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l3angres Bahasa Sunda diBagar

Ngamumule Basa Sunda,
Mageuhan Jati Diri Bangsa

BANDUNG - Lembaga Basa
jeung Sastra Sunda (LBSS)
kembali menggelar Kongres
Bahasa Sunda (KBS) XI di Ho-
telPuncakPass,KabupatenBo-
gor,mulaihariini(11/7)sampai
13Juli 2011.Rencananya kong-
res ini akan dibuka Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata
JeroWacik.

Ketua Panitia KBS XI Idin
Baidillah mengatakan, kong-
resakandiisimasukandanpan-
dangan para ahli bahasa Sunda
serta evaluasi penggunaan ba-
hasa Sunda di masyarakat.
"Kongres yang digelar tiap li-
ma tahunan sejak 1954 ini un-
tuk mencari perkembangan
terbaru dalam hal bahasa Sun-
da. Misalnya bagaimana cara
menggunakan bahasa Sunda
dalam komunikasi sehari-
hari," ujar Idin kemarin.

Menurutnya, bahasa Sunda
sebagai bahasa rasa harus bisa

masuk ke pikiran dan sanubari
masyarakat Sunda, karena ba-
hasa merupakan salah satu
bentuk representasi darimana
seseorang itu berasal. Sejum-
lah pakar bahasa dihadirkan
untuk menyampaikan maka-
lah seperti Ajip Rosidi, Ganjar
Kumia (Rektor Unpad), Iskan-
darwassid (Guru Besar UPI
Bandung), serta Yus Rusyana
(Guru Besar UPIBandung).

Dia berharap dari hasil pe-
mikiran para pakar inilah akan
melahirkan solusi untuk per-
masalahan bahasa Sunda saat
ini. Kongres bahasa Sunda ini
menentukan masa depan ek-
sistensi bahasa Sunda di mas-
yarakat. Kongres inijuga mem-
bahas persoalan yang dihadapi
bahasa Sunda di setiap daerah.

Selain itu juga mengenai ba- •
hasa, sastra, aksara Sunda, ser-
ta kebijakan pemerintah ter-
hadap bahasa Sunda. "Demi
mencapai tujuan itu, kami ber-
sepakat memberi tema kegiat-
an ini denganNgamumuleBasa
Sunda, Mageuhan Iati Diri
Bangsa (Memuliakan Bahasa
Sunda, Menguatkan Jati Diri
Bangsa ),"ungkapnya.

Di Jawa Barat, upaya pemu-
liaan bahasa daerah ini sudah
diatur dalam Perda No 5/2003
ten tang Bahasa dan Aksara
Daerah. Namun perda tersebut
belum sepenuhnya berjalan,
terutama implementasi di la-
pangan.

"Bahasa daerah merupa-
kan jati diri dan ciri dari suatu
bangsa. Jika bahasa daerah hi-
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lang, maka bangs a pun ke-
hilangan jati diri,' ujar Idin.

Dia menambahkan KBS
pertama kali digelar tahun
1954 di Bandung. Selanjutnya
digelar setia p dua tahun yakni
1956, 1958, dan 1961. Setelah
sempat vakum sekitar 20 ta-
hunan, KBSV kembali digelar
tahun 1988 di Cipayung,
Bogor.

"Kemudian digelar lima
tahun sekali dengan mengam-
bil tempat di Bandung, Garut,
dan Subang, selain di Bogor.
Kongres kali ini diikuti 250
peserta dari berbagai daerahdi
Jabar. Sementara hasilkongres
berupa rekomendasi akan
diserahkan kepada Pemprov
Jabar," imbuhnya.
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