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1. Latar Sejarah 

Bahasa yang sejak 2 Mei 1926 dan dimantapkan lagi pada 28 Oktober 1928 yang secara politis 

kita namakan bahasa Indonesia, sejak masih bernama linguistis bahasa Melayu1, telah 

memainkan peran yang sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa. Telah sejak berabad-abad 

bahasa Melayu menjadi perekat persatuan dan kesatuan masyarakat di nusantara ini. 

Menurut Francois Valentijn, pendeta sekaligus pakar sejarah berkebangsaan Belanda, 

pada abad ke-18 bahasa Melayu di bawah Kesultanan Riau-Johor telah mengalami kemajuan 

pesat dan telah menyamai bahasa-bahasa Eropa. Berikut ini penuturannya (lihat Nik Sapiah 

Karim dkk., 2003:14 dan Hassim dkk., 2010:4).  

“Bahasa mereka, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi 
juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri Timur, sebagai suatu bahasa 
yang difahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang, tidak ubah seperti bahasa Perancis atau 
Latin di Eropah, atau sebagai bahasa Lingua Franca di Itali dan di Levant. Sungguh luas 
tersebarnya bahasa Melayu itu sehingga kalau kita memahaminya tidaklah mungkin kita 
kehilangan jejak, kerana bahasa itu bukan sahaja difahami di Parsi bahkan lebih jauh dari negeri 
itu, dan di sebelah timurnya sehingga Kepulauan Filipina.”  

 
Dengan keterangan Francois Valentijn itu, jelaslah bahwa bahasa Melayu telah sejak 

lama menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama masyarakat di Kepulauan Melayu. Bersamaan 

dengan itu, bahasa Melayu bukan pula baru digunakan sebagai bahasa kedua oleh seluruh 

penduduk nusantara ini, yang bahasa ibu atau bahasa pertama mereka bukan bahasa Melayu. 

Ketika Valentijn datang ke pusat Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang itu (Hulu Riau, 

Sungai Carang, wilayah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sekarang), pemerintahan 

berada di bawah Sultan Mahmud Riayat Syah, Yang Dipertuan Besar Riau-Lingga-Johor-Pahang 

                                                           
1Sampai kini nama linguistis bahasa Melayu masih digunakan bersamaan dengan nama politisnya bahasa 

Indonesia walaupun secara nasional umumnya kita sebut bahasa Indonesia sesuai dengan kesepakatan nasional pada 
peristiwa politik Kongres Pemuda di Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.  
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(1761—1812) dengan Yang Dipertuan Muda Raja Haji Fi Sabilillah (1777—1784). Memang, di 

lingkungan Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan selanjutnya setelah Perjanjian London 

menjadi Kesultanan Riau-Lingga saja (1824—1913) masalah bahasa (tertib berbahasa) sangat 

diperhatikan oleh pihak kesultanan.  

Masalah bahasa itulah, antara lain, yang sering memicu perseteruan panjang pihak 

Kesultanan Riau-Lingga, khususnya perkumpulan cendekiawannya Rusydiah Kelab (didirikan 

pada 1880-an), dengan Pemerintah Hindia-Belanda. Puncanya, Pemerintah Hindia-Belanda 

menggunakan bahasa Melayu sesuka hati mereka sehingga sering tak sesuai dengan kaidah 

bahasa Melayu. Kenyataan itu membuat cendekiawan Rusydiah Kelab tersinggung karena 

mereka menganggap Pemerintah Hindia-Belanda tak menghargai warisan budaya berharga yang 

mereka miliki. Pertentangan dalam masalah bahasa itu jugalah yang menjadi salah satu faktor 

penyebab Pemerintah Hindia-Belanda menganggap para pembesar Kesultanan Riau-Lingga dan 

para cendekiawannya di Rusydiah Kelab sebagai pembangkang utama yang harus diawasi secara 

ketat. Jadi, bibit kecintaan terhadap bahasa sebagai warisan budaya yang sangat berharga telah 

sejak lama tertanam di kalangan pemerintah dan masyarakat di kawasan ini.   

Hasil pengamatan C.A. Mees tentang perkembangan bahasa Melayu di nusantara ini 

patut juga diperhatikan. Walau di bawah pendudukan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan 

sebagai bahasa resmi antara pihak Belanda dan raja-raja serta pemimpin rakyat kala itu. 

Berkenaan dengan itu, C.A. Mees (1957:16) menyimpulkannya, “Demikianlah bahasa Melayu 

itu mempertahankan sifat yang internasional dan bertambah kuat dan luaslah kedudukannya yang 

istimewa itu.” Oleh sebab itu, pelbagai upaya pihak Belanda untuk memaksakan pemakaian 

bahasa Belanda di kalangan rakyat tak pernah berhasil. 

Selanjutnya, Ch. A. van Ophuijsen, profesor bahasa berkebangsaan Belanda, menulis 

banyak hal tentang bahasa Melayu. Di dalam bukunya  Maleische Spraakkunst (1910 dan 1915) 

yang diterjemahkan oleh T.W. Kamil ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tata Bahasa Melayu 

(1983) beliau menjelaskan bahwa bahasa Melayu, seperti halnya bahasa Belanda, memiliki 

banyak logat. Di antara aneka logat, yang diutamakan oleh orang Melayu ialah logat yang 

dituturkan di Johor, di sebagian Semenanjung Melayu, dan di Kepulauan Riau-Lingga 

(khususnya di Pulau Penyengat, tempat Raja Muda Riau dulu bersemanyam dan di Daik di Pulau 

Lingga yang sampai baru-baru ini menjadi tempat kedudukan Sultan Lingga).  
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Bahasa Melayu Riau-Lingga itu dijadikan rujukan, menurut van Ophuijsen, karena dua 

sebab. Pertama, sebagian besar kepustakaan tertulis ada dalam bahasa itu [di sinilah terlihat 

peran penting perjuangan Raja Ali Haji dan kawan-kawannya yang telah melakukan pembinaan 

bahasa Melayu dengan menghasilkan karya-karya dalam bidang bahasa dan bidang-bidang lain 

sehingga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan bahasa Melayu selanjutnya, A.M.].2 

Kedua, di istana-istana Melayu sebanyak mungkin masih digunakan bahasa itu, baik dalam 

pergaulan maupun dalam surat-menyurat oleh golongan berpendidikan. Di daerah tersebut, 

pengaruh yang dialaminya dari bahasa-bahasa lain paling kecil; di sanalah watak khasnya paling 

terpelihara. Untuk mereka yang ingin menelaah bahasa nusantara yang lain, pengetahuan tentang 

bahasa Melayu Riau-Lingga atau Riau-Johor ini merupakan bantuan besar. Atas dasar itulah, 

Pemerintah Hindia-Belanda menjadikan bahasa Melayu ragam tinggi Riau-Lingga sebagai 

rujukan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa pengantar dan diajarkan di sekolah-sekolah 

pribumi yang mereka dirikan. 

Pada masa pendudukannya di nusantara ini Pemerintah Hindia-Belanda berkali-kali 

berusaha untuk mengatasi kedudukan istimewa bahasa Melayu, yang hendak digantikannya 

dengan bahasa Belanda. Ketika pada 1849 mereka mendirikan sekolah bagi orang Jawa, 

muncullah persoalan bahasa: bahasa apakah yang harus digunakan sebagai bahasa pengantar? 

Terjadilah perselisihan pendapat di antara para pemimpin mereka. Akan tetapi, Gubernur 

Jenderal Rochussen dengan tegas berpandangan bahwa pengajaran itu harus diantarkan dengan 

bahasa Melayu karena sudah menjadi alat  komunikasi di seluruh Kepulauan Hindia, termasuk di 

Pulau Jawa karena bahasa Melayu telah menjadi bahasa kedua penduduk nusantara. 

Ketika Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar 

di sekolah-sekolah pribumi, Syair Abdul Muluk (1845) karya Raja Ali Haji telah dikenal di 

                                                           
2Di kawasan lain di  nusantara memang ada ditulis karya-karya (sastra, agama, dll.) dengan menggunakan 

bahasa Melayu pada masa sebelum dan bersamaan dengan Raja Ali Haji dkk., tetapi mereka tak menulis buku 
tentang tata ejaan, tata bahasa, kamus, etimologi, semantik, morfologi, dan pengajaran bahasa untuk diajarkan di 
sekolah-sekolah sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Ali Haji, Haji Ibrahim, Raja Ali Kelana, dan Abu 
Muhammad Adnan (Raja Abdullah). Buku-buku bahasa yang ditulis oleh Raja Ali Haji dkk. itu menjadi rujukan 
pengajaran bahasa Melayu ketika itu. Buku-buku bidang bahasa yang ditulis oleh Raja Ali Haji dkk. itu merupakan 
karya linguistik Melayu pertama di nusantara ini, yang dijadikan rujukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dalam 
melakukan kodifikasi bahasa Melayu untuk pengajaran di sekolah-sekolah pribumi yang mereka dirikan. Jadi, 
kodifikasi yang dilakukan Pemerintah Hindia-Belanda itu merupakan yang kedua, setelah kodifikasi pertama 
dilakukan oleh Raja Ali Haji dkk.  
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seluruh nusantara dan mengalami cetak ulang berkali-kali di Singapura. Versi ilmiahnya lengkap 

dengan terjemahan bahasa Belandanya dan diberi pendahuluan oleh P.P. Roorda van Eysinga 

dimuat di majalah Tijdschrift voor Neerlands Indie (1847). Begitu berpengaruhnya syair karya 

Raja Ali Haji itu sehingga menjadi bahan cerita teater rakyat yang juga diberi nama Dul Muluk 

di Palembang, tempat yang dulunya menjadi pusat penyebaran bahasa Melayu Kuno, dan 

Bangka-Belitung.  

Kenyataan itu menunjukkan bahwa bahasa Melayu standar Riau-Lingga telah menyebar 

ke seluruh nusantara dan sangat disukai oleh seluruh penduduk kepulauan nusantara. Dengan 

memperhatikan kenyataan itu, tak ada jalan lain bagi Pemerintah Hindia-Belanda, kecuali 

menjadikan bahasa Melayu Riau-Lingga sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan yang 

mereka dirikan untuk orang pribumi, termasuk di Pulau Jawa. 

 Sejalan dengan kebijakan tentang pendidikan bagi anak-anak pribumi, pada 1855 

Pemerintah Hindia-Belanda mengangkat Von de Wall menjadi pegawai bahasa. Beliau adalah 

pegawai Belanda kelahiran Jerman, yang sebelumnya berkhidmat sebagai tentara. Beliau ditugasi 

untuk menyusun buku tata bahasa Melayu, kamus Melayu-Belanda, dan kamus Belanda-Melayu. 

Penyusunan kamus bahasa Melayu-Belanda merupakan pekerjaan yang sangat penting kala itu 

karena Pemerintah Hindia-Belanda memerlukan ejaan dan kosakata baku untuk pendidikan di 

Kepulauan Hindia-Belanda. Berhubung dengan tugas itu, Von de Wall diutus ke Kerajaan Riau-

Lingga (Tanjungpinang) pada 1857.  

Dalam melaksanakan tugasnya itu, sesampainya di Tanjungpinang Von de Wall bekerja 

sama dengan Raja Ali Haji dan Haji Ibrahim serta mengangkat Abdullah (anak Haji Ibrahim) 

menjadi juru tulisnya. Beliau menetap di Tanjungpinang sampai 1860. Dua tahun kemudian, 

tepatnya pada 14 Februari 1862, beliau kembali lagi ke Kerajaan Riau-Lingga.  Sejak itu beliau 

terus berbolak-balik Batavia-Tanjungpinang sampai 1873 untuk menyelesaikan tugasnya dan 

mendalami bahasa Melayu (lihat Van der Putten dan Al Azhar, 2006:4—11). 

Dalam masa tugasnya itu Von de Wall sempat menyunting buku karya Haji Ibrahim: 

Cakap-Cakap Rampai-Rampai Bahasa Melayu Johor yaitu buku bidang etimologi dan semantik 

bahasa Melayu pertama. Jilid pertama buku itu  diterbitkan di Batavia pada 1868 dan pada 1872 

terbit pula jilid keduanya juga di Batavia (Jakarta sekarang). 
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Pada masa Von de Wall bertugas itu beberapa karya Raja Ali Haji telah dikenal luas. 

Syair Abdul Muluk yang dicetak di Singapura (cetakan pertama 1845) mengalami beberapa kali 

cetak ulang. Syair itu diterbitkan dalam versi ilmiah lengkap dengan terjemahan bahasa 

Belandanya dan diberi pendahuluan oleh P.P. Roorda van Eysinga di Tijdschrift voor Neerlands 

Indie (1847). Dua karya Raja Ali Haji yang lain juga dimuat di dalam majalah berbahasa 

Belanda yaitu sebuah syair tanpa judul dimuat di majalah Warnasarie (selesai ditulis pada 1852) 

dan Gurindam Dua Belas (selesai ditulis pada 23 Rajab 1263 Hijriah atau 1846 Masehi) yang 

diterbitkan oleh Netscher dalam Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap pada 1854. Syair 

Raja Ali Haji yang dimuat dalam Warnasarie merupakan satu-satunya syair berbahasa Melayu di 

dalam majalah yang bertujuan untuk menerbitkan sajak Belanda di tanah jajahan (Van der Putten 

dan Al Azhar, 2006:17—18). 

Karena bermitra dengan Raja Ali Haji dan Haji Ibrahim, karya-karya penulis ternama 

Kesultanan Riau-Lingga itu berpengaruh pada pekerjaan Von de Wall. Selain karya Haji Ibrahim 

yang telah disebutkan di atas yang bahkan Von de Wall menjadi penyuntingnya, karya linguistik 

Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1850) dan Kitab Pengetahuan Bahasa (1858) juga menjadi 

rujukan Von de Wall. Pasal, semasa beliau bertugas di Tanjungpinang dan Penyengat, buku Raja 

Ali Haji itu telah dicetak. Selain itu, penjelasan lisan kedua orang pendeta bahasa Melayu itu 

jelas menjadi acuan utama Von de Wall karena memang kedua sahabatnya itulah yang menjadi 

informan utama pegawai bahasa Pemerintah Hindia-Belanda itu. 

Pada Mei 1864 datang seorang pakar bahasa lagi ke Kerajaan Riau-Lingga. H.C. 

Klinkert, nama pakar itu, dikirim oleh Majelis Injil Belanda untuk mempelajari bahasa Melayu 

yang murni. Tujuannya adalah untuk memperbaiki terjemahan Injil dalam bahasa Melayu. Beliau 

tinggal di Tanjungpinang lebih kurang dua setengah tahun (lihat Van der Putten dan Al Azhar, 

2006:9). 

Berdasarkan kajian terhadap bahasa Melayu Riau-Lingga itu, Pemerintah Hindia-Belanda 

membuat kebijakan tentang Peraturan untuk Pendidikan Dasar Pribumi yang mulai 

ditetapkan pada tahun 1872. Pasal 28 Peraturan itu berhubung dengan pelajaran bahasa yang 

dirumuskan sebagai berikut (Groeneboer, 1995:166). 

“Untuk pendidikan dalam bahasa rakyat, dipakai bahasa yang paling murni ucapannya 

dan yang paling berkembang di tempat-tempat itu ... bahasa Melayu akan diajarkan menurut 
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aturan dan ejaan bahasa Melayu murni yang dipergunakan di Semenanjung Melaka dan di 

Kepulauan Riau [huruf tebal oleh saya, A.M.], dan bahasa-bahasa selebihnya akan ditentukan 

kemudian,” (KG 25-5-1872, Stb. No. 99, dalam Brouwer 1899: Lampiran I). 

Memasuki abad ke-20 bahasa Melayu memainkan peran sebagai bahasa pergerakan 

nasional. Pada masa ini peran bahasa Melayu menjadi lebih penting lagi. Kesadaran para 

pemimpin bangsa kala itu bahwa perlu adanya persatuan dan kesatuan yang kokoh di seluruh 

nusantara untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, diperlukan satu bahasa 

persatuan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia sehingga memudahkan perjuangan 

merebut kemerdekaan.  

Orang pertama yang mengusulkan bahasa yang harus dijadikan bahasa persatuan bangsa 

Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan setelah merdeka kelak adalah R.M. 

Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara). Usul itu beliau sampaikan dalam makalah beliau 

yang dibacakan pada 28 Agustus 1916 dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, 

Belanda. Usul beliau, bahasa Melayu-lah yang harus dijadikan bahasa persatuan dengan melihat 

perkembangan pesat bahasa Melayu pada masa itu (lihat Kridalaksana, 2013).   

Ketika Dewan Rakyat dilantik pada 1918, dimunculkan keinginan akan bahasa persatuan. 

Pada 25 Juni 1918, berdasarkan Ketetapan Raja Belanda, para anggota Dewan diberi kebebasan 

menggunakan bahasa Melayu. Begitulah selanjutnya, berdirinya penerbit Balai Pustaka dengan 

Majalah Panji Pustaka, Majalah Pujangga Baru, Surat Kabar Bintang Timur (Jakarta), Pewarta 

Deli (Medan), organisasi sosial dan politik, kesemuanya menggunakan bahasa Melayu untuk 

mengobarkan semangat persatuan Indonesia. 

Setelah itu, pada Kongres I Pemuda Indonesia muncul pula dua pendapat untuk nama 

bahasa persatuan Indonesia. Muh. Yamin mengusulkan nama bahasa Melayu, sebagaimana nama 

asalnya, sedangkan M. Tabrani mengusulkan nama baru untuk bahasa itu yaitu bahasa Indonesia. 

Alhasil, Kongres I Pemuda Indonesia pada 2 Mei 1926 menyetujui nama bahasa Indonesia 

seperti yang diusulkan M. Tabrani (lihat Kridalaksana, 2010:13—18).  

Pada Kongres II Pemuda Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, 28 Oktober 1928, 

bahasa Melayu yang diberi nama baru bahasa Indonesia, sesuai dengan usul M. Tabrani yang 

diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dikukuhkan menjadi bahasa persatuan Indonesia. 

Kongres II Pemuda Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda itu telah menempatkan bahasa 
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Indonesia pada kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Dalam kedudukannya 

itu, bahasa Indonesia telah membuktikan dirinya mampu mempersatukan seluruh wilayah dan 

bangsa Indonesia. Buktinya, dalam waktu hanya tujuh belas tahun sejak 1928 dengan 

menggunakan bahasa Indonesia (sebagai nama politis bahasa Melayu) sebagai alat perjuangan, 

bangsa Indonesia berhasil sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Padahal, sebelum itu bangsa 

kita di sebagian wilayah Indonesia telah cukup lama berjuang, tetapi tak mampu mengusir 

penjajah. Setelah menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat perjuangan, sebagai bahasa 

persatuan, barulah kemerdekaan yang diperjuangkan itu tercapai dengan gemilang. 

Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diberi satu kedudukan istimewa lagi yaitu 

sebagai bahasa negara. Penetapan itu tersurat dalam Pasal 36, Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945. Dengan demikian, bahasa Indonesia meneruskan perannya ketika bernama asal 

bahasa Melayu, yang di lingkungan Kerajaan-Kerajaan Melayu—sejak Kerajaan Sriwijaya (abad 

ke-7 s.d. abad ke-14) sampai dengan Kerajaan Riau-Lingga (1824—1913)—memang menjadi 

bahasa persatuan dan bahasa negara. 

 

2. Bahasa dan Jati Diri Bangsa 

 Karya Raja Ali Haji Gurindam Dua Belas (1846), khususnya Pasal yang Kelima, bait 1, 

mengandung amanat yang berhubung dengan kaitan antara bahasa dan jati diri bangsa. Pada 

gilirannya, amanat bait gurindam itu juga memacu semangat memperjuangkan dan membina 

bahasa. Tak sekadar melahirkan gagasan, Raja Ali Haji secara langsung melaksanakan gagasan 

beliau itu dalam tindakan nyata selama hidup beliau. Berikut ini nukilan bait gurindam tersebut. 

 Jika hendak mengenal orang berbangsa 

 Lihat kepada budi dan bahasa 

 Secara sederhana, bait gurindam di atas dapat dipahami begini. Budi dan bahasa 

mencerminkan jati diri bangsa yang memilikinya. Semakin tinggi budi (-pekerti) dan semakin 

baik bahasa suatu bangsa, akan semakin mulia atau bermartabatlah bangsa itu. Selanjutnya, budi 

yang tinggi tercermin di dalam bahasa dan bahasa yang baik mencermin kehalusan budi bangsa 

itu. Jadi, jati diri suatu bangsa, antara lain, ditentukan oleh kehalusan budi dan kualitas 

bahasanya. Itulah yang diidealkan dan diyakini oleh Raja Ali Haji. 
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 Dalam mukadimah satu lagi karya agung bidang bahasa yakni Bustan al-Katibin (1850), 

Raja Ali Haji menegaskan perhubungan antara kemahiran berbahasa, ilmu yang tinggi, dan adab-

pekerti yang mulia. Untuk itu, beliau menegaskan pendiriannya yang memesona dalam 

pengembangan ilmu-pengetahuan yang sesungguhnya. 

 “Bermula kehendak ilmu perkataan pada jalan berkata-kata karena adab dan sopan itu 
daripada tutur kata juga asalnya, kemudian baharulah pada kelakuan. Bermula apabila 
berkehendak kepada menuturkan ilmu atau berkata-kata yang beradab dan sopan, tak dapat tiada 
mengetahui ilmu yang dua itu yaitu ilmu wa al-kalam [ilmu dan pertuturan, A.M.]. Adapun 
kelebihan ilmu wa al-kalam amat besar …. Ini sangat zahir pada orang yang ahli nazar [peneliti, 
A.M.].” 
 
 Sangat jelas pandangan Raja Ali Haji yang menegaskan begitu pentingnya kedudukan 

bahasa bagi manusia. Untuk apa? Agar manusia mampu mencapai taraf atau derajat orang yang 

beradab sopan, berakal-budi, dan berilmu yang tinggi lagi bermanfaat bagi seluruh alam. Oleh 

sebab itu, bahasa harus dipelajari, untuk kemudian dipergunakan secara benar dan baik. Tanpa 

itu, jangan diharap akan diperoleh ilmu yang benar dan bermanfaat, apalagi adab dan budi-

pekerti yang baik lagi mulia.  

 Masih di dalam mukadimah Bustan al-Katibin, Raja Ali Haji lebih awal telah 

menjelaskan hal yang berikut ini. 

 “… kelebihan akal dan adab itu tiada sebab bangsa dan sebab asal. Jikalau beberapa pun 
bangsa [Maksudnya, asal-usul keturunan yang hebat, misalnya keturunan ningrat atau orang 
yang berpangkat tinggi, A.M.] jika tiada ilmu dan akal dan adab, ke bawah juga jatuhnya yakni 
kehinaan juga diperolehnya…. Buah akal itu menaikkan ikhtiar…barang siapa jahat adabnya sia-
sialah bangsanya…. Apabila tiada ilmu dan akal, alamat tiadalah ia mencium bau kemuliaan dan 
sangatlah jinak kehinaan kepadanya…. Maka tatkala itu hukumnya badan itu seperti binatang.”  

 
Mengapakah Raja Ali Haji sampai pada simpulan yang terakhir itu? Jawabnya adalah 

karena akal telah keluar dari tubuh sehingga laknat Allah akan datang lantaran ketiadaan ilmu 

yang benar dan berfaedah serta budi-pekerti yang menyelamatkan. 

 Atas dasar itu pulalah Raja Ali Haji menekankan pentingnya tertib bertutur dan 

berbahasa. Pasalnya, bahasa menjadi dasar pembinaan ilmu dan adab-pekerti. Oleh sebab itu, 

setiap orang harus memahiri bahasa secara benar dan baik, terutama harus dikaitkan 

pembelajaran bahasanya dengan tujuan untuk mencapai makrifat mengenali Allah, 

mengagungkan-Nya, dan mensyukuri nikmat dan rahmat ilmu, akal, dan budi yang 
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dianugerahkan-Nya sehingga manusia menjadi makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan 

makhluk yang lain. 

 Berdasarkan keyakinan itu pula, Raja Ali merasa gundah-gulana ketika menyaksikan 

orang menggunakan bahasa tanpa memperhatikan kaidah yang benar. Kerisauan beliau 

dinyatakan juga dalam mukadimah Bustan al-Katibin. Berikut ini petikannya. 

 “… Maka jadilah binasa serta orang yang binasa sebab bersalahan tuturnya dengan yang 
diperbuatnya itu tidak berketahuan, terkadang ditambahinya huruf pada suatu kalimat yang 
berangkai dan terkadang dikurangkannya pula menjadi pontang-panting, apalagi pada 
peraturannya dan perkataannya, tiadalah sedap pada telinga orang yang berilmu itu 
mendengarnya. Telah banyaklah aku dapat akan orang yang demikian itu ….” 
 
 Keprihatinannya terhadap pemakaian bahasa yang sewenang-wenang, tanpa 

memperhatikan kaidah yang benar, itu dijawab oleh Raja Ali Haji dengan melakukan perjuangan 

dalam pembinaan bahasa. Upaya itu pun, terutama, untuk mewujudkan idealisme dan keyakinan 

beliau bahwa ketinggian martabat bangsa berkaitan erat dengan budi dan bahasa. Berhubung 

dengan itu, beliau menulis dua buah buku dalam bidang bahasa: (1) Bustan al-Katibin (1850) 

yaitu buku tentang tata ejaan dan tata bahasa dan (2) Kitab Pengetahuan Bahasa (1858) yaitu 

kamus ekabahasa. Kedua karya itu merupakan karya pertama dalam bahasa Melayu untuk 

bidangnya masing-masing. 

Upaya Raja Ali Haji itu diikuti pula oleh temannya Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda yang 

menulis buku tentang etimologi dan semantik bahasa Melayu Cakap-Cakap Rampai-Rampai 

Bahasa Melayu-Johor (dua jilid; terbitan pertama 1868 dan kedua 1875, di Batavia). 

Selanjutnya, penerus mereka juga mengikuti jejak pendahulunya. Abu Muhammad Adnan atau 

nama sebenarnya Raja Abdullah menghasilkan karya Kitab Pelajaran Bahasa Melayu dengan 

rangkaian Penolong Bagi yang Menuntut Akan Pengetahuan yang Patut, Pembuka Lidah dengan 

Tauladan Umpama yang Mudah, dan Pembukaan Bagi yang Berkehendak dengan Huraian yang 

Pandak. Penulis berikutnya Raja Ali Kelana yang menulis karya dalam bidang morfologi yaitu 

Bughiat al-’Aini Fi Huruf al-Ma’ani (1920). Semua karya itu merupakan pelopor dalam 

bidangnya masing-masing. 

Perjuangan Raja Ali Haji itu telah mencatatkan diri beliau sebagai tokoh pembina bahasa 

yang pertama di Indonesia, khususnya, dan dunia Melayu umumnya. Menurut Kridalaksana dan 

Nazaruddin, 2010), kita dapat menarik sebuah benang merah, Raja Ali Haji bukan hanya seorang 
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sastrawan dan ahli bahasa, beliau juga seorang language engineer. Raja Ali Haji dan Kerajaan 

Riau-Lingga merupakan penggagas kebijakan bahasa Melayu pertama, jauh sebelum munculnya 

Pusat Bahasa di Indonesia dan Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia. 

  Karena jasa-jasa Raja Ali Haji itu, pada Sabtu, 29 April 2000 Presiden Republik 

Indonesia, Haji Abdurrahman Wahid, ketika membuka Temu Akbar I Thariqat Mu’tabarah Se-

Sumatera di Masjid Agung Annur, Pekanbaru, Propinsi Riau memberikan apresiasi dan 

penghargaan khusus kepada pembina bahasa Melayu itu. Dalam pidato beliau, Gus Dur 

menegaskan pengakuan Pemerintah Republik Indonesia akan jasa Raja Ali Haji dalam 

mempersatukan bangsa dan menciptakan bahasa nasional. “Tanpa jasa beliau itu, kita belum 

tentu menjadi bangsa yang kokoh seperti sekarang ini,” kata beliau. 

Akhirnya, bersamaan dengan Peringatan Hari Pahlawan, pada 6 November 2004 

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahi gelar Pahlawan Nasional dan Bapak 

Bahasa kepada Raja Ali Haji. Anugerah itu diberikan sebagai penghargaan Pemerintah atas jasa-

jasa almarhum Raja Ali Haji dalam membina dan mengembangkan bahasa Melayu Riau-Lingga 

sehingga menjadi bahasa Melayu tinggi atau baku, yang pada gilirannya dijadikan sebagai 

bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh nusantara pada zaman 

pendudukan Belanda, untuk kemudian dijadikan bahasa pergerakan nasional oleh para pejuang 

bangsa dan para pemuda Indonesia, sampailah bahasa itu dijunjung tinggi sebagai bahasa 

persatuan oleh seluruh bangsa Indonesia, yang namanya disesuaikan secara politis dan diberi 

nama baru bahasa Indonesia. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Raja Ali Haji itu 

langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. 

Semangat mengawal dan membela bahasa seperti yang dicontohkan oleh Raja Ali Haji 

itulah yang harus diwarisi oleh generasi bangsa kita sampai kapan pun. Dengan demikian, jati 

diri bangsa kita akan tetap kokoh, bahkan, akan makin cemerlang ke depan ini sehingga bangsa 

kita tetap disegani oleh semua bangsa di dunia.  

 

3. Keadaan Kebahasaan di Daerah Perbatasan: Kasus Kepulauan Riau 

 Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah perbatasan di Indonesia. Sebagai 

daerah perbatasan, kawasan ini berbatasan langsung dengan dua negara tetangga: Singapura dan 

Malaysia. Pada masa kerajaan dahulu sebagian besar Malaysia dan Singapura menjadi bagian 
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dari Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang pusatnya sangat lama berada di Kepulauan 

Riau (Tanjungpinang, Daik-Lingga, dan Pulau Penyengat Inderasakti), yakni dari 1678 sampai 

dengan 1824. Dalam perkembangan selanjutnya, secara geopolitik, setelah Perjanjian London 

(1824) sampai dengan masuknya Kesultanan Riau-Lingga menjadi bagian dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) setelah Indonesia merdeka, kawasan tersebut mulanya terbagi dua: 

Kepulauan Riau (Indonesia) dan Malaysia yang merdeka pada 1957. Setelah Singapura 

melepaskan diri dari Malaysia pada 1965, kawasan itu terbagi tiga: Kepulauan Riau (dalam 

NKRI), Kerajaan Malaysia, dan Republik Singapura. 

 Komunitas asal ketiga kawasan itu adalah orang Melayu. Dalam perkembangan 

selanjutnya, karena kawasan ini sangat maju dalam perdagangan dan wilayahnya sangat strategis 

yaitu di sepanjang Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, berdatanganlah para perantau bangsa 

Eropa, etnis Tionghoa, India, Arab, Pakistan, dan pelbagai suku di nusantara ini ke kawasan 

Melayu itu. Keadaan serupa itu telah berlangsung sejak zaman kerajaan dahulu sehingga 

masyarakat di kawasan Melayu itu dalam hal kebudayaan tak lagi monokultural, tetapi telah 

menjadi masyarakat multikultural.  Walaupun begitu, tamadun dan bahasa Melayu tetap dominan 

di kawasan-kawasan Melayu itu karena penguasa dan masyarakat Melayu sangat setia terhadap 

tamadun dan bahasa mereka. Lagi pula, kepemimpinan politik dan pemerintahan di kawasan-

kawasan itu masih dikendalikan oleh orang Melayu.  

Hal yang juga sangat penting berhubung dengan bertahannya tamadun dan bahasa 

Melayu di Kepulauan Riau pada masa lalu adalah kenyataan ini. Penentangan terhadap 

Pemerintah Hindia-Belanda menyebabkan para pemimpin Melayu dan seluruh rakyat 

menggunakan agama Islam, tamadun, dan bahasa Melayu sebagai basis pertahanan terhadap 

pengaruh Belanda. Oleh sebab itu, Melayu dicirikan dengan tiga hal utama: (1) bertamadun 

Melayu, (2) berbahasa Melayu, dan (3) beragama Islam. Bahkan, oleh orang Melayu—karena 

agama yang paling diutamakan sebagai indikatornya—orang yang secara etnis bukan Melayu 

pun, kalau beragama Islam, digolongkan Melayu. 

Ketika kekuatan militer Kerajaan Melayu cenderung melemah menghadapi Belanda, 

antara abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, perjuangan meningkatkan marwah agama 

Islam, tamadun Melayu, dan bahasa Melayu semakin gencar dan gesit dilaksanakan oleh para 

pemimpin dan intelektual Melayu pada masa itu. Tujuannya tiada lain agar orang Melayu tak 



12 

 

terpengaruh terhadap kebudayaan Barat, khasnya kebudayaan Belanda, yang jika pengaruh itu 

terjadi, diyakini orang Melayu akan dengan sangat mudah dipengaruhi oleh Belanda secara 

politik. 

Ternyata, perjuangan dengan benteng agama Islam, tamadun Melayu, dan bahasa Melayu 

sangat efektif mempersatukan orang Melayu di kawasan ini sehingga mereka tak pernah 

mengakui keberadaan Pemerintah Hindia-Belanda di kawasan Kesultanan Riau-Lingga. Sikap 

seperti itu telah mendorong para pemimpin dan intelektual Melayu kala itu untuk memajukan 

agama Islam, tamadun Melayu, dan bahasa Melayu. Perjuangan itu ternyata berhasil. Agama 

Islam, tamadun Melayu, dan bahasa Melayu berkembang pesat di kawasan ini. Bahasa Melayu 

menjadi bahasa terpenting kedua setelah bahasa Arab dalam penyebaran agama Islam di 

nusantara, menjadi bahasa kedua bagi seluruh penduduk nusantara, tamadun Melayu tetap 

bertahan di kawasan ini, nyaris tak mengalami pengaruh yang berarti dari kebudayaan Barat, 

khasnya kebudayaan Belanda, dan Kesultanan Riau-Lingga menjadi salah satu basis 

pengembangan Islam di nusantara. Oleh sebab itu, orang Melayu tak pernah mengakui 

pemakzulan Sultan Abdurrahman Muazam Syah pada 1911 dan penghapusan Kesultanan Riau-

Lingga pada 1913 yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Bahkan, 

ketika saudara-saudaranya di Semenanjung Melayu dan Singapura lebih memusatkan perhatian 

pada kemajuan ekonomi dengan agak melupakan tamadun Melayu ketika berada di bawah 

penjajahan Inggris, perjuangan memartabatkan tamadun itulah yang dijadikan para pemimpin 

dan rakyat di kawasan ini untuk mengimbangi “kemajuan” pembangunan ekonomi di kawasan 

seberang. 

Tak hanya perjuangan keberaksaraan yang diutamakan. Di kalangan rakyat, sastra rakyat 

yang telah ada sejak lama seperti pantun, cerita rakyat, dan teater rakyat dipergunakan sebagai 

alat perjuangan. Bahkan, sastra tulis seperti Gurindam Dua Belas  karya Raja Ali Haji dan syair-

syair dibacakan dan disenandungkan untuk menggelorakan semangat persatuan dan perjuangan 

melawan Belanda. Pantun berikut ini sangat dikenal di kalangan rakyat sampai ke masa kini 

karena mengandung pesan perjuangan dan kebanggaan akan jati diri. 

Besar ulat di daun kayu 

Anak Belanda main teropong 
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Besar daulat raja Melayu 

Kapal ditarik dengan jongkong 

Pantun yang tercipta dari peristiwa yang benar-benar terjadi itu mengandung amanat 

yang memacu semangat juang dan sikap tak pernah tunduk terhadap Belanda. Sehebat apa pun 

orang Belanda dengan kepemilikan peralatan modernnya (perhatikan kata teropong dan kapal), 

ternyata orang Melayu lebih hebat lagi. Buktinya ketika kapal besar Belanda terdampar di pantai, 

mereka tak mampu menariknya kembali ke laut. Siapakah yang berhasil menarik kapal itu? 

Ternyata, orang Melayu dengan, bahkan, hanya menggunakan jongkong yaitu jenis perahu yang 

paling kecil. Mengapakah kesemuanya itu terjadi? Jawabnya, karena orang Melayu memiliki 

daulat, yang tertitip pada pemimpinnya atau raja sebagai simbol dan representasi kedaulatan 

rakyat dan negeri. 

Keyakinan itulah yang menyebabkan orang Melayu di kawasan ini tak pernah berasa 

kehilangan jati diri. Pasalnya, daulat mereka masih terpelihara. Jika orang lain (kala itu Belanda) 

memiliki kelebihan, kita pun memilikinya juga, bahkan lebih daripada mereka. Bukankah kita 

adalah ahli waris sah negeri ini? Semangat dan sikap itulah yang tertanam di hati sanubari para 

pemimpin dan rakyat Melayu di kawasan ini, sekurang-kurangnya ketika berhadapan dengan 

pihak Belanda pada masa lalu. 

Sebagai sesama penduduk asal, sepertalian darah, dan pernah sangat lama dalam satu 

pemerintahan kerajaan, masyarakat Melayu Kepulauan Riau, Malaysia, dan Singapura—secara 

kultural—tak akan pernah terpisah. Oleh sebab itu, mereka memiliki bahasa Melayu yang relatif 

sama dan pelbagai khazanah budaya yang dimiliki bersama. Apa lagi, dewasa ini mereka makin 

kerap bersua dalam pelbagai acara keluarga dan atau kebudayaan sebagai dampak dari 

kemudahan transportasi laut. Perkembangan telekomunikasi pun memungkinkan mereka dapat 

berbicara bila-bila masa saja diperlukan. Bahkan radio-radio siaran, baik milik pemerintah 

maupun swasta, yang ada di Kepulauan Riau, Singapura, dan atau Malaysia, mereka gunakan 

untuk beramah mesra melalui acara-acara yang memang disediakan untuk itu seperti berbalas 

pantun, lagu-lagu permintaan, dan lain-lain. Dalam hal bahasa nasional, walau di Indonesia 

(termasuk Kepulauan Riau) disebut bahasa Indonesia dan di Malaysia serta Singapura disebut 

bahasa Melayu, bahkan termasuk Brunei Darussalam dan Thailand Selatan, tetapi bahasa itu 

secara linguistis tetaplah serumpun. Akan tetapi, eksistensi mereka sebagai warga negara yang 
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berbeda tetaplah mereka junjung tinggi. Mana ada orang Melayu Kepulauan Riau yang berasa 

rendah diri terhadap orang Singapura dan Malaysia, walau Singapura dan Malaysia lebih maju 

dalam beberapa indikator pembangunan dibandingkan Kepulauan Riau seperti pendidikan dan 

ekonomi. Begitu pulalah sebaliknya. Yang pasti, rasa saling menghargai di antara masyarakat 

sepertalian darah yang berbeda negara itu tetap terpelihara dengan baik. 

Yang berbeda dari ketiga kawasan Melayu yang berbatasan langsung itu adalah praktik 

penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi resmi. Kepulauan Riau, seperti halnya daerah-

daerah lain di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Singapura 

menggunakan bahasa Inggris. Malaysia pula menggunakan bahasa Melayu, yang tak jauh 

berbeda dengan bahasa Indonesia (buktinya kalau kita berbahasa Indonesia dan orang Malaysia 

menggunakan bahasa Melayu, kita saling memahami). Bahkan, dalam buku Tata Bahasa Baku 

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahasa resmi yang digunakan di Indonesia, Malaysia, 

Singapura (khusus bahasa Melayu), dan Brunei Darussalam adalah bahasa yang sama (Pusat 

Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2003:2). Hanya dari sudut pandang politik kita 

menyebutnya berbeda: bahasa Indonesia di satu pihak dan bahasa Melayu di pihak lain, tetapi 

dari sudut pandang linguistik bahasa itu sama. Bedanya, dalam komunikasi resmi Malaysia biasa 

juga menggunakan bahasa Inggris karena di sana bahasa Inggris berkedudukan sebagai bahasa 

kedua, sedangkan di negara kita bahasa Inggris berkedudukan sebagai bahasa asing. 

Ciri-ciri masyarakat multikultural makin teserlah di Kepulauan Riau dewasa ini. 

Pasalnya, Kepulauan Riau sekarang memang dikembangkan menjadi salah satu kawasan tujuan 

investasi multinasional di Indonesia wilayah barat. Bersamaan dengan itu, dalam pembangunan 

ekonomi negara kita, Kepulauan Riau diproyeksikan menjadi pintu gerbang pertumbuhan 

ekonomi Indonesia wilayah barat. Oleh sebab itu, Kepulauan Riau menjadi daerah tujuan 

perpindahan penduduk dari seluruh penjuru tanah air yang mencari pekerjaan di daerah ini. Di 

samping itu, banyak pula masyarakat kita dari pelbagai penjuru tanah air menjadikan Kepulauan 

Riau sebagai tempat menetap sementara, tempat transit, menjelang diterima bekerja di negara 

tetangga, Malaysia dan Singapura. 

Walau tak sederas perpindahan penduduk dari pelbagai daerah lain di Indonesia, warga 

negara asing dari pelbagai negara pun ikut pula menetap di kawasan ini, yang umumnya mereka 

menjadi pekerja kelas menengah ke atas di perusahaan-perusahaan milik bangsa mereka. Sebagai 
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akibatnya, dalam waktu yang tak terlalu lama pertambahan penduduk di Kepulauan Riau 

meningkat tajam. Kini jumlah penduduk pendatang telah berimbang dengan orang Melayu yang 

menjadi penduduk asal daerah ini, malah besar kemungkinan lebih banyak warga pendatang, 

terutama di daerah perkotaan. Selain berkembangnya perusahaan swasta, pemekaran daerah baru 

setingkat kota dan kabupaten di Kepulauan Riau akhir-akhir turut menyemarakkan perpindahan 

penduduk dari daerah lain untuk bekerja di sektor pemerintah di daerah pemekaran baru itu.  

Itulah bedanya antara Kepulauan Riau dengan kawasan lain sebagai daerah perbatasan. 

Entikong, Kalimantan Barat misalnya, walau terletak di perbatasan dengan Malaysia Timur, 

masyarakatnya masih tergolong monokultural dan cenderung bereka bahasa, yakni bahasa 

Melayu. Perkembangan penduduknya pun tak sepesat Batam, Karimun, Tanjungpinang, dan 

Bintan walaupun sama-sama berada di perbatasan. 

Sebagai kawasan multikultural dan, sudah tentu pula, multibahasa, di Kepulauan Riau 

dewasa ini terdapat pelbagai bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya. Di samping bahasa 

Indonesia dan atau bahasa Melayu, ada pula pelbagai bahasa daerah: Jawa, Sunda, Bugis, 

Minangkabau, Aceh, Flores, dan sebagainya, dan bahasa asing: Tionghoa dengan pelbagai 

dialeknya, termasuk Mandarin, dan walau masih terbatas pelbagai bahasa asing lain: Inggris, 

India, Jepang, Korea, dan lain-lain yang digunakan oleh para pemakai bahasa asing itu untuk 

berkomunikasi dengan sesama mereka karena mereka bekerja di daerah ini. Dalam hal 

kemultietnisan, kemultikulturalan, dan kemultibahasaan, keadaan Kepulauan Riau dewasa ini 

mungkin lebih beragam dibandingkan dengan Jakarta sebagai ibukota negara, sekurang-

kurangnya sama. Bedanya hanya dari kuantitasnya saja. Kini Kepulauan Riau telah menjadi 

miniatur Indonesia, bahkan miniatur Asia Tenggara, dan sedang bergerak menjadi miniatur Asia. 

 

4. Masalah Bahasa di Daerah Perbatasan: Kasus Kepulauan Riau    

Permasalahan daerah perbatasan terutama berhubung dengan tiga aspek: (1) geografi teritorial, 

(2) ekonomi, dan (3) sosial-budaya (Ernayanti, 2013:58—65). Berhubung dengan geografi 

teritorial, daerah perbatasan riskan diintervensi oleh pihak asing. Secara ekonomi pula, daerah 

perbatasan kita cenderung tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga sehingga banyak 

penduduk yang memilih bekerja di negara tetangga, yang dalam kasus Kepulauan Riau di 

Singapura dan Malaysia. Dalam kasus Kepulauan Riau, jumlah penduduk dari pelbagai daerah 
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yang menjadikannya sebagai daerah transit untuk bekerja ke negara tetangga jauh lebih banyak 

daripada penduduk daerah ini yang bekerja di negara tetangga. Sebagai kecenderungan aspek 

ekonomi, keadaan itu dapat berpengaruh terhadap aspek sosial-budaya di daerah perbatasan. 

Dalam hal ini, dikhawatirkan akan melemahnya ketahanan budaya masyarakat daerah perbatasan 

sehingga berakibat pula pada melemahnya wawasaan kebangsaan. Oleh sebab itu, masalah-

masalah di daerah perbatasan itu harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari 

pemerintah dan pemerintah daerah di perbatasan. 

 Berhubung dengan bahasa, kaitan langsungnya tentulah dengan aspek sosial-budaya. 

Walaupun begitu, aspek ekonomi tentulah berpengaruh terhadap pilihan orang terhadap bahasa. 

Telah disebutkan di muka bahwa bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Pertama, bahasa 

Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Dengan kedudukan pertamanya itu, bahasa 

Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, 

(3) alat penyatuan pelbagai suku bangsa dan latar belakang sosial-budaya dan bahasanya masing-

masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan 

antarbudaya (daerah). Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan kedudukan 

keduanya itu, bahasa Indonesia berfungsi (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa resmi di 

dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, (4) alat 

pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Halim, 1984:22—24). 

 Dalam kaitannya dengan kedudukakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, 

fungsinya sebagai lambang kebanggaan nasional dan lambang identitas nasional paling erat 

kaitannya dengan masalah bahasa di daerah perbatasan. Begitu pula dalam kedudukannya 

sebagai bahasa negara, fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dan alat perhubungan pada 

tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta 

kepentingan pemerintah harus mendapat perhatian. Pasalnya, kedudukan dan fungsi-fungsi itu 

mulai mendapat ancaman dari penggunaan bahasa asing untuk pelbagai keperluan tersebut. Oleh 

sebab itu, wibawa bahasa Indonesia harus dipertahankan. 

 Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai 

sosial-budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita menyatakan 

marwah, harga diri, dan nilai-nilai budaya kita yang ranggi yang kita jadikan pegangan hidup 
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dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita senantiasa bangga menggunakan 

bahasa Indonesia. Dengan fungsinya sebagai lambang identitas nasional, kita menyatakan jati 

diri kita yang berbeda dengan bangsa lain melalui penggunaan bahasa Indonesia. Itulah yang 

dimaksudkan oleh Raja Ali Haji di dalam bait Gurindam Dua Belas yang dipetik di atas: kita 

tunjukkan kehalusan budi sebagai jati diri bangsa kita melalui bahasa yang kita gunakan dengan 

penuh kebanggaan. 

 Dalam konteks bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia secara 

konsisten kita gunakan dalam semua kegiatan kenegaraan, baik lisan maupun tulisan, tanpa 

mencampuradukkannya dengan bahasa asing yang tak perlu, apa lagi kalau hanya sekadar 

penghias belaka. Bahasa Indonesia sangat kaya akan ungkapan penghias yang indah-indah, yang 

tak kalah hebatnya dari bahasa asing asal kita kreatif menggunakannya. Dalam fungsinya sebagai 

alat perhubungan pada tingkat nasional untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, tak 

ada alasan untuk menggunakan bahasa lain dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 

serta antara sesama anggota masyarakat dalam konteks nasional. 

 Penjabaran dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu tertuang di dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pengaturan tentang bahasa di dalam undang-undang tersebut 

tercakup pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 45. Sesuai dengan gejala sosial yang berkaitan 

dengan penggunaan bahasa di daerah perbatasan, khususnya di Kepulauan Riau setakat ini, 

dipetik beberapa pasal yang terkait berikut ini. 

 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan 

pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri (Pasal 28). Ada gejala 

pejabat negara di Kepulauan Riau dewasa ini menyisipkan bahasa asing, terutama bahasa 

Inggris, walau hanya sepatah dua patah kata saja atau satu sampai dua kalimat saja dalam pidato 

resminya. Tak jelas tujuan penggunaan bahasa asing itu dalam pidato yang disampaikannya. 

Kuat dugaan kebiasaan itu dilakukan hanya sekadar untuk gengsi saja. Sebetulnya, gengsi sebuah 

pidato bukan terletak pada bahasa asingnya, tetapi apakah materi yang disampaikan itu 

mengandung kebenaran atau tidak dan bahasa Indonesia yang digunakan tergolong benar dan 

baik atau tidak. Selain itu, siapa pun yang berpidato mestilah menguasai ilmu retorika dan 
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psikologi massa. Penggunaan bahasa asing tak menaikkan gengsi pidato, apa lagi kalau hanya 

sekadar sepatah dua patah kata saja yang disampaikan pula secara patah-patah. 

 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang 

bersifat internasional di Indonesia (Pasal 32, ayat 1). Sangat sering terjadi forum yang bersifat 

internasional di daerah ini menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, termasuk 

promosinya melalui kain rentang (spanduk), baleho, dan berita di media massa. Jelaslah 

kebiasaan itu merendahkan martabat bahasa dan bangsa kita di mata masyarakat internasional 

serta menghambat perkembangan bahasa Indonesia bagi kalangan lebih luas, bangsa asing 

misalnya. Lagi pula, kebiasaan itu melanggar undang-undang. 

 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja 

pemerintah dan swasta (Pasal 33, ayat 1). Kenyataan yang terjadi, justeru, sebaliknya. Para 

pekerja kita yang bekerja di perusahaan swasta asing harus menggunakan bahasa asing. Makin 

fasih seseorang pekerja menggunakan bahasa asing akan makin tinggi pula gajinya.  

 Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen 

atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga 

pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan 

hukum Indonesia (Pasal 36, ayat 3). Pasal 36 ayat (3) inilah yang paling banyak dilanggar setakat 

ini. Nama-nama seperti BCC Hotel & Residence, BCS Mall and Food Centre, Marina City, Nongsa 

Point, Harbour Bay, Tering Bay Golf, Bintan Lagoon Villas, Ria Bintan Golf Lodge, Batam Center, 

Bintan Center, Golden Prawn Seafood Restaurant, Banyan Tree Bintan, Nirwana Resort Hotel, Mayang 

Sari Beach Resort, Keripik Pisang Food, Kids Corner, Sport Center, Melayu Square, Batam City Square 

Mall, Komplek Orchid Park, Entrepreneur School, Zuliant Tour & Travel, dan masih sangat banyak lagi.   

 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa (Pasal 39, ayat 1). 

Gejala di daerah perbatasan seperti di Kepulauan Riau ini peraturan pasal ini pun banyak yang dilanggar. 

Perhatikanlah iklan-iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik yang menggunakan bahasa asing. 

Di antaranya adalah CCTV for your business, our solutions; View your home on your phone; PT. 

CINENGINEERING, SPECIALIZED IN FORKLIFT; One day tour Singapore – Johor, Sail to Bintan, 

gateway Indonesia; Yacht Relly Sail Indonesia; Visit our showroom, Our list car & motorcycle; juga 

masih sangat banyak lagi. 

 Penggunaan bahasa asing di dalam pidato pejabat negara yang diilustrasikan di atas menunjukkan 

bahwa pejabat yang bersangkutan tak menghargai bahasa nasionalnya sendiri. Seyogianya, sebagai 

pejabat negara dialah yang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan contoh buruk 
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yang diberikannya itu, masyarakat pasti mengira bahwa perilaku itu wajar dan tak melanggar undang-

undang. 

 Penggunaan bahasa asing untuk pelbagai nama yang melanggar Pasal 36, ayat (3) dan informasi 

di media massa yang melanggar Pasal 39, ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2009 mengindikasikan seolah-olah bisnis di Kepulauan Riau dikendalikan oleh pihak asing. Yang pasti, 

penggunaan bahasa asing di lingkungan masyarakat bahasa kita di dalam negeri tergolong merendahkan 

martabat bahasa dan kebudayaan nasional kita, bahkan mengindikasikan melemahnya wawasan 

kebangsaan yang dapat berdampak pada hilangnya jati diri. Gejala negatif itu sangat merugikan kita 

sebagai bangsa dan akan menghambat upaya kita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

internasional. Padahal, bukan semua orang asing yang datang ke kawasan ini, baik untuk berbisnis 

maupun berwisata, berasal dari negara yang berbahasa Inggris. 

 Adakah gejala negatif penggunaan bahasa di daerah perbatasan itu, khasnya di Kepulauan Riau, 

merupakan pengaruh dari negara tetangga Malaysia dan terutama Singapura? Jawabnya, mungkin juga ya 

walaupun belum tentu sepenuhnya benar. Ternyata, di kota-kota lain di Indonesia seperti Medan, 

termasuk juga Jakarta sebagai ibukota negara kita, gejala serupa juga terjadi dan nyaris dianggap biasa 

dan tanpa kritik sedikit pun dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam bidang bahasa, termasuk 

pemerintah. Inilah contohnya pelbagai nama yang menggunakan bahasa Inggris di Jakarta dan Medan: 

Center Point Mall, Miel Nusantara Development PT, Sun Plaza, Tip Top Restaurant, National Marine 

Park, Cambridge Mall, Merdeka Square, Green Signature Apartement, Boulevard Citra Grand, Sedayu 

City, Green Lake City, Senayan City, Senayan City Mall, Senayan National Golf Club, Ciputra Lotte 

Shopping Avenue, Central Park, dan makin banyak lagi. 

 Dari gejala yang dikemukakan di atas, nampaknya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa 

Inggris, untuk pelbagai nama itu cenderung mengarah kepada kesan modern dan mewah. Jika hal itu 

benar, berarti bahasa Indonesia masih dianggap oleh sebagian bangsa Indonesia sendiri belum mampu 

menampilkan ciri kemodernan dan kemewahan. Sikap berbahasa seperti itulah yang kita prihatinkan 

karena sesungguhnya bahasa Indonesia dapat mewakili konsep dan makna apa pun yang dikehendaki oleh 

penggunanya. Persoalannya tergantung pada kemampuan, pemahaman, kreativitas, sikap, dan rasa setia 

bahasa bangsa kita terhadap bahasa nasionalnya. 

 Gejala penyimpangan penggunaan bahasa di Jakarta sebagai ibukota negara itu bukan tak 

mungkin diikuti oleh para pengguna bahasa di daerah dalam bidang yang sama. Apa lagi, umumnya 

kegiatan bisnis di daerah merupakan perpanjangan tangan dari pusatnya di Jakarta. Berhubung dengan itu, 

berkemungkinan juga penyimpangan penggunaan bahasa di daerah perbatasan seperti di Kepulauan Riau 

merupakan pengaruh dari keadaan yang terjadi di Jakarta, tak semata-mata dari negara tetangga. Soalnya, 
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gejala penyimpangan yang ada di daerah ini persis sama dengan di ibukota negara dan kota-kota besar 

lainnya di Indonesia serta dalam bidang-bidang yang relatif sama pula.  

 

5. Simpulan 

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa di negara kita yaitu sebagai bahasa nasional dan 

bahasa negara. Sesuai dengan kedudukannya itu, bahasa Indonesia berfungsi sangat penting dalam 

kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dalam lingkup nasional, kedudukan bahasa Indonesia mengatasi 

bahasa daerah dan bahasa asing. 

 Dalam perjalanan sejarah bangsa kita, bahasa Indonesia terbukti telah mampu mempersatukan 

bangsa Indonesia yang berbeda-beda latar daerah, budaya, dan bahasanya. Kemampuannya itulah yang 

menyebabkan bahasa Indonesia dijadikan bahasa perjuangan melawan penjajah oleh para pendahulu kita. 

Alhasil, perjuangan dengan menggunakan bahasa Indonesia itu berhasil secara gemilang sehingga bangsa 

kita merdeka dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Dengan 

demikian, bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam mengangkat marwah, harkat, dan martabat 

kita sebagai bangsa Indonesia. 

 Berkaitan dengan keadaan kebahasaan di daerah perbatasan, khususnya Kepulauan Riau, yang 

multibahasa, peran bahasa Indonesia untuk mempersatukan masyarakat memang harus diperkuat. Di 

samping kekhawatiran terhadap pengaruh negatif dari perilaku berbahasa di negara tetangga, sikap negatif 

dengan mengistimewakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang tak pada tempatnya mulai 

menggejala di kawasan ini. Jika tak diperhatikan secara sungguh-sungguh dan ditertibkan sesuai dengan 

undang-undang yang berlalu, keadaan tersebut dapat melemahkan wawasan nasional dan jati diri kita 

sebagai bangsa Indonesia. Ketegasan pemerintah dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam hal ini 

agar masyarakat kita, terutama dunia usaha, bersikap positif terhadap bahasa Indonesia.   

Berhubung dengan rasa setia bahasa itu, sikap para pejuang bangsa kita terdahulu patutlah 

dijadikan contoh. Mereka berjuang menaikkan status bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, dan 

kemudian bahasa negara, serta bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perjuangan. Dengan sikap 

positif dan perilaku yang baik itu, terbukti bangsa kita berjaya mewujudkan kemerdekaan yang telah 

diperjuangkan sangat lama. Seyogianya pengalaman sejarah yang membanggakan itu mampu memotivasi 

kita sebagai bangsa untuk terus memperjuangkan, membina, dan mengembangkan bahasa Indonesia 

sehingga jati diri bangsa kita tetap eksis dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi 

ini. 
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6. Beberapa Usul 

Marwah dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara harus tetap ditegakkan 

di negara yang kita cintai ini. Berhubung dengan gejala penggunaan bahasa yang cenderung menyimpang 

di daerah perbatasan dan di daerah-daerah lain di Indonesia ini, diajukan empat usul sebagai berikut ini. 

1. Pemerintah dan pemerintah daerah haruslah tegas menertibkan penggunaan bahasa di 

kalangan pemerintah sendiri, kalangan swasta, dan masyarakat. Karena kita telah memiliki 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, 

bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan; semua ketentuan tentang penggunaan bahasa, 

termasuk bahasa Indonesia, hendaklah dirujuk secara konsisten dan, jika memang perlu, sanksi 

harus diterapkan kepada para pihak yang melanggarnya. Hanya dengan ketegasan seperti 

itulah marwah, harkat, dan martabat bahasa nasional dan bahasa negara kita akan terangkat, 

yang pada gilirannya, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia akan terpelihara dan disegani 

pihak lain. 

2. Lembaga yang berwewenang dalam pembinaan dan pengembangan bahasa di negara kita, dari 

pusat sampai ke daerah, seyogianya lebih gencar menyosialisasikan, mengampanyekan, 

memberikan penyuluhan, dan atau upaya-upaya lain kepada lembaga pemerintah, pihak 

swasta, dan masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia secara benar dan baik. 

Berhubung dengan itu juga, perlu dipikirkan untuk menyediakan nama-nama yang baik dalam 

bahasa Indonesia untuk gedung, apartemen, permukiman, perkantoran, kompleks 

perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, dan lain-lain yang disertai penjelasan tentang 

makna nama-nama itu dan diusulkan kepada para pihak yang memerlukan nama-nama 

tersebut. Dalam hal ini, nama-nama itu hendaklah sesuai dengan peruntukannya. Nama merek 

dagang, misalnya, tentulah harus memiliki konotasi bertuah, menguntungkan, dan megah. 

Begitu pulalah nama-nama untuk bidang-bidang yang lain. Ada baiknya juga pelbagai nama 

yang dihimpun itu dipublikasikan melalui media massa. 

3. Media massa diharapkan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik di 

dalam setiap rubriknya. Bahasa media massa cenderung paling cepat diikuti oleh masyarakat 

sehingga media massa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya mencerdaskan 

penggunaan bahasa dan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa nasional kita. 

Dengan demikian, mutu penggunaan bahasa masyarakat akan terus meningkat, yang tentulah 

akan berdampak positif bagi peningkatan gengsi dan wibawa bahasa Indonesia di kalangan 

masyarakat. 
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4. Di samping pengetahuan kebahasaan dan kemahiran berbahasa, sikap bahasa harus mendapat 

perhatian yang lebih besar dalam pengajaran bahasa Indonesia di lembaga pendidikan dari 

jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Para pendidik seyogianya dapat 

membangkitkan kecintaan para peserta didik terhadap bahasa nasionalnya. Jika para peserta 

didik kita telah mampu menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan baik dan memiliki 

sikap yang positif terhadap bahasa nasionalnya, mereka akan berkembang menjadi generasi 

muda yang kritis terhadap penggunaan bahasa Indonesia di dalam masyarakat. Dengan 

demikian, mereka pun akan menjadi “pengawal” penggunaan bahasa Indonesia di kalangan 

masyarakat, yang sudah pasti pula akan meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia di 

dalam masyarakat di satu pihak dan meminimalkan penyimpangan penggunaan bahasa di 

pihak lain.    
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