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Abstrak:
Penomena miris tentang pergeseran bahasa daerah Buru saat ini merupakan faktor yang sangat
dominan mengancam punahnya identitas masyarakatnya. Dari jumlah penduduk kabupaten Buru
sebanyak 132.100 jiwa, hanya sekitar 14.000 yang mengetahui bahasa Buru dan hanya sekitar
5.000 masyarakat yang mampu dan aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Buru. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji tentang kondisi bahasa-bahasa daerah di Indonesia khususnya di pulau
Buru yang mengalami pergeseran yang berdampak pada kepunahan, apa saja faktor yang
mempengaruhi kepunahan bahasa daerah Buru, dan bagamanakah langkah awal pencegahan
kepunahan itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain phenomenology
untuk mendiskripsikan phenomena yang terjadi berkaitan dengan pergeseran bahasa daerah di
pulau Buru. disimpulkan bahwa penomena language shift dan ancaman kepunahan bahasa Buru di
kabupaten Buru semakin hari semakin meningkat jumlahnya disebabkan oleh dominasi bahasa
Indonesia dan perkembangan teknologi informasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat dan
pemerintah dalam melestarikan bahasa daerah sebagai identitas mereka.

A. Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang
memiliki beragam suku dan budaya. Keberagaman ini juga yang mengakibatnya
adanya varian bahasa daerah yang ada di berbagai daerah di Indonesia (Hamied,
2012; Hoon, 2013). Hal inilah yang mengakibatkan Indonesia lebih unik dari
negara-negara lainnya di dunia sebagai suatu kemajemukan identitas.
Bahasa merupakan identitas suatu bangsa, begitupun dengan Bahasa daerah
yang ada di Indonesia (Wibawa, 2007). Walaupun sejatinya bahasa daerah
bukanlah

bahasa

pemersatu

bangsa,

seperti

halnya

Bahasa

Indonesia

(Pengembangan, 2016). Tetapi, Bahasa daerah juga memegang peran penting
yang sama seperti bahasa Indonesia itu sendiri (Primadesi, 2012; Pontoh, 2013).
Misalnya, ketika kita berbicara dengan masyarakat dari suku adat maupun non
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suku adat lain di Indonesia. Untuk dapat berbicara dengan baik dan harmonis
dengan mereka, kita dituntut untuk menguasai bahasa daerah yang mereka miliki
sehingga pembicaraan itu akan mudah dimengerti dan timbul rasa percaya diri
ketika sedang berkomunikasi dengan mereka dan juga makna dari pembicaraan
yang dibicarakan dapat disampaikan dan dipahami dengan baik. Hal ini sesuai
dengan definisi bahasa itu sendiri sebagai suatu sistem bunyi bermakna yang
dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok masyarakat (Kridalaksana, 1985).
Sebagai alat komunikasi antar kelompok masyarakat, tentunya bahasa daerah
itu juga memiliki peran penting sebagai identitas suatu kelompok masyarakat
yang serba majemuk (Sudarsana, 2017). Identitas itulah yang sepatutnya dijaga
dan dilestarikan agar bangsa itu terhindar dari misidentitats ataupun identity-shift
mereka dengan identitas bangsa ataupun kelompok lain.
Berdasarkan data dari kemendikbud (2017), terdapat 11 bahasa dari 71 bahasa
daerah yang telah dinyatakan telah punah. Kebanyakan kepunahan bahasa itu
terjadi di daerah Papua. Kepunahan itu disebabkan oleh adanya pergeseran bahasa
dan budaya dan modernisasi, terlebih lagi dengan perkembangan zaman era
revolusi industry 4.0 yang begitu cepat, sehingga mengurangi penggunaan bahasa
daerah dalam kehidupan sehari-hari dan berkurangnya jumlah dari penutur bahasa
tersebut. Selain itu, dalam ethnologue: language of the world (2005) dikemukakan
bahwa di Indonesia terdapat 742 bahasa, 737 bahasa diantaranya dinyatakan
masih eksisatau masih digunakan oleh penuturnya. Sementara itu, terdapat dua
bahasa yang berperan sebagai bahasa ibu (mother toungue). Sedangkan tiga
bahasa lainnya telah punah. Beberapa diantara bahasa yang masih ada yang
diprediksikan berada di ambang kehancuran atau terancam kepunahan disebabkan
oleh berkurangnya penuturnya karena penutur aslinya hanya segelintir orang saja,
tetapi ada juga yang dominan. Tak dapat pungkiri pula pula akan penyebab
pengaruh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam kehidupan sehari-hari
terutama yang sering dipakai pada kegiatan resmi (formal) seperti pada sector
pemerintahan dan pendididkan

yang

seringkali

menyebabkan

frekuensi

pemakaian bahasa daerah semakin berkurang. Selain itu, kondisi masyarakat
Indonesia yang multietnik dengan kemajemukan bahasa dan kebudayaan dapat
berakibat pada pergeseran bahasa daerah.
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Kondisi masyarakat yang multietnik yang diikuti dengan terjadinya kontak
antar etnik termasuk kontak bahasa dapat menyebabkan terjadinya berbagai
fenomena kebahasaan, seperti bilingualisme atau bahkan multilingualisme dan
interculturalism yang sering terjadi dalam kelompok bahasa minoritas (Bin Tahir,
2016 & 2017). Kontak bahasa tersebut dapat pula mengakibatkan terjadinya
penggeseran bahasa (language shift), bahkan kepunahan yakni perubahan secara
tetap dalam pilihaan bahasa seseorang untuk keperluan komunikasi sehari-hari
terutama sebagai akibat dari migrasi, akulturasi atau terjadinya perubahan bahasa
(language change), yakni perubahan dalam bahasa sepanjang suatu periode
(Kridalaksana, 1993).
Fenomena yang terjadi seperti yang telah diuraikan di atas menjadi alasan
menarik untuk dikaji oleh para ahli bahasa, sebab fenomena tersebut bermuara
pada kondisi kepunahan bahasa, karena pada dasarnya punahnya suatu bahasa
tidak hanya berdampak pada dimensi kebahasaan tetapi juga berdampak pada
dimensi kebudayaan masyarakat penutur bahasa (Tondo, 2009; Sobarna, 2010).
Hal ini disebebkan karena melalui bahasa dapat diketahui cara pandang
masyarakat tentang sesuatu dan melalui bahasa pula dapat diketahui aturan,
tradisi, dan kepercayan sebuah kelompok etnik (Dixon, 1997).
Penomena miris tentang pergeseran bahasa daerah Buru saat ini merupakan
faktor yang sangat dominan mengancam punahnya identitas masyarakatnya (BinTahir, 2016). Dari jumlah penduduk kabupaten Buru sebanyak 132.100 jiwa,
hanya sekitar 14.000 yang mengetahui bahasa Buru dan hanya sekitar 5.000
masyarakat yang mampu dan aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Buru
(BPS-Buru, 2018). Hal itu tentunya disebabkan oleh berbagia faktor yang harus
diinvestigasi dan diobservasi untuk mencaritemukan solusi yang tepat untuk
melestarikan dan menonjolkan identitas dan asset budaya daerah.
Artikel ini mencoba mengkaji tentang kondisi bahasa-bahasa daerah di
Indonesia khususnya di pulau Buru yang mengalami pergeseran yang berdampak
pada kepunahan, apa saja faktor yang mempengaruhi kepunahan bahasa daerah
Buru, dan bagamanakah langkah awal pencegahan kepunahan itu. Selain itu,
artikel ini juga akan memberikan masukan kepada berberapa pihak terkait di
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Kabupaten Buru tentang bagaimana cara mengatasi kepunaahan bahasa daerah
melalui nasionalisasi bahasa daerah itu sendiri, baik secara formal maupun nonformal dan informal melalui regulasi kebijakan dan pendidikan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada pendahuluan di
atas, maka rumusan masalah artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kondisi bahasa Buru yang ada di Kabupaten Buru?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pergesera bahasa Buru di
Kabupaten Buru?
3. Bagaimanakah strategi konservasi bahasa Buru dari ancaman kepunahan?

B. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain phenomenology
untuk mendiskripsikan phenomena yang terjadi berkaitan dengan pergeseran
bahasa daerah di pulau Buru. Objek kajian dalam artikel ini adalah masyarakat
pulau Buru di kecamatan Namlea berjumlah 21 informan yang diobservasi dan
diwawancarai dengan teknik purposive dengan kriteria bahwa partisipan yang
diobservasi dan diwawancarai merupakan penduduk asli pulau Buru yang
mengetahui dan menguasai bahasa Buru.
Instrumen yang digunakan dalam artikel ini adalah panduan observasi dan
wawancara untuk menggali phenomena pergeseran bahasa daerah di kabupaten
Buru yang terdiri dari domain penggunaan bahasa Buru dan penyebab kurangnya
penggunaan bahasa Buru yang dapat mengancam bahasa Buru kepada kepunahan.
Data yang dikumpulkan dianalisa menggunakan three-stage model yang terdiri
dari penyajian data, reduksi, dan verifikasi atau penyimpulan dan dipresentasikan
secara deskriptif.
C. Hasil dan Pembahasan
Bahasa adalah alat abstrak yang digunakan untuk berkomunikasi antar
individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan
kelompok didalam suatu masyarakat. Bahasa menurut pengertiannya sendiri di
dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2009 bahwa Bahasa dan lambang negara
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merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksitensi bangsa yang menjadi
simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam
undang-undang dasar negara republikIndonesia tahun 1945. Selain itu, pengertian
bahasa daerah di pertegas dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 24 tahun 2009
bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh
warga negara Indonesia di daearah-daearah dan di wilayah negara republik
Indonesia.
Bahasa Buru sebagai bahasa daerah dan identitas masyarakat pulau Buru saat
ini hanya sebatas simbol kedaerahan dan kebanggaan semata bagi penduduknya.
Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya penutur bahasa daerah Buru, yang mana
dari jumlah populasi sebanyak 161.828 hanya terdapat 14.000 penutur bahasa
Buru (Jayanti dkk, 2014). Pada saat mengobservasi dan mewancarai responden,
peneliti tidak pernah mendengar salah satu dari responden ataupun responden dan
penduduk di sekitaranya menggunakan bahasa daerah Buru. Hal ini dapat
berakibat pada kepunahan bahasa daerah buru itu sendiri.
Berdasarkan hasil observasi terhadap kondisi bahasa daerah Buru dengan
mengamati informan penggunanya dalam interaksi social sehari-hari, baik di
rumah, lingkungan, sekolah/universitas, kantor, dan beberapa kondisi, maka dapat
dipaparkan sebagai berikut:
Tabel 1: Kondisi Penggunaan Bahasa daerah Buru
No

Domain

Selalu

Kadang

Tdk
Pernah

Penggunaan bahasa Buru di rumah

2

Penggunaan bahasa daerah Buru di
¥
lingkungan
Penggunaan bahasa daerah Buru di
¥
Sekolah/kampus
Penggunaan bahasa daerah Buru di
¥
kantor
Penggunaan bahasa daerah Buru
¥
saat kumpul keluarga
Penggunaan bahasa daerah Buru
¥
pada acara resmi
Sumber: Data Hasil Observasi (2019)

3
4
5
6

-

-

¥

1
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Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Buru oleh ke 21
informan menunjukkan bahwa tidak pernah menggunakan bahasa Buru pada
interaksi social, baik di lingkungan keluarga, sekolah/kampus, kantor, kecuali
pada saat kumpul keluarga maupun acara-acara resmi saja. Hal ini menunjukkan
minimnya penggunaan bahasa Buru dalam komunikasi sehari-hari yang dapat
berdampak pada kepunahannya.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa bahasa daerah seakan-seakan dianaktirikan oleh penuturnya sendiri sehingga menyebebkan pergeseran bahasa daerah
Buru kepada bahasa melayu-Ambon yang berdampak pada kepunahannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden (ZW, ISO, TS, dan KT)
menyatakan bahwa mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia (baik
resmi maupun Melayu-Ambon) dibandingkan dengan bahasa daerah yang ada
disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi melalui media online dan sinetron
yang tertayang di TV, hal itulah yang menyebabkan mereka lebih cenderung
untuk meniru dan mengikuti bahasa sinetron dalam pergaulan mereka sehari-hari
ketimbang menggunakan bahasa mereka sendiri. Phenomena ini menyebabkan
kealpaan penggunaan bahasa daerah yang begitu lama dan beresernya bahasa
daerah Buru dengan bahasa lain.
Beberapa orang responden (YR, SZ, RB, AA, dan TS) menyatakan bahwa
pergeseran bahasa daerah mereka disebabkan oleh dominasi penggunaan bahasa
nasional yaitu bahasa Indonesia, baik di sekolah-sekolah, tempat pengajian,
kampus, bahkan ketertarikan mereka pada dialog public dan politik yang
ditayangkan pada TvOne dan MetroTV.
Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa pakar yang lebih mempertegas
akan faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa daerah. Kepunahan ini
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1. Karena adanya interferensi bahasa yang terjadi dalam kurung waktu yang
sangat lama mengakibatkan pergeseran bahasa dan kepunahan Bahasa
(Widianto, 2015).
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2. Disebabkan oleh faktor politik. Kebijakan pemakaian bahasa nasional
yang dulu dikenal sebagai politik bahasa nasional sedikit banyak juga
berpengaruh terhadap keterpinggiran bahasa daerah (Budiono, 2009).
3. Bahasa daerah hanya digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan
seperti yang tertera dalam undang-undang No 20, Tahun 2003, pasal 33
ayat 2 yaitu bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar
dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian
pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
4. Grimes (2000) mengemukakan bahwa gejalanya yaitu penurun secara
drastis jumlah penutur aktif semakin berkurangnya ranah penggunaan
bahasa, pengabaian dan pengenyahan bahasa ibu oleh penutur usia muda,
usaha merawat identitas etnik tanpa bahasa ibu, penutur generasi terakhir
sudah tidak cakap lagi menggunakan bahasa ibu, artinya tersisa
penguasaan pasif (understanding without speaking), contoh-contoh
mengenai semakin punahnya dialek-dialek satu bahasa kreol dan bahasa
sandi.
5. Darwis (1985) menyatakan bahwa lingkungan pergaulan yang majemuk
(suku). Medan tugas yang relative tidak tetap, dan orangtua berlainan
suku.
Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, jika tidak diantisipasi dan
segera dicaritemukan solusi maka akan berdampak pada kepunahan bahasa Buru
secara berkesinambungan dan berdampak pada punahnya satu bahasa daerah di
indonesia. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya
adalah dengan meng-konservasikan bahasa Buru melalui pembelajaran Mulok di
sekolah, institusi, dan perguruan tinggi. Upaya ini dilakukan dengan cara: 1) di
pada bidang pendidikan, perlu adanya penambahan bahasa Buru sebagai mata
pelajaran mulok di seluruh sekolah di kabupaten Buru, mulai dari tingkat TK, SD,
SMP, SMA. Selain itu juga dapat ditambahkan dalam mata kuliah dasar umum di
universitas yang ada di pulau Buru yakni Universitas Iqra Buru. 2) peran aktif
orangtua dalam memperkenalkan bahasa daerah di dalam lingkungan keluarga
melalui upaya pengenalan bahasa daerah sejak dini dalam konteks percakapan
sehari-hari. 3) penutur bahasa daerah harus menjaga loyalitasnya dan identitas
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terhadap bahasa daerahnya. 4) memilih lingkugan pergaulan yang selalu produktif
berbahasa daerah dengan aktif. 5) perlu adanya kesadaran masyarakat yang tinggi
terhadap pentingnya berbahasa daerah sebagai upaya melestarikan budaya, dan 6)
perlu adanya kabijakan pemerinta dalam merugulasi dan mengatur tentang
pelestarian bahasa Buru pada segala sector, terutama pada bidang pendidikan
formal, nonformal dan informal.
Upaya konservasi ini pada dasarnya memang tidak menjamin dapat
menuntaskan masalah secara akurat terhadap permasalahan kepunahan bahasa
daerah tersebut tetapi dengan adanya konservasi melalui pendidikan ini dapat
mencegah kepunahannya, setidaknya secara berkesinambungan atas permasalah
tersebut. Sehingga bahasa Buru di pulau Buru dapat terus dilestarikan dan lebih
mendominasikan identitas masyarakat sebagai masyarakat yang berbudaya dan
beridentitas.

D. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penomena language
shift dan ancaman kepunahan bahasa Buru di kabupaten Buru semakin hari
semakin meningkat jumlahnya disebabkan oleh dominasi bahasa Indonesia dan
perkembangan teknologi informasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat dan
pemerintah dalam melestarikan bahasa daerah sebagai identitas mereka. Faktor
yang telah diuraikan di atas dapat menjadi bahan acuan yang benar-benar harus
diperhatikan dan dicaritemukan solusinya oleh pemerintah maupun masyarakat.
Sebab bahasa daerah merupakan aset kultural masyarakat pulau Buru. Dengan
adanya upaya konservasi bahasa Buru melalui pembelajaran Mulok di sekolahsekolah untuk mengatasi kepunahan bahasa daerah tersebut dan secara otomatis
aset daerah akan tetap terjaga dan lestari.
Oleh karena itu, dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu setiap individu
masyarakat harus menyadari pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai aset
kultural, mendorong generasi muda agar tetap loyal dan cinta bahasa daerah,
peran aktif pemerintah untuk mensosialisasikan bahasa daerah sebagai wujud
identitas peradaban daerah, keluarga sebagai wadah titik awal pelestarian bahasa
daerah di dalam kehidupan anggota keluarga. Selain itu, dukungan pemerintah
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dalam

merumuskan

kebijakan

ataupun

Perda

tentang

pelestarian

dan

pemberdayaan bahasa Buru pada bidang pendidikan formal dan non-formal
maupun social kemasyarakatan sebagai solusi pelestarian bahasa daerah sangatlah
urgen untuk mengatasi pergesaran dan punahnya bahasa Buru.
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