain
sesuatu permainan.

Agama Pastor Gereja Bagaimana untuk menjadi
penganut yang baik.

Pendidikan Guru Sekolah Bagaimana untuk menyele-
saikan masalah algebra.

Pekerjaan Pekerja Tempat
kerja

Bagaimana untuk melakukan
kerja dengan lebih efisien.

TABEL 1: Model Ranah dalam Pemilihan Bahasa (Fishman, 1971: 250)

3  MASYARAKAT TIONGHOA DAN PEMILIHAN BAHASA
Bagian ini membicarakan beberapa kasus pemilihan bahasa (Khek, Hoklo,
Indonesia, dan Melayu Sekadau) oleh orang Tionghoa dalam sesuatu ranah.
Data yang digunakan untuk diskusi ini merupakan data wawancara (dan juga
partisipasi observasi) dengan 30 orang Tionghoa yang bersuku Khek, Hoklo,
campuran Khek-Hoklo dan campuran Tionghoa-pribumi. Terdapat 3 ranah
yang dilihat: ranah kekeluargaan, ranah masyarakat, dan ranah keagamaan dan
kebudayaan, seperti yang ditampilkan dalam  Tabel 2 halaman berikut:

3.1  Ranah Kekeluargaan
Anggota keluarga yang melatari ranah ini ialah seperti ibu bapak dan saudara-
saudara. Pada lazimnya, bahasa ibunda (Khek ataupun Hoklo) merupakan
bahasa komunikasi utama dalam keluarga Tionghoa untuk topik-topik pembi-
caraan. Kajian Erinita (2001: 70) melaporkan bahwa mahasiswa Tionghoa di
kota Pontianak (Kalbar) memilih berbahasa Tionghoa, yakni, bahasa Ibunda
dalam keluarga. Namun demikian, di kota Sekadau, penggunaan dan pemilihan
bahasa tampaknya lebih kompleks. Berikut adalah uraiannya.
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Keluarga Tionghoa Khek
Hasil wawancara dengan 18 orang Tionghoa Khek di kota Sekadau mendapati
bahawa 17 orang daripadanya mengaku diri mereka berbahasa Khek dengan
ibu bapa dan saudara di rumah. Ini ditampilkan dalam Tabel 4.

Ranah Keanggotaan Tempat
Kekeluargaan Ahli-ahli keluarga Rumah dan

sekitarnya

Masyarakat Masyarakat berbilang suku,
misalnya Tionghoa, Melayu,
Dayak dan suku-suku lain.

Tempat berkumpul,
toko makan dan
minum, tempat-
tempat umum
(seperti studio
radio), sekolah dan
sebagainya.

Keagamaan dan
kebudayaan

Penganut-penganut yang
seagama

Gereja, klenteng
dan tempat ibadah
Konfucu.

Tabel 3: Ranah-ranah Penggunaan Bahasa di Kota Sekadau.

______________________________________________________
Bahasa Khek Hoklo Jumlah
______________________________________________________
Bilangan   17    1    18
______________________________________________________

Tabel 4: Penggunaan Bahasa Dalam Keluarga Tionghoa Khek di Rumah.

Pada kebiasaannya, bahasa yang digunakan dalam keluarga Tionghoa
adalah sejajar dengan afiliasi keturunan mereka. Maksudnya mereka yang
mengaku diri sebagai suku Khek memang berbahasa Khek dalam keluarga.
Namun, terdapat satu kasus yang memaparkan kelainan, yaitu, sebuah keluarga
yang mengaku mereka suku Khek tetapi mereka berbahasa Hoklo di rumah.
Rupanya, pertukaran bahasa dalam keluarga Tionghoa ini bermula sejak
generasi nenek mereka. Jadi sehingga hari ini, bahasa Hoklo merupakan bahasa
di rumah mereka, walaupun mereka merupakan suku Khek. Perubahan bahasa
keluarga sesudah beberapa generasi turut dilaporkan oleh Dédé (1987: 107).
Menurutnya di Pasuruan, terdapat masyarakat Tionghoa Peranakan yang
mengubah kode bahasa keluarga dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia karena
pengaruh ibu pada generasi yang lalu. Menurut Fishman (1977 dalam Appel
dan Musyken 1987: 12) dimensi patrimony6 telah mempengaruhi bentuk
pemilihan bahasa.
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Keluarga Tionghoa Hoklo
Orang Tionghoa Hoklo di kota Sekadau memang tidak banyak. Kerena itu,
jumlah orang yang diwawancarai terbatas. Sepanjang wawancara, sebanyak
tiga orang informan Hoklo yang telah diajak bicara. Mereka mengaku berba-
hasa Hoklo dalam keluarga.

Keluarga Tionghoa Campuran
Terdapat 2 kategori suku Tionghoa campuran pribumi yang diwawacarai: (1)
Khek (bapa)-Dayak Kerabat (ibu); dan (2) Tionghoa Hoklo (bapak)-Dayak
Ketungau (ibu)7. Bentuk penggunaan bahasa dalam keluarga mereka ialah:

Suku Tionghoa Khek-Kerabat
· Informan ini berbahasa Khek dengan bapaknya dan berbahasa Kerabat

dengan ibunya. Dengan saudara di pihak bapak (yang bersuku
Tionghoa Khek atau Hoklo), dia berbahasa bahasa Khek atau Hoklo.

· Dengan ibunya yang bersuku Dayak Kerabat, dia berbahasa Dayak
Kerabat. Semasa mengunjungi kampung ibunya, dia berbahasa Dayak
Kerabat dengan saudara pihak ibunya.

Suku Tionghoa Hoklo-Ketungau
· Dia berbahasa Hoklo semasa berkomunikasi dengan bapaknya (yang

suku Hoklo).
· Dengan ibunya yang bersuku Dayak Ketungau, dia berbahasa Hoklo

dan bahasa Ketungau.
· Dengan saudaranya, biasanya bahasa Indonesia dan Hoklo yang

digunakan.

Suku Tionghoa Campuran Khek-Hoklo
Untuk keluarga Tionghoa yang berbeda afiliasi etnisnya, yaitu, Khek-Hoklo
atau Hoklo-Khek, secara umum mereka berbahasa Khek, Hoklo atau kedua-
duanya dalam rumah. Sepintas lalu, dari 7 informan yang diwawancarai, 2 dari
mereka mengaku berbahasa Khek; 2 orang berbahasa Hoklo; dan, 3 orang
berbahasa Khek dan Hoklo di rumah.

Dalam keluargan kawin campur, biasanya penggunaan bahasa tidak
statik. Contohnya, dalam sebuah keluarga campuran Tionghoa Hoklo (bapak)-
Khek (ibu)8 bahasa sehari-hari di keluarganya adalah bahasa Khek. Tetapi pada
suatu hari, apabila isterinya berangkat ke Pontianak, pertukaran bahasa berlaku.
Bapak di rumah itu mulai berbahasa Hoklo dengan anak-anaknya. Begitu juga,
anaknya membalas dan bertutur bahasa Hoklo dengan bapaknya (Chong 2002:
55). Sekembali ibunya itu (yaitu, penutur Khek) ke rumah, dengan sendirinya
bahasa harian diubah balik ke bahasa Khek.
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Terdapat seorang pria Khek yang menghadapi masalah berbicara (cacat
wicara), yaitu, tidak bisa menyebut sistem tona bahasa Khek9. Dengan itu,
dialek Melayu Sekadau yang tidak bersistem tona  didefaultkan10 sebagai ba-
hasa komunikasi di rumah. Perlu dinyatakan bahwa walaupun bahasa
Indonesia adalah bahasa interaksi penting di kota Sekadau, hanya dialek
Melayu Sekadau saja yang dipilihnya karena (1) dialek Melayu Sekadau
sendiri adalah bahasa lokal dominan di kota Sekadau, dan  (2) Tetangganya
adalah suku-suku Dayak -- dan dialek Melayu Sekadau umum digunakan
dalam interaksi suku-suku Dayak yang berbeda bahasa. Artinya tiada bahasa
Dayak yang majoritas di kalangan suku-suku ini dan pada kebiasaannya, dialek
Melayu Sekadau digunakan sebagai bahasa pengantar.

3.2  Ranah Masyarakat
Ranah ini melihat interaksi interetnik dan intraetnik di tempat-tempat umum
yang formal dan tidak formal. Situasi formal melibatkan tempat-tempat yang
berunsurkan urusan resmi seperti di pemerintahan, sekolah, studio, dan gereja.
Situasi tidak formal merujuk kepada situasi sosial yang lebih akrab dalam
interaksi sosial Contohnya, dalam aktivitas perniagaan, pembicaraan di tempat
awam dan sebagainya. Sesungguhnya, setiap situasi mempunyai penggunaan
bahasa yang berbeda-beda.

Urusan Resmi
Dalam konteks negara Indonesia, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa
formal dalam urusan resmi, seperti dalam hal-hal pelaksanaan pemerintahan,
pengeluaran surat resmi, pengumuman, dan rapat. Namun demikian, dalam
aspek komunikasi lisan seperti di kalangan staf-staf; ataupun, di antara staf
dengan penduduk lokal yang datang berurusan, seringkali dialek Melayu
Sekadau yang digunakan. Masyarakat Tionghoa tidak terkecuali dari pola
penggunaan bahasa ini. Segala urusan resmi tertulis, misalnya, urusan surat-
menyurat, dilakukan dalam bahasa Indonesia; sebaliknya semasa bertutur
dengan pegawai kantor, mereka menggunakan kedua-dua bahasa -- bahasa
Indonesia dan dialek Melayu Sekadau.

Sekolah-sekolah
Di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa formal di sekolah. Namun
demikian, pelajar sekolah itu menyadari bahwa bahasa Indonesia menghadapi
“saingan” dari dialek Melayu Sekadau11, yaitu, dialek Melayu Sekadau sering
dipakai di dalam kelas, malahan kadang-kadang guru dari suku Dayak
Ketungau berbahasa Melayu Sekadau semasa mengajar di dalam kelas.

Dari aspek pendidikan, pemuda Tionghoa di kota Sekadau rata-ratanya
menerima pendidikan formal hingga ke peringkat SMU. Di antara 4 buah SMU
di kota ini, Sekolah Menengah Umum Karya (SMUK)12 merupakan sekolah
pilihan utama masyarakat Tionghoa13.  Menurut  pelajar  di  SMUK,  bahasa
pergaulan pelajar-pelajar Tionghoa di sekolah berdasarkan suku pihak lawan
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bicara. Maksudnya, bahasa Khek dituturkan sesama suku Tionghoa (baik
Tionghoa Khek maupun Tionghoa Hoklo). Semasa berinteraksi dengan pelajar
Dayak dan Melayu, pelajar-pelajar Tionghoa biasanya berbahasa Melayu
Sekadau ataupun bahasa Indonesia.

Tempat-tempat Awam
Dari sudut sosiolinguistik, menurut Dédé (1987: 56-59), bahasa Indonesia
berperan sebagai: (1) instrumen penanda stratifikasi sosial oleh masyarakat
kota besar, (2) lambang prestij yang ditiru oleh golongan yang kemudian
memasuki golongan kelas menengah, dan (3) bahasa yang membawa citra
“moden”. Di kota Sekadau, bahasa Indonesia menduduki hieraki diaglosik14

yang tinggi. Seorang informan Tionghoa memilih berbahasa Indonesia dengan
guru sekolah menengah, yakni. golongan yang berstatus tinggi dalam hieraki
sosial kota Sekadau dan berbahasa Melayu Sekadau dengan masyarakat umum
(yang berstatus sosial setara dengannya).

Di kota Sekadau tampak bahwa aktivitas yang melibatkan masyarakat
umum berhubungan erat dengan pemilihan bahasa15. Di aktivitas senaman
aerobik, yakni, sejenis aktivitas senaman yang dianggap “berprestij” tinggi16

dalam masyarakat Sekadau, didapati bahwa jurulatih Tionghoa (wanita)
berbahasa Indonesia semasa memberi petunjuk gerak-gerik senam kepada ahli-
ahli yang terdiri dari suku Tionghoa dan Dayak. Ini ternyata berbeda dengan
aktivitas yang “tidak berprestij”, misalnya, mencuci baju di “ranting17 di tepi
sungai Kapuas”. Semasa mencuci baju, wanita, baik Tionghoa, Dayak maupun
Melayu berkomunikasi sesama mereka dengan dialek Melayu Sekadau.

Di studio Dermaga Ria, terdapat seorang juruhebah Tionghoa (suku
campuran Hoklo-Ketungau) yang ditugaskan mengendalikan 2 siaran radio
yang berbeda, yaitu, (1) siaran yang dalam bahasa Indonesia, dan (2) siaran
dalam bahasa Khek dan Hoklo pada setiap hari Jum’at. Dalam siaran harian,
bahasa Indonesia digunakan olehnya untuk melaporkan berita, membuat
pengumuman, mengendalikan acara hiburan dan sebagainya. Pada setiap hari
Jum’at, dalam segmen bahasa Tionghoa yang sebenarnya bahasa Khek dan
Hoklo mesti digunakan secara berganti-ganti setiap minggu (misalnya minggu
pertama berbahasa Khek dan minggu berikutnya bahasa Hoklo). Juruhebah ini
kelihatan menggunakan kedua-dua bahasa ini. Diperhatikan juga bahwa bahasa
Khek sering digunakan pada minggu yang sebenarnya dikhususkan untuk si-
aran bahasa Hoklo; malah, kadang-kadang seluruh segmen Hoklo itu dilang-
sungkan dalam bahasa Khek karena bahasa Khek merupakan bahasa Tionghoa
dominan di kota Sekadau. Jadi, tidak heranlah sekiranya bahasa Hoklo kurang
dipakai.

3.3   Ranah Keagamaan dan Kebudayaan
Bagian ini berfokus kepada pemilihan bahasa dalam keagamaan dan budaya
masyarakat Tionghoa. Aspek ini diberi perhatian karena telah dikesani bahwa
terdapat hubungan di antara aspek agama/budaya dengan pemilihan bahasa.
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Agama Katolik
Di kota Sekadau, suku-suku Dayak dan Tionghoa merupakan penganut utama
agama Katolik. Dalam aktivitas gereja bahasa Indonesia merupakan medium
bahasa utama dalam berkhotbah, membaca doa, menyanyi lagu rohani dan
sebagainya. Menurut pihak gereja, pada suatu ketika dahulu terdapat Kitab Injil
dwibahasa (bahasa Mandarin dan Indonesia) yang khusus digunakan oleh
orang Tionghoa. Penganut yang dimaksudkan ini ialah mereka yang pernah
menerima pendidikan bahasa Mandarin, yaitu, golongan yang berusia 50 tahun
ke atas18. Namun demikian, sekarang hanya Kitab Injil dalam bahasa Indonesia
saja yang dipakai.

Agama Protestan
Mirip dengan ranah keagamaan di gereja Katolik, bahasa pengantar dalam
aktivitas gereja Protestan -- Gereja Kristen Nasional Injili Jemaah Filipi -- ialah
bahasa Indonesia. Yang menarik, terdapat seorang penganut Tionghoa (30
tahun, bersuku Khek) yang menggunakan bahasa Khek19, apabila dia mene-
rangkan hal-hal keagamaan kepada bapak kawannya (60 tahun; bersuku Hoklo-
Khek) yang lebih tua daripadanya, di dalam rumah kawannya. Maksudnya
istilah agama yang biasanya disebutkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan
ke dalam bahasa Khek. Di sini, jelas ada 2 faktor yang mempengaruhi pemi-
lihan bahasa: lokasi dan umur. Di ruangan rumah yang peribadi, bahasa Khek
digunakan dan bukannya bahasa Indonesia. Kedua, seperti yang dinyatakan
oleh Saville-Troike (2003: 83), orang tua biasanya dikenal memiliki status
sosial yang lebih tinggi. Karena itu, menggunakan bahasa Tionghoa untuk
berbicara dengan orang tua Tionghoa merupakan suatu penanda hormat dan
sopan.

Agama Taoisme dan Kepercayaan Konfucu
Kleteng Fuk De dan tempat ibadah Konfucu merupakan dua tempat ibadah
Tionghoa yang melibatkan penggunaan bahasa Mandarin. Di kleteng Fuk De,
ayat-ayat pedoman kehidupan dituliskan dalam kaligrafi Mandarin di dinding
klenteng. Ini berbeda dengan laporan Dédé (1987: 181), yaitu, tulisan-tulisan di
klenteng-klenteng di Pasuruan mempunyai terjemahan dalam bahasa Indone-
sia. Di kota Sekadau, menurut petugas klenteng, antara syarat yang dipertim-
bangkan oleh masyarakat Tionghoa semasa memilih petugas klenteng ialah
melihat keupayaannya berbahasa Mandarin. Tujuannya antara lain ialah supaya
dapat menerangkan pedoman-pedoman agama yang dalam Mandarin kepada
penganut sekiranya dimintai. Menurutnya biasanya dia akan menerangkannya
dalam bahasa Khek. Ini berbeda dengan tempat ibadah Konfucu. Menurut
informan, di tempat ibadah Konfucu, bahasa Mandarin digunakan sebagai
bahasa pengantar dalam upacara beribadah karna para master Konfucu berasal
dari Taiwan20.
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Kebudayaan dan Bahasa Mandarin
Bahasa bukan setakat instrumen penyampaian pesan untuk komunikasi (Appel
dan Musyken 1987: 12). Peran bahasa Mandarin dalam masyarakat Tionghoa
kota Sekadau adalah contoh yang relevan. Sepanjang penelitian lapangan,
diobservasikan bahwa bahasa Mandarin tidak digunakan dalam percakapan
sehari-hari oleh masyarakat Tionghoa, kecuali dengan penulis21. Walaupun
demikian, suratkhabar dan majalah Mandarin seperti Xin Sheng Ri Bao,
Indonesia dan Asean dan Mandarin Pos dibeli secara teratur oleh segelintir
kecil pelanggan. Menurut penjual suratkhabar, pelanggan-pelanggan utama
ialah orang Tionghoa yang pernah menerima pendidikan bahasa Mandarin.

Berdasarkan hasil wawancara, golongan tua yang bisa berbahasa
Mandarin mengaku berasa janggal/malu untuk menuturkannya karena konon
mereka lama tidak menuturkannya. Hadirnya bahasa Mandarin dalam komuni-
tas Tionghoa ini lebih membawa makna sebagai penanda identitas kebudayaan
Tionghoa. Sewaktu Imlek, misalnya, setiap keluarga Tionghoa akan menem-
pelkan tulisan-tulisan (kaligrafi) Mandarin yang ditulis pada kertas merah di
pintu rumah. Warga Tionghoa yang masih tahu menulis dan berbahasa Man-
darin sering disuruh oleh teman atau jiran untuk menulis kartu-kartu undangan
perkawinan. Bahkan dalam majlis perkawinan, orang yang fasih berbahasa
Mandarin ditugaskan sebagai pengacara majlis perkawinan22.

3   KESIMPULAN
Makalah ini menunjukan bahwa bahasa Khek, Hoklo, Melayu Sekadau, dan
Indonesia merupakan 4 bahasa utama di kota Sekadau. Setiap bahasa yang
dipilih oleh masyarakat Tionghoa mempunyai koneksi dengan ranah. Dalam
ranah keluarga, bahasa dalam keluarga, baik bahasa Khek ataupun Hok Lo,
merupakan bahasa komunikasi utama dalam keluarga Tionghoa. Di bawah
ranah masyarakat, di tempat yang formal, penutur Tionghoa rata-ratanya berba-
hasa Indonesia. Sebaliknya dalam situasi tidak formal, dialek Melayu Sekadau
yang merupakan lingua franca lokal, dipilih. Dalam ranah agama, orang
Tionghoa menggunakan bahasa yang berbeda berdasarkan aliran agama.
Penganut agama Kristian, baik di gereja Katolik maupun Protestan, berbahasa
Indonesia; di klenteng berbahasa Khek atau Hok Lo. Di tempat ibadat Konfucu
bahasa Mandarin digunakan; Dalam ranah kebudayaan, seperti dalam perka-
winan, tampaknya komunitas Tionghoa berusaha berbahasa Mandarin karena
bahasa ini melambangkan identitas Tionghoa. Namun demikian, pemilihan ba-
hasa dalam ranah-ranah yang disebutkan tadi dipengaruhi oleh faktor seperti
status lawan pembicara, umur, tempat, dan topik berbicara.
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PETA 1: LOKASI KOTA SEKADAU
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Sekadau
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Peta 2: Suku-suku tionghoa di selatan negara china yang bermigrasi ke Asia
Tenggara

(Sumber: Reid, 2001)

Peta 3: Kawasan pertambangan emas di Borneo Barat

(Sumber: Jackson, 1974)
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Peta 4: Tempat orang Tionghoa di lembah kapuas
pada abad ke-19

(Sumber: Jackson, 1974)

CATATAN

1 Makalah ini dibentangkan di Konferensi Linguistik Nasional-Masyarakat Linguistik
Indonesia (KLN-MLI) di Universitas Negeri Padang, 18-21 Julai 2005.
2 Pada tahun 2003, lembah Sekadau dan sekitarnya telah dijadikan kabupaten yang
beribu kota di kota Sekadau dengan keluasan 5,945.300 km2 yang mencakup 8
kecamatan: Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hilir,
Belitang Hulu, Belitang, dan  Mukok (Profil Kabupaten Sekadau, 2001).
3 Suku Dayak mempunyai pelbagai subsuku seperti suku Ketungau, Kerabat, Menterap
dan sebagainya.
4 Deskripsi linguistik untuk bahasa Khek, Hoklo dan Melayu Sekadau dapat dirujuk
pada Chong (2005). Sepintas lalu, bahasa Khek merupakan bahasa sinitik cabang
Kejia; bahasa Hoklo merupakan varian bahasa Min Selatan (yang mirip dengan bahasa
Hokkien), kedua-dua bahasa ini menduduki cabang tersendiri dalam silsilah bahasa
Sinitik Purba. Artinya penutur kedua-dua bahasa ini tidak akan saling mengerti bahasa
lawan bicara sekiranya mereka tidak mempelajarinya. Dialek Melayu Sekadau juga
merupakan bahasa varian Melayu Borneo Barat (lihat Nothofer 1996) yang sangat jauh
beda dengan bahasa Indonesia.
5 Fishman (1986: 441) mendefinisikan ranah sebagai “…institutional contexts and their
congruent behavioral co-occurences. They attempt to sumate the major clusters of
interaction that occur in clusters of multilingual settings and involving clusters of
interlocutors”.
6 Sesuatu pewarisan dari keturunan sebelumnya (Fishman 1977 dalam Appel dan
Musyken 1987: 12).



Chong Shin

32

7 Suku Dayak Kerabat dan Ketungau merupakan dua suku Dayak di lembah Sekadau.
Bahasa Kerabat merupakan bahasa cabang Melayik dan bahasa Ketungau menduduki
cabang Ibanik, dalam salasilah rumpun bahasa Austronesia.
8 Dari 15 Desember 2001-15 Januari 2002 dan 20 Mei 2002-20 Agustus 2002, penulis
tinggal dalam keluarga ini. Jadi observasi yang dilaporkan di sini merupakan hasil
pemerhatian yang cukup akrab dan berterusan.
9 Tona atau nada dalam bahasa Khek (bahasa Sinitik) adalah fonemik.
10 Istilah ini diadarankan oleh  J. Collins.
11 Dalam komunikasi peribadi dengan seorang pelajar di SMUN 1, Restituta (18 tahun)
12 Dimiliki oleh gereja Katolik.
13 Menurut masyarakat Tionghoa, sistem pendidikan di SMUK lebih berkualitas
daripada sekolah-sekolah menengah yang lain.
14 Istilah “diaglosia” diperkenalkan oleh Ferguson (1959). Secara tradisi, istilah ini
diterapkan dalam menangani masalah pengklasifikasian bahasa Arab di Baghdad.
Dalam masyarakat Baghdad, bahasa Arab dituturkan dalam dua varian, yaitu
masyarakat Arab yang beragama Kristian menuturkan “dialek Arab Kristian” di
kalangan komuniti mereka, tetapi menuturkan “dialek Arab muslim” dengan komuniti
umum. Jadi, ini berarti terdapat dua hieraki bahasa dalam sosial, yaitu, bahasa Tinggi
(H) dan bahasa Rendah (L). Pada kebiasaanya, bahasa tinggi (H) merangkumi bahasa
standard yang digunakan dalam pendidikan, agama dan aspek budaya yang tinggi,
sebaliknya bahasa Rendah (L) umumnya merujuk kepada bahasa harian yang
dituturkan dalam sosial seperti di tempat kerja, rumah dan sebagainya (Fishman 2003:
359); dan, juga dialek-dialek tempatan (Ferguson 2003: 346).
15 Menurut Herman (1972: 492):
In a multilingual society instances are readily observable of choice of language which
is determinted by considerations other than the requirements of the particular
conversation. These consideration would appear generally to be related to the
speaker’s reference to groups in the wider social milieu.
16 Ditafsirkan sebagai aktivitas “berprestij tinggi” karena senaman ini merupakan
senaman yang moden, yaitu, biasanya dilakukan oleh masyarakat di bandar besar.
17 Tempat terapung di atas air yang dibina untuk kegunaan mencuci baju, sayur, mandi
dan sebagainya.
18 Di Indonesia, gerakan anti Cina yang mencetus dari tahun 1959-69 (Mackie, 1976),
telah mengakibatkan penutupan sekolah aliran Cina dengan sepenuhnya pada tahun
1965 (Leo, 1986: 154). Ini mengakibatkan golongan yang lahir sesudah jaman ini tidak
berpeluang menerima sistem pendidikan Mandarin.
19 Biasanya diobservasikan bahwa pemuda ini, baik semasa membicarakan hal keaga-
maan maupun berdiskusi tentang hal gereja dengan teman-temannya, adalah dalam
bahasa Indonesia.
20 Bahasa Nasional Taiwan ialah bahasa Mandarin.
21 Penulis berkompetensi dalam berbahasa Mandarin dan pernah menerima pendidikan
Mandarin dari SD ke SMU.
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22 Penggunaan bahasa Mandarin dalam upacara perkawinan tidak banyak berbeda
dengan masyarakat Tionghoa totok di Pasuruan, sebagaimana yang dilaporkan oleh
Dédé (1987: 181).


	Abstract
	Abstract

	1   MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA SEKADAU
	3   KERANGKA TEORI PEMILIHAN BAHASA

