DOI: https://doi.org/10.24164/prosiding.v3i1.7

BAHASA AUSTRONESIA DARI SUMATERA
Austronesian from Sumatra
Retno Purwanti
Balai Arkeologi Sumatera Selatan
Jalan Kancil Putih, Lr. Rusa, Demang Lebar Daun, Palembang
E-mail: rpurwanti244@gmail.com

A
Austronesian is the largest ethnic group that inhabits the territory of Indonesia. The study of
the land of Malay-Polynesian origin is interesting to study from various aspects, both from
archeology, history, and language. Language as a tool to convey ideas and messages between
people began to emerge in the early nineteenth century. Marsden believes that the inhabitants
of the Paciﬁc islands are from Asia (from the Tartar region). Only the inhabitants of the western Paciﬁc islands that he meant of course Melanesia most likely came from irian. Marsden’s
milestone is more inclined towards consideration of ethnicity than the fact of language. After
that appeared several theories regarding the origin of language. Recent studies assume that
the origin of the Austronesian language is from Kalimantan. Some even say from Sumatra.
Almost all language studies are based on linguistic aspects and do not include material data.
Research on inscriptions and manuscripts in southern Sumatra since 2009-2019 illustrates
that Malay was already used in this area in the 7th century AD. Most of the inscriptions from
the Sriwijaya era used Malay. Later, inscriptions were found written on tin, horns, rattan, and
bamboo which were written using local characters and using Malay. In South Sumatra until
2019 there were 54 recorded languages (Malay). This number does not include the language
used in the inscriptions and manuscripts found in Jambi and Bengkulu. Based on the evidence
from the inscriptions and manuscripts, it can be assumed that the Malay language originated
from Sumatra.
Keywords: Language, Austronesia, origin, Sumatera
A
Austronesia merupakan suku bangsa terbesar yang mendiami wilayah Indonesia. Kajian
mengenai tanah asal suku bangsa melayu-polynesia ini menarik dikaji dari berbagai aspek,
baik dari arkeologi, sejarah, dan bahasa. Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan ide
dan pesan antar manusia mulai muncul pada permulaan abad ke Sembilan belas. Marsden
berpendapat bahwa penduduk kepulauan Pasiﬁk berasal dari Asia (dari wilayah Tartar).
Hanya penduduk dibagian barat kepulauan pasiﬁk yang ia maksudkan tentu Melanesia
kemungkinan besar berasal dari irian. Tonggak pegangan Marsden lebih condong pada
pertimbangan terhadap kesukubangsaan dari pada fakta kebahasaan. Setelah itu muncul
beberapa teori mengenai asal usul bahasa. Kajian terbaru menganggap bahwa asal usul bahasa
Austronesia dari Kalimantan. Bahkan ada yang mengatakan dari Sumatera. Hampir semua
kajian bahasa didasarkan pada aspek linguistik dan tidak menyertakan data materi. Penelitian
terhadap prasasti dan manuskrip yang terdapat di Sumatera bagian Selatan sejak tahun 20092019 memberikan gambaran bahwa bahasa Melayu sudah digunakan di daerah ini pada abad
ke-7 Masehi. Prasasti-prasasti dari masa Kedatuan Sriwijaya sebagian besar menggunakan
bahasa Melayu. Pada masa kemudian ditemukan prasasti-prasasti yang dituliskan pada timah,
tanduk, rotan, dan bambu yang ditulis dengan menggunakan aksara lokal dan menggunakan
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bahasa Melayu. Di Sumatera Selatan sampai tahun 2019 ini tercatat ada 54 bahasa pengakuan
(Melayu). Jumlah tersebut belum termasuk bahasa yang digunakan pada prasasti-prasasti dan
manuskrip yang ditemukan di Jambi dan Bengkulu. Berdasarkan bukti-bukti prasasti dan
manuskrip dapat diduga bahwa bahasa Melayu berasal dari Sumatera.
Kata kunci: Bahasa, Austronesia, asal-usul, Sumatera

PENDAHULUAN

B

ahasa Austronesia merupakan rumpun
bahasa yang memiliki anggota
sekitar 1.268 bahasa dan dituturkan oleh
300 juta orang lebih. Jumlah anggota
rumpun bahasa Austronesia merupakan
1/8 dari seluruh bahasa yang ada di dunia
(Prasetyo, 2006). Persebaran rumpun
bahasa ini meliputi ujung barat, dari Pulau
Madagaskar (Afrika) hingga ujung timur di
Pulau Paskah (Pasiﬁk). Dari ujung utara di
Kepulauan Taiwan sampai ujung selatan di
New Zealand (Tanudirdjo dan Simanjuntak,
2004: 11). Luasnya persebaran penutur
Austronesia ini mengakibatkan timbulnya
berbagai aspek yang menjadi daya tarik
bagi para peneliti untuk mengkajinya.
Dua abad perhatian terhadap Austronesia
telah berlalu, namun fenomena besar ini
masih menjadi persoalan pelik yang perlu
dituntaskan terutama terkait dengan asal
usul dan persebarannya, cara adaptasi
lingkungan sehingga menciptakan berbagai
keragaman yang tinggi, dan bentuk-bentuk
tinggalan bendawinya. Demikian pula
dengan keberadaan penutur Austronesia di
Kawasan Kepulauan nusantara (Prasetyo,
2016: 319; Noerwidi, 2014).
Jejak budaya Austronesia di Nusantara
sudah dibuktikan melalui data arkeologi
berupa alat-alat batu neolitik (Simanjuntak,
2011: 8). Di Sumatera, bukti-bukti
budaya Austronesia ditemukan dari Aceh
(Wiradnyana, 2013: 30-42), Sumatera
Utara, Sumatera Selatan (Sofyan, 2010),
Bengkulu, Jambi dan Lampung (Guillaud,
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2006; Sunjana, 2019). Penemuan jejak
budaya Austronesia ini mengindikasikan
bahwa bahasa Austronesia juga sudah
dikenal oleh para pendukungnya. Salah satu
rumpun bahasa Austronesia adalah Bahasa
Melayu.
Jejak Austronesia di Indonesia telah
dibahas dalam berbagai artikel pada jurnaljurnal dan buku. Dari berbagai kajian tersebut
belum terlihat adanya kajian mengenai asal
usul bahasa Austronesia yang didasarkan
pada bukti materi. Selama ini kajian asalusul bahasa didasarkan pada linguistik dan
persamaan penggunaan kosa Kata kunci.
Berdassarkan kajian lingistik ini muncul
berbagai teori dan satu di antaranya adalah
teori “Out of Taiwan”. Sumatera merupakan
pulau terbesar kedua di Indonesia dengan
jumlah bahasa mencapai ratusan. dan yang
menarik dari berbagai bahasa yang ada
di Sumatera adalah bahasa Melayu, yang
bukti arkeologisnya tertuang dalam prasastiprasasti dari masa Kedatuan Sriwijaya
(Boechari, 2012b; 2012c; Utomo, 2007).
Prasasti tertua yang berangka tahun adalah
prasasti Kedukan Bukit (16 Juni 682). Prasasti
ini ditulis dengan menggunakan aksara
Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu
Kuno (Boechari, 2012c). Prasasti berbahasa
Melayu Kuna tidak hanya ditemukan di
Sumatera saja, namun juga di Jawa (Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta)
(Boechari, 1012a). Dari data prasasti
berbahasa Melayu Kuna, yang merupakan
anggota rumpun bahasa Austronesia
memberikan bukti bahwa asal usul bahasa
Austronesia kemungkinan berasal dari
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Pulau Sumatera. Permasalahannya adakah
bukti-bukti lain yang mendukung asumsi
tersebut? Bagaimana perkembangan dan
persebaran bahasa-bahasa di Sumatera?
Dengan mengacu pada permasalahan
tersebut maka tujuan penelitian ini adalah
untuk menyelusuri bukti-bukti arkeologi
tentang asal usul bahasa Austronesia. Untuk
mencapai tujuan tersebut, sasaran yang
dituju dalam penelitian ini adalah data
hasil penelitian prasasti dan manuskrip di
Sumatera.
Metode yang diterapkan untuk
mencapai tujuan dan sasaran penelitian
adalah deskriptif analisik berdasarkan
kajian literatur. Adapun proses yang
dilakukan terdiri dari pengumpulan
data, analisis data, dan interpretasi atau
penyajian hasil analisis. Langkah pertama
adalah pengumpulan data melalui sumber
primer dan sekunder. Sumber primer
diperoleh dari survei kepada para pemilik
manuskrip dan studi literatur yang terkait
dengan bahasa Austronesia. Sementara
itu, sumber sekunder diambil seluruhnya
dari studi literatur. Langkah kedua yaitu
melakukan analisis terhadap bahasa-bahasa
yang ditemukan dalam sumber prasasti dan
manuskrip untuk mengidentiﬁkasi jumlah
bahasa yang digunakan. Berdasarkan hasil
analisis ini kemudian dicari kemungkinan
asal usul bahasa Austronesia di daerah
Sumatera.
PEMBAHASAN
Perhatian tentang persamaan bahasabahasa di Kepulauan Nusantara dengan di
kawasan lain di Asia, Afrika dan Kepulauan
Pasiﬁk telah muncul sejak abad ke-16.
Pelopor pertama yang memperhatikan
adanya kemiripan bahasa-bahasa rumpun
Austronesia adalah Antonio Pigafetta (1519-

DARI MASA PRASEJARAH HINGGA KINI

... | Retno Purwan

1533), Cornelis de Houtman, dan William
von Humbolt (Noerwidi, 2014; Tanudirdjo
dan Simanjuntak, 2004: 13). Salah satu
rumpun bahasa Austronesia yang ada di
Nusantara adalah bahasa Melayu. Selain
ketiga tokoh tersebut, ada H. Reland yang
pada tahun 1708 menginformasikan adanya
kemiripan bahasa Melayu dengan bahasabahasa di Oseania (Blust, 1984/1985: 85).
Informasi selanjutnya dikemukakan oleh
Kapten J. Cook. Disebutkan bahwa ketika
melakukan pelayaran di wilayah Pasiﬁk
Barat tahun 1776-1780, Cook melihat
adanya persamaan bahasa, budaya, dan
wajah orang-orang Polinesia (Prasetyo,
2006) yang tinggal di New Zealand, Tahiti,
dan Easter Island. Cook yakin bahwa para
penutur bahasa di wilayah tersebut berasal
dari satu nenek moyang yang sama dan
berasal dari Malaysia atau Mikronesia
(Tanudirjo, 2011: Marsden, 2013: 232-233).
Hal yang sama diutarakan oleh William
Marsden, seorang ahli linguistik abad 19
yang memastikan bahwa penduduk Pasiﬁk
Barat berasal dari Asia (Prasetyo, 2006).
Oleh karena itu, bahasa Austronesia di
Pasiﬁk dan Nusantara memiliki persamaan
(Simanjuntak, 2011).
Dari sudut pandang arkeologi,
didasarkan atas bukti-bukti budayanya
beberapa ahli berpendapat bahwa Taiwan
atau Formosa dianggap sebagai nenek
moyang penutur Austronesia. Pendapat
ini sudah lama dilontarkan, namun
menjadi lebih populer ketika didukung
oleh hasil rekonstruksi linguistik R. Blust
(1984/1985) dan hasil penelitian arkeologi
(Prasetyo, 2016: 175) Peter Bellwood
(2000), yang kemudian lebih dikenal
dengan Blust-Bellwood model (Noerwidi,
2014). Model persebaran ini dikenal
dengan teori Out of Taiwan atau Express
Train from Taiwan.
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Gambar 1. Sebaran penutur bahasa Austronesia (Sumber: Bellwood, 2000)

Kajian mengenai asal-usul penutur
Austronesia juga dilakukan dengan
pendekatan gabungan linguistik dan arkeologi
seperti yang dikemukakan oleh Blust dan
Bellwood. Pendapat keduanya mendapat
banyak pengikut. Namun demikian, muncul
berbagai pendapat kontradiktif dari berbagai
bidang ilmu yang mempertanyakan kembali
kebenaran teori “Out of Taiwan”. Beberapa
ahli melontarkan berbagai model alternatif
seperti yang disampaikan Solheim II,
W. Meachan maupun J. Terrel. Solheim
dengan Nusantao dan bahasa Austronesia
berasal dari perairan timur laut Kepulauan
Nusantara dan Filipina Selatan. Hal ini akibat
perkembangan masyarakat Paparan Sunda
akhir masa glasial hingga sebelum 5000
SM (Solheim II, 1984/1985: 85; Tanudirdjo
dan Simanjuntak, 2004: 18-20). Keraguan
mengenai asal penutur Austronesia dari
Taiwan juga disampaikan oleh Meacham.
Hal ini disebabkan sejak awal Holosen
sampai sekitar 6.000 tahun SM terjadi proses
evolusi setempat dan interaksi regional
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yang menyebabkab air laut naik sehingga
mengakibatkan tenggelamnya sebagian
Paparan Sunda (Meacham, 1984/1985: 89106; Prasetyo, 2006).
Selain pendapat-pendapat di atas
ada, sejumlah ahli cenderung menyoroti
Austronesia berasal dari penutur proto
Austronesia yang tinggal di Paparan Sunda.
Hipotesis ini didukung oleh data genetika
yang menunjukkan penduduk kawasan Asia
Tenggara adalah masyarakat pribumi yang
sudah ada sejak akhir Plesitosen dan tidak
banyak mendapat masukan gen baru dari
Daratan Asia (Tanudirdjo dan Simanjuntak,
2004: 21). Penelitian keragaman genetik oleh
Lembaga Eijkman berdasarkan kekerabatan
DNA mitokondria dari berbagai populasi
Indonesia dan aborigin Taiwan cenderung
mendukung hipotesis di atas. Hasil penelitian
Eijkman menunjukkan populasi Indonesia
seakan-akan ada di tengah dan dari situlah
populasi Taiwan, seperti Paiwan, Yami, dan
Atayal keluar (Marzuki, 2002; Prasetyo,
2006).
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Sementara itu Terrel melihat masyarakat
dan budaya Polinesia merupakan hasil
kristalisasi budaya di antara budaya dan
masyakat yang hidup di sepanjang koridor
pelayaran yang membentang dari perairan
Melanesia sampai Kepulauan Nusantara.
Kondisi perairan yang tenang menciptakan
budaya bahari yang didukung dengan
teknologi pelayaran canggih, pertukaran
ba rang yang luas, dan keragaman budaya
lokal yang khas. Oppenheimer dengan
hipotesisnya “Eden of East” membuat sintesa
dari pendapat Solheim, Meacham, maupun
Terrelll yang menyatakan bahwa pada masa
akhir glasiasi Paparan Sunda yang waktu itu
cukup padat dihuni komunitas petani nelayan
prasejarah yang bertutur austronesia menjadi
tenggelam. Terjadilah diaspora ke arah barat
hingga Inda dan Mesopotamia, ke arah timur
di Kepulauan Pasiﬁk, dan di utara hingga
Cina dan Jepang, bahkan hingga Amerika
Utara melalui Selat Bering (Oppenheimer,
1998; Prasetyo, 2006).
Berdasarkan kajian arkeologi Prasetyo
(2006: 188-189) mengemukakan bahwa
bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di
sejumlah situs-situs masa prasejarah di
Nusantara justru melemahkan teori “Out of
Taiwan” dan memperkuat dugaan bahwa
penutur bahasa austronesia berasal dari
Paparan Sahul. Sejumlah pendapat di atas
dilakukan pada data arkeologi dari masa
prasejarah sampai proto sejarah. Sementara
itu, kajian Austronesia dalam tulisannya
Simanjuntak mengemukakan bahwa rentang
waktu kajian Austronesia melingkupi
rentang waktu sekitar 4000 tahun, terhitung
sejak datangnya para penutur bahasa
Austronesia di kawasan Indonesia hingga
sekarang (Simanjuntak, 2011). Berdasarkan
periodisasi perkembangan budayanya kurun
waktu 4000 tahun tersebut dapat dibagi ke
dalam tiga kelompok. Ketiga kelompok dan
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periodisasi Austronesia di Indonesia tersebut
adalah: Austronesia Prasejarah dalam rentang
waktu antara 4000 – 2000 BP, yang ditandai
oleh budaya neolitik. Kedua, Austronesia
Protosejarah berkembang antara 2000 BPabad IV/V Masehi, budaya yang menandai
dalam periode ini adalah kubur tempayan
dan munculnya budaya perunggu dan besi.
Periode ketiga yaitu Austronesia Masa
Kini dengan cakupan waktu sejak peristiwa
kemerdekaan hingga sekarang, yang ciricirinya lepasnya manusia Indonesia dari
pengaruh budaya asing dan mulainya proses
terbentuknya budaya nasional (Simanjuntak,
2011: 8 – 9).

Gambar 2. Prasasti pada bambu di Desa Benua
Keling Lama (Dokumentasi : Balar Sumatera
Selatan, 2004).

Di Sumatera bukti tertulis penggunaan
bahasa Melayu Kuno tercantum dalam
prasasti Kedukan Bukit, yang memiliki tiga
unsur penanggalan, yaitu 23 April 682; 19
Mei 682 dan 16 Juni 682 (Boechari, 2012:
390). Prasasti ini merupakan prasasti tertua
di Indonesia yang berangka tahun. Selain
prasasti ini, terdapat prasasti-prasasti dari
abad ke-7 yang ditulis dengan menggunakan
bahasa Melayu Kuno, yang ditemukan di
Jambi (prasasti Karangberahi), di Bangka
(prasasti Kotakapur), dan Lampung (prasasti
Palas Pasemah, prasasti Hujunglangit,
prasasti Bungkuk), yang semuanya berasal
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dari abad ke-7. Prasasti Hujunglangit di
Lampung juga ditulis dengan menggunakan
bahasa Melayu Kuno dan berasal dari abad
ke-10 (997 M). Prasasti berbahasa Melayu
Kuno lainnya ditemukan di Sumatera Barat,
yaitu prasasti Karangberahi, Amoghapasa,
Ombilin, Bandar Bapahat, Pagaruyung 1,
Ponggongan, dan Lubuk Layang (Utomo,
2007).

Gambar 3. Manuskrip dari khagas koleksi Bapak
Dimyati, Lahat (Dokumentasi : Balar Sumatera
Selatan. 2009).

Prasasti berbahasa Melayu Kuno juga
ditemukan di Jawa Barat dan berasal dari
masa Kerajaan Tarumangara, yaitu prasasti
Kebun Kopi II. Di Jawa Tengah prasasti
berbahasa Melayu Kuno juga dijumpai di
Pekalongan (Boechari, 2012: 385-400),
prasasti Bukateja, prasasti Manjusigrha (792
M), prasasti Raja Shangkara (abad ke-8
M), prasasti Gondosuli I dan II, prasasti
Rambatan (1291 M), dan prasasti Minyetujoh
(1380 M). Selain prasasti tersebut ditemukan
juga prasasti-prasasti yang ditulis dengan
menggunakan dua bahasa, yang salah

68

satunya adalah bahasa Melayu Kuno.
Prasasti-prasasti tersebut adalah prasasti
Kayumwungan (824 M- Melayu Kuno dan
Jawa Kuno), prasasti Padangroco (1286
M-bahasa Melayu Kuno dan Sanskerta),
prasasti Sitopayan I (abad ke-13-bahasa
Melayu Kuno dan Batak), prasasti Akarendra
(1316- bahasa Melayu Kuno dan Sanskerta),
prasasti Bukit Gombak (1356-bahasa Melayu
Kuno dan Sanskerta), prasasti Suroaso (abad
ke-14-bahasa Melayu Kuno dan Sanskerta),
prasasti Lubuklayang (abad ke-14-bahasa
Melayu Kuno dan Jawa Kuno). Selain
di Sumatera dan Jawa, prasasti-prasasti
berbahasa Melayu Kuno juga ditemukan di
Philipina (prasasti tembaga Laguna) dari
abad ke-10 dan prasasti Terengganu (antara
tahun 1303-1326/1386), Malaysia.
Persebaran temuan prasasti berbahasa
Melayu Kuno tersebut membuktikan
penggunaannya yang luas. Bukti tertua yang
tercantum pada prasasti Kedukan Bukit dan
prasasti-prasasti lain yang sejaman dari
masa Kedatuan Sriwijaya dan ditemukan
di Palembang mengindikasikan bahwa
daerah ini merupakan asal mula bahasa
Melayu. Penggunaan bahasa Melayu ini
juga terdapat pada prasasti-prasasti pendek
pada timah yang ditemukan di daerah
Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera
Barat (Andhifani, 2018; Tejowasono,
dkk., 2019). Penggunaan bahasa Melayu
ini pada masa-masa kemudian ditemukan
dalam prasasti-prasasti yang ditulis di
atas media tanduk kerbau, bambu, rotan
dan ditulis dengan menggunakan aksara
lokal, yang dikenal dengan aksara ulu
(surat ulu) (Andhifani, 2013a; 2013b;
2017; Nasoichah, 2013). Keberadaan surat
ulu ini awalnya ditemukan tertera pada
bagian permukaan bata-bata penyusun
Candi 1, Situs Bumiayu, Kabupaten Pali,
Sumatera Selatan. Selain itu, bukti-bukti
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penggunaan bahasa Melayu dengan aksara
ulu juga ditemukan pada manuskrip dari
kulit kayu. Manuskrip-manuskrip tersebut
ditemukan di daerah Sumatera Selatan,
Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara, serta
Lampung.
SIMPULAN
Austronesia merupakan rumpun bahasa
yang pada masa prasejarah berasal dari Taiwan
dan kemudian menyebar ke Nusantara.
Berdasarkan data arkeologi dari situs-situs
yang ada di Nusantara, justru membuktikan
bahwa lokasi asal-usul itu berasal dari
Kepulauan Nusantara, yaitu daerah paparan
Sahul. Bukti-bukti arkeologi pada masa
proto sejarah tetap membuktikan adanya
kesinambungan penutur bahasa Austronesia
di Nusantara. Bukti tertulis yang ditemukan
sejak abad ke-7 Masehi memperkuat teori
daerah paparan Sahul, yaitu Sumatera sebagai
asal bahasa Austronesia.
Ucapan terima kasih:
•

Tulisan ini bisa diselesaikan berkat
bantuan Wahyu Rizky Andhifani
yang telah memberikan ijin untuk
menggunakan hasil penelitian epigraﬁ
dan manuskrip yang telah dilakukan
sejak tahun 2009. Untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih.
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