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Bahasa merupakan alat ko-
munikasi yang keberadaanya 
sangat dibutuhkan dalam ke-

hidupan sehari-hari. Dengan adan-
ya bahasa, manusia bisa mengem-
bangkan dan mempertahankan 
keberlangsungan hidupnya. Bahasa 
apapun itu akan memberikan man-
faat kepada siapa yang mengguna-
kan dengan baik, akan tetapi ba-
hasa itu juga akan mendatangkan 
kerugian kepada penggunanya jika 
digunakan dengan cara yang salah. 
Jadi, agar bahasa itu bisa memberi-
kan manfaat bagi kehidupan ma-
nusia, maka penggunaan bahasa 
harus sesuai dengan apa yang akan 
di perbincangkan dengan bahasa itu 
sendiri.

Bahasa yang arif dan sopan akan 
menumbuhkan semangat dan moral 
yang akan membangun bangsa ini. 
Kehidupan bangsa ini didukung 
dengan adanya bahasa mereka 
masing-masing dalam melakukan 
komunikasi. Tidak lebih dari itu, ba-
hasa merupakan tonggak perdaban 
manusia sejak dahulu hingga seka-

rang, karena dengan bahasa suatu 
kaum akan bias dibunuh dan bias 
selamat dari kematian. Seperti apa 
yang diungkapkan oleh sayyidina 
Ali r.a “barang siapa yang mengua-
sai bahasa suatu kaum, maka dia 
akan selamat dari kejahatan kaum 
itu”. Jadi betapa sangat penting 
dalam menjaga keberadaan bahsa 
itu dan mempelajari dengan sebaik 
mungkin.

Dalam setiap Negara tentu ter-
dapat banyak macam bahsa, dari 
satu daerah ke daerah yang lain. 
Bahasa yang banyak itu merupakan 
menurut tempat dan berkembangn-
ya kehidupan dari golongan dan et-
nis tertentu. Dari yang kita ketahui 
dan sangat gampang bahwa Negara 
Indonesia merupakan Negara yang 
kaa akan sumber daya alam, budaya, 
seni, dan kaya akan bahasa daerah 
yang begitu banyak macam dan rag-
amnya.

Pebedaan bahasa antara dae-
rah yang satu  dengan yang lainnya 
merupakan hal yang sangat unik 
yang dimiliki Negara Indonesia. De-
ngan demikian, menjaga kelestar-
ian bahasa itu sebagai bahasa per-
adaban sangatlah perlu dan penting 
pada masa global sekarag ini. Kare-
na kemungkinan besar berkemban-
ganya bahasa asing yang dipelajari 
di Indonesia, seperti bahasa inggris 
akan mendominasi bahasa lokal 
yang ada, dan lambat laun bahasa 
lokal itu akan mengalami kelang-
kaan yang pada akhirnya hilang, 
lenyap seperti ditelan bumi.

Di Indonesia dari beberapa 
pulau dalam satu pulau memiliki 
perbedaan dan acam bahasa yang 
digunakan oleh masyarakat. Jawa 
merupakan salah satu pulau terbe-
sar di Indonesia, setelah pulau Kali-

mantan dan Sumatra. Jawa memiliki 
banyak macam bahasa, dalam peng-
gunaan bahasa tersebut ada yang 
sopan dan ada yang kasar. Namun 
keragaman bahasa lokal itu tidak 
hanya didominasi di pulau-pulau 
yang besar saja, akan tetapi pulau 
kecilpun memiliki banyak ragam 
bahasa, seperti pulau Madura.

Madura adalah pulau yang 
relatif kecil, namun keragaman 
bahasanya cukup begitu menarik. 
Karena meskipun dalam satu pu-
lau cara penggunaan bahasa lokal 
itu berbeda-beda dan juga banyak 
memiliki logat bahasa lokal, kadang 
kalau orang Madura menggunakan 
bahasa Indonesia, logat ke-Ma-
duraan-nya masih menjadi ciri yang 
khas.

Bahasa itu merupakan warisan 
dari pendahulu kita sejak masa di 
mana bahasa menjadi wahana yang 
menjamin kehidupan umat manu-
sia. Dengan demikian, pelestarian 
menjaga dan melindungi dari kesir-
naan dengan masuknya bahasa dan 
budaya Asing menjadi kewajiban 
dan tanggung jawab kita bersama.

Salah satu cara menjaga dan 
melindungi bahasa lokal dari ser-
buan bahasa Asing yang masuk, kita 
harus menggunakan dalam aktifi-
tas sehari-hari di dalam lingkungan 
sekitar antarwarga dan masyarakat 
dengan menggunakan bahasa yang 
sopan. Membuat semacam cata-
tan antara bahasa yang sopan dan 
kasar juga bias mendukung ter-
hadap pelestarian tersebut, namun 
dari catatan-catatan tersebut harus 
mendapat pengakuan dari pemer-
intah dengan menerbitkan dan 
mencetak buku-buku yang berbasis 
bahasa lokal suatu daerah tertentu.

Jika hal semacam itu kita laku-

kan dengan sepenuhnya demi 
mempertahankan kemurnian dan 
kesakralan bahasa dalam kehidupan 
yang fana ini, maka peradaban umat 
manusia sejak nenek moyang kita 
bisa diketahui dan dipelajari oleh 
para generasi sesudah kita. Dengan 
mempelajari kehidupan-kehidupan 
dan peradaban-peradaban nenek 
moyang yang dahulu kala dengan 
perjuangannya sangat gigih, sedikit 
banyak rasa nasionalisme kita juga 
akan tumbuh dengan sendirinya.

Perlu kita sadari bahwa bahasa 
lokal yang kita pakai dalam kehidu-
pan sehari-hari masih ada bahasa 
Asing yang digunakan, itu semua 
akibat penjajahan dari pihak As-
ing, seperti Inggris, belanda, dan 
Jepang. Namun yang cukup begitu 
kental penggunaan bahasa Asing itu 
adalah bahasa Inggris. Karena pada 
masa itu bahasa lokal tidak begitu 
luas mengenai nama-nama barang 
tertentu, sehingga nenek moyang 
kita mengadopsi dengan nama 
yang mudah untuk dikenal, seperti 
di Madura daerah Sumenep peng-
gunaan nama alat gantungan baju 
disebut hanger, itu asli digunakan 
di Sumenep Madura.

Namun tidak perlu merasa ren-
dah dalam melestarikan bahasa 
lokal sendiri akibat campuran ba-
hasa asing. Karena pada hakikatnya 
bahasa itu mampu dan bisa mem-
bawa terhadap kemajuan dan ke-
makmuran. Di samping itu pula, 
bahasa campuran yang digunakan 
tidak begitu banyak dan mencolok. 
Dengan demikian penting kiranya 
menjaga bahasa lokal itu meskipun 
sedikit ada campuran dengan men-
gadopsi bahasa Asing. =

Perkembangan film dubbing (di 
luar film kartun) mengalami pasang 
surut. Dari tahun ke tahun, jam 
tayang untuk film dubbing mem-
perlihatkan grafik naik turun. Saya 
mencatat setidaknya ada empat 
film dubbing yang fenomenal; film 
India, film serial Oshin, film tel-
enovela dan  drama serial korea. 

Film India sempat digandrungi 
oleh masyarakat. Film India diang-
gap program favorit yang selalu di-
tunggu pemirsa terutama di kalan-
gan penduduk menengah ke bawah. 
Meskipun terkenal dengan duras-
inya yang panjang, penonton tetap 
betah menonton sampai usai. 

Film serial Oshin termasuk film 
dubbing yang laku keras dan men-
embus rating tinggi. Sejak pertama 
kali disiarkan oleh TVRI pada 1986, 
film Oshin langsung mendapat 
sambutan luar biasa. Film hasil 
produksi Jepang ini menjadi tonto-
nan utama dan mengalahkan pro-
gram unggulan TVRI lainnya. 

Film dubbing lain yang sempat 
fenomenal adalah telenovela. Se-
lama kurun waktu 10 tahun, dari 
tahun 1990-2000 awal, film tel-
enovela menghiasi layar kaca. Film 
telenovela tidak langsung menuai 
respon positif, tapi lambat laun 
menjadi magnet tersendiri yang 
menyedot perhatian masyarakat. 

Habis gelap telenovela, terbit 
terang drama serial korea. Di tahun 
2000, masa kejayaan Telenovela 
terkikis. Di saat bersamaan, film 

drama serial korea mulai diperk-
enalkan, dimana format tayangnya 
bukan dalam bentuk subtitle mel-
ainkan dubbing. Drama serial ini 
ternyata mampu merebut hati 
penonton. 

Autumn in My Heart / Endless 
Love menjadi pemicu utama menu-
larnya demam drama korea. Dengan 
mengusung tema cinta segitiga 
yang mengharu biru, Endless Love 
merupakan gebrakan yang meng-
hentak. 

Sejak itulah, demam drama ko-
rea tidak bisa dibendung. Disusul 
kemudian dengan pemutaran Win-
ter Sonata dan Full House. Kedua 
film ini membuat drama korea se-
makin meroket popularitasnya. In-
dosiar memberikan kontribusi besar 
dalam menyebarkan Hallyu atau 
Korean Wave, karena stasiun TV 
inilah yang menjadi garda terdepan 
dalam menayangkan drama korea.  

Saat ini, film dubbing mulai re-
dup. Film dubbing kalah bersaing 
dengan sinetron Indonesia. Mem-
banjirnya film-film Hollywood tu-
rut mendepak posisi film dubbing. 
Film dubbing hanya dilirik sebelah 
mata oleh stasiun TV, sehingga slot 
tayangnya pun dikurangi. Kalaupun 
ada, penayangannya bukan pada 
jam-jam utama. 

Film Kartun Dubbing 
Bagaimana nasib film kartun 

dubbing. Dari dulu hingga sekarang, 
film kartun dubbing tetap eksis 
mewarnai tayangan televisi. Laju 
perkembangan film ini bergerak 
secara stabil. Tidak seperti film Tel-
enovela yang “menggemparkan”, 
tapi kemudian mati, film kartun 
dubbing mengalami pertumbuhan 
yang tidak fluktuatif.  

Gejala ini bisa dilihat dari kebi-
jakan stasiun TV untuk terus mem-
pertahankan film kartun dubbing. 
Film kartun dubbing bahkan kerap 
mendominasi sebagai program fa-
vorit. Untuk program tontonan 
anak-anak, Doraemon masih tetap 
menjadi andalan utama RCTI. Glob-
al TV memberikan slot spesial untuk 
kartun produk Nickelodeon, mulai 
dari SpongeBob SquarePants, Dora 

The Exporer, Avatar, One Piece. 
ANTV memanjakan penontonnya 
dengan tayangan Scooby Doo.

Kehadiran “program lokal” yang 
mengeksplorasi karakter khas anak 
Indonesia seperti Si Unyil, Bolang; 
Bocah Petualang dan sejenisnya 
turut meramaikan tontonan anak-
anak. Program ini memberi nuansa 
baru di tengah maraknya film kar-
tun dubbing. Anak-anak tidak me-
lulu terpaku dengan suguhan film 
kartun dubbing. Tapi tampaknya 
“Program lokal” hasil kreasi anak 
bangsa ini tidak banyak mengubah 
konfigurasi jam tayang film kartun 
dubbing. 

Dubber dan Kartun Anak Negeri 
Selama ini dubber sudah banyak 

mengisi film-film kartun produksi 
luar negeri. Anak-anak kecil bisa 
menikmati Doraemon, Sponge Bob 
dalam versi dubbing Indonesia ten-
tu berkat kontribusi mereka.  

Lalu kapan dubber akan mengisi 
film kartun hasil kreasi anak negeri? 
Jika dari dulu hingga sekarang, dub-
ber lebih banyak meng-abdi-kan  
ranah profesinya untuk mensulih 
suara film kartun produk asing, ke 
depan saya berharap mereka meng-
isi film-film kartun yang diproduksi 
dalam negeri. Tapi harapan itu tidak 
akan terwujud kalau para penggiat 
kartun di negeri ini tidak berusaha 
keras memproduksi kartun sendiri.

Dalam beberapa dekade tera-
khir, sudah mulai bermunculan 
film kartun hasil kreasi anak negeri. 
Karya mereka belum banyak, masih 
dalam hitungan jari. Salah satunya 
yang digarap cukup serius adalah 
“Meraih Mimpi”. Contoh lain yang 
sempat diperbicangkan hangat oleh 
publik adalah “Pada Suatu Ketika”. 
Film pendek hasil garapan Lakon 
Animasi ini mengundang decak 
kagum, menuai pujian dari banyak 
kalangan. 

Menurut mereka, “Pada Suatu 
Ketika” tidak kalah hebat dari ani-
masi produksi Hollywood; ia setara 
level animasinya dengan Trans-
formes. Dari segi kualitas gambar, 
“Pada Suatu Ketika” jauh lebih ba-
gus dibanding Upin & Ipin. Saya 

juga sangat respek terhadap gara-
pan dari komunitas kreatif asal Solo 
ini. Hanya saja, karya ini punya dua 
poin kelemahan. Pertama; idenya 
masih belum orisinil, melainkan 
menyadur atau terinspirasi dari 
konsep animasi Transformes dan 
Independence Day. Kedua; Duras-
inya pendek, cuma 04:12 menit.

Apapun kelemahannya, kita 
harus terus mengapresiasi bakat 
dan hobi dari para penggiat kartun. 
Tapi penting juga disadari bahwa 
membuat animasi hanya demi men-
uangkan hobi dan bakat saja tidak 
cukup. Paradigma ini harus diubah. 
Para penggiat kartun di Indonesia 
harus menjadikan film kartun se-
bagai industri kreatif sebagaimana 
dilakukan secara sukses di Amerika. 

Dalam mengembangkan indus-
tri kreatif ini, Malaysia selangkah 
lebih maju ketimbang bangsa kita. 
Negeri jiran ini telah berhasil men-
dorong para penggiat kartun di sana 
untuk berkompetisi dalam dunia in-
dustri kreatif. Pemerintah Malaysia 
mengambil tindakan konkret de-
ngan menggelontorkan dana yang 
cukup besar untuk membiayai per-
tumbuhan industri kreatif.

Melalui film bertajuk “Pada Sua-
tu Ketika”, para penggiat kartun di 
negeri ini sukses menggarap sebuah 
karya animasi pendek yang begitu 
menakjubkan. Apakah mereka bisa 
membuat film animasi layar lebar 
atau film kartun berseri dengan 
kualitas yang keren dan memukau? 
Di sinilah letak tantangannya.

Tantangan ini tidak bisa hanya 
dibebankan pada para penggiat 
animasi. Pemerintah dan kalangan 
pengusaha juga harus ikut terli-
bat. Pemerintah harus memberikan 
dukungan, baik berupa dana mau-
pun fasilitas penunjang. Pengu-
saha harus berani melihat industri 
kreatif sebagai peluang bisnis. Ter-
jun dalam dunia industri kreatif 
memang butuh dana besar, tapi di 
balik itu sebetulnya terdapat pun-
dit-pundi profit yang sangat men-
janjikan. Semoga ketiga entitas ini 
bisa membangun sinergi demi ke-
majuan industri kreatif di Indone-
sia. =
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Menjaga Purisme Bahasa Lokal

Film Dubbing dan Selera Penonton

Nasib Kategori II
Bulan Maret-April menjadi bulan penentuan tenaga honorer 

kategori II (K2). Sebab selama tiga pekan tersebut, THL K2 
itu akan mengalami uji publik. Apabila dalam rentang wak-

tu itu terdapat sanggahan dan pengaduan yang kurang mengun-
tungkan, bisa menjadikan posisinya tereliminasi.

Uji Publik K2 merupakan semangat UU nomor 14 tahun 2008 
tentang Keterbukaan Publik. Uji Publik itu juga sebagai tindak 
lanjut dari Surat Menpan dan RB nomor 2/751/M.PAN.RB/03/2013 
tertanggal 18 Maret 2013. Terkait adanya undang-undang terse-
but, maka uji publik menjadi penentu nasib yang bisa melegiti-
masi kevalidan data yang terkirim dari daerah ke Badan Kepega-
waian Nasional (BKN).

Namun, keluarnya data K2 dari BKN itu rupanya ditanggapi 
berbeda oleh peserta K2, guru, kepala sekolah, pemerhati pen-
didikan, dan berbagai elemen kependidikan lainnya. Tanggapan 
berbeda terhadap pengumuman K2 membuat informasi nasib 
K2 menjadi semakin simpang siur. Diantaranya, di satu sisi, ada 
yang memahami keluarnya pengumuman K2 dari BKN mengindi-
kasikan pengakuan BKN, yang mempertebal keyakinan K2 secara 
keseluruhan akan terangkat menjadi CPNS dengan cara berta-
hap mulai 2013 dan tuntas pada tahun 2015. Padahal sebenarnya 
kepastian prospek K2 masih menunggu penjelasan dari pemerin-
tahan pusat.

Keyakinan K2 akan jadi CPNS berdampak pada pemberlakuan 
tenaga honorer K2 wajib masuk aktif setiap hari layaknya PNS di 
berbagai institusinya, sebagaimana terjadi di sejumlah daerah di 
negara ini. Pemberlakuan wajib bertugas setiap hari bagi K2 itu 
membuat beberapa K2 harus meninggalkan pekerjaan lain agar 
bisa fokus pada tugasnya sebagai K2. Demi suatu harapan dirinya 
bisa terangkat jadi CPNS, meski secara bertahap.

Di sisi lain, ada yang memahami pengumuman K2 yang se-
dang diujipuklikkan sejatinya bukan jaminan K2 tersebut akan 
terangkat menjadi CPNS. Kecuali di antara mereka yang sudah 
lulus tes passing grade meliputi bidang karakteristik pribadi, 
intelejensi umum, dan wawasan kebangsaan.  Sedangkan bagi 
mereka yang tidak berhasil melewati tes tersebut, nasibnya pun 
tak jelas, bahkan bisa jadi tak punya harapan lagi untuk terangkat 
jadi CPNS.

Tampaknya sisi yang terakhir ini lebih meyakinkan, karena 
pengangkatan K2 jadi CPNS harus berdasarkan kebutuhan pega-
wai di instansi bersangkutan dan masih mempertimbangkan as-
pek keuangan negara. Jadi, dengan demikian, tak semua K2 dipas-
tikan terangkat jadi CPNS.

Apabila ini yang terjadi, maka mewajibkan tenaga honorer 
K2 agar masuk aktif layaknya PNS di sejumlah institusi karena 
alasan keluarnya pengumunan K2 yang sejatinya untuk ujipublik 
itu merupakan kebijakan yang terlalu dini. Karenanya kebijakan 
tersebut perlu ditinjau ulang.

K2 tidak seharusnya diberlakukan sebagaimana PNS sebelum 
ada kejelasan positif mengenai pengangkatannya menjadi Pega-
wai Negeri Sipil. Apalagi K2 selama ini belum mendapat kese-
jahteraan yang layak dari tempatnya bekerja. Sehingga bila mere-
ka diharuskan kerja setiap hari dengan HR yang rendah, mereka 
hanya menjadi korban kebijakan pemangku kekuasaan. Mereka 
akan kelimpungan menghidupi keluarganya, karena tidak bisa 
lagi mencari kerja sampingan sebelum resmi terangkat jadi PNS. 
Karena itu, menunda kebijakan wajib kerja tiap hari bagi tenaga 
honorer K2 sampai terangkat menjadi PNS, merupakan suatu ke-
bijakan humanis. =

Penerimaan PNS

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia memang 
pantas dipersoalkan. Sebab setiap ada rekrutmen CPNS 
selalu menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan. 

Dugaan penyimpangan pada proses penerimaan PNS itu tidak 
hanya dialami oleh peserta CPNS. Bahkan Badan Pengawas 
Keuangan (BPK) juga menemukan gejala penyimpangan terse-
but. 

Bila dicontohkan, sesuai catatan BPK, dalam penerimaan PNS 
tahun 2009-2010, terdapat pelamar calon pegawai negeri sipil 
yang memenuhi syarat batas usia maksimal ternyata dinyatakan 
lulus dan diberi Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepega-
waian Nasional  (BKN).

Kecurigaan BPK terhadap adanya penyimpangan muncul ke-
tika belanja pemerintah daerah terus mengalami lonjakan, mis-
alnya pada 2007 Rp 119,25 triliun, pada tahun 2011 menjadi Rp 
226,54 triliun. 

Selain itu, selama kurun 2007-2011 jumlah PNS membengkak 
mencapai rata-rata 12,38 persen per tahun.  Sehingga  berakibat 
pada peningkatan belanja pegawai, di pusat sebesar Rp 90,42 
triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 180,62 triliun pada tahun 
2011. Di daerah juga belanja pegawai melonjak, dari Rp 119,25 
triliun tahun 2007 menjadi Rp 226,54 pada tahun 2011. 

Berdasarkan data tersebut, kekecewaan peserta CPNS selama 
ini seolah mendapat pembenaran, bahwa penenerimaan CPNS di 
Indonesia memang cenderung potensial bermasalah. Diantara-
nya setiap tahun di berbagai tempat terus mengalami peningka-
tan PNS. Hal ini terjadi sebagai dampak dari kepentingan oknum 
di daerah bersangkutan. Mereka tak lagi memerhatikan aspek 
grand design yang semestinya dijadikan acuan dalam setiap pen-
erimaan CPNS. Dengan grand design tersebut, jumlah PNS akan 
terkendali sesuai formasi yang dibutuhkan.

Fakta yang terjadi justru di sejumlah daerah di Indonesia 
menampakkan kelebihan pegawai negeri sipil. Sehingga pada 
tahun 2012 muncul moratorium sebagai larangan penerimaan 
CPNS. 

Bila tidak ada perubahan, pada tahun ini, kabupaten yang 
masih memiliki PNS gemuk dan belanja pegawainya masih ting-
gi, terancam tidak bisa melakukan penerimaan CPNS. Itu konsek-
wensi dari kekeliruan daerah bersangkutan selama ini, melaku-
kan penerimaan CPNS tidak didasarkan pada perencanaan yang 
matang sebab tidak memiliki grand design =
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