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Abstrak 
Pengembangan kosakata bahasa Indonesia perlu terus dilakukan 
sebagai bagian dari peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia. 
Hal ini berkaitan dengan tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, 
serta kebudayaan yang demikian pesat. Kenyataannya 
pengembangan (penambahan) kosakata dalam berbagai bidang itu 
lebih didominasi oleh sumber bahasa asing (Inggris), terutama 
dalam dua dasawarsa terakhir ini. Akibatnya bahasa Indonesia 
lebih terasa menginggris. Kondisi ini akan meletakkan bahasa 
Indonesia pada posisi yang jauh dari kebudayaan Indonesia 
(Nusantara). Bahasa Indonesia akan kehilangan akarnya. Hal ini 
harus segera diatasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 
“kembali ke khitah” memberdayakan bahasa daerah sebagai 
sumber utama pengembangan bahasa Indonesia. Keragaman 
bahasa daerah (726 bahasa) merupakan kekayaan yang perlu 
digali sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. 
Bahasa daerah tidak hanya digunakan sebagai bahasa budaya. 
Bahasa daerah juga dapat dan mampu menjadi bahasa ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Kata Kunci: bahasa daerah, bahasa Indonesia, 
pengembangan 
 

  
 
1.   Pengantar 

Judul di atas terdiri atas dua bagian, bagian pertama berkaitan 
pemberdayaan bahasa daerah, bagian kedua berkaitan dengan pengembangan 
bahasa Indonesia. Kedua bagian ini memiliki pokok yang berbeda. Perbedaan 
itu terletak pada kemampuan bahasa Indonesia dalam menempatkan dirinya 
sebagai bahasa pergaulan antarbangsa. Hal ini berkaitan langsung dengan 
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kemampuan bahasa Indonesia dalam membahasakan dunia serta fungsinya 
sebagai bahasa utama dalam belantara ratusan bahasa daerah. 

Situasi kebahasaan di Indonesia menunjukkan bahwa bahasa Indonesia 
dan bahasa daerah memiliki peran berdampingan dalam situasi diglosik 
secara alamiah. Pada akhir-akhir ini, kehadiran situasi diglosik semakin 
nyata. Bahasa daerah pada umumnya dipilih untuk menyatakan hal-hal yang 
bersifat keseharian dan kedaerahan sedangkan bahasa Indonesia dipilih untuk 
menyatakan hal-hal yang bersifat kedinasan.  

Bahasa daerah yang dimiliki Indonesia yang beratus-ratus jumlahnya itu 
merupakan bagian dan unsur dari kekayaan dan kebudayaan Indonesia. 
Karena bahasa daerah adalah bagian dari unsur kekayaan bahasa Indonesia, 
perannya untuk mengembangkan bahasa Indonesia harus ditingkatkan. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan bahasa daerah sebagai 
sumber utama dalam pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia. Sebagai 
bagian dari pemberdayaan bahasa daerah, setiap komponen bangsa harus 
berpikir bahwa bahasa daerah adalah unsur utama dalam pengembangan 
bahasa Indonesia.  

Tak dapat disangkal lagi bahwa penyerapan bahasa asing merupakan hal 
yang lumrah dalam perkembangan sebuah bahasa. Terlebih dewasa ini, 
tatkala teknologi merewak dengan cepat dan sistem komunikasi yang baru 
yang semakin mendekatkan kebudayaan dan bahasa. Pungut-memungut 
istilah dan kosakata di antara berbagai bahasa menjadi gejala yang umum di 
seluruh dunia. Termasuk di dalamnya bahasa-bahasa yang ‘dianggap’ maju 
dan modern. 

Tak ada seorang yang mempertanyakan bagaimana bahasa Inggris 
misalnya menyerap kata asing. Bagaimana bahasa itu menggunakan kata atau 
istilah yang mereka serap. Orang Inggris menerima begitu saja kata batik dari 
bahasa Indonesia. Mereka tidak mencari padanan kata itu dalam bahasa 
mereka. Namun, selanjutnya kata itu diperlakukan sebagai kata Inggris yang 
harus tunduk pada segala aturan tata bahasa Inggris. Dari kata batik itu 
kemudian muncul to batik, batiked, batiking, to make batik, batik work, dan 
sebagainya. Mereka tidak memungut kata membatik atau pembatikan tetapi 
menerjemahkannya menjadi to make batik dan batik industry. Orang 
(penggawa bahasa) Inggris paham benar bahwa pengguna bahasa Inggris 
takkan paham benar seandainya mereka memungut membatik atau 
pembatikan.  

Bandingkan hal itu dengan apa yang menjadi kebiasaan orang Indonesia 
dalam menyerap kata asing. Hampir setiap bentukan kata yang disera dilahap 
sepenuhnya dengan dalih pengambilan utuh, tanpa memperhatikan kaidah 
pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Lalu, muncullah standar, 
standardisasi, analis, analisis, analitis, kapital, kapitalis, kapitalisasi, 
kapitalisme, kapitalistik, kapitalistis. 
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Sudah waktunya bagi masyarakat Indonesia untuk ‘kembali ke sumber’. 
Memanfaatkan kekayaan kata dan istilah yang dimiliki bahasa-bahasa daerah 
sebagai bagian dari pengembangan bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilakukan 
dengan –salah satu caranya adalah– menerbitkan kamus yang memuat 
seluruh kekayaan kata dalam bahasa-bahasa Nusantara. Kamus seperti ini 
akan sangat bermanfaat sebagai upaya memperkaya dan mendokumenkan 
kosakata ‘Indonesia’. Jika kata ‘canggih’ dan ‘dampak’ dapat muncul dari 
peristirahatan dan memiliki peran dalam pengembangan ilmu, saya meyakini 
bahwa masih banyak ‘kata karun’ yang dapat digali dan dimanfaatkan.  

Ada yang mengatakan bahwa pemanfaatan kosakata serta unsur-unsur 
linguistik lainnya dalam bahasa daerah sebagai bagian dari bahasa Indonesia 
mudah dilakukan secara linguistik, tetapi tidak secara sosial. Kata dapat 
diambil apabila konsep yang dilambangkan oleh kata itu memang baru bagi 
bahasa Indonesia dan kata atau istilah yang melambangkannya belum 
ditemukan dalam bahasa Indonesia. Selain itu untuk menjadikan kata bahasa 
daerah dalam bahasa Indonesia, pertimbangan kanlinguistik juga harus ikut 
menentukan masuk atau tidaknya kata itu. Itu sebabnya penanganan bahasa 
tidak dapat dilepaskan begitu saja hak-hak masyarakat, termasuk di dalamnya 
hak atas pemertahanan etnis, budaya, dan bahasanya. Untuk itu, bahasa 
Indonesia harus mengadopsi konsep-konsep pengetahuan modern yang 
umumnya berasal dari bahasa asing. Untuk menjadi tali pengikat persatuan 
yang baik, bahasa Indonesia hendaknya mewakili kepentingan semua 
anggota masyarakat Indonesia yang multietnik dan multilingual. Pertanyaan 
saya, apa tidak salah?  

Penggunaan kata (bahasa) asing sebagai tali pengikat persatuan yang 
baik. Bukankah ini sebagai bentuk pengingkaran yang nyata dari sejarah 
pembentukan dan perkembangan bahasa Indonesia? Kecenderungan untuk 
menggunakan kata asing dalam bahasa Indonesia akan semakin menjauhkan 
bahasa Indonesia dari akar budaya Nusantara. Bahasa Indonesia akan 
menjadi sederet kata asing yang dirangkai dengan kata depan dan kata 
hubung bahasa Indonesia. Itukah yang disebut sebagai pembersatu? 

 
2.  Pengembangan Bahasa Indonesia 

Kata adalah sesuatu yang ajaib. Dengan kata, orang dapat 
mengungkapkan isi hatinya, orang dapat memerintah orang, memuja, 
memuji, memaki, dan sebagainya. Orang juga dapat memeroleh gambaran 
tentang seseorang elalui kata yang dipakai. Tutur kata seseorang 
menunjukkan latar belakangnya. 

Kata adalah sarana berpikir, keterampilan berpikir seseorang sangat 
bergantung pada keterampilan berolahkatanya. Semakin tajam dan semakin 
perinci cara berolahpikirnya makin tinggi kebutuhan kata yang dimilikinya. 
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Maka kemilikan kosakata menjadi prasyarat penting bagi siapa saja yang 
memiliki niat berolahpikir. 

Ada prasangka bahwa bahasa Indonesia kurang bahkan tidak sesuai untuk 
digunakan sebagai bahasa pengetahuan, untuk mengungkapkan hal-hal yang 
renik sebagaimana yang dituntut oleh perkembangan ilmu dan teknologi 
masa kini. Kemudian istilah dan kosakata asing membanjiri bahasa 
Indonesia. Akibatnya, muncullah tulisan yang penuh dengan kata dan 
ungkapan asing. 

Untuk menjawab tantangan itulah bahasa Indonesia perlu dikembangkan. 
Pengembangan ditujukan pada upaya peningkatan mutu daya ungkap bahasa 
Indonesia. Peningkatan mutu daya ungkap itu meliputi perluasan kosakata 
bahasa Indonesia dan pemantapan kaidah-kaidahnya sejalan dengan tuntutan 
perkembangan ilmu dan teknologi serta kebudayaan yang amat pesat. 
Perkembangan kosakata dapat diketahui dari pertambahan kata yang terdapat  
dalam kamus bahasa  Indonesia.  Kamus W.J.S. Poerwadarminta yang terbit 
tahun 1953 memuat sekitar 23.000 lema bahasa Indonesia. Pada tahun 1976 
kamus itu diolah kembali oleh Pusat Bahasa dan ditambahkan 1.000 lema 
baru. Gambaran itu memperlihatkan dalam kurun waktu 29 tahun seolah-olah 
hanya terjadi  penambahan  1.000  kata  saja.  Sementara dalam waktu  12  
tahun  berikutnya, tepatnya tahun 1988, telah terjadi penambahan 49.000 kata 
baru yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama. Kini 
kamus itu telah mernuat 78.000 lema (kata umum) dan dalam pengembangan 
istilah telah diperoleh 265.000 istilah dalam berbagai bidang ilmu. Kondisi 
itu menunjukkan bahwa perkembangan kosakata bahasa Indonesia amatlah 
cepat, terutama dalam waktu 25 tahun menjelang pergantian abad ke-20. 
Meskipun demikian, kekurangan kosakata bahasa Indonesia masih saja 
terasakan jika digunakan untuk mengungkapkan ilmu dan teknologi,  
termasuk teknologi komunikasi melalui media massa. Pengembangan 
kosakata dalam berbagai bidang itu lebih didominasi oleh sumber bahasa 
asing, terutama dalam dua dasawarsa terakhir ini. Sumber pengembangan 
kosakata itu perlu diimbangi dengan pemanfaatan bahasa daerah. Keragaman 
bahasa daerah (726 bahasa) merupakan kekayaan yang perlu digali sebagai 
sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. 

Pemerkayaan kosakata diperlukan untuk memungkinkan pelambangan 
konsep dan gagasan kehidupan modern. Cakrawala sosial budaya yang 
meluas yang melampaui batas-batas kehidupan yang tertutup menimbulkan 
keperluan adanya kata, istilah, dan ungkapan dalam bahasa. 

Sebagai bahasa yang hidup, bahasa Indonesia dapat –bahkan wajib–
menerima berbagai unsur yang datang dan masuk dari bahasa-bahasa yang 
lain. Karena itu, banyak kata dan ungkapan baru yang terasa asing dan aneh 
bagi sebagian penutur bahasa. Semula orang mengenal kesimpulan tapi kini 
orang cenderung menggunakan bentuk simpulan. Dalam KBBI 4 (2008) 
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terdapat kata sport, sportif, sportivitas. Kata-kata tersebut diserap dari bahasa 
Inggris. Dalam bahasa Inggris, makna sport tidak hanya satu; di dalamnya 
ada unsur hibusan dan main-main bahkan ‘bermain cinta’. Sport  dipadankan 
dengan olah raga dan krida. Olah raga dapat dipadankan dengan gerak 
badan. Jika diperhatikan istilah ini, bagaimana bisa catur dan bridge 
dimasukkan sebagai salah satu cabang olahraga. Semua orang pasti tahu 
bahwa olah raga mestilah menggerakkan badan. 

 Ada dua hal yang berkaitan dengan pemerkayaan kosakata. Pertama, 
masalah sumber bagi unsur yang baru. Kedua, bertalian dengan cara 
membentuk unsur yang baru dan memadukannya dengan kosakata yang 
sudah ada. Pemerkayaan kosakata dapat dilakukan dengan babarapa cara, 
yaitu 1) menggali sumber dari bahasa itu sendiri; 2) mengambil dari bahasa 
serumpun; 3) mengambil dari sumber bahasa asing. 

Pertama, menggali sumber dari bahasa itu sendiri diwujudkan dengan 
pemanfaatan kata yang sudah ada dan dikenal dalam bahasa Indonesia. 
Misalnya, orang Indonesia sudah mengelah istilah kosakata. Kosa berarti 
perbendaharaan, kosakata berarti perbendaharaan kata. Dari istilah itu bisa 
direkacipta banyak sekali kosakata lain. Kosadata untuk menampung makna 
‘koleksi data’; kosafilm, kosalagu, kosaburung, kosabuku, dan sebagainya. 
memberi makna baru melalui perluasan makna dan penyempitan makna. 
Dalam bahasa Indonesia hari ini pun dikenal bakutembak dengan makna 
‘saling’. Bahkan orang-orang di Sulawesi sangat suka berbakuhitung. Dari 
sini bisa dibentuk bakupukul yang lebih sederhana daripada saling memukul 
atau pukul-memukul; bakupeluk, bakulempar, bakutarik. Untuk makna 
‘saling’ ini juga dikenal bentuk bersi- sebagaimana yang muncul dalam 
bersipukul. Dari bentuk ini bisa diciptakan bentuk bersikata, bersiujar 
bersikata, bersiujar yang lebih ringkas daripada saling berkomunikasi.  

Kedua, pemerkayaan kosakata dengan cara mengambil dari bahasa 
serumpun yang pemakaiannya berdampingan dengan bahasa Indonesia. 
Bahasa serumpun yang jumlah penuturnya terbanyak, seperti bahasa Jawa, 
merupakan sumber utama pemekaran kosa kata. 

Misalnya kata cabul, mesum, lucah, lanji, jalang, jangak, sundal, dan 
masih banyak lagi untuk menggantikan istilah pornografi. Saya meyakini 
bahwa semua bahasa di Indonesia memiliki istilah untuk anggitan ini. Istilah-
istilah yang saya munculkan itu hanya istilah-istilah dari bahasa Jawa, dan 
sedulurnya. Bagaimana mungkin kita menerima pornografi kemudian 
dikembangkan menjadi pornoaksi.  

Ketiga, sumber pemerkayaan kosakata dari bahasa asing. Dalam 
pangkalan data istilah bahasa Indonesia tercatat 15, 9% merupkan serapan 
dari bahasa asing, sedangkan istilah yang berasal dari bahasa daerah hanya 
0,8%. Inilah yang harus dibalik. Pemerkayaan kosakata yang paling penting 
adalah dengan menggali potensi kosakata dari bahasa serumpun, dalam hal 
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ini adalah bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Dengan 
demikian, setiap keunggulan bahasa lokal akan menempati porsinya dalam 
membangun bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan.  
 
3. Corak dan Ciri Kata Bahasa Indonesia 
 

Membahas corak dan ciri kata dalam bahasa Indonesia tidak akan terlepaa 
dari apa yang disebut sebagai ‘akar’. ‘Akar’ kata terdapat dalam semua 
bahasa di Nusantara. Kata bilangan dalam berbagai bahasa Nusantara 
menunjukkan hal itu. Ada sa, se, dan si yang melambangkan satu. Dalam 
bahasa Nusantara bentuk-bentuk tersebut pada umumnya diberi tambahan. 
Tiga bentuk itu kemudian tumbuh menjadi satu (Melayu), sada (Batak Toba), 
siji (Jawa), hiji (Sunda), ije (Dayak Ngaju), jie (Dayak bahau), sa (Bajau), isa 
(Maanyan), ice (Katingan), ca (Long Nawang, Kinjin, dan Impanang). Para 
peneliti Barat juga mengakui hal itu.   

Lewat akar kata inilah kemudian tumbuh dalam bahasa Jawa istlah lingga 
(lexeme, Inggris). Bahasa Indonesia memanfaatkan istilah lingga untuk 
menandai bentuk-bentuk berulang. Lingga ini dalam bahasa Nusantara 
(termasuk Indonesia di dalamnya) hanya terdiri atas dua suku yang salah satu 
sukunya merupakan akar. Dari lingga ini pula kemudian diturunkan banyak 
sekali bentuk kata turunan sesuai dengan yang diperlukan oleh pengguna 
bahasa. Kata hati misalnya, dapat diturunkan menjadi sehati, berhati, hati-
hati, berhati-hati, kehati-hatian, buah hati (anak), berat hati (tidak rela), 
besar hati (lapang dada), jantung hati (orang yang dicintai), hati kecil 
(perasaan hati yg sebenarnya; maksud yg sebenarnya), jatuh hati (perasaan 
cinta, suka), kecil hati (putus asa), dan sebagainya. 

Umumnya struktur kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas mh (KV) atau 
mhm (KVK). Bentuk-bentuk awalan dan akhiran yang mengiringinya pun 
demikian. Dalam jumlah kecil, bahasa Indonesia juga mengenal diftong atau 
dwisuara, au  pada harimau dan kalau, ai pada pantai dan balai, dan oi pada 
amboi. Ini adalah bentuk yang sangat umum dalam khazanah kata bahasa 
Indonesia. Konsonan f, v, x, z serta konsonan ganda yang sekarang kita kenal 
merupakan bentuk-bentuk serapan bahasa asing. Dari sini, dapat disimpulkan 
bahwa sesungguhnya bahasa Indonesia yang asli memiliki struktur kata (tata 
bunyi) yang mudah dan sederhana. Pengaruh bahasa asinglah yang membuat 
bahasa Indonesia kemudian mengenal gugus konsonan. 

Gugus konsonan (huruf mati ganda) ini yang membuat bahasa Indonesia 
kini menjadi ‘sedikit sulit’. Bentuk-bentuk seperti program, standar 
membuat pengguna bahasa Indonesia kesulitan pada saat memperlakukan 
mereka sebagai warga bahasa Indonesia. Ketika bentuk-bentuk tersebut 
mendapat awalan meng- misalnya, ada yang memunculkannya dengan 
memprogram, memrogram, menstandarkan, menyetandarkan. Mengenai 
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masalah ini, Sutan Takdir Alisyahbana pernah mengusulkan untuk 
menyisipkan e pepet untuk mengatasi kesulitan pengujaran bentuk-bentuk 
serapan tersebut. 

Memungut kata asing bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan. 
Sejak dahulu bahasa Indonesia melakukannya. Akan tetapi, jika semua kata 
asing kita pungut mentah-mentah, banjirlah bahasa Indonesia dengan kata 
asing. Untuk mengatasi hal ini, kata asing yang dipungut semestinya 
diwargakan dengan cara penyesuaian bunyi. Di samping itu, yang lebih 
penting lagi adalah kata pungutan tersebut harus diperlakukan sebagai kata 
pokok yang bisa diperlakukan sama dengan kata-kata lain dalam bahasa 
Indonesia umumnya. Dengan memegang prinsip ini, tidak akan didapati lagi 
dalam bahasa Indonesia bentuk stabil, stabilitas, stabilisasi, stabilisator atau 
sistem, sistematis, sistemis, sistematisasi.  
 
4.  Pemanfaatan Unsur-Unsur Bahasa Daerah untuk Menggubah Kata 

dalam Bahasa Indonesia 
Pengembangan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa 

daerah yang menjadi pondasi berdirinya bahasa ini. Untuk itu perlu disadari 
arti penting bahasa-bahasa daerah sebagai unsur pengambang bahasa 
Indonesia. 

Unsur-unsur bahasa daerah perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya 
dalam pengambangan bahasa Indonesia. Hal ini tentu tidak terbatas pada 
kosakata-kosakata budaya sebagaimana yang selama ini dipraktikkan. 
Kosakata bahasa daerah lebih dari sekadar kosakata budaya. Banyak unsur 
yang bisa dimanfaatkan sebagai pengembang bahasa Indonesia. Salah satu di 
antaranya adalah imbuhan. 

Imbuhan dalam bahasa Indonesia baku sangat sedikit. Berkaitan dengan 
pengembangan bahasa yang harus berbanding lurus dengan perkembangan 
kebudayaan, ilmu, dan teknologi maka kebutuhan pada pemerkayaan 
kosakata menjadi penting dan mendesak. Dalam konteks ini kekayaan 
imbuhan akan sangat membantu. 

Bahasa Sanksekerta dan sapidulurnya (Kawi, Jawa) adalah bahasa yang 
memberi banyak sumbangan terhadap perkembangan kosakata bahasa 
Indonesia. Di samping pemanfaatan kosakata, tampaknya bahasa Indonesia 
juga perlu untuk ‘lebih banyak lagi’ memanfaatkan imbuhan-imbuhan dari 
bahasa tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh imbuhan-imbuhan yang 
dapat dipakai dalam bahasa Indonesia. 

Dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan makna ‘saling’ digunakan 
bentuk ulang atau bahkan ungkapan. Misalnya pukul-memukul, peluk-
memeluk, saling memukul, saling memeluk. Di sisi yang lain juga digunakan 
bentuk bersi- sebagaimana dalam bersikeras. Orang Indonesia di Sulawesi 
juga sangat terbiasa untuk berbakuhitung. Lalu mengapa bentuk bersi- dan 
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baku tersebut tidak dimanfaatkan saja untuk membentuk beragam kata 
bentukan yang lain yang bermakna ‘saling’. Bukankah bentuk ini akan lebih 
sederhana? Turunkanlah kata bakutindak, bersitindak atau bersikena sebagai 
jawaban untuk istilah Inggris interaction. Bentuk-bentuk tersebut lebih 
sederhana daripada berinteraksi. Dari bentuk ini, dapat juga diturunkan 
bersikata, bersiujar untuk menggamit makna ‘saling berkomunikasi’.  

Hari ini bahasa Indonesia juga mengenal kata sukacita. Jika suka itu bisa 
dianggap sebagai bentuk terikat atau bahkan awalan, para pengguna bahasa 
dapat memanfaatkannya untuk membentuk sukagaul untuk menjawab bentuk 
sosialita yang takjelas asal-usulnya itu. Dapat juga dibentuk sukadiri (egois), 
sukaharta (materialistis), sukabantu (kooperatif).  

KUBI, KBBI mulai edisi I sampai edisi IV memuat ‘kosakata’ yang 
bermakna perbendaharaan kata. Pakai saja bentuk kosa itu untuk membentuk 
dan menurunkan kosakata-kosakata lain yang bermakna perbendaharaan, 
kumpulan atau semacamnya. Dengan begitu kita adan mendapati bentuk yang 
lebih sederhana. Bandingkan kosadata dengan kumpulan data, kosafilm 
dengan koleksi film, kosabuku dengan koleksi buku. Berdasarkan sistem 
pembentukan kata bahasa Indonesia, dari bentuk ini dapat diturunkan 
pengosadata atau kosadatawan ‘data collector’, berkosadata ‘data 
collecting’. 

Contoh-contoh yang dipaparkan di atas hanya berasal dari bahasa Jawa. 
Bahasa-bahasa lain di Indonesia juga memiliki kekayaan unsur yang bisa 
dimanfaatkan oleh bahasa Indonesia. Hal yang paling penting dari semua itu 
adalah pembangunan kesadaran orang Indonesia bahwa bahasa daerah adalah 
bagian dari bahasa Indonesia. Dalam pondasi bahasa daerahlah bahasa 
Indonesia tumbuh dan berkembang. Ketika bahasa Indonesia mulai menjauh 
dari ‘akar’ keruntuhan akan segera tiba. Bahasa Indonesia adalah bagian dari 
bahasa Nusantara (Austronesia) takkan mungkin ia masuk dalam kelompok 
Indoeropa. Daripada membabi buta memungut bahasa Barat yang itu berarti 
menghidupi ‘mereka’ akan lebih baik jika kita berpikir cara Indonesia. 
Memperkuat dan memperkaya bahasa Indonesia dengan khazanah kosakata 
dan istilah yang berasal dari bahasa daerah. Lebih dari itu orang Indonesia 
juga mesti menggebu dalam bercipta yang didasarkan pada bahasa sendiri. 
Ini adalah cara terhormat dalam pembangunan bahasa dan bangsa Indonesia.  

Jika ada yang mengatakan bahwa KBBI dipenuhi oleh kosakata Jawa, 
Sunda, dan Minang atau Betawi halini hanya disebabkan oleh para pekamus 
yang berasal dari suku-suku tersebut. Suatu saat nanti jika para pekamus 
sudah menyebar dari seluruh Indonesia tentu KBBI akan lebih beragam lagi. 

Lebih dari itu, dari sisi kebijakan bahasa, para pemangku kepentingan 
mesti berpikir ulang terhadap kebijakan cetak huruf miring terhadap istilah-
istilah atau kosakata bahasa daerah. Bahasa daerah bukanlah bahasa asing. 
Bahasa daerah adalah bagian dari bahasa Indonesia sebagaimana budaya 
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Indonesia adalah seluruh budaya daerah di Indonesia. Jika perlu, bangsa ini 
juga dapat menyusun KBBI yang berisi kosakata dari seluruh bahasa yang 
ada di Indonesia. Mengapa lagi mesti dipilah-pilah bahwa kosakata daerah 
yang masuk dalam KBBI hanya kosakata budaya. 

Pemilahan ini mencerminkan ketidakpercayaan diri bahwa bahasa 
Indonesia (dan tentu saja bahasa daerah) mampu mengikuti perkembangan 
ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia mampu menjalankan fungsinya sebagai 
bahasa ilmu pengetahuan. 
 
5. Pemantapan Sistem Bahasa yang Berdasarkan pada Konteks 

Geolinguistik Bahasa Indonesia  
Percepatan pengembangan kata/istilah sebagaimana yang diuraikan pada 

bagian sebelumnya harus diimbangi dengan pemantapan sistem bahasa. 
Penelitian berbagai aspek bahasa, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, 
semantik, sosiolinguistik, dan dialektologi harus terus dilakukan dan 
ditingkatkan mutunya agar diperoleh data yang akurat untuk memantapkan 
sistem bahasa Indonesia. Sementara itu, kosadata yang telah dihasilkan, baik 
dalam bentuk kamus, tata bahasa, maupun buku-buku pedoman, perlu terus 
disempurnakan dan dimutakhirkan berdasarkan hasil penelitian tersebut. 

Percepatan laju pengembangan kata/istilah dan pemantapan kaidah/sistem 
bahasa tersebut akan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada 
kemampuan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta seni 
selain sebagai lambang jati diri dan kebanggaan nasional pada era globalisasi.  

Semua bahasa di dunia mengenal tata pembentukan kata. Hal ini sesuai 
dengan tuntutan zaman karena semua bahasa mesti mengikuti arah 
perkembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Munculnya anggitan-
anggitan baru membutuhkan kata-kata yang baru pula. Dalam bahasa Inggris 
dikenal istilah affix dan affixation yang dipungut bahasa Indonesia dan 
menjadi afiks dan afiksasi (orang Indonesia pasti kesulitan mengujarkan 
bentuk pengafiksan). Dengan afiks ini pengguna bahasa dapat membentuk 
kata-kata baru untuk mewadahi anggitan-anggitan baru.  

Dalam bahasa Indonesia dikenali bentuk-bentuk imbuhan (afiks) seperti 
awalan (prefiks) [meng-, ber-, ter-, di-], sisipan (infiks) [-el-, -em-, -in-], dan 
akhiran (sufiks) [-i, -kan]. Ada imbuhan yang sangat banyak digunakan, ada 
pula yang hanya sesekali dipakai. Hal itu sangat tergantung pada penutur 
sebagai pengguna bahasa. Memanfaatkan imbuhan tentu sangat bergantung 
pada tujuan dan kepentingan. 

Pemanfaatan imbuhan tentu bahkan harus memiliki sebuah sistem yang 
kuat dan mapan. Dalam bahasa Indonesia paling tidak kita mengenal 
imbuhan ini untuk merujuk pada makna pelaku, proses dan hasil, ujud-sifat-
syarat, serta sistem. Ambil contoh kata teliti. Dari kata ini dapat dimunculkan 
pelaku dengan peneliti, proses dan hasil dengan penelitian dan telitian (entah 
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kenapa kata ini jarang digunakan, orang Indonesia lebih suka menggunakan 
bentuk yang lebih panjang hasil penelitian). Mengenai ujud-sifat-syarat, 
orang Indonesia cenderung untuk menggunakan imbuhan-imbuhan asing (-
isch [Belanda] dan -ic, -ical [Inggris]) yang diindonesiakan menjadi -is, -ik, 
dan -ikal.  

Makna pelaku dalam bahasa Indonesia bisa diwakili awalan pe- seperti, 
pemukul, pelempar, pengurai, pengupas sehingga takperlu lagi memungut 
imbuhan-imbuhan asing seperti -tor pada stabilisator, operator, atau -is pada 
analis, kapitalis, spesialis, pluralis. 

Mengenai proses dan hasil, bahasa Indonesia memiliki aturan yang sangat 
berbeda dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris akhiran -(t)ion dapat 
menyatakan proses sekaligus hasil. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia 
dua bentuk tersebut dinyatakan dengan imbuhan yang berbeda, peng-...-an 
untuk menyatakan proses, dan -an menyatakan hasil.  

Kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran -(t)ion banyak dijumpai 
sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap pengguna bahasa Indonesia. 
Orang Indonesia sangat mudah menyerap kata-kata bahasa Inggris dan 
Belanda itu dengan mengubahnya menjadi -si. Ada organisasi, imunisasi, 
legalisasi, demonstrasi, afiksasi, standardisasi. Terlalu banyaknya 
pemungutan kata dengan akhiran -isasi mengakibatkan terjadinya kerancuan. 
Orang Indonesia menganggap bahwa akhiran -isasi sudah menjadi akhiran 
resmi bahasa Indonesia. Kemudian tumbuh suburlah kata-kata yang 
menggunakan akhiran tersebut. Lelenisasi, turinisasi, swastanisasi, 
amplopisasi, sinergitas, sensitivitas, stabilitas, pluralitas adalah beberapa 
contoh. Kata-kata tersebut adalah murni rekacipta orang Indonesia yang tidak 
ditemukan dalam bahasa Inggris. 

Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari kurangnya pengetahuan 
pengguna bahasa Indonesia terhadap imbuhan-imbuhan yang dimiliki oleh 
bahasa Indonesia. Dengan alasan ‘penyerapan secara utuh’ semua dapat 
dilakukan dengan mengingkari sistem bahasa. 

Dalam bahasa Inggris ada pula akhiran -sis yang dapat menyatakan 
proses dan hasil. Analysis adalah salah satu contohnya. Sementara orang 
Indonesia yang lain menggunakan analisa. Banyak orang kesulitan untuk 
menggunakan bentuk analisis atau analisa. Apakah bentuk tersebut 
merupakan proses, hasil, atau justru tindakan. Takjarang kemudian orang 
menambahinya dengan imbuhan sehingga menjadi menganalisis atau 
penganalisisan. Ada pula yang mengubahnya menjadi bentun ungkapan 
seperti membuat analisis, melakukan analisis. Bentuk ini tentu tidak 
sederhana lagi. Dalam bahasa Indonesia, orang mengenal bentuk urai, kupas, 
dan bahas. Tiga bentuk ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan 
bahasa yang miskin istilah. Tiga bentuk tersebut dapat diturunkan 
berdasarkan sistem pembentukan kata untuk mewadahi anggitan-anggitan 



 11

yang diharapkan. Pengurai, pengupas, dan pembahas adalah pelaku. 
Penguraian, pengupasan, dan pembahasan adalah proses. Mengurai (kan), 
mengupas, dan membahas untuk makna tindakan. Uraian, kupasan, dan 
bahasan bermakna hasil. Keteruraian, keterkupasan, dan keterbahasan 
menunjukkan sifat. Bandingkan dengan analis (pelaku, yang tidak sesuai 
dengan sistem bahasa Indonesia) atau penganalisis, penganalisisan atau 
penganalisaan, menganalisis atau menganalisa, analisisan atau analisaan, 
keteranalisisan atau keteranalisaan yang selain lebih panjang, bunyinya juga 
tidak mengena. 

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya orang Indonesia perlu 
mendisiplinkan diri dalam menerapkan dan menggunakan kaidah-kaidah 
bahasa Indonesia. Disiplin diri ini tentu harus dimulai oleh para bahasawan, 
ilmuwan, negarawan, dan tokoh-tokoh yang menjadi anutan pengguna bahasa 
Indonesia.  

Pada bagian ini pembina bahasa memainkan peran pentingnya dalam 
masyarakat. Di dalam hasil rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional (1999) 
disebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan adalah upaya untuk 
meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha-usaha pembinaan ini 
mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
berbahasa. Usaha pembinaan yang dilakukan, antara lain, melalui pengajaran 
dan pemasyarakatan.  

Usaha pembinaan melalui pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem 
persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu 
keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditujukan untuk 
peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak 
mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam 
masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan bahasa itu dilakukan melalui 
kegiatan-kegiatan berikut; 1) pengembangan kurikulum bahasa Indonesia; 2) 
pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 
perkembangan metodologi pengajaran bahasa; 3) pengembangan tenaga 
kependidikan kebahasaan yang profesional; dan 4) pengembangan sarana 
pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji kemahiran bahasa. 

Pemasyarakatan bahasa Indonesia ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu 
penggunaannya. Pemasyarakatan bahasa Indonesia juga harus menjangkau 
kelompok yang belum bisa berbahasa Indonesia agar berperan lebih aktif 
dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih maju. Pemasyarakatan 
bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat itu diarahkan pada upaya 
memperkukuh persatuan dan kesatuan. 
 
 
 



 12

 
6. Simpulan 

Sebagai bahasa yang ‘hidup’ dan ‘tumbuh’ Bahasa Indonesia 
memerlukan kekayaan kosakata. Pemerkayaan kosakata diperlukan untuk 
memungkinkan pelambangan konsep dan gagasan kehidupan modern. 
Cakrawala sosial budaya yang meluas yang melampaui batas-batas 
kehidupan yang tertutup menimbulkan keperluan adanya kata, istilah, dan 
ungkapan dalam bahasa. 

Ada dua hal yang berkaitan dengan pemerkayaan kosakata. Pertama, 
masalah sumber bagi unsur yang baru. Kedua, bertalian dengan cara 
membentuk unsur yang baru dan memadukannya dengan kosakata yang 
sudah ada. Pemerkayaan kosakata dapat dilakukan dengan babarapa cara, 
yaitu 1) menggali sumber dari bahasa itu sendiri; 2) mengambil dari bahasa 
serumpun; 3) mengambil dari sumber bahasa asing. 

Pemerkayaan kosakata ini harus didasarkan pada corak dan ciri bahasa 
Indonesia. Untuk itu pilihan terhadap bahasa-bahasa daerah (bahasa 
serumpun) menjadi penting karena tentu bahasa-bahasa tersebut memiliki 
banyak kesamaan dengan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asing yang 
tidak serumpun. 

Di samping pemerkayaan kosakata, yang perlu diperhatikan adalah 
penguatan sistem bahasa. Istilah-istilah atau kosakata yang dipungut dari 
bahasa asing harus ditundukkan pada sistem kaidah bahasa Indonesia. 
Penundukan ini penting agar sistem yang ada menjadi mantap dan kukuh, 
tidak terombang-ambing mengikuti kaidah bahasa asing yang dipungut.  

Bagian akhir makalah ini menggarisbawahi kebijakan penulisan cetak 
miring kosakata daerah yang digunakan dalam tulisan berbahasa Indonesia. 
Bahasa daerah perlu diperlakukan sebagaimana bahasa Indonesia karena 
bahasa daerah adalah bagian penting dari bahasa Indonesia. Bahasa daerah 
bukanlah bahasa asing yang mesti diperlakukan berbeda.   
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk istilah asing yang digunakan dalam 
bahasa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didesain dalam bentuk 
deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk istilah asing yang digunakan dalam 
bahasa Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah harian Fajar, Kompas, dan Tribun 
Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik  dokumentasi, teknik catat, dan 
teknik baca. Data dikumpulkan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2013. Hasil 
penelitian ini ditemukan bahwa kebanyakan kalimat-kalimat bahasa Indonesia terutama yang 
dimuat dalam surat kabar menggunakan istilah asing pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, 
meliputi istilah politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sosial budaya. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah asing dalam kalimat bahasa Indonesia tidak lagi 
berfungsi sebagai pendukung bahasa Indonesia, tetapi penggunaan istilah asing dapat 
mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.  
 
Kata Kunci: eksistensi, istilah asing, pendukung bahasa Indonesia 
 
PENDAHULUAN 

Bahasa Indonesia yang digunakan selama ini berasal dari bahasa Melayu yang telah 
digunakan sebagai bahasa pergaulan di dalam berkomunikasi antarsuku di Nusantara tercinta 
ini. Pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 
Oktober 1928 di dalam sebuah kongres pemuda pertama di Solo. Bahasa Indonesia di dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya di dalam masyarakat tidak lepas dari pengaruh bahasa 
daerah dan bahasa Asing. Saat itu kedua bahasa tersebut menunjukkan jati dirinya sesuai 
dengan fungsi dan kedudukannya, yaitu sebagai sarana pendukung perkembangan budaya, 
ilmu pengetahuan, dan teknologi (Halim, 1981). 

Kini bangsa Indonesia telah berada dalam era globalisasi, era pasar bebas yang 
ditujang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi adalah situasi dan kondisi 
kehidupan manusia seolah menjadi satu (Sunaryo 1997:53). Situasi dan kondisi kehidupan 
internasional itu disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), terutama 
teknologi komunikasi. Seharusnya, dalam situasi dan kondisi apa pun bahasa Indonesia tetap 
digunakan, kecuali bila kata-kata /istilah asing tersebut tidak ada padanannya dalam bahasa 
Indonesia, barulah digunakan  istilah asing. Bangsa Indonesia hendaknya merasa bangga 
menggunakan bahasa Indonesia dan tidak merasa bangga menggunakan bahasa asing. 

Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini adalah penggunaan istilah asing marak 
digunakan  dalam penggunaan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun secara tertulis pada 
media cetak dan media elektronik. Hal tersebut membawa dampak tersendiri bagi eksistensi 
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, muncul pertanyaan betulkah 
bahasa Indonesia sebagai pendukung bahasa Indonesia? Pertanyaan ini terjawab setelah 
mengamati data yang  dipaparkan dalam makalah ini. Tugas kita sebagai pengajar bahasa, 
pemerhati bahasa dan masyarakat Indonesia adalah mempertahankan eksistensi bahasa 
Indonesia sebagai bahasa nasional, sehingga jati diri bangsa Indonesia tetap tampak di mata 
dunia. Hal itu berarti kosa kata bahasa Indonesia harus tetap digunakan dalam berkomunikasi. 
Namun, bukan berarti bahwa Indonesia dibiarkan tidak mengikuti perkembangan zaman dan 
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bahasa asing tetap sebagai pendukung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perlu dimodernkan 
dan diupayakan sejajar dengan bahasa-bahasa lain di dunia.  
METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan didesain secara deskriptif. Data dalam 
penelitian ini adalah istilah-istilah asing yang terdapat dalam kalimat bahasa Indonesia. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah harian Fajar, Kompas, dan Tribun Timur. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, teknik baca, dan teknik catat. Data 
dikumpulkan selama 2 bulan yaitu mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2013.   

 
EKSISTENSI ISTILAH ASING DALAM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah kecenderungan menggunakan istilah-istilah asing 
yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah asing tersebut menyerang 
eksistensi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kenyataannya kini istilah 
asing marak digunakan karena lebih dekat dengan telinga orang Indonesia dibanding bila 
menggunakan istilah Indonesia. Misalnya kata exit untuk “keluar”, open house untuk 
“penerimaan tamu di rumah”, dan workshop untuk “sanggar kerja”.  

Selain itu, istilah-istilah asing juga marak digunakan di tempat-tempat umum, papan 
nama, petunjuk, dan iklan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Berdasarkan hal di atas, 
masyarakat Indonesia sebagai pengguna bahasa Indonesia, hendaknya bangga menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai alat untuk berinteraksi antarsuku di Indonesia. Melalui bahasa 
Indonesia, masyarakat dapat menyampaikan perasaan dan gagasannya kepada orang lain. 
Masyarakat Indonesia seharusnya merasa bangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional karena tidak semua negara memiliki bahasa nasional. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Septriana 2011 bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu 
menghargai sejarahnya, bangsa yang menghargai budayanya, dan bangsa yang mampu 
menghargai bahasanya. Namun, kenyataannya tidaklah seperti itu. Masyarakat Indonesia 
bahkan merasa bangga dapat menggunakan istilah-istilah asing. Mereka merasa lebih 
bergengsi bila menggunakan istilah asing dalam berinteraksi, baik secara lisan maupun 
tertulis.  

Penggunaan istilah asing dalam bahasa Indonesia saat ini sangat meresahkan berbagai 
kalangan. Sehubungan dengan hal itu, UU Nomor 24 Tahun 2009 sudah memberikan 
toleransi terhadap penggunaan bahasa asing, yakni dapat digunakan setelah/di bawah istilah 
Indonesia. Maksudnya, jika memang dianggap penting, istilah dalam bahasa asing itu tetap 
dapat digunakan, yakni diletakkan di bawah nama dalam bahasa Indonesianya. 

Penggunaan istilah-istilah asing dalam bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia 
sangat terkait dengan sikap terhadap bahasanya. Bangga menggunakan istilah asing berarti 
memiliki sikap bahasa yang kurang positif, tidak merasa bangga terhadap bahasa Indonesia. 
Bangsa Indonesia harus merasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Bangga berpidato dan 
memberikan sambutan di depan umum, karena kepintaran seseorang saat berkomunikasi tidak 
ditunjukkan oleh istilah-istilah asing yang banyak digunakannya. Tujuan komunikasi adalah 
menyampaikan informasi kepada pihak lain secara efektif.   

Sikap pemakai bahasa Indonesia yang kurang baik/negatif akan berdampak negatif pula 
pada perkembangan bahasa Indonesia. Sebagian pemakai bahasa Indonesia menjadi pesimis, 
menganggap rendah, dan tidak percaya kemampuan bahasa Indonesia dalam mengungkapkan 
pikiran dan perasaannya dengan lengkap, jelas, dan sempurna. Akibat yang timbul dari 
kenyataan-kenyataan tersebut seperti yang diuraikan berikut ini.  
a. Banyak orang Indonesia lebih suka menggunakan kata-kata, istilah-istilah, dan 

ungkapan-ungkapan asing, padahal kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan itu 
sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, bahkan sudah umum dipakai dalam 
bahasa Indonesia. Misalnya, illegal logging, background, clean goverment, alternatif, 
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airport, masing-masing untuk “penebangan liar”, latar belakang”,  “pemerintahan yang 
bersih”, “kemungkinan, “pilihan”, dan “lapangan terbang” atau “bandara”. 

b. Banyak orang Indonesia menghargai bahasa asing secara berlebihan sehingga ditemukan 
kata dan istilah asing yang “amat asing”, “terlalu asing”, atau “hiper asing”. Hal ini 
terjadi karena salah pengertian dalam menerapkan kata-kata asing tersebut, misalnya 
rokh, insyaf, fihak, fasal, syarat (muatan), (dianggap) syah. Padahal, kata-kata itu cukup 
diucapkan dan ditulis roh, insaf, pihak, pasal, sarat (muatan), dan (dianggap) sah. 

c. Banyak orang Indonesia belajar dan menguasai bahasa asing dengan baik tetapi 
menguasai bahasa Indonesia apa adanya. Terkait dengan itu, banyak orang Indonesia 
yang mempunyai bermacam-macam kamus bahasa asing tetapi tidak mempunyai satu 
pun kamus bahasa Indonesia. Seolah-olah seluruh kosakata bahasa Indonesia telah 
dikuasainya dengan baik. Akibatnya, kalau mereka kesulitan menjelaskan atau 
menerapkan kata-kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia, mereka akan mencari jalan 
pintas dengan cara sederhana dan mudah. Misalnya, penggunaan kata yang mana yang 
kurang tepat, pencampuradukan penggunaan kata tidak dan bukan, pemakaian kata ganti 
saya, kami, kita yang tidak jelas (Muslich, 2010: 39).  

Kenyataan-kenyataan dan akibat-akibat tersebut kalau tidak diperbaiki akan berakibat 
pada perkembangan bahasa Indonesia menjadi terhambat. Sebagai warga negara Indonesia 
yang baik, sepantasnyalah bahasa Indonesia itu dicintai dan dilestarikan. Bahasa Indonesia 
harus dibina dan dikembangkan dengan baik karena bahasa Indonesia itu merupakan salah 
satu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Setiap orang Indonesia selayaknya bersikap 
positif terhadap bahasa Indonesia, tidak wajar menganggap remeh dan bersikap negatif 
terhadap bahasa Indonesia. Setiap orang patut berusaha agar selalu cermat dan teratur 
menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mestilah 
mengembangkan budaya malu apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar.  

Apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang 
dijejali oleh kata/istilah, dan ungkapan asing merupakan bahasa Indonesia yang modern, hal 
itu adalah pendapat yang keliru. Demikian pula, dengan penggunaan kalimat yang 
berpanjang-panjang dan berbelit-belit, sudah tentu memperlihatkan kekacauan cara berpikir 
orang yang menggunakan kalimat itu. Apabila seseorang menggunakan bahasa dengan kacau-
balau, sudah tentu hal itu menggambarkan jalan pikiran yang kacau-balau pula. Sebaliknya, 
apabila seseorang menggunakan bahasa dengan teratur, jelas, dan bersistem, cara berpikir 
orang itu teratur dan jelas pula. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah setiap orang Indonesia 
menggunakan bahasa Indonesia yang teratur, jelas, dan bersistem agar jalan pikiran orang 
Indonesia juga teratur dan mudah dipahami orang lain.  

Berdasarkan uraian di atas, hal yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah fungsi 
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai digantikan 
oleh bahasa Inggris. Sekolah-sekolah berlomba-lomba mengedepankan bahasa Inggris. 
Sekolah yang masih berstandar nasional pun, baik di daerah maupun di perkotaan mulai 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Selain 
itu, pada beberapa sekolah, seharusnya mata pelajaran muatan lokal (bahasa daerah), 
digantikan oleh mata pelajaran bahasa Inggris. Penggantian tersebut sepertinya disetujui oleh 
pihak pemerintah walaupun dengan menganaktirikan bahasa nasionalnya. Hal yang 
sebenarnya patut dipertanyakan lagi. Kapan anak-anak tersebut akan menguasai bahasa 
Indonesia jika menginjak sekolah menengah pertama saja sudah harus berbahasa Inggris 
dalam lingkungan mereka. Pelajaran bahasa Indonesia pun menggunakan bahasa Inggris, 
sebagai bahasa pengantarnya. Sekolah berlomba-lomba membuat siswa-siswanya sangat 
internasional, tetapi tidak mengerti bahasa dari negaranya sendiri yang merupakan jati diri 
bangsa Indonesia.  
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Perilaku oknum-oknum yang senang menggunakan bahasa asing/Inggris berarti 
melanggar Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, 
dan lagu kebangsaan. Dalam hal ini, pasal 38 undang-undang tersebut dengan jelas 
menyebutkan seperti yang diuraikan berikut ini.  

 
Pasal 38   
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan , fasilitas umum, 

spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. 
(2) Penggunaan bahasa Indonesia  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai 

bahasa daerah dan/atau bahasa asing. 
 
Sudah saatnya pemerintah bertindak dalam menyelamatkan bahasa Indonesia dari 

keterpurukan. Hendaknya upaya penyelamatan dimulai dari pemerintah dengan mengeluarkan 
kebijakan agar bahasa Indonesia tetap dapat menjalankan fungsinya walaupun terdapat 
sekolah yang memenuhi standar internasional. Selain dari pemerintah masyarakat juga harus 
membantu terutama masyarakat yang berpendidikan menyelamatkan bahasa Indonesia agar 
bahasa Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan demikian, bangsa 
Indonesia menjadi bangsa yang modern dengan tetap menghargai bahasa sendiri.  

Mari kita merefleksikan kembali perjuangan para pemuda tentang peran sumpah pemuda 
yang berbunyi: 
Kami putra- putrid Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 
Kami putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 
Kami putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 
 Bunyi sumpah pemuda yang ketiga merupakan perwujudan ketahanan nasional dan 
kedaulatan bangsa Indonesia. Sepatutnyalah bangsa Indonesia merasa bangga terhadap bahasa 
Indonesia.        

 
IDENTIFIKASI ISTILAH-ISTILAH ASING DALAM BAHASA INDONESIA 
 Berikut ini dikemukakan contoh-contoh penggunaan istilah asing dalam bahasa 
Indonesia yang dikutip dari berbagai media. 
A. Bidang Politik 

1. Hubungan antara presiden dan wakil presiden SBY-JK bisa menjadi contoh yang 
sangat baik, bagaimana seorang wakil presiden bisa leluasa menjalankan 
pemerintahan membantu presiden karena telah sepakat melalui gentlemen 
agreement, sehingga presiden tidak sewenang-wenang mensubordinasi hasil kerja 
wapres (Fajar, 16 Juli 2013). 
gentlemen agreement,  bahasa Indonesia: kesepakatan bersama 

2. Belum selesai kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium sejumlah perguruan 
tinggi negeri, penyelenggaraan ujuan nasional SMA sederajat berlanjut wacana 
penyelewengan, disusul dugaan keterlibatan Inspektorat Jenderal Kemdikbud dalam 
kasus pemenangan tender event organizer (Kompas, 4 Juni 2013).   
event organizer bahasa Indonesia: penyelenggara acara   

3. Namun biasanya PKS akan bersikap di injury time, setelah negosiasi jatah menteri 
selesai dengan para kandidat (Fajar, 11 Juli 2013). 
injury time    bahasa Indonesia : tambahan waktu 

4. Aktif politik di sini bukan hanya yang berkaitan dengan partai politik, tetapi pemuda 
juga terlibat dalam isu-isu advokasi, khususnya civil society activities (Sindo, 27 
Juli 2013).  
society activities bahasa Indonesia : kegiatan masyarakat 
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5. Public Relations bukan sekedar menjual senyum  atau melakukan propaganda 
dengan tujuan memperoleh kemenangan sendiri, atau mendekati pers dengan tujuan 
memperoleh suatu pemberitaan  
( Fajar, 25 Juli 2013). 
Public Relations bahasa Indonesia: hubungan masyarakat 

B. Bidang Pendidikan 
1. Dinas pendidikan (Disdik) Sul-Sel bersama Disdik Kota Makassar, melaunching 

penerapan kurikulum baru pada tahun ajaran baru di SMP Negeri 6 Makassar 
(Fajar,  16 Juli 2013). 
melaunching   bahasa Indonesia:  meluncurkan  

2. Liberalisasi perguruan tinggi i yang tidak terkontrol pada tingkat pelaksanaan 
menimbulkan free fight system di antara PTN dan PTS besar, menengah, dan kecil 
(Sindo, 26 Juli 2013). 
free fight system bahasa Indonesia: sistem persaingan bebas 

3. Sumber daya manusia yang unggul adalah mereka yang tidak hanya memiliki 
kemahiran hard skill saja, tetapi juga piawai dalam aspek soft skill (Sindo, 26 Juli 
2013). 
hard skill istilah Indonesia: kemampuan kognitif 
soft skill istilah Indonesia: keterampilan 

4. Di sini terjadi interaksi ilmu sains, sosial, psikologi, dan turunan ilmu lain seperti 
manajemen yang dapat meningkatkan seperti manajemen yang bisa meningkatkan 
life skill (Kompas, 4 Juni 2013). 
life skill bahasa Indonesia: kecakapan hidup 

5. Fenomena global  terlihat antara lain, maraknya cabang-cabang perguruan tinggi 
di Indonesia bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk program double 
degree dan kuliah jarak jauh melalui media cetak dan teknologi virtual internet ( 
Fajar, 13 Juni 2013).    

double degree bahasa Indonesia: gelar ganda 
 

C. Bidang Ekonomi 
1. Nabi melarang utang piutang dengan bunga yang memberatkan ternyata membawa 

kemaslahatan umat. Karena sangat berbeda dengan konsep net present value dan 
future value yang cenderung berdampak inflasi (Fajar, 16 Juli 2013) 
net present value    bahasa Indonesia: penambahan nilai uang 
future value            bahasa Indonesia:  nilai uang pada masa yang akan datang 

2. Komponen administered prices diperkirakan akan memberi tekanan inflasi 
sehubungan dengan kenaikan harga BBM ( Fajar, 29 Juli 2013). 
administered prices  bahasa Indonesia: harga barang yang diatur pemerintah. 

       3. Dalam pertumbuhannya, Sinarmas MSIG telah menunjukkan perkembangan signifikan 
dilihat dari income yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Fajar, 26 Juli 2013). 
Income  bahasa Indonesia: pendapatan 

      4.  Legislator Sulawesi Selatan menemukan kejanggalan pada Badan Koordinasi 
Pemberdayaan Modal Daerah (BKPMI). Itu terkuak dalam hearing yang digelar 
antara komisi C dan BPKMD Sul-Sel (Fajar, 24 Juli 2013). 
hearing bahasa Indonesia: dengar pendapat  

 5. Program Servis Ketupat berlaku untuk servis kendaraan di bengkel Daihatsu. 
“Kami juga mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan fasilitas booking service 
(Fajar, 25 Juli 2013). 
booking service  bahasa Indonesia: layanan pemesanan  
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D. Bidang Teknologi 
1. Menurut Edi, USB port pada Audio PDA 560 ini juga dapat digunakan sebagai 

power station untuk mengisi daya handphone, dapat dilakukan bersamaan sambil 
mendengarkan musik tanpa harus meninggalkan momen mendengarkan koleksi lagu 
favorit (Fajar, 4 Juli 2013). 
power station   bahasa Indonesia: pembangkit tenaga listrik 

2. Para hacker cenderung sering memilih akun pengguna dari situs yang terpercaya, 
seperti Yahoo!, Google, Facebook, dan Amazon sebagai sasaran utamanya (Fajar, 
28 Juni 2013). 
hacker    bahasa Indonesia:  peretas 

3. Roadmap penelitian saat ini mengarah pada sustainable technology yang mengajak 
mahasiswa untuk mendesain teknologi yang ramah lingkungan (Kompas, 19 Juli 
2013). 
roadmap penelitian    bahasa Indonesia: peta alur penelitian 
sustainable technology   bahasa Indonesia:  teknologi berkelanjutan 

4. Pada 2013 ini, menurut Gartner, peperangan mobile devices akan semakin seru 
antara dua terbesar, yaitu Samsung dan Apple (Kompas, 16 Juli 2013). 
mobile devices    bahasa Indonesia:  alat hitung berukuran mini    

5. Notebook layar sentuh terdesain progresif dengan fitur hinge (engsel) pertama di 
dunia.  
Notebook   bahasa Indonesia: laptop kecil 

 
E. Bidang Sosial Budaya 

1. Untuk melengkapi wisata Anda, ada banyak tempat wisata yang harus dijadikan list 
jika ingin pelesiran di kota ini (Fajar, 14 Juli 2013). 
list   bahasa Indonesia: daftar 

2. Tidak perlu budget yang banyak, Anda akan dikenakan tarif lokal yang tentunya 
berbeda dengan tarif wisatawan asing (Fajar, 14 Juli 2013). 
budget    bahasa Indonesia:  rencana 

3. Badan Pertahanan Nasional (BPN) Makassar lebih konsen untuk memprogramkan 
one day service untuk meningkatkan pelayanan dalam pengurusan sertifikat (Fajar, 
25 Juni 2013).   
one day service   bahasa Indonesia: pelayanan sehari 

4. Kerja sama bilateral di bidang pertukaran akademik dilakukan untuk para staf 
pengajar dan riset bersama, terutama di bidang social enterprise (Kompas, 17 Juli 
2013).  
social enterprise   bahasa Indonesia: usaha sosial 

5. Semua karyawan bergantung pada human resource-nya sendiri, bagaimana 
performances, prestasi, dan koordinasi teamwork, meski pada akhirnya yang 
menentukan adalah para stakeholder ( Kompas, 26 Juli 2013). 
human resource    bahasa Indonesia:   sumberdaya manusia 

Berdasarkan data yang tertera di atas, penggunaan istilah asing yang digabung dengan 
bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta atau kalangan tertentu tetapi yang 
lebih parah lagi adalah beberapa istilah dikeluarkan dan digunakan sebagai acuan oleh 
penyelenggara pemerintahan. Misalnya Jakarta Outer Ring Road (JORR), Jakarta 
Convention Center, Transjakarta Busway, Makassar Trade Center, dll. Memang dalam 
kenyataannya tidak semua menonjolkan diri dengan menggunakan istilah-istilah asing. 
Misalkan penggunaan-penggunaan nama ini: Perumahan Taman Griya Nusa Dua, Permata 
Cimanggis, Sekar Kedaton Hotel (Sutarno, 2012). 
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Sesuai dengan pertanyaan yang dikemukakan terdahulu: Betulkah istilah-istilah asing 
yang digunakan sekarang sebagai pendukung bahasa Indonesia? Menurut pengamatan penulis 
dari contoh-contoh kalimat, dan teori penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, 
serta Undang-Undang Bahasa dan Polisi Bahasa,  istilah asing tidak lagi berfungsi sebagai 
pendukung bahasa Indonesia, tetapi dapat menggeser keberadaan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional. Oleh sebab itu, keberadaan bahasa Indonesia harus dijaga dan dilestarikan      

Penggunaan istilah asing dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya wajar-wajar saja, tetapi 
hal itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan. 

1. Harus di tulis miring yang menandakan bahwa itu adalah istilah asing (bukan bahasa 
Indonesia). 

2. Istilah asing dapat digunakan sebagai upaya untuk memperhalus makna kata-kata, 
misalkan cleaning service. Hal ini dipandang lebih halus daripada menggunakan 
istilah tukang kebersihan. 

3. Istilah asing digunakan jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan mengurangi 
makna sebenarnya, misalkan Windows, Microsoft Office, Server, Client, Port. Hal ini 
jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia akan dapat mengubah makna yang 
sebenarnya. 

4. Untuk mengungkapkan budaya-budaya asing yang kita kenal, misalkan opera, drama, 
ballet dll. 

5. Jika menggunakan istilah asing, harus diikuti dengan terjemahan dalam bahasa 
Indonesia. 

Oleh karena itulah, sudah selayaknya jika dimulai dari diri kita sendiri dalam 
menggunakan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, seharusnya mengikuti kaidah yang 
telah ditetapkan oleh Badan Bahasa. Walaupun penggunaan istilah asing mempunyai dampak 
positif untuk mempermudah komunikasi, tetapi alangkah bijaksananya jika kita mampu 
menempatkan dengan benar. Jika bukan diri kita sendiri, siapakah yang akan melakukannya? 

 
PELESTARIAN BAHASA INDONESIA 

Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia di kancah internasional. Selain 
itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat menyatukan berbagai suku di 
seluruh Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, antarsuku dalam  masyarakat Indonesia dapat 
berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang dibangun dengan baik dapat menghindarkan 
konflik yang mungkin terjadi karena kesalahpahaman yang disebabkan kekurangpahaman 
terhadap bahasa Indonesia. Melihat pentingnya bahasa Indonesia ini tentu sangat perlu adanya 
pelestarian bahasa supaya bahasa Indonesia tidak digerogoti oleh perkembangan zaman di 
tengah arus globalisasi.  

Upaya yang perlu dilakukan sehubungan dengan pelestarian bahasa Indonesia menurut 
Listiyorini (2008) meliputi: 

 (1) Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas 
Negara. Punahnya bahasa Indonesia akan menyebabkan punahnya bangsa Indonesia. 
Kesadaran ini harus diikuti dengan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia 
dapat berkaca pada bangsa Jepang dan Perancis yang begitu bangga terhadap bahasanya. 
Mereka ternyata sedemikian loyal dengan bahasanya sendiri. 

Kebanggaan akan bahasa Indonesia ini sebetulnya tak lepas dari peran para pemimpin 
bangsa ini. Kebanggaan akan bahasa Indonesia tentunya tak lepas dari kebanggaan akan 
bangsa Indonesia. Pemimpin bangsa perlu meningkatkan ekonomi, politik, budaya, sehingga 
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang patut diperhitungkankan. Selain itu, perlu komitmen 
untuk memberantas korupsi yang terjadi di kalangan elit sehingga tidak selalu terdengar 
pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang korup. Keadaan bangsa yang tidak baik 
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akan menimbulkan ketidakpercayaan diri pada masyarakat dan akan menghilangkan 
kebanggaan akan bangsa dan bahasa Indonesia.  

(2) Dibutuhkan keteladanan dari para figur masyarakat. Mereka seharusnya menjadi 
anutan yang tertib, taat asas, dan tidak amburadul dalam berbahasa. Bagaimana mungkin 
warga bangsa ini bisa diharapkan kiprahnya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik 
dan benar bila para pemimpinnya saja memberi contoh yang kurang baik. 

(3) Revitalisasi pendidikan. Kultur dan kebiasaan berbahasa yang baik perlu dibangun 
dan diciptakan melalui bangku pendidikan. Harus ada upaya serius untuk mendesain proses 
pembelajaran di sekolah yang menarik dan menyenangkan sehingga anak-anak negeri ini 
mampu menikmati masa-masa belajarnya secara nyaman. Dengan kata lain, harus ada upaya 
revitalisasi pembelajaran bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran 
yang dirindukan dan dicintai. Kelak, kegiatan berbahasa Indonesia tidak hanya melekat 
sebatas pengetahuan dan teoretis semata, tetapi menyatu dalam perilaku dan sikap. 

Usaha lain yang sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Bahasa 
adalah dengan menyusun RUU kebahasaan. Memang dibutuhkan suatu kecermatan dalam 
menjadikan RUU ini sebagai undang-undang. Terbukti dari awal pembahasan ini, tahun 2006 
dan patut diberikan penghargaan kepada Badan Bahasa karena Undang-Undang Republik 
Indonesia no. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu 
kebangsaan telah dirampungkan.    

Undang-undang ini mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam forum resmi dan 
dalam hubungan antarbangsa. Undang-undang ini diharapkan dapat menjaga kelestarian 
budaya bangsa dan bahasa Indonesia yang mulai terpinggirkan. Selain untuk melestarikan, 
juga untuk mencegah perusakan terhadap bahasa Indonesia dan melindungi bahasa daerah 
yang jumlahnya cukup banyak. Undang-undang ini juga menjamin adanya kompetensi bahasa 
asing, tetapi tanpa merusak bahasa Indonesia yang merupakan aset persatuan nasional yang 
sangat bagus. 

Akan tetapi, pembahasan RUU ini perlu lebih cermat lagi mengingat sekarang ini bahasa 
Inggris mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Jadi, undang-
undang ini tidak hanya mengatur penggunaan bahasa asing di ruang publik saja, tetapi juga di 
dunia pendidikan. Semua penting dicermati agar UU kebahasaan benar-benar bermakna untuk 
kepentingan hajat hidup orang banyak.  

Selain pembentukan RUU, Badan Bahasa juga harus lebih proaktif dalam menghadapi 
masuknya istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Badan Bahasa harus dengan cepat 
memadankan istilah asing, yang biasanya berhubungan dengan teknologi dan komunikasi, 
sebelum istilah asing tersebut terlanjur (enak didengar dan diucapkan) diterima oleh 
masyarakat. Apabila istilah asing tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat, maka 
padanan tersebut akan sulit diterima oleh masyarakat, bahkan mungkin dianggap wagu. 
Sebagai contoh istilah tetikus untuk memadankan istilah mouse, tentu akan sangat janggal 
didengar masyarakat. Juga istilah yang lain seperti download menjadi unduh, snack menjadi 
kudapan, production house menjadi rumah produksi, kelihatan tidak “enak” karena memang 
sudah terbiasa dengan istilah asingnya. Sebetulnya ketidakenakan tersebut karena faktor 
kebiasaan saja. Bahasa Malaysia mungkin akan terdengar aneh bagi orang Indonesia, tetapi 
tidak bagi orang Malaysia. Tentu akan terdengar aneh bagi orang Indonesia penyebutan istilah 
kereta untuk menyebut mobil. Memang, Badan Bahasa sudah mengeluarkan pedoman 
pengindonesiaan kata dan istilah asing. Namun, munculnya pedoman tersebut setelah istilah-
istilah asingnya beredar di masyarakat. Badan Bahasa dapat pula menerbitkan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, dan pedoman kebahasaan lain secara online melalui internet. Untuk bahasa 
asing yang berhubungan dengan budaya negara lain, atau kata yang tidak bisa dipresentasikan 
dengan bahasa Indonesia tidak perlu ada padanannya dan dibiarkan seperti aslinya, misalnya 
sukiyaki, jihad, halal, umrah dan sebagainya. Istilah-istilah asing yang sudah memasyarakat 
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juga tidak perlu diganti dengan istilah dari bahasa daerah yang justru lebih asing daripada 
istilah asing itu sendiri, seperti kata efektif, efisien, global, dan sebagainya. Selain itu, tidak 
ada salahnya juga kalau mulai memasyarakatkan padanan bahasa asing yang baru dikenal 
seperti unduh (download), unggah (upload), dan pranala (link). Media massa, baik cetak 
maupun elektronik punya andil yang besar dalam memasyarakatkan istilah ini.  

Usaha terakhir yang patut dipikirkan adalah pengambil kebijakan kurikulum pendidikan 
nasional harus lebih bijaksana dalam menentukan kurikulum untuk sekolah yang bertaraf 
nasional ataupun internasional. Apakah berstandar internasional berarti harus menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajarnya? Apakah tidak 
sebaiknya diadakan pembenahan kurikulum lebih dahulu supaya bisa dikatakan bersifat 
internasional dan memberikan wawasan yang luas bagi anak didiknya. Kalaupun akan 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, alangkah lebih baik bila tetap 
diperhatikan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Mungkin dapat digunakan tiga bahasa 
dalam proses belajar mengajar, yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. 

 
PERAN MEDIA MASSA 

Media masa memegang peranan penting bagi pembinaan dan pengembangan bahasa 
Indonesia. Kata dan istilah baru, baik yang bersumber dari bahasa daerah maupun dari bahasa 
asing, pada umumnya lebih awal dipakai oleh media massa. Baik media surat kabar, radio, 
dan televisi. Media  memiliki jumlah pembaca, pendengar, dan pemirsa yang banyak, media 
masa mempunyai pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, media masa 
merupakan salah satu mitra kerja yang penting dalam pelancaran dan penyebaran informasi 
tentang bahasa. Kini media masa menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan bahasa 
Indonesia secara baik dan benar. 

Sehubungan dengan hal itu, pembinaan bahasa Indonesia di kalangan media masa sangat 
diperlukan untuk menangkal informasi yang menggunakan kata dan istilah yang menyalahi 
kaidah bahasa Indonesia. Kalangan media masa harus diyakinkan bahwa mereka juga 
mengikuti pembinan bahasa seperti masyarakat pada umumnya.  

Keberadaan media massa merupakan suatu peluang yang perlu dimanfaatkan sebaik-
baiknya. Pers diharapkan mampu menyosialisasikan hasil-hasil pembinaan dan 
pengembangan bahasa, dan mampu menjadi contoh yang baik bagi masyaralat dalam hal 
pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 
KESIMPULAN 
Eksistensi bahasa asing di era globalisasi saat ini mulai mendesak keberadaan bahasa 
Indonesia. Semakin hari semakin marak penggunaan istilah-istilah asing seperti di tempat-
tempat umum, papan nama, spanduk, nama gedung, penunjuk jalan, dan iklan. Oleh karena 
itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan. Perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk 
mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Upaya tersebut sangat 
diperlukan untuk mengantisipasi semakin terdesaknya bahasa Indonesia oleh penggunaan 
istilah-istilah asing. Instansi yang paling bertanggung jawab untuk mengurangi penggunaan 
istilah asing adalah Badan Bahasa yang diberi kewenangan menangani permaslahan bahasa di 
Indonesia. Selain itu, media masa memberikan andil yang cukup besar dalam penyebaran 
bahasa. Oleh karena itu media masa dapat menjadi penangkal informasi yang menggunakan 
istilah-istilah asing yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kebahasaan. 
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Pengantar 

 Bahasa menunjukkan jati diri bangsa. Keberadaan bangsa Indonesia berlatarbelakang 

bahasa dan budaya yang berbhineka tunggal ika merupakan konsekuensi logis untuk 

mengakomodasi kekayaan  bahasa dan budaya yang beraneka ragam tersebut di dalam 

kancah percaturan, baik nasional maupun internasional.  Puncak-puncak keberadaan bahasa 

dan budaya daerah  merupakan  kekayaan intelektual  yang akan menjadi modal besar sebagai 

bangsa yang besar di masa mendatang. 

 Sistem bilangan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia merupakan bukti kearifan 

lokal yang perlu dikaji dalam penelitian dan tulisan yang berkelanjutan. Hal tersebut 

memiliki maksud agar puncak puncak yang dimiliki oleh masing-masing bahasa daerah di 

Indonesia dapat terakomodasi dalam bahasa Indonesia.  

 Berkaitan Papua menyitir syair lagu Edo Kondologit merupakan surga kecil yang 

jatuh ke bumi. Bumi Papua merupakan tanah subur dengan berbagai kekayaan alam, bahasa, 

dan budaya berada di ujung timur kawasan Indonesia. Para peneliti barat terdahulu selalu 

memisah-misahkan bahasa dan budaya Papua berbeda dengan bahasa dan budaya yang 

berada di kawasan Indonesia bagian barat. Mulai dari Brandes dan Kelompok SIL (2006) , 

bahasa-bahasa daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Kawasan Indonesia 

Timur dan bahasa Kawasan Indonesia Barat.  Pembagian tersebut sampai sekarang masih 

diikuti para peneliti berikutnya bahwa di Indonesia dibedakan atas dua rumpun bahasa besar, 

yaitu bahasa Austronesia dan bahasa non-Austronesia. 

 Pembedaan dua rumpun bahasa besar di Indonesia tersebut sangat riskan bagi 

keberadaan dan kekayaan bahasa dan budaya daerah di Indonesia.  Indonesia menganut 

falsafah Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.  Kecerdasan 

intelektual para pendahulu kita perlu diacungi jempol. Mereka tahu betul akan 

keanekaragaman bahasa dan budaya daerah di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai 
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Merauke serta mulai Miangas hingga pulau Rote. Melalui wahana Kongres Bahasa Indonesia 

X  ini dan dimulainya acara juga bertepatan dengan 28 Oktober sebagai hari bersejarah, yaitu 

Sumpah Pemuda. Perkenankan melalui tulisan ini sebagai perwakilan generasi muda, izinkan 

saya  mendobrak dikotomi pembedaan dua rumpun bahasa besar di Indonesia tersebut dengan 

tulisan ringkas tentang sistem bilangan tiga bahasa daerah di Kabupaten Fak-Fak, Papua 

Barat. 

 Sekedar mengingatkan kembali pada para budiman, 85 (delapan puluh lima tahun) 

lalu para pemuda Indonesia mentasbihkan bahasa daerah di kawasan Sumatera, yaitu Melayu 

menjadi bahasa Indonesia. Pendeklarasian bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan 

Indonesia tersebut bukan datang tanpa alasan ilmiah yang jelas. Ribuan tahun yang lalu, 

tepatnya sekitar abad 6—7 M di sekitar Bukit Siguntang tepatnya Palembang ditemukan 

prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kebon Kopi disebut-sebut berbahasa Melayu Kuno. 

Bukti-bukti prasejarah tersebut berkaitan erat dengan fakta sejarah bahwa di sekitar Bukit 

Siguntang, yaitu pinggiran Kota Palembang merupakan cikal bakal kerajaan Melayu terbesar 

di Nusantara yang kekuasaannya sampai semenanjung Malaka, yaitu kerajaan Sriwijaya. 

Fakta prasejarah dan sejarah tersebut menjadi bukti tersahih bahwa bahasa Melayu yang 

ditasbihkan menjadi bahasa Indonesia dan sejak dulu menjadi lingua franca merupakan 

bahasa daerah asli milik bangsa Indonesia, yaitu dari dahulu hingga sekarang. Bahkan 

menurut Vik�r (1990) bukti vokal tertua dalam bahasa Melayu, yaitu vokal /a/ ditemukan 

dalam bahasa Melayu Sriwijaya yang tersurat dalam ketiga prasasti tersebut melalui contoh 

lai ‘lain’, s~amvau ‘sejenis perahu’, dan h~anau ‘pohon enau’ (Casparis, 1956: 21—24). 

 Bukti-bukti  tersahih bahwa bahasa Melayu cikal bakalnya berasal dari Melayu 

Sriwijaya didukung oleh Tadmor (2006) yang menjelaskan bahwa bahasa bahasa daerah di 

Borneo yang dianggap sebagai tanah asal bahasa Melayu berbeda secara signifikan dengan 

bahasa Melayu Sriwijaya. Bahkan Endardi (2013) menemukan bukti terbaru bahwa bahasa 

daerah sekitar Palembang, Pagar Alam, Kayu Agung, Besemah, Semende berciri vokal /a/. 

Bukti tersebut juga ditemukan di Bengkulu serta Pagaruyung di Sumatera Barat yang dalam 

catatan sejarah merupakan kedatuan kecil di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. 

 Catatan sejarah tentang bahasa Melayu tersebut bukan bermaksud mengarahkan 

tulisan ini tentang kajian Melayu.  Namun, sistem bilangan dalam bahasa Arguni, Irarutu, dan 

Kalamang di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat merupakan bukti kearifan lokal yang memiliki 

ciri-ciri kemelayuan yang tidak dapat dibedakan dengan bahasa Melayu. Bahkan hampir 

sebagian besar penutur bahasa daerah di Papua, baik yang berada di pesisir pantai sampai 
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pedalaman pegunungan menguasi betul bahasa Indonesia yang cikal bakalnya dari bahasa 

Melayu juga. 

 

Kajian Sistem Bilangan 

 Menurut kesepakatan para ahli linguistik komparatif berpendapat bahwa sistem 

bilangan dalam kajian kebahasaan masuk kategori kosa-kata budaya dasar. Kosa kata budaya 

dasar dalam daftar Swadesh merupakan kosa-kata yang tidak mudah berubah dalam kelipatan 

20.000-an tahun.  Kajian bahasa dan sistem bilangan merupakan dua sisi kajian yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Hal tersebut sangat beralasan karena bahasa merupakan pola 

pikir dasar manusia untuk menyampaikan gagasan, baik lisan maupun tulisan. Mengenai 

sistem bilangan sendiri merupakan pola dasar berpikir logis yang disampaikan dengan 

menggunakan bahasa tertentu dan berdasarkan kesepakatan bersama. 

 Sistem bilangan berhubungan juga dengan logika berpikir dasar manusia. Falsafah 

sistem bilangan dan bahasa menurut ahli eksata merupakan satu rumpun ilmu yang lebih 

mengandalkan nalar serta logika berpikir secara logis dan empiris. Sistem Bilangan dalam 

Bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat: Sebuah 

Bukti Kearifan Lokal  memiliki ciri khusus yang tak berbeda jauh dengan bahasa-bahasa 

daerah di kawasan Indonesia bagian barat seperti halnya bahasa Melayu. 

 Masyarakat penutur bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang  Kabupaten Fak-Fak 

tinggal di sekitar pantai dan pinggiran sungai. Penutur bahasa tersebut terlihat cerdas dalam 

penggunaan bahasa Indonesia dan pola pemakaian sistem bilangannya. Ciri-ciri masyarakat 

pinggiran pantai di Papua kebanyakan mengenal betul pola penggunaan bahasa Indonesia dan 

gaya bahasanya pun berciri khas Melayu. Jadi, menurut pengamatan sekilas para penutur 

bahasa Papua pada umumnya dan khususnya Arguni, Irarutu, dan Kalamang tidak berbeda 

dengan para penutur bahasa Melayu di kawasan Indonesia bagian barat. 

 Kecerdasan pola berpikir para penutur ketiga bahasa tersebut dibuktikan oleh mereka 

dengan mengenal sistem bilangan hingga ribuan bahkan jutaan.  Sistem bilangan masyarakat 

penutur bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang di Kabupaten Fak-Fak  dikenal lugas sesuai 

dengan keramahan sifat serta perangai penuturnya. Keramahan dan kesantunan tersebut tidak 

berbeda dengan ciri kemelayuan para penutur bahasa Indonesia pada umumnya. Jadi, pada 

prinsipnya para penutur bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang di Kabupaten Fak-Fak, Papua 

Barat mewakili masayarakat penutur bahasa Papua pada umumnya yang memiliki ciri 

kemelayuan yang sangat kentara. Berikut gambaran singkat sistem bilangan yang dimiliki 
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penutur  bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat secara 

acak. 

 

Tabel 1 Sistem Bilangan Bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang 

No Gloss Arguni Irarutu Kalamang 

1. satu siya esu kOOn 

2. dua ru rifO Eir 

3. tiga fOOr turO karu�O? 

4. empat fat GgiGg|te kansu�Or 

5. lima rim f|rantifinde aap 

6. enam anem frand|finde fresO raman 

7. tujuh nambatu franfinde treturO raman daliG 

8. delapan nafu frand|finde 

tr|GgiGgate 

iriye 

9. sembilan nafuwa franfinde 

risiGg|Gg|te 
kuniG gOniye 

10. sepuluh sambure frandru putkOn 

11. duapuluh si ~nOm fiya matut|ni purir 

12. tigapuluh saleg tawOr matut|ni turO put karu�Ok 

13. empatpuluh saleg fat matut|ni rifO put kan su�Or 

14. limapuluh saleg rim matut|ni risi 

frandu 

pu rap 

15. enampuluh saleg anem matut|ni tOrO put raman 

16. tujuhpuluh saleg nambatu matut|ni risi turO 

risi frandru 

put rumandalig 

17. delapanpuluh saleg nafu matut|ni risi 

frand|finde 

triGg|gite 

put iriye 

18. sembilanpuluh saleg nafuwa matut|ni risi put kaniGgOniye 
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frandu 

19. seratus ratifa ratuesO reyit  kOn 

20. seribu ripifa rimbuesO ripiyOn 

 

 Keduapuluh berian sistem bilangan bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang di 

Kabupaten Fak-Fak tersebut menunjukkan betapa pola pikir masyarakat tutur ketiga bahasa 

dalam menerapkan sistem bilangan  tidak berbeda dengan ciri bahasa melayu-polinesia 

(Austronesia). Sistem bilangan satu sampai dengan sepuluh pada ketiga bahasa memiliki ciri-

ciri konsep hukum logis di mana konsep bilangan pokok menjadi unsur utama.  Seperti berian 

satu bahasa Arguni diwujudkan dengan leksikon siya, bahasa Irarutu esu, dan bahasa 

Kalamang kOOn. Ketiga bahasa tersebut menerapkan konsep yang sama, yaitu menekankan 

sistem bilangan pokok dengan menggunakan morfem tunggal. Berian ketiga bahasa 

kelihatannya berbeda tetapi apabila ditinjau secara komparatif memiliki hubungan 

kekerabatan yang sangat erat. Hal tersebut dapat dirunut dari proses perubahan vokal tertua 

dimiliki bahasa Arguni, yaitu /a/ > /u/ pada bahasa Irarutu > /O/ pada bahasa Kalamang. 

 Sistem bilangan dua bahasa Arguni mengenalkan dengan leksikon ru, bahasa Irarutu 

rifO, dan bahasa Kalamang dengan leksikon Eir. Berian bilangan dua pada ketiga bahasa 

dapat dirunut hubungan kekerabatannya melalui proses perubahan vokal /u/ bahasa Arguni > 

/i/ pada bahasa Irarutu dan bahasa Kalamang. Hubungan kekerabatan bahasa Kalamang 

dengan kedua bahasa lainnya juga terjadi proses perubahan secara sporadis disebut metatesis, 

yaitu dari ru > rifO > Eir. 

 Sistem bilangan tiga bahasa Arguni memiliki pola leksikon fOOr, bahasa Irarutu turO, 

dan bahasa Kalamang dengan leksikon karu�O?.  Berian bilangan tiga pada ketiga bahasa 

dapat dirunut hubungan kekerabatannya melalui proses perubahan bunyi vokal pada posisi 

ultima tertutup dan terbuka dengan konsisten mempertahankan fonem vokal /O/. 

 Sistem bilangan empat bahasa Arguni menggunakan pola leksikon fat, bahasa Irarutu 

GgiGg|te, dan bahasa Kalamang memiliki leksikon kansu�Or. Apabila ditinjau dari berian 

bilangan empat pada ketiga bahasa memiliki berian berbeda tetapi jika dirunut dari sistem 

penekanan unsur bilangan pokok maka ketiganya menggunakan pola morfem tunggal yang 

sama. 

 Sistem bilangan lima bahasa Arguni memiliki pola leksikon rim, bahasa Irarutu  

f|rantifinde, dan bahasa Kalamang digunakan pola leksikon aap. Apabila ditinjau dari berian 
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bilangan lima pada ketiga bahasa memiliki berian berbeda tetapi jika dirunut dari sistem 

penekanan unsur bilangan pokok maka ketiganya menggunakan pola morfem tunggal yang 

sama. 

 Pola bilangan enam bahasa Arguni menggunakan sistem leksikon anem, bahasa 

Irarutu frand|finde fresO, dan bahasa Kalamang memiliki sistem leksikon raman. Bahasa 

Arguni dan bahasa Kalamang sama-sama menggunakan pola morfem tunggal dalam 

penerapan sistem bilangan enam sedangkan bahasa Irarutu menggunakan pola polimorfemik. 

Namun, apabila ditinjau dari berian bilangan enam pada ketiga bahasa memiliki berian 

berbeda tetapi jika dirunut dari sistem penekanan unsur bilangan pokok maka ketiganya 

menggunakan pola morfem tunggal yang sama. 

 Mengamati, mencermati, dan menganalis sistem bilangan bahasa Arguni, Irarutu, dan 

Kalamang di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat setakat ini belum ada tulisan mendetail selain 

tulisan Mahsun (2010) kaitannya tulisan dengan genolinguistik untuk bahasa daerah di Papua. 

Tampaknya, kajian ini begitu membosankan dan kurang menarik. Namun, layaknya sebuah 

tulisan pendobrak dan perintis menuju kesamaan konsep serta melawan arus pola pemikiran 

terdahulu yang terkadang menyesatkan dan cenderung mengarah disintegrasi bangsa. Sistem 

bilangan bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang di Kabupaten Fak-Fak  memberikan arah 

yang jelas bahwa bahasa daerah di Papua dan Papua Barat  memiliki pola yang logis dengan 

sistem bahasa Melayu di kawasan Indonesia bagian barat. Pola kesamaan kemelayuan 

sebagai cikal bakal bahasa Indonesia itulah yang wajib kita sosialisasikan kepada khalayak 

saudara-saudara kita di bumi Papua bahwa mereka satu rumpun dengan bahasa Melayu 

Indonesia bagian barat. 

 Konsep dikotomi pembedaan dua rumpun bahasa besar di Indonesia, yaitu 

Austronesia dan non-Austronesia melalui momentum 28 Oktober ini sudah selayaknya 

terpatahkan dengan bukti-bukti ilmiah yang jelas dari para pemikir muda Indonesia. Konsep 

pola pikir yang cerdas dan brilian perlu didukung berbagai pihak ternyata dibalik hiruk pikuk 

dan carut marut bangsa Indonesia ini masih ada sekumpulan anak muda yang tertantang 

untuk mematahkan arus angin barat yang menyesatkan. Bangkit Indonesia, bangkit bumi 

pertiwi seperti semangat para pemuda delapan puluh lima tahun yang lalu bersemangat 

mempersembahkan secercah harapan demi negeri tercinta. Bangkit Papua, bangkit Indonesia, 

dan bangkit semua elemen bangsa bahwa kita adalah bangsa yang besar dan tidak perlu 

minder di percaturan era global seperti sekarang. 
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 Berikutnya, sistem bilangan tujuh bahasa Arguni memiliki pola leksikon 

polimorfemik, yaitu nambatu, konsep tersebut sangat kental dengan ciri kemelayuan 

Indonesia berasal dari gabungan dua morfem tunggal enam ditambah satu.  Bahasa Irarutu 

juga menggunakan pola leksikon polimorfemik, yaitu  franfinde treturO berasal dari 

gabungan dua morfem tunggal  franfinde (lima) dan treturO (ditambah tiga kurang satu atau 

sama dengan ditambah dua).  Bahasa Kalamang juga memiliki pola leksikon polimorfemik, 

yaitu raman daliG terjadi dari dua morfem tunggal raman (enam) dan daliG  (ditambah satu). 

 Sistem bilangan delapan bahasa Arguni menggunakan pola leksikon morfem tunggal, 

yaitu nafu. Bahasa Irarutu menggunakan pola leksikon polimorfemik, yaitu frand|finde 

tr|GgiGgate  berasal dari gabungan dua morfem tunggal frand|finde (lima) dan tr|GgiGgate  

(ditambah empat kurang satu atau juga ditambah tiga). Bahasa Kalamang menggunakan pola 

leksikon morfem tunggal, yaitu iriye. 

 Sistem bilangan sembilan bahasa Arguni memiliki pola leksikon polimorfemik, yaitu 

nafuwa, konsep ini juga sangat kentara dengan ciri kemelayuan Indonesia berasal dari 

gabungan dua morfem tunggal nafu (delapan) dan wa (ditambah satu). Sistem bilangan 

sembilan bahasa Irarutu juga menggunakan pola leksikon polimorfemik juga, yaitu franfinde 

risiGg|Gg|te  berasal dari gabungan dua morfem tunggal franfinde (lima) dan risiGg|Gg|te  

(ditambah empat).  Sistem bilangan sembilan bahasa Kalamang juga menggunakan pola 

leksikon polimorfemik juga, yaitu kuniG gOniye berasal dari gabungan dua morfem tunggal 

kuniG (lima) dan gOniye (ditambah empat). 

 Sistem bilangan sepuluh bahasa Arguni memiliki pola leksikon morfem tunggal, yaitu 

sambure dan bila dirunut pola asalnya memiliki kesamaan dengan ciri kemelayuan Indonesia 

sambure dan sepuluh. Bahasa Irarutu juga memiliki konsep bilangan sepuluh dengan pola 

mofem tunggal, yaitu frandru. Begitu pula, bahasa Kalamang memiliki konsep bilangan 

sepuluh dengan pola morfem tunggal juga, yaitu putkOn. 

 Gambaran singkat tentang sistem bilangan bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang 

membuktikan pada para pemerhati bahasa daerah di Papua, khususnya di Kabupaten Fak-

Fak, Papua Barat bahwa ciri kemelayuan Indonesia sangat kental pada ketiga bahasa tersebut. 

Jadi, pada prinsipnya bukti-bukti tersebut setidaknya dapat memperbahurui dikotomi bahwa 

bahasa-bahasa daerah di Papua  tidak berciri non-Austronesia tetapi justru sangat 

membuktikan ciri khas bahasa Austronesia. 
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 Bukti-bukti tersebut sudah selayaknya ditampilkan pada perhelatan nasional dan 

internasional bahwa bahasa daerah di Papua, Papua Barat, Fak-Fak, dan ketiga bahasa yang 

dibahas merupakan bagian dari puncak-puncak budaya melayu Indonesia yang wajib 

dimasukkan dalam kosa-kata bahasa Indonesia. Hal tesebut mempunyai maksud agar 

saudara-saudara kita  di Papua tanpa kecuali merasa memiliki bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pemersatu bangsa. 

 

Bukti Kearifan Lokal 

 Gayut dengan pokok bahasan sistem bilangan bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang 

di Kabupaten Fak-Fak  menjadi bukti bagi bangsa Indonesia bahwa ketiga bahasa tersebut 

memiliki kearifan lokal yang logis dan cerdas. Kecerdasan intelektual masyarakat penutur 

ketiga bahasa ditunjukkan dengan pola penggunaan sistem bilangan yang logis, lugas, dan 

tidak berbelit-belit. 

 Bukti kearifan lokal tersebut setidaknya menjadi pemicu saudara-saudara kita di bumi 

Papua bahwa mereka adalah satu rumpun bahasa dengan bahasa-bahasa daerah di Indonesia 

kawasan barat, yaitu melayu Indonesia. Bukti kearifan lokal tersebut menjadi bukti terbaru 

bahwa dengan tulisan singkat tentang sistem bilangan bahasa Arguni, Irarutu, dan Kalamang 

memperbaharui dikotomi pembedaan bahasa-bahasa di Papua menjadi dua, yaitu Austronesia 

dan non-Austronesia. Setidaknya, bukti analisis sistem bilangan ketiga bahasa di Kabupaten 

Fak-Fak  memperbaharui teori terdahulu bahwa bahasa-bahasa daerah di Papua yang 

memiliki ciri khas kemelayuan Indonesia sangat meyakinkan masuk rumpun Austronesia 

bukan non-Austronesia. 

 Bukti kearifan lokal yang ditunjukkan dengan sistem bilangan dalam ketiga bahasa 

tersebut menjadi alat pemersatu semangat bahwa kita adalah satu Indonesia. Semaangat 

Bhineka Tunggal Ika wajib dimunculkan kembali agar isu-isu disintegrasi bangsa dapat 

dipangkas habis sampai ke akar-akarnya. Semangat kearifan lokal yang beraneka ragam 

mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan Miangas hingga Pulau Rote hanya dapat 

disatukan dengan satu tekad bahwa mereka memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia 

yang nota bene berasal dari Melayu Sriwijaya.  

 

Penutup 

 Tulisan singkat mengenai, “Sistem Bilangan dalam Bahasa Arguni, Irarutu, dan 

Kalamang di Kabupaten Fak-Fak: Sebuah Bukti Kearifan Lokal ini merupakan bentuk 

kepedulian pemuda terhadap keberadaan bangsa, bahasa, dan budaya Indonesia.  
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Keberagaman bahasa dan budaya Indonesia tidak boleh bangsa manapun mengganggu gugat 

keberadaannya. Semangat keanekaragaman, perbedaan bukan lantas dapat dibeda-bedakan 

tetapi justru menjadi penyemangat pemersatu bangsa, yaitu satu bangsa dan bahasa 

Indonesia. 

 Paparan ini bukanlah cerita masa lalu yang dipenuhi bunga-bunga kata yang penuh 

konotasi tetapi merupakan untaian kalimat berdasarkan fakta dan logika. Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak tahun 1992 telah melakukan kerja keras untuk 

mempersatukan bangsa dan bahasa Indonesia melalui program Pemetaan dan Kekerabatan 

Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia. Kajian terakhir  (2013) peta pengelompokan bahasa-

bahasa daerah di Indonesia untuk sementara telah ditetapkan bahwa jumlah bahasa daerah di 

Indonesia adalah 557 bahasa. Kerja keras ini akan dipersembahkan pada seluruh bangsa 

Indonesia. Pada prinsipnya kita menganut falsafah Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-

beda tetap satu jua. Kemelayuan Indonesia  sebagai cikal bakal bahasa Indonesia wajib kita 

pustuskan hak paten milik bangsa Indonesia.  
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INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA SEBAGAI UPAYA  

PEMARTABATAN BANGSA 

Oleh: 

Moh. Muzakka Mussaif1 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro 

 

Abstrak 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa terbesar di Asia Tenggara. Sebab jumlahi penuturnya  
berjumlah kurang lebih 240 juta orang. Jumlah itu akan semakin bertambah banyak, jika 
Bahasa Indonesia dikembalikan kepada subrumpun bahasa asalnya, Melayu; sebab bahasa itu 
tidak hanya didukung oleh warga negara Indonesia saja, tetapi juga warga Malaysia, 
Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Timor Leste. Di samping jumlah 
penuturnya yang cukup banyak, Bahasa dan budaya Indonesia juga sangat diminati oleh 
berbagai bangsa di dunia sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal itu terbukti dari banyaknya 
peneliti asing, terutama peneliti Belanda, Inggris, Swiss, Prancis, dan Jerman, yang mengkaji 
bahasa dan budaya Indonesia (Nusantara). Data lain yang memperkuat posisi Bahasa 
Indonesia adalah berdirinya berbagai fakultas studi ketimuran, kajian Asia Tenggara, dan 
pusat studi Indonesia di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Di samping itu, berdasarkan 
data Biro Perencanaan dan Kerja-Sama Luar Negeri (BPKLN) Depdiknas 2012, tercatat 
kurang lebih 80 negara terlibat dalam pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia melalui 
program Darmasiswa RI. Potensi yang besar itu kian menguat dengan disepakatinya 
penggunaan bahasa khusus Asia Tenggara, yang mengarah pada bahasa Indonesia. Data 
tersebut merupakan modal yang cukup besar untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi 
bahasa internasional. Potensi tersebut harus dijadikan modal utama pemerintah dalam rangka 
menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sebagaimana yang diamanatkan 
Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009. Penyebarluasan bahasa Indonesia ke dunia 
internasional itulah di samping merupakan soft power Indonesia sekaligus merupakan upaya 
pemartabatan bangsa Indonesia sebagai warga dunia. 

Kata Kunci: Intenasionalisasi, bahasa, Indonesia, pemartabatan, bangsa 
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1. Pendahuluan 

Kedudukan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

sangat kuat karena bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa nasional sekaligus 

sebagai bahasa negara. Posisi sebagai bahas nasional atau bahasa persatuan ini 

diikrarkan dengan tegas  dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan 

bahwa putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. 

Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terlihat pada pasal 36 

UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi 

negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara itu, bahasa 

Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun, fungsi-fungsi itu saling 

menguatkan dan memperkokoh kedudukan bahasa Indonesia dalam NKRI 

 Sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, 

kebanggaan nasional, sarana pemersatu bangsa, serta sarana komunikasi antarbudaya 

dan antar daerah. Adapun dalam kedudukannya sebaga bahasa negara, bahasa 

Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, 

komunikasi tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan nasional, dan alat 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Fungsi-fungsi bahasa tersebut 

ditegaskan lagi secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Tahun 

2009, pada Bab III tentang Bahasa Negara, mulai pasal 25 hingga pasal 40 yang berisi 

kewajiban-kewajiban  menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kepentingan 

baik komunikasi lisan maupun tulis di berbagai tempat dan kesempatan yang harus 

dilakukan oleh setiap warga negara RI dalam kehidupan sehari-hari mulai dari 

penggunaan bahasa sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, komunikasi resmi di 

lingkungan kerja pemerintah dan swasta, penulisan karya ilmiah, papan informasi, 

spanduk, iklan hingga informasi di media massa (lihat UU RI No.24/2009,  hal.13-

16). 

 Dalam meningkatkan peran dan fungsinya yang lebih luas, bahasa Indonesia 

sebenarnya mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai bahasa internasional karena 

bahasa Indonesia dituturkan oleh hampir seperempat milyar orang Indonesia. Di 

samping itu, meskipun negeri ini bukan termasuk negara maju dari sisi ipteks, negeri 

ini punya kekayaan etnis, bahasa daerah, tradisi, seni dan budaya, kekayaan sumber 
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daya alam, keindahan panorama alam, dan lain-lain yang dapat menarik perhatian 

warga dunia untuk datang ke Indonesia untuk berwisata, meneliti, berinvestasi 

sekaligus belajar tentang bahasa dan kebudayaan Indonesia. 

 Sebenarnya wacana untuk mengupayakan peran dan fungsi bahasa Indonesia 

menjadi bahasa internasional sudah lama “digunjingkan” oleh pemerhati bahasa dan 

pengelola program BIPA di berbagai PTN/PTS  yang menangani langsung program 

pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Mengapa wacana itu sering 

“digunjingkan”? sebab dari waktu ke waktu peminatnya semakin meningkat bahkan 

melonjak drastis. Wacana internasionalisasi bahasa Indonesia juga pernah saya 

lontarkan dalam sebuah tulisan dimuat di kolom Wacana Nasional Harian Suara 

Merdeka yang berjudul “Internasionalisasi Bahasa Indonesia”. Tulisan pendek saya 

itu ternyata disambut positif bahkan diunduh oleh berbagai kalangan, baik tingkat 

kementrian (Kemenag RI dan Kemdikbud RI), lembaga bahasa, berbagai laman 

lembaga negeri-swasta, maupun laman pribadi pakar bahasa dan pemerhati bahasa. 

Dari tulisan itu, banyak bermunculan tulisan-tulisan lain terkait dengan wacana 

internasionalisasi bahasa Indonesia. 

 Kini peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia tidak lagi menjadi sebuah 

wacana yang “digunjingkan”, tetapi kewajiban yang harus dilakukan oleh berbagai 

pihak terutama pemerintah sebab amanat dan tugas itu sudah ditetapkan dengan 

Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 pada bab III, bagian keempat, pasal 44 ayat 1, 

2, dan 3. Untuk lebih jelasnya perhatikan kutipan berikut ini.  

(1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional 
secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. 

(2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi 
bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (UURI No.24/2009 hal 17). 
 

 Dari kutipan pasal dan ayat di atas cukup jelas bahwa internasionalisasi bahasa 

Indonesia harus dilaksanakan pemerintah secara bertahap, sistematis, dan 

berkelanjutan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Koordinator 

pelaksanaan internasionalisasi bahasa Indonesia adalah lembaga kebahasaan, yakni 

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Badan Bahasa) Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
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  Terkait dengan ketetapan Undang-Undang RI yang menugaskan Badan 

Bahasa untuk mengkoordinasi peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa 

internasional, penulis melalui tulisan pendek ini mencoba melakukan analisis 

mendalam terhadap kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 

(opportunity), dan ancaman (threat) terhadap bahasa Indonesia bila ditingkatkan 

fungsinya menjadi bahasa internasional. Analisis mendalam seperti di atas lazim 

disebut analisis SWOT atau SWOT Analysis. Uraian singkat terkait dengan analisis 

SWOT akan diuraikan pada subbagian di bawah ini. 

 

2. Analisis SWOT 

Sebenarnya analisis SWOT ini pada mulanya dipakai pada bidang ekonomi dan bisnis. 

Analisis ini selalu dipakai sebagai langkah awal manajemen perusahaan dalam rangka 

mengembangkan bisnisnya khususnya dalam merumuskan dan menentukan strategi-

strategi tertentu dalam suatu perencanaan. Analisis ini sebenarnya merupakan analisis 

faktor internal dan eksternal suatu lembaga. Analisis faktor internal berusaha 

menemukan kekuatan dan kelemahan dari sebuah perencanaan perusahaan. Bila dari 

analisis internal itu kekuatannya sangat menonjol maka bagaimana dengan 

kelemahannya? Bila dari perhitungan itu menguntungkan, maka perencanaan lembaga 

akan berjalan baik ke depan. Adapun analisis faktor eksternal berusaha menemukan 

peluang dan ancaman dari sebuah perencanaan. Bila peluangnya sangat besar dan 

ancamannya sedikit maka rencana lembaga akan berjalan dengan baik di kemudian 

hari (bdk. "http://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-analisisswot.html) 

  Dalam mengupayakan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, 

tentu harus dianalisis terlebih dahulu secara mendalam faktor internal dan faktor 

eksternalnya. Bagaimana kekuatan-kelemahannya dan bagaimana pula peluang-

ancamannya. Bila kekuatannya sangat tinggi dan peluangnya cukup besar maka  

perencanaan itu akan dapat dicapai ke depan. Sebaliknya, bila kelemahannya sangat 

besar dan ancamannya juga besar maka perencanaan itu tidak akan tercapai dengan 

baik. Dengan memanfaatkan analisis SWOT ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada pemerintah dalam membuat perencanaan strategis untuk meningkatkan 

fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.  

  Analisis SWOT terhadap internasionalisasi bahasa Indonesia ini selalu saya 

diskusikan dengan mahasiswa di kelas pada pertemuan awal dalam kuliah Bahasa 
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Indonesia di berbagai fakultas di UNDIP dan beberapa fakultas di beberapa PTS di 

Kota Semarang sejak tahun 2007. Hal-hal penting yang saya temukan dari berbagai 

diskusi kelas dan tulisan saya yang dipublikasikan Harian Suara Merdeka 28 Maret 

2008 akan banyak diambil dalam makalah ini ditambah beberapa data-data terbaru 

yang saya temukan dari berbagai sumber. 

 

2.1 Kekuatan (Strength)  

Bahasa Indonesia merupakan bahasa terbesar di Asia Tenggara. Hal itu ditinjau 

dari segi penuturnya yang berjumlah lebih dari 240 juta orang. Jumlah itu akan 

semakin bertambah banyak, jika BI dikembalikan kepada subrumpun bahasa asalnya, 

Melayu; sebab bahasa tersebut tidak hanya didukung oleh warga negara Indonesia 

saja, tetapi juga warga Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand 

(selatan), dan Timor Leste. 

Di samping jumlah penuturnya yang cukup banyak, bahasa dan budaya 

Indonesia juga sangat diminati oleh berbagai bangsa di dunia sejak sebelum Indonesia 

merdeka. Hal itu terbukti dari banyaknya peneliti asing, terutama peneliti Belanda, 

Inggris, Swiss, Prancis, dan Jerman, yang mengkaji bahasa dan budaya Indonesia 

(Nusantara) (Teeuw, 1984). Sekarang ini  minat peneliti dan pakar budaya 

mancanegara terhadap keragaman bahasa dan budaya serta keanekaragaman 

sumberdaya hati makin bertambah banyak dan tidak terbatas pada beberapa negara 

saja, tetapi bisa jadi dengan komunikasi global ini beberapa pemerhati dari seluruh 

negara di dunia ini mengenali dan mengkaji bahasa dan budaya Indonesia. 

Data lain yang memperkuat posisi BI adalah berdirinya berbagai fakultas studi 

ketimuran (faculty of oriental studies), kajian Asia Tenggara (South-East Asian 

Studies), dan pusat studi Indonesia (Indonesian studies) di berbagai perguruan tinggi 

di luar negeri. Berdasarkan jelajah internet dari berbagai sumber diinformasikan 

bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri makin meningkat, yakni 

diajarkan di berbagai perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, dan lembaga-lembaga 

kursus. Jumlah pasti lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri 

memang belum tercatat dan terdata dengan baik. Jumlahnya belum tercatat pasti yang 

jelas jumlahnya ratusan tempat, tetapi bisa jadi sekarang jumlahnya sudah mencapai  

angka ribuan tempat.  
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 Ratusan atau ribuan lembaga kajian Indonesia tersebut tidak terlepas dari 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga di 

negaranya, baik yang melibatkan maupun tidak melibatkan pengajar Indonesia 

sebagai penutur asli (native speaker) sebab penguasaan Bahasa Indonesia menjadi 

tujuan utama lembaga penyelenggara.  Dengan banyaknya pembelajaran Bahasa 

Indonesia di luar negeri, maka posisi tawar Bahasa Indonesia menjadi meningkat 

karena bahasa itu dikenal dan dikuasai oleh penutur asing sehingga ke depan 

berpotensi menjadi bahasa internasional 

 Di samping itu,  berdasarkan data Biro Perencanaan dan Kerja-Sama Luar 

Negeri (BPKLN) Kemendikbud 2012, tercatat kurang lebih 80 negara terlibat dalam 

pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia melalui program Darmasiswa RI 

(Indonesian Scholarship Program).  Berdasarkan sebaran data BPKLN tersebut, juga 

tercatat bahwa jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang terlibat dalam 

penyelenggarakan pembelajaran BIPA tidak kurang dari 50 lembaga yaitu PTN dan 

PTS. Tingginya minat orang asing belajar bahasa dan budaya Indonesia, serta 

meningkatnya jumlah lembaga kursus dari dalam dan luar negeri ini menjadi modal 

besar bagi pemerintah dalam rangka internasionalisasi bahasa Indonesia. 

 Hal lain yang mendukung kekuatan bahasa Indonesia adalah popularitas 

bahasa Indonesia di  dunia maya dan kekayaan etnis, seni budaya, keindahan alam dan 

kekayaan sumberdaya hayati. Ada tiga bahasa Asia yang popular di dunia maya yaitu 

bahasa Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Bahasa Mandarin kini sudah menjadi bahasa 

internasional (sudah diakui PBB), bahasa Jepang sangat sulit dipelajari karena dalam 

pembelajaran bahasanya  menggunakan huruf kenji, sedangkan bahasa Indonesia 

cukup mudah dipelajari oleh orang asing karena dalam pembelajarannya 

menggunakan huruf latin. Kemudahan bahasa Indonesia ini tentu saja akan menambah 

minat orang asing belajar bahasa Indonesia terlebih jika mereka ingin tinggal cukup 

lama di Indonesia untuk berinvestasi, berbisnis, atau melakukan berbagai penelitian 

terhadap potensi dan kekayaan Indonesia.  

 

2.2 Kelemahan (Weakness) 

 Di samping Bahasa Indonesia mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk 

menjadi bahasa internasional, tetapi di balik itu secara internal pemakaian bahasa 

Indonesia masih mengandung banyak kelemahan sebab pemakaian bahasa Indonesia 
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di dalam negeri sendiri belum optimal. Artinya, pemakaian bahasa Indonesia oleh 

bangsa sendiri belum optimal. Menurut catatan Robert Manurung, kelemahan bahasa 

Indonesia itu disebabkan oleh empat hal, yaitu penggunaan bahasa ibu (daerah) di 

berbagai suku bangsa tertentu masih sangat kuat, masyarakat lebih bangga 

menggunakan bahasa asing dan campuran (bahasa Indonesia dan bahasa asing), 

banyaknya tawaran promosi budaya dari negara asing, serta penutur bahasa Indonesia 

tidak memiliki rasa percaya diri dan peduli terhadap kelestarian bahasa nasionalnya 

sendiri  

  Sebenarnya, dari keempat hal itu persoalan masih kuatnya penggunaan bahasa 

ibu di kalangan etnis tertentu bukanlah masalah besar karena bahasa daerah itulah ke 

depan menjadi penguat Bahasa Indonesia. Begitu juga dengan banyaknya tawaran 

untuk belajar bahasa asing seperti bahasa Jepang, Korea, Mandarin, dan sebagainya 

bukanlah persoalan yang besar, sebab dengan dikuasainya bahasa asing oleh orang 

Indonesia maka akan meningkatkan kualitas bangsa Indonesia karena hal itu akan 

memudahkan komunikasi dan diplomasi bangsa Indonesia dengan bangsa lain.  

  Persoalan terberat adalah munculnya perasaan rendah diri dan malu 

menggunakan bahasa Indonesia di dalam dan di luar negeri sehingga mereka lebih 

percaya diri dengan berbicara dalam bahasa Inggris dan atau asing lainnya. Begitu 

juga bagi yang  penguasaan bahasa asingnya kurang bagus, untuk membuat lebih 

bergengsi atau agar kelihatan lebih intelektual mereka menggunakan bahasa campuran 

(Indonesia-asing). Bila persoalan rendah diri atau kurang percaya diri merasuk ke hati 

anak bangsa, maka orang asing pun akan menjadi malas belajar bahasa Indonesia 

sebab sang empunya bahasa sendiri kurang suka dan kurang menghargai bahasa 

Indonesia, tetapi lebih menyukai bahasa asing atau campuran.  

  Hal lain yang menjadi titik kelemahan internasionalisasi adalah keberadaan bahasa 

Indonesia di mata orang asing masih dikacaukan dengan bahasa Melayu atau masih 

dianggap sebagai bahasa Melayu. Pengacauan yang demikian itu bukan kesalahan 

mereka tetapi karena kebijakan pemerintah Indonesia terdahulu yang ikut 

menggerakkan proyek Melindo (Melayu-Indonesia).  Kondisi demikian menjadi lebih 

parah lagi ketika Malaysia mengklaim dirinya sebagai sebuah negara Melayu, 

sehingga bahasa Indonesia seolah-olah menjadi bagian dari bahasa Melayu dan atau 

bahasa Malaysia. 
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  Faktor di luar kebahasaan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan 

internasionalisasi bahasa Indonesia yaitu meskipun negeri ini memiliki kekayaan etnis 

sumberdaya alam, dan lain-lain, tetapi Indonesia bukanlah negara maju  dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, industri, dan teknik informatika. Kondisi ini tentu saja 

mengurangi minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia dan datang berkunjung 

ke Indonesia. 

 

 

2.1. Peluang (Opportunity) 

 Modal besar utama yang menjadikan peluang besar untuk meningkatkan fungsi 

bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah jumlah penutur bahasa 

Indonesia di dalam dan di luar negeri sangat banyak, minat belajar bahasa dan budaya 

Indonesia oleh orang asing semakin meningkat, diajarkannya bahasa Indonesia dari 

tingkat SD sampai perguruan tinggi di luar negeri, dibukanya pusat studi Indonesia 

dan kajian Indonesia di luar negeri yang kian meningkat, dan dipersiapkannya bahasa 

Indonesia menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara. Bertolak dari modal utama 

yang cukup besar itu, secara bertahap bahasa Indonesia memiliki peluang  menjadi 

bahasa internasional. Persoalannya adalah, maukah kita menangkap peluang besar itu, 

mampukah kita mempersiapkan dan menata strategi-strategi untuk menangkap 

peluang tersebut, dan pedulikah kita untuk mengangkat Bahasa Indonesia menjadi 

bahasa dunia.  

 

2.3 Ancaman (Threath) 

  Di samping bahasa Indonesia memiliki peluang yang cukup besar menjadi 

bahasa internasional, tentu saja bila internasionalsasi itu terwujud muncul ancaman-

ancaman bagi bahasa Indonesia sendiri. Ada beberapa hal penting yang akan 

mengancam bahasa dan bangsa Indonesia terkait internasionaliasi bahasa sekurang-

kurangnya dari banyak sumber dapat dirangkum menjadi tiga macam, yaitu 

mengancam orisinalitas bahasa Indonesia, menurunnya jiwa nasionalisme bangsa, dan 

menurunnya penguasaan bahasa Indonesia bagi orang Indonesia. 

  Ancaman terhadap orisinalitas bahasa Indonesia adalah kecenderungan yang 

tidak perlu dirisaukan sebab bahasa Indonesia di negeri sendiri juga mengalami proses 

itu. Bila kita telusuri lebih jauh munculnya bahasa Indonesia yang semula diangkat 
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dari bahasa Melayu, kini pun kalau kita bandingkan dengan bahasa Melayu Riau dan 

Melayu Deli sudah jauh berbeda. Kalau awalnya bahasa Melayu yang diangkat masih 

kuat pengaruh bahasa Arabnya, kini sudah mulai luntur karena bahasa Indonesia 

sekarang ini banyak dipengaruhi bahasa Inggrisnya, bahkan warna kemelayuannya 

semakin menipis seiring pengaruh bahasa Jawa dan daerah lain mewarnai bahasa 

Indonesia.  

  Yang menakutkan dari dampak internasionalisasi bahasa Indonesia adalah 

menurunnya jiwa nasionalisme dan makin rendahnya penguasaan bahasa Indonesia. 

Kedua hal itu akan muncul jika proses internasionalisasi bahasa tidak diperkuat 

dengan penanaman rasa nasionalisme dan pembinaan kebahasaan terhadap anak-anak 

bangsa. Oleh karena itu, dalam merencanakan internasionalisasi bahasa itu, seluruh 

komponen bangsa dilibatkan. Dengan menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap 

bahasa Indonesia, dan lebih bangga jika bahasa Indonesia dituturkan dan digunakan 

oleh berbagai bangsa lain, maka rasa nasionalisme akan terpupuk sebab anak bangsa 

menjadi lebih percaya diri dengan meningkatnya kedudukan bahasa nasionalnya  

menjadi bahasa internasional. Munculnya rasa bangga itu tentu saja akan menjadi 

sangat ironis bila anak bangsa sebagai sang empunya bahasa tidak menguasai bahasa 

Indonesia.Oleh karena itu, pembinaan bahasa secara internal juga harus lebih 

digalakkan seiring dengan berjalannya proses internasionalisasi. 

 

3. Internasionalisasi Bahasa dan Pemartabatan Bangsa Indonesia 

 Hal yang paling mendasar untuk menangkap peluang internasionalisasi bahasa 

Indonesia adalah membangun komitmen internal, yakni komitmen pemerintah pusat 

dengan perangkat-perangkat yang berkait dan lembaga-lembaga yang dimilikinya. 

Komitmen tersebut harus diikuti visi, misi, dan tujuan internasionalisasi bahasa 

Indonesia dengan jelas. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan seluruh kedubes, 

atdikbud, dan konjennya serta Kemdikbud dengan BPKLN-nya, menjadi tangan 

panjang pemerintah RI untuk melakukan kerja sama dengan departemen pendidikan 

luar negeri, terutama dengan PTN/PTS di negara-negara lain.  Kemudian, 

perangkat-perangkat terkait seperti Kemdikbud dengan Dirjen Dikti, Badan Bahasa, 

dan semua PTN/PTS yang mempunyai program studi bahasa dan sastra Indonesia 

membuat strategi-strategi teknis yang berkaitan dengan sistem pembelajaran BIPA dari 

penjenjangan kurikulum, materi ajar, buku ajar, teknologi dan media pembelajaran, 
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sampai dengan tenaga pengajar yang terlatih. Strategi-strategi teknis tersebut menjadi 

modal utama sekaligus menjadikan pembelajaran BIPA lebih profesional. Bila 

komitmen itu terbangun, ”impian” untuk bisa mengantar BI menjadi bahasa 

internasional terbuka lebar.   

   Untuk menghasilkan peranti-peranti pembelajaran BI yang standar 

sebagaimana dimiliki oleh bahasa-bahasa dunia yang lain, bukanlah hal yang mudah 

dan sederhana, merlainkan butuh waktu yang panjang. Sebab, hal itu membutuhkan 

banyak tahapan, antara lain perencanaan, pengumpulan bahan, pengklasifikasian, 

penulisan, pe-review-an, pengujian, dan penyempurnaan.  

   Untuk memotong langkah panjang tersebut, sebenarnya bisa dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan sekaligus me-review semua sistem pembelajaran BIPA yang 

dimiliki PTN/PTS yang ada, serta melakukan benchmarking kurikulum lembaga-

lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri. Menurut saya, peranti-peranti pengajaran 

BIPA yang dimiliki lembaga dalam negeri maupun luar negeri berbeda-beda, bahkan 

tidak jelas ukuran penjenjangan kurikulum dan target yang dihasilkannya. Beberapa 

orang asing yang pernah belajar Bahasa Indonesia di negaranya, kemudian belajar di 

dua lembaga penyelenggara/kursus BI di Indonesia, mengaku merasa ”aneh” karena 

standar materi dan kurikulumnya berbeda. Kasus semacam itu merupakan tantangan 

besar bagi bangsa Indonesia, terutama para pemangku kepentingan (stakeholders) 

pembelajaran bahasa Indonesia.  

   Hal lain yang harus kita perhatikan berkaitan dengan tantangan itu adalah, 

jumlah orang asing yang melamar untuk belajar Bahasa Indonesia melalui program 

Darma Siswa RI dari tahun ke tahun bertambah banyak.  Karena makin bertambahnya 

jumlah peminat itu, maka kuota penerimaan pun harus ditambah oleh pemerintah. 

Mereka tertarik belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia, pasti dilandasi oleh 

keinginan dan harapan besar akan didapatkannya sesuatu, yakni penguasaan Bahasa 

Indonesia dan pengetahuan budaya Indonesia; sebab mereka berasumsi bahwa belajar 

Bahasa Indonesia pada ”sang empunya” pasti akan jauh lebih baik.   

   Kesiapan terhadap sistem dan komponen pembelajaran serta regulasi yang 

jelas tentu akan menunjukkan profesionalitas bangsa Indonesia. Profesionalitas bangsa 

itu menjadi salah satu indikator martabat bangsa. Semakin bangsa itu menunjukkan 

profesionalitasnya, bangsa itu kian bermartabat.  Salah satu upaya yang dapat 
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dilakukan dalam rangka pemartabatan bangsa Indonesia di dunia internasional itulah 

melalui internasionalisasi bahasa Indonesia. 

 

4. Simpulan 

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap 

peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu dapat 

disimpulkan bahwa amanat UU RI No.24 Tahun 2009 dapat dilakukan pemerintah 

secara bertahap karena meskipun mempunyai kekuatan dan peluang yang besar, tetapi 

kelemahan dan ancamannya juga cukup besar. Hal itu perlu komitmen bersama 

seluruh elemen bangsa. Meskipun yang dutugasi adalah lembaga kebahasaan yang 

berada di bawah Kemdikbud, tetapi proses ini akan melibatkan banyak kementrian 

lain seperti Kemlu, Kemdagri, Kemkominfo, Kembudpar dan perangkat-perangkat 

teknis di bawahnya. Di samping itu, untuk memenuhi program pembelajaran Bahasa 

Indonesia untuk penutur asing di dalam maupun luar negeri, Badan Bahasa harus 

menggandeng PTN/PTS untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran bahasa 

Indonesia yang antara lain berupa kurikulum dan silabus pembelajaran, modul 

pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sarana pembelajaran,  dan 

tenaga pengajar. 
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Abstrak 
 
Situasi kebahasaan saat ini seringkali kurang menguntungkan bagi bahasa 
daerah dan dialek “minoritas.”  Hadirnya dua bahasa B1dan B2 di dalam 
masyarakat dapat menjurus kepada bahasa apa yang dipakai di dalam suatu 
interaksi. Dalam hal ini, ranah bahasa dibagi dua, yaitu ranah Tinggi (T) dan 
ranah Rendah (R), dan tentunya pemilihan bahasa dikaitkan dengan tinggi 
dan rendahnya ranah. Tak dapat dipungkiri dalam situasi diglosik pada 
masyarakat Using cenderung menempatkan bahasa Using sebagai bahasa 
informal (low language) dihadapkan dengan bahasa Jawa ngoko, bahasa 
Jawa krama, dan bahasa Indonesia. Dalam makalah ini akan dipaparkan 
bagaimana situasi kompromistis bahasa Using dan bahasa Jawa Kulon yang 
berhadapan juga dengan bahasa Indonesia di Kabupaten Banyuwangi. 
Analisis tulisan meliputi alih kode dan campur kode dalam hal ini untuk 
melihat situasi pemakaian bahasa oleh masyarakat Using khususnya dan 
masyarakat Kabupaten Banyuwangi pada umumnya serta kaitannya dengan 
upaya pengembangan pemakai bahasa Using. Dengan situasi tersebut 
menunjukkan adanya situasi kompromistis yang dapat menguntungkan 
pembinaan dan pengembangan bahasa Using yang tentunya dapat meperkaya 
situasi tindak tutur di Indonesia. 
 
Kata Kunci: kompromistis, tindak tutur, bahasa Using, bahasa Jawa kulon, 
pemakaian bahasa 
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1.Pendahuluan 
 
Seperti yang telah dipaparkan dalam penelitian-penelitian kebahasaan tentang 
bahasa daerah di Indonesia, Indonesia memiliki khazanah linguistik yang luar 
biasa. Selain bahasa persatuan, bahasa Indonesia, negeri ini memiliki ratusan 
bahasa daerah yang memiliki kekhasan masing-masing yang masih tetap 
digunakan sebagai alat penghubung di antara para penuturnya. Kekhasan 
tersebut menjadi kebiasaan dengan menggunakan bahasa daerah sendiri di 
luar wilayah bahasa itu sehingga menujukkan dinamika linguistik masyarakat 
bahasa dan menyebabkan terciptanya beberapa bentuk masyarakat 
dwibahasa.  

Munculnya dwibahasa tersebut terdapat pola kedwibahasaan yang 
mampu menunjukkan kedudukan dan fungsi bahasa yang terdapat di dalam 
perbendaharaan kata berupa kata atau dialek yang dimiliki seseorang atau 
masyarakat tersebut. Dalam Bahren,dkk. (1998:1) di dalam masyarakat 
bahasa seperti itu terdapat ranah-ranah (domain) penggunaan bahasa yang 
menetapkan norma-norma penggunaan bahasa tertentu pada masing-masing 
ranah. Bahasa daerah cenderung menguasai ranah penggunaan bahasa yang 
ada pada masyarakat.  

Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu wilayah di Indonesia seperti 
halnya bahasa daerah di Banyuwangi. Bahasa daerah di Banyuwangi adalah 
bahasa Using atau dialek Using dihadapkan pada masyarakat bahasa yang 
hertogen serta memiliki dua pola yang menonjol yaitu, pola pertama, terjadi 
pemertahanan bahasa, sedangkan pola yang terakhir terdapat pergeseran 
bahasa.  

Pemertahanan terjadi karena masyarakat Using Banyuwangi masih 
menggunakan bahasa atau dialek Using dalam ranah-ranah penggunaan 
bahasa yang dikuasai oleh bahasa Using, sementara dalam hal pergeseran, 
masyarakat bahasa Using mulai meninggalkan bahasa yang digunakai dan 
beralih menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada wilayah  
pemukiman orang Using semakin lama semakin mengecil, dan jumlah 
desa yang bersikukuh mempertahankan adat-istiadat Using juga makin 
berkurang. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, tercatat tinggal 9 
kecamatan saja yang diduga  masih menjadi kantong kebudayaan Using. 
Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Banyuwangi, Giri, Glagah, Kabat, 
Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, dan Genteng (Sari, 1994:23). 

Hal itu tentunya terjadi karena persaingan bahasa. Sebelumnya 
dipaparkan, bahwa bahasa Using dihadapkan dengan bahasa Jawa Kulon dan 
bahasa Indonesia. Di dalam ranah ini bahasa Using dan bahasa Jawa disebut 
ranah Rendah (R). Untuk Ranah (R) bahasa Using dan bahasa Jawa dipakai 
dalam lingkungan rumah, keluarga dan persahabatan. Dari sini timbul 
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penilaian subjektif: ada bahasa yang lebih bergengsi daripada yang lain. 
Situasi ini dinamakan situasi diglosik karena menunjukkan bahwa bahasa 
Using dan bahasa Jawa sudah kalah bersaing, yaitu bahasa yang terdesak 
yang hanya dipakai dalam ranah keluarga. 

Meskipun begitu, hadirnya ranah Tinggi (T) yaitu bahasa Indonesia 
dan ranah (R), bahasa Using dan Jawa dalam masyarakat Banyuwangi dapat 
menjurus beberapa hal. Beberapa hal tersebut (1) terjadi komprimistis 
bahasa di antara ketiga bahasa itu. Artinya, warga Banyuwangi 
menggunakan bahasa ranah (T) atau ranah (R) secara bebas-preferensi. 
Menurut Gunarwan (2006:97) pemilihan bahasa ranah (T) dan ranah (R) 
semata-mata didasarkan kepada “dalil” sosiolinguistik, yaitu siapa berbicara 
kepada siapa, di mana, bilamana, tentang apa, dst., (2) Tidak dipungkiri 
bahwa bahasa Using dan bahasa Jawa serta bahasa Indonesia berpadu 
menjadi semacam “antarabahasa”, yang diawali oleh interferensi dari ranah 
tinggi (T) ketika warga Banyuwangi menggunakan bahasa ranah (R), atau 
sebaliknya. Hal ke (3) menyitir pendapan Gunarwan (2006:97) bahwa 
hadirnya ketiga bahasa itu, ‘lama-lama masyarakat mempunyai preferensi 
bahasa apa yang akan dipakai dalam suatu interaksi’.  
 Sehubungan dengan hal tersebut, makalah ini akan memaparkan 
bagaimana komprimistis bahasa Using dan bahasa Jawa di wilayah 
Banyuwangi sehingga menjadi salah satu kekayaan tindak tutur di 
Indonesia. Selain itu juga, akan dipaparkan beberapa data untuk memperkuat 
terjadinya komprimistis bahasa di Banyuwangi seperti bahasa Using yang 
memiliki hubungan dengan bahasa Jawa secara historis.   
 
2.Bahasa Using dan Tinjauan dari Kilasan Sejarah 

2.1 Etnosentrisme Bahasa Masyarakat Using Banyuwangi 

 Tidak dipungkiri, hingga saat ini masyarakat asli Using tidak pernah 
mau untuk dikatakan bahwa bahasa Using adalah dialek dari bahasa Jawa. 
Masyarakat Using menganggap bahwa bahasanya merupakan sebuah 
‘bahasa’ dan bukan ‘dialek’. Hal itu tidak terlepas dari pengalaman yang 
menyedihkan bagi masyarakat Using Banyuwangi yang memiliki trauma 
kalah perang yaitu Perang Puputan Bayu dan dihiananti oleh bangsanya 
sendiri yaitu Mataram dan Bali. Keadaan yang traumatis tersebut membuat 
masyarakat Banyuwangi menjadi ‘curiga’ terhadap orang asing di luar 
Banyuwangi. Hal itu juga pernah disampaikan oleh Hasan Ali (budayawan 
Banyuwangi) dalam makalah Kongres Bahasa Jawa di Semarang Tahun 
1991. 
 Hasan Ali mengatakan bahwa hal tersebut ‘mungkin sebagai sisa rasa 
“curiga” masyarakat Using terhadap “Wong Kulonan”, atau sikap 
fanatismennya yang berlebihan terhadap bahasanya sendiri’ (Ali,1991:225). 
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Sikap fanatis yang berlebihan tersebut mengakibatkan masyarakat 
Banyuwangi menjadi etnosentrisme terhadap bahasanya. Perlu diketahui 
etnosentrisme identik dengan egosentrisme, yaitu suatu sikap atau pandangan 
di mana nilai-nilai yang diperoleh dari latar belakang budaya seseorang 
diterapkan pada konteks budaya lainnya dimana berlaku nilai-nilai yang 
berbeda (Usman,2009:54). Tentunya, dengan etnosentrisme tersebut timbul 
emosi-emosi yang positif dan negatif. 
 Sayangnya, etnosentrisme yang dimiliki masyarakat Banyuwangi 
tersebut menumbuhkan kepercayaan bahwa kebudayaan sendiri (dalam hal 
ini bahasa Using) lebih tinggi dari kebudayaan lain (bahasa Jawa). Hal itu 
terjadi karena ada keterkaitan aspek sosial, budaya dan psikologis masyarakat 
Banyuwangi pada waktu itu.  
 Menanggapi etnosentrisme tersebut, Suripan Sadi Hutomo (dalam 
Ali,1991:225) ‘sikap semacam itu adalah wajar dan dalam kebahasaan dapat 
dipertanggungjawabkan. Sebab di dalam kita menilai sebuah bahasa ada dua 
pandangan yang kedua-duanya benar, yaitu pandangan etik dan pandangan 
emik.’ 
 Hutomo (dalam Ali,1991:225) pandangan etik dan emik terhadap 
bahasa Using sebenarnya adalah pandangan yang saling ‘isi’-mengisi’ dan 
bukan sama sekali bertentangan. Tinjauan etik lebih banyak bersifat teoretis, 
yang mungkin masih perlu diuji kebenarannya dan tinjauan emik adalah 
bersifat praktis, kesejarahan, dan kenyataan yang konkret. Dalam pandangan 
etnosentrisme dengan mengarah pada tinjauan emik, etnosentrisme 
masyarakat Using lebuh menjadi kekuatan emosional. Kekuatan emosional 
tersebut berguna untuk mempersatukan kelompok dan kekerabatan sesama 
anggota kelompok dan kekerabatan sesama anggota kelompok 
(Usman,2009:55). 
 Sikap etnosentrisme masyarakat Using terhadap bahasanya itu, 
mempunyai nilai positif, karena selian meningkatkan solidaritas sekaligus 
tingginya etnosentrisme dapat menghambat interaksi terutama dalam 
berkomunikasi dengan lawan bicara dari kelompok yang berbeda. 
 Secara tinjauan etik, bahasa Using tidak disebut bahasa melainkan 
dialek.  Hal itu dapat dilihat dalam Laksono (2004:212-213) bahwa 
kedudukan Using adalah dialek Using bukan bahasa. Dalam penelitian 
tersebut telah terjadi pergeseran tingkat isolek seiring dengan perjalanan 
waktu. Bahkan, perlu dicermati bahwa batas persentase dialekometris untuk 
dialek Using Banyuwangi ini cenderung mendekati ambang bawah. 
 
2.2 Using dan Kilasan Sejarah 
 
 Dilihat dari jumlah penuturnya, bahasa Using tergolong ke dalam 
bahasa daerah kecil di Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa Jawa, 
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bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Bali. Dilihat dari aspek 
linguistiknya maupun dari aspek sosiolingualnya, bahasa Using 
memperlihatkan adanya kesamaan ciri yang sangat besar dengan bahasa 
Jawa, sehingga tidak mengherankan jika beberapa ahli bahasa menganggap 
bahawa bahasa Using merupakan salah satu dialek bahasa Jawa yang 
terdapat di Kabupaten Banyuwangi (Herusantosa,1987). 
 Namun, wong Using tidak mau bahasanya dikatakan dialek dari 
bahasa Jawa.Wong Using menganggap bahasanya adalah sebuah ‘bahasa’ 
dan bukan ‘dialek’ (Ali,1993:225). Menurut Hasan Ali, hal itu sebagai sisa 
dari rasa ‘curiga’ masyarakat Using terhadap ‘wong kulonan’dan karena 
sikap fanatis terhadap bahasanya sendiri (1993:225). Latar belakang sejarah 
yang memilukan membuat wong Using harus terbuang dari daerahnya 
sendiri dan dihianati oleh bangsanya sendiri. i 
 Wilayah Blambangan (Banyuwangi) memang beberapa kali direbut 
dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan dari luar, tetapi rakyat Blambangan 
belum pernah menyerah dan selalu menolak untuk bekerja sama dengan 
penguasa dari luar. Bahkan, sampai berpuluh-puluh tahun, ketika Belanda 
mulai membuka perkebunan-perkebunan di daerah Blambangan, rakyat 
Blambangan menolak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda 
(Ali,1993:224). 
 Menilik perjalanan sejarah masyarakat Using di masa lalu, kerajaan 
Blambangan pernah mengalami masa kejayaan sekitar abad ke 13. Bahasa 
Using ketika itu pernah mempunyai status yang lebih tinggi dari status yang 
disandannya sekarang ini. Ada kemungkinan bahasa Using saat itu tidak 
hanya digunakan sebagai bahasa pergaulan dalam kehidupan sehari-hari 
(Sariono dkk,1999:3). 
 Dalam perkrmbangan selanjutnya, bahasa Using secara berangsur-
angsur mengalami kemunduran akibat kian terdesaknya wong Using oleh 
kaum pendatang dari Jawa tengah dan Madura, seiring dengan mundurnya 
politis Balambangan. Sebagaimana telah dicatat terus menerus menghadapi 
ekspansi teritorial kerajaan Majapahit kemudian dilanjutkan kerajaan Demak 
dan Mataram (Sariono dkk, 1999:4). Meskipun begitu, wong Using sampai 
saat ini tidak mau bahasanya disebut dialek . Seperti yang dikatakan Hasan 
Ali (Budayawan Banyuwangi), wong Using memiliki sikap fanatis terhadap 
bahasanya.  
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3. Kompromistis Bahasa Using dan Bahasa Jawa Kulon 
  
 Bahwa di dunia terjadi banyak kasus pergeseran bahasa, lebih 
banyak daripada kasus pemertahanan bahasa, tampaknya sesuatu yang 
wajar. Seperti halnya makhluk hidup, tampaknya bahasa juga tunduk kepada 
hukum seleksi alam, yang oleh kaum elusionis dirumuskan ke dalam frase  
the survival of the fittest, yang intinya adalah bahwa hanya organisme yang 
paling mampu menyesuaikan diri dalam perjuangan melawan seleksi 
alamlah yang akan lestari hidup (Gunarwan,2006:98). Hal itu berkaitan 
dengan bahwa bahasa memang mempunyai rentang umur tertentu, dan hak 
ini bergantung kepada para pemilik dan penggunanya.  
  Bahasa Using dalam kontak sosial dan budaya berhadapan dengan 
bahasa lainnya dalam hal ini bahasa Jawa Kulon. Jelas, situasi demikian 
menghasilkan situasi yang merugikan sekaligus menguntungkan. Situasi 
merugikan karena dapat menyulitkan pembinaan pemakaian bahasa Using 
dan situasi menguntungkan terdapat upaya pemerintah daerah berusaha 
memungkinkan pembinaan dan pengembangan bahasa Using secara realistis. 
Karena dari sinilah timbulnya kemungkinan bahwa bahasa Using 
mendapatkan preferensi untuk dipakai pemakai bahasa Jawa Kulon. Apabila 
tidak demikian bahasa Using yang kalah bersaing itu terus bergeser, terjepit, 
dan akhirnya sekarat. Jadi, untuk menghindarkan agar bahasa Using agar 
tetap hidup, perlu adanya ‘koeksistensi damai’ di antara bahasa Using dan 
bahasa Jawa Kulon. Koeksistensi damai itu dapat diwujudkan dengan 
komprimistis bahasa yang artinya bahwa warga Using dan warga Jawa 
Kulon dapat menggunakan bahasa keduanya secara bebas preferensi.  
 Selain itu, situasi yang menguntungkan yang lain untuk pembinaan 
bahasa Using antara lain: (1) kenyataan bahwa bahasa Using merupakan bahasa 
penduduk asli Kabupaten Banyuwangi; (2) kenyataan bahwa jumlah penutur 
bahasa Using cukup besar dan masih menjadi penutur dominan di 9 kecamatan; 
(3) kenyataan bahwa masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Using sudah 
menjadi perhatian serius pemerintah daerah, peneliti, pakar dan praktisi bahasa 
Using, (4) kenyataan bahwa bahasa Using sudah menjadi materi muatan lokal 
dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah; (5) kenyataan bahwa 
kontak bahasa Using dengan bahasa Jawa Kulon terjadi timbal balik; (6) 
kenyataan bahwa masyarakat Using memiliki produk budaya yang unggul; (7) 
kenyataan bahwa wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki sumber daya alam 
yang sangat potensial seperti perikanan laut, pertanian, perkebunan, panorama 
alam yang memungkinkan masyarakat Using dan bukan Using dapat hidup secara 
makmur (Sariono,2010:8). 
 Tujuh situasi yang menguntungkan tersebut bila dikaitkan dengan 
komprimistis bahasa urutan yang paling sesuai dalam situasi komprimistis adalah 
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nomor lima. Dalam urutan itu, menyatakan bahwa secara kenyataan bahwa 
kontak bahasa Using dengan bahasa Jawa Kulon terjadi timbal balik. 
Komprimistis bahasa itu terdapat lima penanda identitas bahasa Using dan bahasa 
Jawa Kulon sebagai berikut. 
  

Lima Penanda Identitas Bahasa Jawa Ngoko dan Bahasa Using 

No. Kategori Kata 
Bahasa 
Using 

Bahasa Jawa 
Ngoko 

Makna 

1 
Pronomina persona 

I 
isUn Aku ‘saya’ 

2 
Pronomina persona 

II 
sir�, rik� Kowe ‘kamu’ 

3 
Pronomina persona 

III 
Iyane d�?e ‘dia’ 

4 Pronomina relatif Haŋ sIŋ ‘yang’ 

5 Penanda negatif sIŋ ora, ŋga? ‘tidak’ 

     Sariono (2010:16) 
 
 

Kelima penanda identitas tersebut merupakan penanda identitas 
bahasa Jawa Ngoko (Kulon) dan bahasa Using yang dianggap sebagai batas 
terakhir sebuah tuturan untuk dapat diterima sebagai tuturan bahasa Jawa 
Ngoko atau bahasa Using. Contoh penanda identitas dapat dilihat pada data-
data berikut ini. 
 
Percakapan 1: 
Atik :  "Koq dungaren rika dhemen ndeleng Dunia Binatang?" 

"Biasane kadhung wis ngurusi  kayu lali sekabehane?" 
 (Kok tidak biasanya kamu suka lihat dunia binatang? Biasanya 

kalau sudah mengurusi kayu lupa segalanya) 
 
Kang Suk :"Jeh, manggane sira thok lek, hang ulih deleng Dunia 
Binatang?" . 

"Iku wis naluri ya Cung!" Sing tuwek sing enom, gede cilik, 
lemu gering, suguh melarat, pejabat utawa rakyat biasa, padha 
dhemen ndeleng acara Dunia Binatang. Aja maning tontonan 
kaya gedigu, cerita-cerita fabelia hang diolah dadi komik, 
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majalah, koran lan pilem kartun bain akeh hang demen koq, 
yara iya?" 
(Jeh, masa kamu saja Paman yang boleh, tidak boleh melihat 
dunia binatang? Itu sudah naluri ya Cung. Yang tua yang 
muda, besar kecil, gemuk kurus,kaya miskin, pejabat atau 
rakyat gituh, cerita cerita fabel diolah menjadi komik, 
majalah, koran dan film kartun saja yang banyak diminati, ya 
kan?) 
 

Kacung:  Dasare opo Kang?” 
  (Dasarnya apa Mas?) 
Kang Suk:  "Dhasare?, ya gak ana lek, pokoke seneng mari wis!, hua ha 

ha ha…he he he…" 
(Dasarnya? Ya tidak enak paman, pokoknya senanglah. Hua 
ha ha …he he he…”) 

Dayat  :"Hus…, gemuyu ora aturan!" 
  (Hus…., tertawa tidak aturan) 
 
 Data tuturan (1) terjadi antara Atik, Kang Suk, Kacung dan Dayat. 
Atik dan Kang Suk adalah orang Using, sedangkan Kacung dan Dayat 
adalah orang Jawa. Pemakaian bahasa Jawa dialek Using ini merupakan 
pemakaina yang lazim dipakai dalam ranah keluarga. Pada bagian tuturan 
ini, Kacung sebagai Orang Jawa Kulon menggunakan /opo/ yang dalam 
bahasa Using memeliki arti /paran/. Kemudian tuturan dilanjutkan Kang Suk 
dengan jawaban /gak/. Peralihan kode dalam data (1) pada kata /gak/ adalah 
bahasa Jawa. Kang Suk menggunakan kata /gak/ seharusnya dalam bahasa 
Using /hang/. Dalam sosiolinguistik peristiwa pergantian kode tersebut 
adalah alih kode.  
 
Percakapan 2 
Kuntul  : “Arep nyang endi kowe Kuntul? 
  (Mau ke mana kamu Kuntul?) 
Bergul  : “Sekolah”. 
Kuntul  : “Sekolah? Aja kathik sekolah wih, milu isun bain 
  (sekolah? Tidak usah sekolah sudah, ikut aku saja) 
Bergul  : Emoh, isun diuwel Emak 
  (Tidak, aku dimarahin Emak) 
Kuntul : “Heh, nyang banyu, nggolet iwak, enak. Mengko sira kang 

mangan, isun kang nggolek. Kurang enak kelendi!” 
 (heh, di air, mencari ikan, enak. Nanti kamu yang makan, 

saya yang mencari. Kurang enak bagaimana) 
Bergul  : Isun masa bisa nggolet iwak, ngga bisa nyelurup.” 
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  (Saya masa bisa mencari ikan, tidak bisa berenang) 
Kuntul  :  “Diwarah isun kang nggolet, sira mong kang tukang nyekel, 
ngarti? 
  (Diberitahu saya yang mencari, kamu yang pegang, ngerti?) 
 
 Kuntul adalah seorang Using, dan Bergul adalah seorang Jawa 
Kulon. Alih kode dari bahasa Jawa Ngoko (Bergul) ke bahasa Using 
ditandai dengan penanda persona pertama bahasa Jawa /isun/. Penggunaan 
pronomina pertama bahasa Jawa /kowe/ dipahami sebagai alih kode oleh 
Kuntul (orang Using) sehingga dia juga beralih kode dari bahasa Jawa ke 
bahasa Using /isun/. Data dua menunjukkan bahwa bagi orang Using, 
berbahasa Jawa itu dapat dilakukan dengan mudah 
 
Percakapan 3 
Juhriyah : “Hang enak mentu baen wis, ayo padha njaluk sepura nong 
Hani.”  
  (Tidak enak keluar saja, ayo minta maaf di Hani) 
Rohani  :“Pyah… isun kongkon njaluk sepura nong Hani? Kari 
nyimut.” 
  (Pyah..saya suruh minta maaf sama Hani? Kok enak.. 
 
Tumini :“Kadhung gedigu ayo mentu, Hani diadhepi bareng lan 

dikerubuti. Kelendi?”  
 

(Kalau sudah terlanjur begitu, Hani kita hadapi dan dikerubut. 
Bagaomana?) 
 

Juhriyah :“Iku arane getap. Kadhung pancen wanen ya sing main 
kerubutan gedigu, 

 
(Itu namanya takut. Kalau sudah berani ya jangan main berani 
bersama begitu) 
 

Rohani  :“Getap-getap kelendi? Isun kongkon kalah ambi Hani?” 
 
  (Takut bagaimana? Saya disuruh kalah sama Hani?)  
 
Juhryah : “Nyatane sira milu sengidan merene? Kadhung pancen 

wanen ya ayo dilawan, taping dhewek-dhewek. Aja kerubutan. 
Paran maning Tumini iki wis dikenal cengker kesebut macane 
kampung. Acake Hani adhepana, lawanen!” “Kadhung isun 
jelas nak njaluk sepura. Selawase iki isun kan milu-milu sira. 
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Sak temene isun sekaken nong Hani. Larene sing tau nyalah 
taping bolak-balik disalahi. Larene sing tahu kereng, bolak-
balik dikerengi. Mulane isun rumangsa salah, arep njaluk 
sepura nong Hani. 

 
 (Nyatanya kamu ikut sembunyi di sini? Kalau memang berani 

ya dilawan, tapi sendiri-sendiri. Jangan bersamaan. Apalagi 
Tumini ini kan suda dikenal galak harimau kampung. Coba 
Hani dihadapi, lawan! Kalau saya jelas ingin minta maaf. 
Karena selama ini saya ikut-ikut kamu. Sesungguhnya saya 
kasihan sama Hani. Anaknya tidak pernah salah, tapi selalu 
saja disalahkan. Anaknya tidak pernah galak, tapi tipa hari kita 
galaki. Makanya saya merasa bersalah, mau minta maaf sama 
Hani) 

 
Hani :“Aku sing tau nyalah ring lare kene… Isun gak tau golet 

mungsuh. Mungsuh siji magih kakehen, kanca siwu magih 
kurang. Tumini….Rohani lan Juhriyah….mentua sira.” 

 
 (Aku tidak pernah menyalahkan anak di sini…saya tidak mau 

mencari musuh. Musuh satu itu sudah banyak, teman seribu 
masih kurang. Tumini..Rohami dan Juriyah..keluarlah kalian). 

 
 Juhriyah, Rohani, Tumini adalah orang Using. Hani dalam data ini 
adalah orang Jawa. Bagi Hani (orang Jawa) berbahasa Using itu dapat 
dilakukan dengan mudah dengan menggantikan promina persona pertama 
dan promina persona dua. Sebaliknya, jika batas minimal ini tidak dilanggar, 
orang Using masih menerima tuturan bahasa Using yang digunakan oleh 
orang Jawa sebagai bahasa Using. 
 Dari data-data tersebut, wilayah pemakaian bahasa Using 
bersentuhan dengan wilayah bahasa Jawa  sehingga bersifat tumpang tindih. 
Keadaan wilayah pemakaian bahasa yang demikian menyebabkan 
masyarakat di Banyuwangi menjadi bilingualisme dan diglosik. Oleh karena 
itu, seperti dilihat dalam data, orang Using disamping menuturkan 
bahasanya, juga menuturkan bahasa Indonesia serta bahasa Jawa. Dan, 
pemakaian penuturan-penuturan itu disesuaikan dengan penggunaan bahasa-
bahasa tersebut oleh situasi dan kepetingannya. 
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Percakapan 4 
  

Data percakapan 4 berikut bahasa Using memperlihatkan perbedaan 
yang cukup besar jika dibandingkan dengan bahasa Jawa. Perhatikan kutipan 
berikut.  
 
Mudori : “Iki sing ngomongaken eleke kanca, Cok! Taping wujud-

wujud nyata mungkire Kades. Bengen nalika buru nyalonaken 
awake nong pilihan Kades, ana montor liwat masiya hang 
nunggang sing nulih,di dhadha-dhadha. Lisane murah unyik 
lan nyopoan nang uwong. Aja ana kanca sambat. Tulunge 
keliwat-liwat. Saiki serta uwis dadi Kades, tenong-tenonga, 
irig kemureb,”  

 
 (Ini bukannya membicangkan jeleknya teman, Cok! Tapi 

wujud nyatanya mangkirnya kades. Dulu ketika menyalonkan 
pilihan kades, walaupun ada motor lewat yang nunggang pasti 
menoleh di dada dada. Perkataannya mudah dan suka 
menyapa sama orang) 

 
Martok :“Gedigu iku menusa….kadhung ana hang dikarepaken, dalan 

kelendi rupane dilakoni. Kadhung pidhato, byek mari-mari 
manis. Omonge sing gadug ringatine. Nyatane, janjine kabeh 
sulaya. Makene kono, janjine diuntal-untal dhewek.” 

 
 (Ya begitulah manusia…kalau ada yang diharapkan, jalan 

mana saja di lakukan. Kalau pidato, gak habis habis manisnya. 
Pembicaraannya tidak sampai di hatinya. Nyatanya, janjinya 
tidak ditepati. Makanya sekarang janjinya di makan sendiri) 

 
Sanusi : “yo wis ta loro rika tambanai..oh ya, riko gelem ta hun 

tambanai. Tapi tukakaken kembyang telon yo,sepuluh ewau 
magih ulih kan?  

 
 (Ya sudah sakitmu aku sembuhkan,..oh ya kamu mau saya 

sembuhkan. Tapi belikan kembang telon sepuluh ribu, masih 
boleh kan?) 

 
Dalam percakapan di atas kata-kata /rika/ /hang/, /unyik/, 

/irig/,/gedigu/,/kadhung/,/tambanai/,/ewau/, /ulih/ adalah kata bahasa Using. 
Secara leksikon terdapat perbedaan-perbedaan dengan bahasa Jawa. 
Perbedaan itu dapat dilihat seperti rika  /rik�/ ‘kamu’=kowe ‘kamu’. Kata 
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hun /hUn/’saya’=aku ‘saya’. Sedangkan dalam aspek morfologis terdapat 
perbedaan proses morfofonemik dan pemakaian sufiks. Dalam tuturan 
tersebut kata bahasa Using tukakaken ‘belikan’ muncul bahasa Jawa tukokno. 
Dari sisi morfologis kedua kata itu sama dibentuk oleh dua morfem, yakni 
bahasa Using tuku dan sufiks - n� dan bahasa Jawa Ngoko tuku dan sufiks - 
n�. Secara sinkronis perbedaan proses morfofonemisnya berupa bunyi [kə], 
sedangkan dalam bahasa Jawa Ngoko berupa penambahan bunyi 
(Sariono,2010:12). 

Melihat data-data di atas, kehadiran dua bahasa yaitu, bahasa Using 
dan bahasa Jawa di Banyuwangi, lama-lama mereka sebagai pengguna 
bahasa mempunyai preferensi bahasa apa yang dipakai di dalam suatu 
interaksi. Yang terpenting adalah terdapat situasi kebahasaan yang 
komprimistis bahasa seperti yang dipaparkan dalam data tersebut. 
Kompromistis bahasa terjadi karena adanya Prinsip Kerja Sama (PK) seperti 
Prinsip Sopan Santun (PS). Seperti yang dikatakan Grice (Leech,1993:11) 
bahwa di dalam tindak tutur memerlukan prinsip kerja sama. Tentunya, 
kompromistis bahasa adalah salah satu cara bahasa daerah (R) tetap memiliki 
harapan untuk bertahan. Dan benar, apabila ada daerah-daerah seperti Jawa 
dan daerah lainnya yang mengajarkan bahasa daerah dengan maksud untuk 
melestarikan bahasa yang bersangkutan. Namun, naif jika kita berbendapat 
bahwa kita dapat membendung pergeseran bahasa dengan sekadar 
mengerjakannya di sekolah.   

Dengan kompromisti bahasa tersebut, vitalitas etnolinguistis mereka 
(bahasa Using dan bahasa Jawa) dapat bertahan. Bukankah keputusan 
membiarkan bahasa bergeser atau bertahan itu bergantung pada sikap 
masyarakat bahasa itu sendiri? Masyarakat Using yang sangat fanatik dengan 
bahasanya yaitu bahasa Using, secara langsung mendiagnosis dan merawat 
bahasanya meskipun harus berhadapan dengan bahasa Jawa yang sangat kuat. 

Mungkin, itulah asa untuk pengembangan pelestarian bahasa Using. 
Satu langkah yaitu kompromistis bahasa dengan menggunakan bahasa 
keduanya secara bebas-preferensi. Langkah tersebut merupakan langkah awal 
atau pertama yang dapat menentukan untuk kemudian disusul dengan 
langkah-langkah berikutnya berupa peningkatan pemakaian bahasa Using dan 
bahasa Jawa ngoko di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian 
kompromistis bahasa adalah salah satu cara pengembangan bahasa daerah 
agar tetap bertahan dan menjadi salah satu kekayaan tindak tutur di 
Indonesia.  

 
3. Simpulan 
Adanya diglosia seperti yang telah dipaparkan  sebelumnya, menunjukkan 
bahwa telah terjadi persaingan bahasa dan bahwa sudah ada tanda-tanda ada 
bahasa yang terus kalah bersaing. Jika kekalahan itu berlanjut, lama- lama 
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bahasa yang terdesak itu mati. Dan bahasa yang terdesak itu adalah bahasa 
Using Banyuwangi dan paling-paling akan menjadi sebagai bahasa 
seremonial belaka. Tentunya, Using sebagai bahasa yang terdesak itu harus 
dihentikan sehingga pergeserannya dapat dieliminasi, karena Using memiliki 
7 situasi yang memungkinkan untuk pengembangan bahasa Using di 
Banyuwangi. Selain itu, kelima penanda identitas bahasa Using dan bahasa 
Jawa Ngoko dapat dijadikan titik tolak upaya untuk menjaga kelestarian 
bahasa daerah di Banyuwangi.Masukan dari peserta pembentangan makalah 
ini sangat diharapkan. Mungkin perlu dicari penyelesaian kompromistis: 
hanya bahasa yang benar-benar dipelihara oleh masyarakatnya sajalah, yang 
terbukti vitalitas etnolinguisnya tinggi, yang perlu dilestarikan. Yang lain 
perlu dikorbankan barangkali. 
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i ‘Untuk memperoleh gambaran dan menilai perlawanan rakyat Blambangan terhadap 
kekuasaan dari luar, Mataram bahkan Bali sekalipun, terutama VOC yang oleh Tome Pires 
digambarkan sebagai rakyat yang mempunyai sifat “warlike”, suka berperang dan bertempur, 
selalu ingin dan berusaha membebaskan wilayahnya dari Mataram; atau seperti yang ditulis 
oleh Scholte, seorang penulis dan budayawan Belanda:…’Sejarah Blambangan sangat 
menyedihkan. Suku bangsa Blambangan terus berkurang karena terbunuh oleh kekuatan-
kekuatan yang berturut-turut melanda daerah tersebut, seperti kekuasaan Mataram,Bali, 
bugis, dan Makasar. Tetapi semangat rakyat Blambangan tidak pernah sama sekali padam, 
dan keturunannya yang ada sekarang merupakan suku bangsa yang gagah fisiknya dan 
berkepribadian serta berkembang dengan pesat, berpegang teguh adat istiadat, tetapi juga 
menerima peradaban baru (Scholte,dalam Ali,1993:224).  
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Abstrak 

 
Kelemahan mendasar pada penyusunan ratusan kamus bahasa yang terbit 

dalam lima dasawarsa terakhir––termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa––adalah tidak digunakannya korpus, yang memang belum tersedia secara 
memadai. Sebagai akibatnya penggarapannya tidaklah didasarkan pada contoh nyata 
bahasa yang hidup di masyarakat, dan identitas objeknya adakalanya meragukan 
karena tidak didukung oleh data dan informasi yang terdokumentasi. Padahal, kamus 
seperti Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary berhasil diakui sebagai kamus 
kompak terbaik yang berharga murah dan sangat memuaskan pemakainya, karena 
penyusunannya didukung oleh lebih dari 13 juta berkas contoh pemakaian kata dalam 
konteks, suatu koleksi ujaran lisan atau tulisan yang terekam dan terdokumentasi 
untuk dipakai sebagai dasar pelaksanaan analisis deskriptif bahasa. Tersedianya 
korpus raksasa tersebut memang terbukti mampu menghasilkan kamus yang setiap 
lemanya dilengkapi dengan informasi berketepatan tinggi tentang pelafalan, etimologi 
dan asal-usul, kapan pertama kali dipakai, definisi teknis yang informatif, sinonim, 
dan data lain yang dianggap bermanfaat. Diunggahnya korpus tersebut dalam daring 
elektronik sehingga mudah diakses secara luas menyebabkan pelajar yang sedang 
membuat pekerjaan rumah, mahasiswa yang tengah menyusun skripsi, ataupun 
ilmuwan yang sibuk menulis artikel ilmiah akan terbantu dalam mengecek bahwa 
pemilihan kata, penataan frasa, pemisahan klausa, ataupun pembuatan kalimatnya 
semuanya sesuai dengan kaidah bahasa yang dibakukan. Berdasarkan kenyataan 
tersebut, serta kesulitan besar yang dialami oleh ketiadaan korpus dalam mencari dan 
menemukan informasi terekam tentang cituar, grandil, rowe, sawunggaling, dan 
wantu––beberapa istilah tua usia yang hampir tak pernah lagi ditulis tetapi masih terus 
terpakai dalam praktik––untuk dijadikan lema sebuah kamus batik, menunjukkan 
bahwa pengadaan korpus merupakan suatu kemutlakan. Ketersediaannya akan 
memungkinkan disusunnya sebuah babon kamus Bahasa Indonesia definitif, yang 
dapat disejajarkan dan dipertandingkan dengan The Oxford English Dictionary atau 
Webster’s Third New International Dictionary demi kemapanan pelaksanaan dan 
keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia. 
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Pendahuluan 

Dalam kearifan kolektifnya, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 

menyatakan bahwa pelahiran bahasa yang dibidani dan ditahbiskan oleh seorang 

pemuda Madura bernama Muhammad Tabrani dengan sebutan Bahasa Indonesia pada 

tanggal 2 Mei 1926, merupakan salah satu capaian nasional perjuangan panjang 

kemerdekaan bangsa yang sangat bermakna (AIPI 2009: 16). Sebagai akibatnya, 

capaian yang kemudian dikukuhkan untuk menjadi salah satu butir Sumpah Pemuda 

1928––yang pengikrarannya pada tanggal 28 Oktober kita peringati dengan 

menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia X sekarang ini––dianggap amat 

penting untuk dimanfaatkan sebagai bekal dan modal utama dalam mewujudkan 

pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makmur dan sejahtera yang 

diidamidamkan bersama. Dapatlah dimengerti jika sesudah bangsa Indonesia berhasil 

memeroklamasikan kemerdekaan negaranya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka 

Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun untuk melandasinya mengakui Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa negaranya, sehingga sekaligus mengamanatkan agar segala 

sesuatu tentangnya diatur dengan sebuah undang-undang. Alhamdulillah, beberapa 

waktu yang lalu perintah UUD tersebut telah dipenuhi dengan pemberlakuan Undang-

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

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada tanggal 9 Juli 2009. Dengan demikian 

sekarang kita memiliki landasan hukum sahih dan pijakan berkiprah yang sangat kuat 

dalam mengefektifkan pemfungsian Bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa 

persatuan, bahasa nasional, dan bahasa resmi dalam menjalani segenap langkah 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam enam dasawarsa terakhir memang terlihat adanya upaya terkonsentrasi 

yang sangat intensif untuk membuat Bahasa Indonesia mampu mengemban tugas 

fungsi yang bermultifaset guna keperluan pembangunan dalam berbagai bidang 

kehidupan manusia Indonesia. Usaha pemodernan dan pencendekiaan tidak hanya 

dilakukan pada Bahasa Indonesia saja, sebab kegiatan serupa dilaksanakan pula pada 

pelbagai bahasa daerah walaupun dengan skala, magnitud, dan prioritas yang berbeda 

intensitasnya. Sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman dan keperluan komunikasi 

terutama demi kepentingan pemajuan pendidikan, salah satu kegiatan yang mendapat 

pumpunan khusus adalah pemekaran kosakatanya untuk lebih mencendekiakan 

Bahasa Indonesia sampai mampu dijadikan alat komunikasi massa dalam dunia 
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modern. Bahwa usaha ini membuahkan hasil sudah tersaksikan dari kenyataan bahwa 

saat ini tidak ada satu disiplin ilmu di dunia––betapa pun maju, muskil, mutakhir dan 

mendalam kecanggihannya––yang komunikasi teknisnya baik untuk mengikuti 

perkembangan kemajuan, keperluan penulisan artikel ilmiah, maupun buat 

penyusunan disertasi doctor, yang tidak dapat dilakukan dengan Bahasa Indonesia. Ini 

dimungkinkan karena jumlah kosakata Bahasa Indonesia telah meningkat dengan 

sangat pesatnya, seperti terlihat dari kandungan lema Kamus Umum Bahasa Indonesia 

karya W.J.S. Purwadarminta terbitan tahun 1953 yang hanya berjumlah sekitar 22.000 

kemudian berhasil dimekarkan menjadi lebih dari 90.000 lema dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Pusat Bahasa yang diterbitkan pada tahun 2008. Selain itu di 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sekarang sudah tersedia sekitar 405.000 

istilah resmi Bahasa Indonesia yang berhasil dipungut dan diserap dari bahasa asing 

serta dibuatkan padanannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota Majelis 

Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (MABBIM). 

Sejalan dengan itu, puluhan kamus dwibahasa baik yang menyangkut pelbagai 

bahasa daerah dan Bahasa Indonesia maupun bahasa asing juga sudah berhasil 

disusun dan diterbitkan. Di beberapa provinsi kajian dan pendokumentasian tata 

bahasa bahasa daerahnya masing-masing telah berhasil pula dbukukan, seringkali 

disertai dengan perekaman khazanah kesusastraan dan kekayaan budaya yang 

dimilikinya. Karena Undang-Undang Republik Indonesia 24/ 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan secara gamblang mewajibkan 

pemerintah daerah masing-masing untuk mengembangkan, membina, dan melindungi 

bahasa daerahnya, maka ke depan kegiatan ini dipastikan akan lebih tertangani secara 

mapan. Dengan demikian diharapkan bahwa bahasa daerah akan dapat tetap 

memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian 

integral kekayaan budaya bangsa Indonesia seperti dikehendaki oleh undang-undang. 

Beberapa pemerintah daerah memang sudah terlihat aktif menggalakkan kegiatan 

pakar wilayahnya untuk menyiapkan kamus bahasa daerah masing-masing sebagai 

pintu masuk dalam memulai karya besar untuk mengembangkan, membina, dan 

melindungi bahasa dan juga budaya kebanggaan daerahnya. 

Prioritas pada penyusunan kamus umum bahasa diyakini merupakan pilihan 

langkah yang sangat tepat untuk menjadikan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah 

terkait bisa berfungsi sepenuhnya dalam mendukung terlaksanakannya kehidupan 
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masyarakat Indonesia berbangsa dan bernegara. Kita harus bersyukur bahwa setahap 

demi setahap sarana dan peralatan berbahasa makin dilengkapi, sehingga misalnya 

Bahasa Indonesia sekarang sudah memiliki tesaurus, yang seperti diungkapkan 

sebelumnya (Rifai 1997) memang sangat dibutuhkan untuk memungkinkan para 

cerdik cedekiawan Indonesia mampu berkarya secara maksimum untuk 

mengekspresikan diri sepenuhnya untuk berkomunikasi dalam bidangnya masing-

masing. Walaupun yang sudah tersedia dalam Bahasa Indonesia baru berupa kamus 

sinonim, antonim, hiponim, dan meronim sehingga belum merupakan khazanah kata-

kata yang disusun atau terpetakan dalam tabulasi kategori konsep seperti dicontohkan 

oleh Dr Peter Mark Roget penciptanya, kedua tesaurus (Endarmoko 2006, Pusat 

Bahasa 2009) yang ada sudah lebih dari sekadar aur pengganti rotan. Selanjutnya 

kamus-kamus istilah juga sudah banyak disusun orang sesuai dengan tuntutan 

keperluan dan kemajuan bidang ilmunya masing-masing.  

Sekalipun demikian masih dirasakan bahwa segenap kiat pengembangan 

bahasa beserta kemajuan teknologi mutakhir kebahasaan yang sudah umum 

dimanfaatkan orang di negara-negara maju belum sepenuhnya disediakan untuk 

dimanfaatkan seluasluasnya guna membantu dicapainya hasil penegmbangan dan 

pembinaan bahasa yang maksimum. Korpus bahasa yang sudah umum dipergunakan 

dalam menyusun kamus di negara maju, misalnya, terkesan masih belum atau kurang 

mendapat perhatian sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kemudahan para 

pemakai Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dan berkarya. Oleh karena itu, 

berikut ini akan dikupas keperluan membangun korpus sebagai salah satu sarana 

penyusunan kamus babon Bahasa Indonesia yang diidamidamkan. 

 

Korpus dan Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary  

Kalau prakata Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (Mish 1988: 6) 

disimak, kita bisa mengerti mengapa buku itu berhasil diakui sebagai sebuah kamus 

kompak terbaik yang berharga murah dan sangat memuaskan pemakainya. 

Keberhasilannya terjadi terutama karena penyusunannya telah didukung sepenuhnya 

oleh korpus––suatu koleksi ujaran lisan atau tulisan dengan segala macam dan bentuk 

variasinya yang direkam dan didokumentasi untuk dipakai sebagai dasar melakukan 

analisis deskriptif bahasa––yang terdiri atas lebih dari 13 juta berkas contoh 
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pemakaian kata dalam konteks yang dituliskan pada kertas berukuran 3 x 5 inci. 

Tersedianya korpus raksasa tersebut memang terbukti mampu menghasilkan sebuah 

kamus yang setiap lemanya dilengkapi dengan informasi berketepatan tinggi tentang 

pelafalan, etimologi dan asal-usul, kapan pertama kali dipakai, perkembangan sejarah, 

definisi teknis yang informatif, contoh pemakaian, sinonim, dan data serta informasi 

lain yang dianggap bermanfaat. 

Dalam bahan-bahan depan yang disajikan sebagai bagian pendahuluan buku 

tersebut, maka segala konvensi, kiat, dan teknik yang dipakai telah diungkapkan 

secara ringkas untuk menjelaskan cara para penyusunnya memadatkan bergudang-

gudang informasi tentang kata-kata Bahasa Inggris ke dalam sebuah kamus yang 

memakan tempat tidak sampai 1400 halaman. Karena fungsi utama sebuah kamus 

adalah mendefinisikan arti kata, kepada kita diterangkan proses pola pemberian 

keterangan yang melibatkan semantik berdasarkan pendekatan definisi analisis, 

dengan segala macam variasi pemaknaan yang diperkenankan seperti dicontohkan 

oleh pemakaian nyata yang hidup dan berterima di masyarakat. Idealnya seorang 

penyusun kamus memang ingin agar kutipan yang tersedia dalam korpus sudah dapat 

memberikan pencerahan tentang arti suatu kata. Akan tetapi seperti dialami para 

penyusun Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, pada kenyataannya kutipan 

yang tersedia adakalanya agak kabur atau bersilang pendapat, sehingga selalu 

diperlukan data tambahan sesuai dengan perjalanan waktu yang sering berbuntut pada 

pergeseran pemaknaan.  

Kita juga diberi gambaran cara pemilihan lema, terutama dalam melakukan 

pertimbangan untuk memertahankan lema lama yang menjadi obsolete atau usang 

karena tidak dipakai lagi (yang diberi patokan sejak tahun 1755), atau bersifat arkais 

yang pemakaiannya masih sintas (survive) walau hanya sekali-sekali muncul dalam 

keadaan khusus. Seperti dapat diduga, pelaksanaan pemilihan dan pengambilan 

keputusan hanya mungkin dilakukan dengan penuh keyakinan kalau tersedia korpus 

besar yang terus-menerus dimutakhirkan. Begitu pula dibentangkan alasan 

pembenaran untuk memutuskan pantas tidaknya suatu kata untuk dimasukkan sebagai 

lema baru. Keseringan muncul dan panjang rentang waktu pemakaian merupakan 

faktor penting dalam meloloskan suatu kata untuk dimasukkan menjadi lema, tetapi  

tidak ada patokan jumlah angka yang harus dicapai sebagai jaminan diterima atau 

ditolaknya kata dalam kamus. Untuk bisa lebih memahami luas cakupan asal sumber 

korpus yang dikumpulkan, kepada kita dijelasan bahwa untuk kata gentrification yang 
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pemakaian pertamanya dicatat muncul dalam tahun 1964, penyusun kamus membaca 

26 kutipan pemakaian. Korpus sebanyak itu berhasil dikumpulkan dalam rentang 

waktu lima tahun dari pelbagai artikel yang muncul dalam beberapa terbitan seperti 

The New York Times, Scientific Americans, Playboy, American Demographics, The 

Boston Globe, Smithsonian, Money, The Christian Science Monitor, Saturday Review, 

The Wall Street Journal, dan Harper’s.   

Jika diambil secara acak sebuah contoh lema dalam Webster’s Ninth New 

Collegiate Dictionary, akan tersaksikan tampilan berikut:  

 

in.no.cent \‘in-e-sent\ adj  [ME, fr. MF, fr. L innocent-, innocens, fr. in- + 

nocent-, nocens wicked, fr. prp. of nocere to harm ––more at NOXIOUS] 

(14c)  1  a : free from guilt or sin esp. through lack of knowledge of evil : 

BLAMELESS <an ~ child>  b : harmless in effect or intention <searching for 

a hidden motive in even the most ~ conversation––Leonard Wibberley>; also 

CANDID <gave me an ~ gaze> c : free from legal guilt or fault; also 

LAWFULL <a wholly ~ transaction>  2 a : lacking or reflecting a lack of 

sophistication, guile, or self-consciousness : ARTLESS INGENIOUS  b : 

ignorant <almost entirely ~ of Latin––C.L.Wrenn>;  also : UNAWARE 

<perfectly ~ of the confusion he had created––B.R.Haydon>  3 : lacking or 

deprived of something <her face ~ of cosmetics––Marcia Davenport> ––

innocent n –– innocently adv 

 

Dari informasi yang disuguhkan tersebut kita lalu dapat mengetahui etimologi 

atau sejarah perjalanan bentuk linguistik kata termaksud, yang diketahui dipakai 

pertama kali di abad ke-14 pada periode Bahasa Inggris Tengahan, dan dicatat 

merupakan hasil serapan dari Bahasa Prancis Tengahan, yang pada gilirannya 

memungutnya dari Bahasa Latin. Dari definisi makna yang diberikan terlihat bahwa 

dalam Bahasa Indonesia kata innocent oleh kamus dwibahasa umumnya hanya 

diartikan tidak bersalah dan tidak berdosa serta juga tidak merusak (untuk kasus 

innocent amusement), sedangkan kisaran makna yang disediakan oleh korpus Bahasa 

Inggris ternyata memiliki nuansa yang jauh lebih luas lagi.  

Salah satu kekuatan korpus yang dihimpun untuk menyusun Webster’s Ninth 

New Collegiate Dictionary adalah dimuatnya kutipan langsung pernyataan yang 

dibuat oleh pengarang dan budayawan terkenal. Dengan demikian maka contoh  nyata 
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buah kebijakbestarian berupa kata-kata mutiara yang disuarakan oleh para tokoh 

‘pembuat bahasa dan pemicu pacu budaya’ bangsanya menjadi tersedia untuk disimak 

dan dijadikan panutan, seperti tersaksikan lebih lanjut dalam contoh-contoh berikut: 

 

ahold \e.‘hold\ n [ prob. fr. the frase a hold] (1872) : HOLD <if you could get 

~ of a representative ––Norman Mailer> 

conk vi [prob. imit.] (1918) 2  c : DIE <I caught pneumonia I almost ~ed ––

Truman Capote> 

fit vb (1586)  1 b archaic : to be seemly or proper for it <it ~s us then to be as 

provident as fear may teach us –– Shakespeare> 

fructify vb (14c) to bear fruit <its seeds shall ~ ––Amy Lowell> <no 

partnership can ~ without candor on both sides ––D.M.Ogilvy> 

gender n (14c)  1 : SEX <black divinities of the feminine ~ ––Charles 

Dickens> 

perspective n (1563)  2 a  : POINT OF VIEW <tend to view most issues from 

a liberal ~ ––G.R.Rosen>  b : the capacity to view things in their true relations 

or relative importance <urge you to maintain your ~ and to view your own 

task in a larger framework ––W.J.Cohen> 

rave vb \‘rav\ 2 : to move or advance violently : STORM <the iced gusts still 

~ and beat ––John Keats> 

whispering adj (1547)  2  : spreading confidential and esp. derogatory reports 

<~ tongues can poison truth ––S.T. Coleridge> 

 

Salah satu keunikan lain Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary 

tersaksikan dari disajikannya catatan pendek yang diberi bertajuk usage (berarti ‘pola 

pemakaian’) pada beberapa lema yang dianggap bermasalah. Sebagaimana diketahui, 

misalnya, kata loan umumnya diklasifikasikan orang sebagai nomina, tetapi ternyata 

bahwa kata itu bisa pula difungsikan sebagai verba transitif. Oleh karena itu dirasakan 

keperluanya untuk menambahkan catatan berikut: “Most recent commentators accept 

the use of loan as a verb as standard. It has been in use at least since the time of 

Henry VIII, and became widely used in the US. About 100 years ago a prominent 

American critic denounced the use, apparently basing his objections on a 

misunderstanding of Old English. Even though they are based on a mistake, these 

same objections may still be heard today.” Dari cuplikan kasus tersebut agaknya jelas 
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bahwa tanpa adanya dukungan korpus yang terandalkan jumlahnya dalam variasi 

waktu dan pemaknaannya, catatan amat berharga seperti itu tidaklah mungkin dapat 

dihadirkan. 

 

Akibatan tak Tergunakannya Korpus 

Kelemahan mendasar pada penyusunan ratusan kamus bahasa yang terbit 

dalam enam dasawarsa terakhir di Indonesia adalah tidak digunakannya korpus secara 

bertaat asas, karena mungkin memang belum tersedia secara memadai. Sebagai 

akibatnya penggarapannya tidaklah didasarkan pada contoh nyata bahasa yang hidup 

di masyarakat, dan identitas objeknya adakalanya meragukan karena tidak didukung 

oleh data dan informasi yang terdokumentasi. Penyusunan Kamus Indonesia–Inggris: 

An Indonesian–English Dictionary susunan John M. Echols & Hassan Shadily yang 

direvisi dan disunting oleh John U.Wolff & James T. Collins (1989) mungkin 

merupakan perkecualian. Dari prakata penyunting edisi ketiga kamus tersebut terbaca 

bagaimana penyempurnaan perevisiannya telah dikerjakan berdasarkan sejumlah 

besar kumpulan catatan berisi kutipan-kutipan langsung yang disiapkan oleh 

pengarang aslinya. Kemudian ditambahkan pula sumber kutipan yang tak terhitung 

jumlahnya yang diekstrak dan diindeks dari 20 novel karya berbagai sastrawan 

Indonesia oleh Prof. Dr. Rufus Hendon dari Universitas Yale, serta catatan-catatan 

lain yang dikumpulkan oleh para penyumbang data dan informasi sukarela. Dapatlah 

dimengerti jika pada saat ini buku tersebut merupakan kamus dwibahasa terbaik yang 

laku keras di Indonesia. Karena corak isinya yang merupakan lawan kamus maka sifat 

penyusunan tesaurus seperti buku Tesaurus Bahasa Indonesia tidaklah mungkin 

dilakukan tanpa menggunakan kumpulan menggunung kertas berukuran A6 (atau 

seperempat A4) berisi catatan kata-kata bersinonim seperti diakui sendiri oleh 

Endarmoko (2006: xii) sebagai pengarangnya. 

Pada pihak lain, penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

pada umumnya juga tidak didasarkan pada dukungan korpus, sebab penggarapannya 

diakui telah dikembangkan dari kamus-kamus pendahulunya, terutama Kamus Umum 

Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta. Sebagai akibatnya, contoh 

pemakaian yang disajikan kamus tersebut umumnya tidak didasarkan pada rekaman 

bahasa yang hidup di masyarakat yang mapan terdokumentasi, kecuali untuk 

peribahasa yang sebagian besar memang sudah dibukukan secara tersendiri. Dapatlah 
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dimengerti jika lema belida, misalnya, sampai edisi III masih didefinisikan sebagai 

ikan laut, karena Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dijadikan sumber memang 

menuliskannya demikian. Padahal banyak tulisan para ahli perikanan Indonesia yang 

secara jelas sudah merekam bahwa ikan bernama ilmiah Notopterus chitala dan  

merupakan bahan utama pembuat pempek Palembang yang terkenal itu merupakan 

ikan sungai yang di hilirnya dapat beair payau. Kesalahan identitas ini baru diperbaiki 

dalam edisi IV Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; akan tetapi amat 

disayangkan bahwa dalam proses perbaikan tersebut peribahasa terkenal apa yang 

kurang pada belida, sisik ada tulang pun ada menjadi terhapus. Padahal pencantuman 

peribahasa merupakan salah satu keunikan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai 

gudang penyimpan kekayaan khazanah Bahasa Indonesia. Selanjutnya merupakan 

keanehan pula jika definisi lema pempek Palembang tidak menyebutkan secara tegas 

dipakainya ikan belida sebagai bahan utamanya, walaupun harus diakui bahwa 

memang banyak pempek (terutama yang diproduksi di luar Palembang) yang 

sekarang dibuat dengan menggunakan jenis ikan lain.  

Gatot yang merupakan makanan khas Jawa didefinisikan sebagai ‘penganan 

kukus, dibuat dari gaplek yang disayat kecil-kecil memanjang kemudian direbus dan 

dicampur dengan gula, dimakan dengan parutan kelapa’. Selain terasa aneh bahwa 

gaplek yang kering itu masih bisa disayat kecil-kecil (sebab kalau yang dimaui 

sebagai bahan adalah sayatan ubi kayu maka penyayatannya dilakukan ketika ubinya 

masih segar jadi sebelum dijemur), definisi yang diberikan baru berisi separuh 

kandungan  konsep yang diemban kata gatot. Beberapa terbitan hasil penelitian 

mencatat adanya bentuk gatot lain, yang dibuat dari gaplek yang dihitamkan dengan 

bantuan fermentasi jamur untuk membuat penganannya menjadi lebih pulen sehingga 

terasa makin enak dimakannya, dan lebih bergizi kandungan haranya karena rantai 

karbon tepungnya diperpendek sehingga makin mudah dicernakan. 

Plasma nutfah merupakan padanan istilah germplams yang saya reka dan usulkan 

pada tahun 1975, yang kemudian ternyata berterima secara luas pemakaiannya  karena 

dianggap lebih baik dibandingkan dengan plasma germa yang sebelumnya diusulkan oleh 

seorang ilmuwan dalam koran Kompas.  Penggunaan kata nutfah––yang secara sempit berarti 

air mani––sebagai padanan istilah germ memang diilhami oleh sepotong ayat suci Surat 

Yaasin dalam Al Qur’an, tetapi dimaksudkan untuk digunakan dengan makna yang 

diperluas sampai dapat berarti gamet secara umum. Peluasan ini dilakukan agar 

plasma nutfah dapat mengemban konsep ‘substansi yang terdapat dalam setiap 
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kelompok makhluk dan merupakan bahan yang mengatur sifat kebakaan turun-

temurun yang diteruskan dari tetua kepada keturunannya melalui gamet’. Tidak 

digunakannya korpus dalam menyusun Kamus Besar Bahasa Indonsia telah 

menyebabkan lema nutfah secara mengherankan didefinisikan juga sebagai ‘embrio 

yang berada dalam biji’. Embrio yang dimaksudkan di sini adalah bentuk tumbuhan 

belum berkembang atau sporofit muda yang di kalangan biologi, pertanian, dan 

kehutanan secara populer hampir selalu diacu sebagai lembaga, tetapi setahu saya 

tidak pernah dengan istilah nutfah! 

Karena contoh pemakaian yang diberikan terkesan sering ‘dikarang’ oleh 

penyusun kamus, terkadang dihasilkan pernyataan yang menggelikan atau bahkan 

tidak masuk akal. Sebagai ilustrasi, lema membelintangkan yang didefinisikan sebagai 

‘meletakkan melintang’ telah disajikan contoh pemakaian ‘beberapa orang telah 

membelintangkan batang-batang kayu di jembatan yang hampir runtuh itu’. Apakah 

kegiatan berupa penambahan beban tambahan itu malahan tidak akan membuat 

jembatannya lalu betul-betul runtuh? 

Ketiadaan korpus bahasa memang menyebabkan kita tidak memunyai rekaman data 

pernyataan langsung yang pernah dibuat para budayawan dan cerdik cendekiawan Indonesia 

masa lalu dalam menjalani kiprah hidupnya untuk dijadikan bahan baku penyusun sebuah 

kamus bahasa yang mendokumentasi esensi gerak jiwa dan semangat bangsanya. Padahal 

mereka inilah pelaku budaya dan pembuat peradaban, yang dengan menggunakan licentia 

poetica yang dimilikinya sering bermain-main dengan bahasanya untuk mengekspresikan 

perasaan hatinya secara inovatif untuk kemudian ditiru dan dijadikan panutan oleh 

masyarakat luas di lingkungannya. Dari merekalah lahir ungkapan penuh makna seperti 

peluhnya menganak sungai, mulutmu harimau kamu, langkah kanan pembawa 

keberuntungan, mata bercerlang bak bintang kejora, naik kuda hijau, dan mendapat durian 

runtuh. Amat disayangkan bahwa tidak terekam siapa yang pertama kali mencetuskan atau 

menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut, tetapi semuanya sekarang sudah menjadi 

kosakata umum yang memerkaya corak ragam bahasa sehari-hari manusia Indonesia.  

Berkat adanya dokumentasi agak mapan, baru belakangan kita dapat mengetahui 

siapa yang mengujarkan kata-kata arif penuh kekuatan pengandaian seperti misalnya air 

mengalir sampai jauh yang menyebabkan almarhum musikus Gesang dibayar Rp10 juta oleh 

perusahaan pralon Wavin untuk hak pemakaian sebagai bahan iklan. Adalah raja penyair 

Indonesia Chairil Anwar yang menyatakan dirinya binatang jalang yang terbuang dari 

kumpulannya tetapi berhasrat mau hidup seribu tahun lagi.  Pada awal tahun 1950-an 

penggubah lagu langgam Poniman meminta rembulan untuk menyampaikan salam sambil 
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membisikkan pesan di telinga hati kekasihnya tentang kesungguhan hasratnya dalam 

mencintainya. Penyanyi kenamaan Ebiet G. Ade  menyarankan pada mereka yang sedang 

dilanda kebingungan oleh peri laku serba janggal kehidupan sosial masyarakat Indonesia agar 

menggunakan rumput yang bergoyang sebagai tempat bertanya. Sebagian dari kita tentu 

tersentak ketika mendengar Jenderal Wiranto saat berkampanye dalam pemilihan Presiden 

Indonesia menyatakan kesediaan dirinya untuk mewakafkan sisa hidupnya buat tanah air 

tercinta, walaupun ada pakar bahasa yang mengira bahwa penggunaan kata wakaf di sini 

merupakan suatu kesalahan epistemologi.  

Dalam novel Arus Balik, Pramoedya Ananta Toer (1995) berceritera tentang kegiatan 

tentara Adipati Unus yang sedang menyiapkan armada kapal perang kayu untuk menyerang 

Malaka yang pada tahun 1511 sudah dikuasai Portugis. Ia antara lain menulis tentang 

pembuatan “. . . kapal terbesar, yang akan dipergunakan jadi kapal bendera akan dapat 

mengangkut lima ratus prajurit laut dengan empat belas cetbang besar  pada haluan dan 

lambung . . ..” Cetbang adalah istilah yang dipakai Pramoedya untuk mengacu pada meriam 

sundut yang belum pernah saya jumpai dipakai oleh orang lain. Hanya waktu yang akan 

menentukan apakah nanti kata yang diciptakan penulis kondang ini akan pernah masuk 

menjadi lema sebuah kamus, yang peluangnya sangat kecil jika korpus tidak pernah dibuat 

untuk merekam dan mendokumentasikan keberadaannya. 

Jika korpus yang diekstrak oleh Prof. Dr. Rufus Hendon dari 20 novel karya 

sastrawan Indonesia telah membantu penyusunan Kamus Indonesia–Inggris: An 

Indonesian–English Dictionary sampai membuatnya menjadi buku laris, tak 

terbayangkan peningkatan mutu yang bisa dicapai oleh Kamus Besar Bahasa 

Indonesia seandainya ratusan karya terbaik budayawan bangsa Indonesia terkerahkan 

sepenuhnya untuk mendukung penulisannya. Yang jelas kekurangan dan kelemahan 

yang disebutkan dalam cuplikan contoh di atas akan mudah diatasi sehingga data yang 

bakal disajikan dijamin keakuratannya oleh adanya dukungan data dan informasi yang 

terdokumentasi. 

Pengadaan korpus yang dilakukan dengan mapan, dan penggunaannya secara 

bertaat asas dilakukan dalam menyusun kamus, akan dapat menjelaskan mengapa kata 

canggih sebagai padanan sophisticated tidak digunakan dalam menerjemahkan Al 

Qur’an yang diterbitkan Kementerian Agama pada tahun 1971. Padahal  ada ayat-ayat 

suci Al Qur’an yang berkonotasi penuh kemuskilan yang akan lebih mudah dipahami 

jika seandainya digunakan istilah canggih dalam menerjemahkannya. Sayangnya 

memang baru 12 tahun kemudian kata itu dijadikan lema dalam Kamus Bahasa 

Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa pada tahun 1983.  
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Kata sintas yang saya rekayasa pembentukannya pada tahun 1997 sebagai 

padanan istilah survive yang banyak dipakai dalam komunikasi mengenai evolusi 

makhluk, baru dijadikan lema edisi III Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbit 

tahun 2001. Penyajiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi 

IV adalah sebagai berikut: 

 

sin.tas  a  terus bertahan hidup, mampu mempertahankan keberadaannya; 

pe.nyin.tas n orang yang mampu bertahan hidup 

 

Jika dilakukan pembandingan dengan penyajian padanannya yang dilakukan 

oleh Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary akan tersaksikan perbedaan 

kedalaman dan ketuntasan penanganannya, terutama karena digunakannya korpus 

seperti terlihat pada tampilan berikut: 

 

sur.vi.ve \ser-‘viv\ vb sur.vived; sur.viv.ing [ME surviven, fr. MF survivre to 

outlive, fr. L supervivere, fr. super + vivere to live –– more at QUICK] vi 

(15c)  1  : to remain alive or in existence : live on  2 : to continue to function 

or prosper – vt  1 : to remain alive after the death of  <his son survived him>  2 

:  to continue to exist or live after  <survived the earthquake>  3 : to continue 

to function or prosper despite : WITHSTAND ––sur.vi.vor \-‘vi-ver\ n  

 

Keunggulan hasil penggarapan oleh Webster’s Ninth New Collegiate 

Dictionary  makin meningkat karena kepada kita masih disuguhkan sekumpulan lema 

terkait, seperti survivable adj (1955), survival n (1598), survivalist n (1970), survival 

of the fittest (1864), survivance n (1623), surviver n archaic (1602), survivorship n 

(1625), masing-masing lengkap dengan data dan informasi lain serta definisinya yang 

semuanya dilakukan bersumberkan korpus yang mapan. Dengan demikian kita bisa 

mengikuti kemajuan perjalanan pengembangan kata survive yang pertama kali dipakai 

di abad ke-15 itu, sampai kemudian diusulkannya bentukan baru pada tahun 1955, dan 

perkembangan terakhir yang dialaminya pada tahun 1970. Walaupun tidak tuntas 

benar, sesungguhnya kita pun dapat pula melakukannya sebab dalam khazanah 

kepustakaan biologi dalam Bahasa Indonesia terdapat tulisan Dr. Boen S. Oemarjati 

(2006) yang antara lain berbunyi: “Dari segi pemberlanjutan, keanekaragaman justru 

merupakan sumber ketersintasan (survivability), yang kemudian menjadi dasar 
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kesintasan (survivorship), serta akan menandai sintasan (survival) dan penyintasnya 

(survivor).”  

Tetapi karena penyediaan korpus belum tergarap, dan penggunaannya dalam 

penyusun kamus belum dibudayakan di Indonesia, hasil yang diperoleh seperti tersaji 

dalam kamus terbitan Indonesia setakat ini memang belum optimum. 

 

 

Pengalaman Menyusun Kamus Batik 

Ketika di awal tahun 2013 diminta oleh Pusat Bahasa untuk menyusun sebuah 

kamus batik, semula saya mengira bahwa kegiatannya akan dapat mudah diselesaikan 

dengan hanya mengekstrak dari lema kamus umum, lalu menambahkan glosari yang 

terkandung dalam beberapa buku batik yang ada. Akan tetapi kesimpangsiuran istilah 

yang dipakai orang, ketidaktepatan definisi  yang terkesan saling bertentangan, 

berlainannya pemaknaan suatu konsep yang sama oleh berbagai penulis berbeda 

karena tidak saling mengacu untuk membandingkannya, mengharuskan dilakukannya 

penelaahan yang lebih saksama dan mendalam. Saya segera merasakan kesulitan 

besar yang akan dialami oleh ketiadaan korpus untuk mendapatkan rekaman data dan 

informasi terdokumentasi, terutama dalam menghadapi beberapa istilah tua usia yang 

hampir tak pernah lagi ditulis orang tetapi masih terus terpakai dalam praktik.  

Bahkan masalah langsung muncul dalam menghadapi istilah ‘batik’ itu 

sendiri, karena definisi lema batik yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa (‘kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan 

menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya melalui 

proses tertentu’) tidak banyak membantu. Kesulitan makin meningkat karena 

dipakainya pendekatan pendefinisian yang bersifat indikatif dan bukannya informatif, 

seperti digunakannya kata ‘khusus’ dan ‘tertentu’ yang bisa ditafsirkan bermacam-

macam. Sebagaimana halnya dengan kebanyakan lema yang lain, definisi batik yang 

diberikan oleh Pusat Bahasa (2008) itu telah didasarkan pada batasan yang disusun 

oleh W.J.S. Poerwadarminta (1953) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang 

merupakan sumber induknya, yang selengkapnya berbunyi ‘kain dan sebagainya yang 

bergambar (bercorak, beragi) yang pembuatannya dengan cara yang tertentu (mula-

mula ditulis atau ditera dengan lilin lalu diwarnakan dengan tarum dan sogan)’. 

Seandainya tersedia korpus lengkap untuk digunakan saat Pusat Bahasa menyusun 
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definisi tersebut, pasti akan dijumpai catatan-catatan yang menunjukkan sudah adanya 

ketentuan tertulis dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), dan juga tercapainya 

kesepakataan di kalangan Yayasan Batik Indonesia, yang menentukan bahwa dalam 

mendefinisikan batik maka aspek pewarnaan celup rintang yang menggunakan lilin 

batik sebagai bahan perintangnya harus mendapat penekanan. Berdasarkan petunjuk 

tersebut, dan dengan mengakomodasi kemungkinan perkembangan teknologi yang 

akan melahirkan inovasi baru di masa mendatang, kata batik haruslah diartikan 

sebagai 1) kain dengan ragam hias yang diperoleh melalui pewarnaan rintang dengan 

menggunakan cairan lilin batik untuk menutupi bagian yang tak ingin terwarnai, dan 

juga 2) teknik serta proses pewarnaan rintang kain dengan menggunakan cairan lilin 

batik untuk menutupi bagian ragam hias yang tak ingin terwarnai.  

Ketiadaan korpus tentang batik telah ‘memaksa’ saya untuk menelaah 

langsung ratusan artikel yang terbit secara terserak di berbagai media massa, termasuk 

informasi yang ditawarkan orang melalaui daring, serta membacai sekitar 150 buku 

yang sudah ditulis orang dalam dan luar negeri tentang batik. Berdasarkan kegiatan 

pendalaman itu lalu dibuat pelbagai macam catatan yang diduga bakal diperlukan 

dalam kegiatan penyusunan kamus batik yang sedang dikerjakan. Secuplikan masalah 

yang dijumpai seperti diulas berikut ini merupakan ilustrasi kemanfaatan besar yang 

dapat disediakan oleh korpus.  

Cituar adalah istilah yang direkam dari daerah Tasikmalaya hampir seabad 

yang lalu oleh Jasper & Mas Pirngadie (1916), yang sekarang rupanya telah menjadi 

usang (obsolete) sehingga tidak pernah ditemukan lagi dalam tulisan-tulisan mutakhir. 

Dengan menyimak apa yang dijelaskan oleh kedua penulis tersebut, dapatlah 

direkonstruksi pengertian konsep cituar sebagai ‘salah satu macam loyor tempo 

doeloe di Tasikmalaya, yang merupakan campuran minyak jarak dan minyak kacang 

tanah (atau minyak nyamplung, atau minyak klenteng, atau minyak wijen––tetapi 

tidak pernah minyak kelapa) serta air landa merang, yang dipakai untuk mengetel 

mori.’ Karena kemanfaatan konsep tersebut dalam dunia pembatikan masa kini 

dirasakan agak terbatas, masih dipertimbangkan keperluan memasukkan istilah ini 

sebagai sebuah lema dalam kamus batik modern. 

Selanjutnya Jasper & Mas Pirngadie (1916) juga mencatat ‘ngroedjak’ sebagai 

sebuah istilah tua usia dalam Bahasa Jawa  di dunia pembatikan tempo doeloe,  yang 

berarti ‘mengelowong dengan membubuhkan lilin batik secara bebas dan langsung pada mori 

polos, jadi tanpa mengikuti sketsa atau gambar kerangka motif yang sudah dipersiapkan 
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sebelumnya’. Istilah yang dapat diindonesiakan dengan merujak ––yang merupakan sebuah 

verba––tidak dicakup saat penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

menangani lema rujak. Karena belum tersedianya korpus yang memadai tentang 

rujak, kata itu hanya diklasifikasikan sebagai sebuah nomina. Padahal di lapangan 

sering juga terjumpai penggunaan rujak sebagai verba (‘dia merujak mangga muda 

dan kangkung rebus dengan menggunakan kuah yang dibumbui petis ikan’; ‘di 

Madura kerai biasa dirujak sebagai pengganti mentimun’). 

Dalam menjelaskan lema gandarukem, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa mengulang kandungan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang mendahuluinya, 

yang rupanya mendasarkan definisinya pada keterangan tidak langsung yang 

disediakan oleh buku De Nuttige Planten van Nederlandsch Indie karya Heyne 

(1927). Oleh karena itu definisi yang ditulisnya berbunyi ‘pohon yang menghasilkan 

damar untuk lem, patri, dan sebagainya, Colophonium’. Secara tidak tepat, istilah 

yang terakhir––colophony dalam Bahasa Inggris, yang sebenarnya merupakan nama 

bahan kimia oleoresin yang dihasilkan oleh pohon pinus atau tusam––dikira nama 

ilmiah tumbuhannya padahal nama Latinnya yang tepat untuknya adalah Pinus 

merkusii. Karena gandarukem merupakan bahan penting dalam dunia pembatikan, 

untuk keperluan kamus batik yang sedang disusun digunakanlah data dan informasi 

yang lebih akurat untuk menghasilkan definisi baru yang berbunyi ‘massa padat yang 

merupakan residu penyulingan getah pohon tusam Pinus merkusii saat diambil 

terpentinnya; banyak dipakai sebagai ramuan pembuatan lilin batik untuk lebih 

meningkatkan daya lekatnya pada permukaan kain.’ 

Istilah rowe saya dengar pertama kali pada tahun 2010 ketika sedang 

menyaksikan sebuah pameran batik Jawa Timur di Surabaya. Berdasarkan informasi 

yang diperoleh saya lalu mencatat bahwa istilah itu digunakan untuk menjelaskan 

corak tampilan garis-garis pada motif batik dari daerah Tulungagung yang secara khas 

digambarkan dengan deretan titik-titik. Kata wantu merupakan istilah dari daerah 

pembatikan di Blora yang dicatat oleh Drs. Hamzuri (1981) untuk menjelaskan air 

panas––yang wadah perebusannya didasari daun pepaya (Carica papaya) dan daun 

bambu (Gigantochloa apus) atau merang padi (Oryza sativa)––yang dipakai untuk 

membilas mori yang baru habis dicuci untuk menghilangkan kanji appretmassanya. 

Karena besarnya makna kepentingannya dalam pembatikan, kedua istilah rowe dan 

wantu tersebut merupakan kandidat untuk dijadikan lema dalam kamus batik yang 

sedang dipersiapkan. 
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Kerumitan memesona batik-batik indah karya Nyonya Kwee Tjoen Giok 

(yang kemudian menggunakan nama bergaya Eropa Nyonya Nettie Kwee) istri 

pembatik kawakan Oei Soe Tjoen dari Kedungwuni Pekalongan, secara gamblang 

diungkapkan oleh penulis Ishwara, Yahya & Moeis (2011) dalam buku Batik Pesisir 

Pusaka Indonesia dengan kata-kata “. . . pinggiran kain (sered) dan seluruh motif 

pada bagian kepala diberi grandil. Pengerjaan grandil yang berbentuk seperti kait 

memerlukan keterampilan dan ketekunan yang luar biasa . . ..” Berdasarkan bahan 

korpus ini, dan dengan menyimak gambar serta juga mengamati langsung kain 

batiknya, dapatlah grandil didefinisikan sebagai ‘hiasan renik yang diberikan pada sisi 

luar garis-garis motif, berupa deretan kait renik atau ukel sangat kecilnya serta serba 

halus yang pengerjaannya menuntut keterampilan, ketelitian, kecermatan, ketekunan, 

dan kesabaran luar biasa; diketahui hanya pernah dibuat oleh Nyonya Kwee Tjoen 

Giok atau Nettie Kwee istri pembatik kawakan Oei Soe Tjoen dari Kedungwuni 

Pekalongan’. 

Sawunggaling tidak merupakan lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa karena kata itu merupakan nama seorang pemuda desa tokoh ceritera 

rakyat Pasundan, yang diriwayatkan berhasil menyelamatkan negaranya sehingga 

dikawinkan dengan putri raja. Dalam perjalanan waktu, tokoh tersebut lalu dikaitkan 

dengan kesenian ronggeng gunung di daerah Ciamis. Ia konon memiliki ayam sabung 

jagoan yang dikisahkan sebagai hasil persilangan antara ayam hutan dan burung 

merak, yang juga terkenal dengan sebutan sawunggaling. Pemakaian stilasinya dalam 

pembatikan dipopulerkan oleh almarhum Panembahan Go Tik Swan Hardjonagoro 

berdasarkan praktik orang Bali, kemudian dikembangkan secara besar-besaran oleh 

maestro batik Iwan Tirta menjadi ragam hias yang anggun dan memukau. 

Pengejawantahan sawunggaling dalam pembatikan terkesan dipengaruhi oleh feng 

huang atau burung hong Cina  yang dulu sangat popular di kalangan pembatik 

Peranakan di Lasem. Sebagai akibatnya bulu-bulu sayap sawunggaling sering 

digambarkan terurai dan kaku serta berujung tajam, sedangkan bulu ekornya yang 

menjurai diberi bermata seperti dijumpai pada ekor burung merak. Sekarang 

sawunggaling merupakan salah satu pola batik yang dicirikan oleh kepemilikan ragam 

hias besar-besar stilasi burungnya. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  lema sawut hanya 

didefinisikan sebagai ‘penganan yang dibuat dari singkong yang diparut kasar 

kemudian dikukus sampai masak, dimakan dengan kelapa parut dan sebagainya.’ 
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Padahal dalam dunia pembatikan istilah sawut sangat terkenal untuk mengacu pada 

isen-isen latar terdiri atas jajaran garis-garis pendek yang ditata rapat-rapat. 

Selanjutnya ujung tiap-tiap garis tadi adakalanya dilengkapi dengan sebuah titik untuk 

menghasilkan bentuk isen-isen lain yang disebut cecek sawut. 

Novel Canting karya seniman Arswendo Atmowiloto (1986) berisi kisah 

drama keluarga seorang bangsawan Surakarta yang memiliki Pabrik Batik Canting 

dengan pekerja 120 orang, yang produknya diperjualbelikan di Pasar Klewer. Seperti 

dapat diperkirakan, dalam perjalanan waktu perusahaannya mengalami pasang surut, 

sampai akhirnya Subandini Dewaputri Sestrokusuma––sang wirawati (atau heroine) 

novel yang oleh lingkungannya selalu disebut Ni––terpaksa “. . . menerima kenyataan 

bahwa usahanya kini sekadar menjadi pabrik sanggan, pabrik yang menerima 

pekerjaan dari perusahaan batik milik perusahaan lain . . ..” Sebagai sebuah kutipan 

yang wajib diambil untuk keperluan korpus, istilah yang diciptakan Arswendo 

Atmowiloto tersebut perlu dijadikan lema kamus batik. Istilah perusahaan batik 

sanggan mampu menampung konsep bentuk perusahaan yang hanya menghasilkan 

batik dalam jumlah besar untuk keperluan perusahaan lain, yang kemudian akan 

menjualnya atas namanya sendiri, sebuah perusahaan berjaya yang menampung 

produk perusahaan (-perusahaan) anonim yang kurang beruntung sehingga tidak 

berani memberi label atau merek dalam memasarkan produknya. 

Ketika menceriterakan ketangguhan batik Laweyan sejak dulu kala dalam 

surat kabar Kompas terbitan tanggal 1 Oktober 2013, Cornelius Helmy (2013) antara 

lain menyatakan bahwa batiknya kebanyakan “. . . dibuat dengan teknik smok, 

menggunakan canting dan kuas . . ..” Pernyataan ini merupakan contoh kutipan 

korpus yang kalau informasinya akan dijadikan lema kamus masih memerlukan 

pengecekan dengan melakukan pekerjaan lapangan lebih lanjut di Laweyan, untuk 

mendapatkan keterangan tambahan apakah dalam teknik smok  itu kuasnya dipakai 

untuk membubuhkan lilin batik, atau untuk memberikan warna pada kainnya. 

Berdasarkan kasus-kasus yang dialami saat membuat definisi lema-lema yang 

terkait pada batik, terlihat bahwa penyusunan kamus berdasarkan dukungan korpus 

lengkap akan lebih memuaskan hasilnya dibandingkan dengan lema dalam kamus 

umum ataupun glosarium yang terdapat dalam buku-buku batik yang ada. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa pengadaan korpus merupakan suatu kemutlakan dalam 

kegiatan penyusunan sebuah kamus untuk bisa menghasilkan kamus yang isinya 

terandalkan. 
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Penutup 

 Karena diyakini bahwa di masa depan Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa 

penting di kawasan Asia Tenggara, penyusunan sebuah kamus Bahasa Indonesia yang 

lebih definitif dibandingkan dengan kamus-kamus yang sudah ada agaknya perlu 

mulai dipikirkan dari sekarang. Sebagai tindak lanjutnya kemudian perlu dirancang 

dan direncanakan tahap-tahap pelaksanaan dengan lebih matang dan terperinci yang 

harus dijadwalkan untuk makan waktu berjangka panjang (katakanlah 10–15 tahun). 

Untuk keperluan itu kita harus berani berpikiran besar buat menghasilkan sebuah 

induk atau babon kamus yang nantinya dapat disejajarkan dan dipertandingkan 

dengan The Oxford English Dictionary atau Webster’s Third New International 

Dictionary sebagai sasaran kemapanan pelaksanaan dan keberhasilan upaya 

pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia, yang sebenarnya merupakan raison 

d’etre pembentukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

Belajar dari keberhasilan proses penggarapan Webster’s Ninth New Collegiate 

Dictionary, langkah awal yang harus dan dapat dikerjakan sekarang adalah mulai 

menghimpun korpus yang mutlak akan sangat diperlukan nanti. Kita mungkin tidak 

perlu malu untuk menggunakan kamus populer yang terkenal itu sebagai model 

keluasan cakupan isi setiap lemanya, tetapi dengan tekad akan terus mencari peluang 

untuk mengembangkannya secara inovatif sesuai dengan tuntutan kekhasan Bahasa 

Indonesia (misalnya dengan terus memasukkan peribahasa, untuk ditambah dengan 

penanganan segala ungkapan bahasa yang bakal tersaring dan tertangkap selama 

berlangsungnya kegiatan pengumpulan korpus nanti).  

Sejalan dengan kemajuan zaman modern yang kita masuki, segala kemudahan 

teknologi harus dimanfaatkan seluasluasnya dalam membangun korpus bahasa 

termaksud, sehingga penggunaan mesin pemindai (scanner) untuk mengekstrak 

kutipan dari ribuan naskah tulisan tangan dan dokumen tercetak haruskah dikerahkan 

dari awal karena sistem pencatatan dengan memakai kartu mungkin sudah harus 

diganti sepenuhnya dengan pendekatan elektronik. Tersedianya pelbagai bentuk data 

dan informasi kebahasaan yang sudah tersedia dan bisa diunduh dari berbagai sumber 

melalui daring elektronik akan memudahkan kegiatan pengumpulan korpus yang 

diperlukan oleh tenaga perkamusan yang dilibatkan dan ditugasi khusus untuk 

menangani kegiatan yang terkait dengannya. Dalam kaitan ini kita sudah harus berani 
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bermimpi untuk membuat kamusnya sangat interaktif––sehingga mungkin bisa 

tumbuh dengan sendirinya seperti Wikipedia yang mulai menggusur sumber penyedia 

informasi mapan seperti kamus elektronik Encarta ataupun ensiklopedia tercetak––

walaupun semuanya harus terjadi di bawah pengawasan kendali yang ketat. Untuk itu 

kita barangkali sudah pula harus membayangkan bahwa buku yang akan dihasilkan 

nanti tidak akan ada bentuk tercetaknya.  

Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi yang akhir-akhir ini melanda 

dunia komunikasi, maka korpus yang sudah berhasil dikumpulkan seyogianya dapat 

segara diunggah dalam daring elektronik sehingga langsung mudah diakses oleh 

semua orang yang berhasrat memanfaatkannya. Dengan demikian, dari awal kegiatan 

maka para pelajar yang sedang membuat pekerjaan rumah, mahasiswa yang tengah 

menyusun skripsi, ataupun ilmuwan yang lagi sibuk menulis artikel ilmiah pasti akan 

terbantu dalam mengecek bahwa pemilihan kata, penataan frasa, pemisahan klausa, 

ataupun pembuatan kalimatnya semuanya sesuai dengan kaidah bahasa yang 

dibakukan. Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa mutu karya kecendekiaan 

mereka akan meningkat secara lebih meyakinkan. Di dunia maya korpus Bahasa 

Inggris baik yang untu the Queen English ataupun versi American English-nya 

sekarang sudah tersedia untuk diakses secara cuma-cuma oleh siapa saja. Secara 

diam-diam rupanya Universitas Katholik Atmajaya Jakarta dan Universitas Negeri 

Malang sudah mulai menggarap penyediaan korpus bahasa yang sementara baru 

difokuskan dari sumber dan untuk keperluan kalangan mereka sendiri.   

Besar harapan kita semua bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa akan segera mengambil langkah awal untuk memulai pekerjaan raksasa yang 

diimpikan semua orang ini . . .. 
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1. Pendahuluan	

 

Pada beberapa dekade belakangan ini, karya-karya yang berlatarkan 

kedaerahan, baik karya tulis, seperti karya sastra, esai, dan lain-lain maupun karya 

kreatif di industri perfilman, dan pertelevisian, semakin mengemuka. Untuk 

mendukung latar kedaerahannya, susupan kosakata bahasa daerah pun makin 

melimpah masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jika pada penutur yang 

bahasa Indonesianya belum memadai, masuknya susupan bahasa daerah merupakan 

interferensi atau terbawa-bawanya fitur bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia 

karena kompetensi bahasa Indonesia penutur belum memadai, namun dalam karya-

karya yang berlatarkan kedaerahan, penyusupan kosakata bahasa daerah memang 

disengaja oleh penutur bahasa atau pencipta karya. Kosakata bahasa daerah 

diberdayakan untuk membangun nuansa kedaerahan. Di antaranya yang menonjol 

masuknya ke dalam bahasa Indonesia adalah  kosakata sapaan, khususnya sapaan 

berupa istilah-istilah kekerabatan. Sapaan kekerabatan juga masuk melalui cerita-

cerita rakyat dari berbagai daerah yang semakin banyak diterbitkan dan juga dikemas 

lewat tayangan televisi. 

Sapaan kekerabatan bahasa daerah banyak digunakan dalam karya-karya sastra 

Indonesia yang berlatar kadaerahan,  tetapi yang berhasil menembus ke khazanah 

sastra Indonesia secara nasional.  Dalam artian karya sastra yang tidak saja dinikmati 

oleh pencinta sastra di daerahnya, tetapi juga telah berhasil merebut perhatian 

pembaca dan para kritisi sastra Indonesia. Karya-karya, seperti Para Priyayi, Jalan 

Menikung, karya Umar Kayam, Pengakuan Pariyem karya Linus G Suryadi, karya 

Kerajaan Raminem Suparto Brata, Burung-burung Manyar, karya Mangun Wijaya, 
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Tarian Bumi, Tempurung, Sagra karya Oka Rusmani, telah menjadi konsumsi 

nasional, bahkan beberapa di antaranya berhasil menyedot perhatiaan dunia dan 

meraih pengharaan internasional. Dalam karya-karya tersebut sapaan-sapaan  

kekerabatan bahasa daerah punya andil besar dalam membangun suasana kedaerahan 

yang kental.   

 Sapaan kekerabatan bahasa daerah telah pula masuk ke dalam program-

program TV nasional, yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia, bahkan  pada 

acara-acara yang rating-nya relatif tinggi di televisi nasional, seperti ajang mencari 

bakat,  Indonesian Idol, X-Factor, sinetron dan lain-lain. Para selebriti juga banyak 

yang dengan senang hati disapa dan menyapa dirinya dengan sapaan kekerabatan 

bahasa daerah.   

Sapaan-sapaan kekerabatan yang masuk pada ranah-ranah yang disebutkan di 

atas, khususnya yang belum masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonsia (KBBI) 

dapat dikatakan sebagai sapaan yang sedang mengindonesia. Sebagai bentuk 

penghargaan terhadap bahasa-bahasa daerah dan agar karya dan acara-acara tersebut 

terkomunikasikan secara efektif  KBBI sudah seyogyanya semakin terbuka dan 

menyambut kehadiran sapaan-sapaan tersebut.  Dalam artian istilah-istilah 

kekerabatan dimaksud perlu diserap secara institusional ke dalam bahasa Indonesia 

untuk memperkaya khazanah sapaan bahasa Indonesia.  

	

2. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Perlunya Penyerapan 
Sapaan Kekerabatan Bahasa Daerah 

1) Meningkatkan	Kekomunikatifan	Tutur	

Karya-karya Sastra Indonesia dibaca oleh para siswa, mahasiswa, dan masyarakat 

Indonesia dari berbagai etnik yang belum tentu mengetahui makna sapaan-sapaan 

kekerabatan bahasa daerah yang terdapat dalam karya-karya itu. Jika kata-kata itu 

ditemukan di dalam Kamus Bahasa Indonsia, mereka akan terbantu dalam  

memahami karya tersebut dan dapat memberikan apresiasi secara tepat. Demikian 

juga sapaan kekerabatan bahasa daerah yang semakin merebak pada acara televisi, 

baik pada sinetron-sinetron yang berlatarkan kedaerahan, maupun acara-acara lain 
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yang rating-nya relatif tinggi pada TV Nasional. Selain oleh masayarakat Indonesia 

dari berbagai etnik, karya kreatif itu juga dibaca dan dipirsa, pengguna bahasa 

Indonesia sebagai bahasa asing, seperti pebelajar BIPA, darmasiswa, para pebisnis 

atau pekerja asing. Para pebelajar asing mengalami kesulitan memahami tutursn 

bahasa Indonesia ysng di dalamnya   terdapat banyak kosakata yang tidak mereka 

temukan dalam kamus bahasa Indonesia.  

 

2) Memperkaya	Khazanah	Kosakata	Budaya	Bahasa	
Indonesia	

Sangat menarik  pernyataan Melalatoa (1995), sebagaimana disitir oleh Tilaar 

(2007: 203), bahwa bahasa Indonesia adalah suatu bahasa yang hidup karena 

dihidupi oleh 726 suku bangsa yang juga memiliki bahasanya sendiri. Pernyataan 

yang menarik dan sedikit “hiperbolis” itu menunjukkan bahwa bahasa-bahasa daerah 

memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan bahasa Indonesia.  

Sebagaimana tertuang dalam rumusan politik bahasa 2003, salah satu fungsi bahasa 

daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia adalah sebagai pendukung 

bahasa Indonesia. Fungsi ini ditunjang oleh fungsi bahasa daerah sebagai sumber 

kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia.  

Bagian menarik dari penjelasan pasal 32 UUD 45 yang berbunyi .... 

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di 

daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa .... juga 

menujukkan pentingnya dukungan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Untuk 

dapat mewahanai kebudayaan (nasional) Indonesia dengan segenap 

keberagamannya, bahasa Indonesia di  dalam perkembangannya hendaknya secara 

terus-menerus menggali kekayaan kosakata bahasa daerah, khususnya kosakata-

kosakata yang menyangkut budaya. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan salah satu 

hasil Kongres Kebudayaan di Bukit Tinggi yang merekomendasikan agar digali 

kearifan maupun nilai-nilai yang terdapat dalam warisan budaya untuk 

dikembangkan dalam masyarakat yang multikultural (Tilaar, 2007). Warisan budaya 
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tersimpan dalam gudang penyimpanan berbahasa daerah, karena itu, menggali nilai 

berarti menggali juga kekayaan kosakata bahasa daerah.  

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang memiliki daya tarik yang kuat 

dalam sebuah budaya. Melalui istilah-istilah kekerabatan kita mendapat   gambaran 

tentang sistem kekerabatan dalam sebuah budaya. Oleh karena itu, masuknya sapaan-

sapaan kekerabatan bahasa daerah ke dalam tuturan berbahasa Indonesia 

sesungguhnya merupakan gayung bersambut.  

Sumbangan bahasa daerah berperan memperkuat bahasa Indonesia sebagai 

identitas dan jati diri bangsa. Kekayaan kosakata budayalah yang akan menguatkan 

keindonesiaan bahasa Indonesia. Tanpa penguatan dari bahasa daerah, bahasa 

Indonesia dapat terancam kejatiannya di tengah arus deras globalisasi dengan kuasa 

bahasa Inggrisnya.     

 

3) Mengisi Rumpang Pronomina Persona Kedua dalam 
Menciptakan Sapaan Hormat dan Akrab 

 Pronomina persona kedua tunggal bahasa Indonesia memiliki enam bentuk, 

yakni engkau, dikau, kau-, kamu, -mu, dan Anda. Pronomina engkau, kau-, kamu, 

dan -mu digunakan oleh penutur yang posisinya lebih tinggi daripada petutur, baik 

dari segi usia maupun status sosial dan  oleh penutur yang mempunyai hubungan 

akrab dengan petutur. Pronomina Anda sesungguhnya dimaksudkan sebagai padanan 

kata you dalam bahasa Inggris, yang sifatnya netral, namun struktur serta nilai 

budaya Indonesia membatasi penggunaan pronomina itu  (Alwi dkk. (1993: 278—

279).  

Seorang penutur merasa tidak sopan menyapa petutur yang adalah atasannya di 

kantor, yang menunjukkan hubungan kekuasaan (+K)1  dan sekaligus menunjukkan 

hubungan jarak (+J) dengan sapaan Anda, dia lebih memilih beralih ke sapaan istilah 

kekerabatan, seperti Bapak atau Ibu. Kata Bapak, dan Ibu yang pada awalnya 

digunakan di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan 

kekerabatan, oleh anak kepada ayah ibunya. Untuk menciptakan kedekatan hubungan 

                                                            
1 Istilah Kekuasaan (+K) di sini dpadankan dengan istilah power, jarak dengan distant (+J) dalam 
Scollon (1995) 



5 
 

bentuk-bentuk itu juga  digunakan untuk menyapa orang-orang yang tidak memiliki 

hubungan kekerabatan sehingga kedua kata itu mengalami perluasan makna.. 

Manakala istilah kekerabatan digunakan untuk menyapa orang yang tidak memiliki 

hubungan kekerabatan oleh Braun (1988) disebut sebagai  penggunaan sapaan 

kekerabatan yang fiktif.   

Dalam perkembangan selanjutnya kata Bapak dan Ibu, yang pada awalnya 

digunakan untuk menyapa kerabat, tanpa adanya jarak (-J) lambat laun digunakan 

sebagai sapaan hormat dan  sapaan formal, seperti sapaan murid kepada guru, 

bawahan kepada atasan, sapaan kepada pejabat, kalangan profesional sehingga 

dianggap menciptakan hubungan berjarak (+J). Sejak awal kata Bapak dan Ibu 

memang memiliki fitur hubungan hierarkis, akan tetapi jika digunakan oleh anak 

sendiri kepada bapak atau ibunya, maka tergolong hubungan (-J), sedangkan dewasa 

ini, selain dalam hubungan (-J), banyak juga digunakan dalam hubungan (+J). Hal itu 

menyebabkan  kedua kata itu dirasakan terlalu formal dan kurang sesuai digunakan 

dalam ragam informal. Penutur banyak yang beralih ke sapaan kekerabatan bahasa 

daerah untuk menjaga hubungan keakrabannya. Kalaupun digunakan kata Bapak 

atau Ibu sering ditambah dengan nama akrab, seperti Pak Bernd, Bu Atik; atau 

ditambah nama berdasarkan urutan kelahiran, seperti Pak Putu, Bu Made.  

Istilah kekerabatan bahasa Indonesia yang juga merosot fitur (-J)-nya adalah 

kata Saudara. Kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ‘satu perut’ 

ini awalnya merupakan sebutan untuk saudara kandung. Pada masa perjuangan 

digunakan sebagai sapaan yang menciptakan hubungan yang dekat seperti saudara 

dalam rangka menggalang kebersamaan. Dewasa ini kata saudara dirasakan terlalu 

formal dan menunjukkan hubungan (+J) sehingga untuk mempertahankan hubungan 

(-J), penutur kelompok usia muda, bahkan juaga kadang-kadang anak-anak, dalam 

ragam gaul banyak beralih ke sapaan bahasa Inggris Bro, walaupun dalam  

penggunaannya kadang-kadang salah kaprah. 

Seorang penutur juga tidak akan menggunakan kata Anda saat menyapa petutur  

yang usianya lebih tua, tetapi merupakan kerabat dekatnya atau orang yang dekat 

secara psikologis, menunjukkan hubungan kedekatan (-J). Dia akan beralih ke sapaan 

istilah kekerabatan, seperti Bapak, Papa, Mama, Paman, Kakak, Nenek  atau ke 
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sapaan kekerabatan bahasa daerah.  Ada dua alasan yang menyebabkan tidak 

dipilihnya kata Anda: pertama dirasakan kurang santun dan kedua kata ini 

menunjukkan hubungan (+J)  Oleh Scollon dkk. (1995) penggunaan kata Anda dalam 

konteks ini dianggap sebagai hubungan minus power ‘tidak menunjukkan kekuasaan’ 

(-K), tetapi menunjukkan (+J). Kata Anda memang lebih santun daripada kamu, 

tetapi kata itu tidak mengandung makna solidaritas. 

 Keadaan di atas memberi peluang pada masuknya istilah-istilah kekerabatan 

bahasa daerah, seperti Mas, Emak, Pakdhe, Eyang dari bahasa Jawa, Beli, Meme, 

Dadong dalam dari Bali; Mamang, Aa, Teteh dari bahasa Sunda; tulang, nantulang 

dalam bahasa Batak; Enyak, Babe, Mpok dalam bahasa Betawi (Jakarta).  

4) Pemadanan dengan bahasa Indonesia menghilangkan makna budaya 

 

Seperti telah deketengahkan di depan, sapaan-sapaan kekerabatan diberdayakan 

oleh pengarang untuk membangun nuansa budaya kedaerahan. Pemadanan dengan 

bahasa Indonesia akan menghilangkan makna budaya sapaan tersebut.  

Contoh  

(1) “Tugus ‘sapaan kehormatan untuk anak laki-laki’ anak kesayangan Ibu dan 
Aji ‘Ayah’.” 

.... 

(2) “Kita punya tanah Meme. Sejak Bape ‘Ayah’ mati bukankah kita yang 
merawat tanah itu.” 

Dari contoh di atas dapat dilihat, baik kata Aji maupun Bape padanan bahasa 

Indonesianya adalah Ayah atau Bapak. Kata Aji ‘Ayah’ merupakan sapaan yang 

mengandung fitur kebangsawanan dan dalam konteks di atas digunakan  untuk 

menyebut ayah seorang anak dari golongan Brahmana , sementara kata Bape tidak 

mengandung fitur kebangsawanan dan dalam konteks di atas digunakan  oleh 

seorang anak dari golongan Sudra.  

Contoh lain 
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(3)  “Lo, kalau Simbok ‘Ibu’ tulus iklas menghendaki, aku bagikan sekarang 
juga. Orang berdarma itu kekasih Gusti Allah kok Mbok ‘Bu’” 

                  .... 

(4) Oke Mami ’Ibu’. 

Dari contoh di atas dapat dilihat, baik kata Simbok maupun Mami padanan 

bahasa Indonesianya adalah ’Ibu’. Akan tetapi, kedua kata itu memiliki 

konotasi sosial yang berbeda. Kata Simbok digunakan di kalangan masyarakat 

umum kelas bawah, sementara kata Mami umumnya digunakan di kalangan 

kelas menengah ke atas. 

Istialah-istilah kekerabatan bahasa daerah menggambarkan struktur sosial tradisional 

etnik pendukung bahasa tersebut. Oleh karena itu, sulit dicarikan padanannya yang 

tepat dalam bahasa Indon esia. Hal ini menguatkan akan pentingnya penyerapan 

sapaan-sapaan kekerabatan bahasa daerah. 

 

5) Penataan Hubungan Sosial dan Strategi Komunikasi 

Spencer-Oatey (2000: 12:) menyatakan bahwa semua bahasa memiliki dua 

fungsi, yaitu mentransfer informasi (the transmission of information) dan menata 

hubungan sosial  (the management of social relations).  Senada dengan itu, 

Watzlawick et al. (1967) menyatakan bahwa setiap bahasa memiliki komponen isi 

dan komponen hubungan. Adanya dua komponen inilah yang menyebabkan bahasa 

mampu menjadi sarana komunikasi yang paling efektif. Komponen isi bahasa terkait 

dengan komunikasi sebagai transmisi informasi, sedangkan komponen hubungan 

terkait dengan komunikasi sebagai penataan hubungan sosial. Hubungan sosial 

secara umum mengarah pada hubungan asosiatif, namun tidak jarang juga muncul 

hubungan diasosiatif, baik karena disengaja untuk kepentingan-kepentingan tertentu 

maupun akibat terjadinya simpangkomunikasi. 

Hubungan sosial berkaitan erat dengan perilaku linguistik. Perilaku yang 

konvergen dapat membangun hubungan asosiatif, sementara perilaku divergen dapat 

melahirkan hubungan disasosiatif . Sebagai contoh ada hubungan yang harmonis 

antara transmigran Bali dan transmigran Jawa di Lampung. Hubungan yang baik di 
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kalangan transmigran berusaha diwujudkan melalui usaha untuk menumbuhkan 

kepercayaan pada petutur. Petutur akan  merasa lebih dekat dan lebih tinggi 

kepercayaannya kepada orang yang berkonvergensi ke arah dirinya. Oleh karena itu, 

banyak petani Bali, Jawa, Lampung yang saling berusaha memodifikasi tuturannya 

satu sama lain dalam kegiatan sosio-ekonomi pada ranah pekerjaan di atas. 

Transmigran Bali banyak yang mampu berbahasa Jawa dengan pilihan sapaan yang 

sesuai, sementara transmigran Jawa dan Lampung umumnya kurang mampu 

berbahasa Bali, mereka menggunakan sepatah dua patah kata dalam tuturan 

Indonesia atau Jawanya dan menjadikan bentuk sapaan sebagai andalan. Hal ini 

masuk akal karena sapaan merupakan fitur yang menonjol dalam sebuah bahasa. Dan 

konvergensi linguistik umumnya terkait dengan fitur-fitur yang menonjol dalam 

sebuah bahasa (Band. Trudgill, 1986)  Dengan disapa Beli ‘Kakak’, Meme ‘Ibu’ atau 

Pekak ‘kakek’ transmigran Bali telah merasa mitra tuturnya berkonvergensi atau 

beradaptasi secara linguistik (Dhanawaty dkk., 2012). 

Kadang-kadang seorang penutur mengawali menggunakan bahasa petutur 

lengkap dengan sapaannya padahal petutur tadinya menggunakan bahasa Indonesia, 

seperti terlihat pada contoh berikut ini.  

Pembeli : Berapa satu pisaunya ni Mas? 

Pedagang : Nah aba gen Biang. [nah ab gn biya]. ‘Iya bawa saja 
Bu.’ 

Pembeli : Ah ndak. 

Istri Pedagang : Aba mek. [Ab m]. .’Bawa Bu.’  

Pembeli : Ndak, ndak. 

Kata biang ‘Ibu’ merupakan sapaan hormat, tapi berjarak, sedangkan sapaan 

m�� ‘Bu’ meruapakan sapaan akrab.  Fenomena seperti ini oleh Ylanne-McEwen et 

al (2000) ini digolongkan konvergensi subjektif. Maksudnya penutur  tidak 

berkonvergensi secara aktual secara linguistik ke arah petutur, tetapi lebih ke arah 

apa yang mereka pikir  merupakan perilaku komunikatif patner mereka dalam 

percakapan. Secara linguistik Pedagang dan Istri sesungguhnya berdivergensi dari 

tuturan Pembeli, namun secara sosial Pedagang dan Istri berkonvergensi dengan 

menjadi inisiator penggunaan bahasa Bali, yang dalam persepsinya merupakan 

bahasa yang paling dikuasai dan paling membuat nyaman Pembeli.  
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Pengetahuan akan sapaan bahasa daerah, atau setidak-tidaknya sapaan akrab 

bahasa itu,  dapat mendukung pelaksanaan tugas bagi mereka yang bertugas di 

bidang layanan masyarakat, seperti dokter, paramedis, pegawai rumah sakit,  

pegawai bank, biro jasa dan lain-lain. Kerama-tamahan (hospitality), menjadi 

andalan dalam merebut pelanggan dewasa ini. Pilihan terhadap rumah sakit, bank, 

hotel, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh cara sumber daya manuasia di tempat itu 

memperlakukan pelanggan.   Menyapa orang dengan namanya atau dengan sapaan 

kesukaannya akan memberi kesan positif terhadap tersapa.   

Dalam komunikasi pada ranah layanan umum yang berorientasi keuntungan 

material (profit),  misalnya dalam bidang bisnis atau usaha-usaha swasta, seperti 

yang dilakukan para pedagang, pegawai bank, penjual jasa dan bidang lain 

konvergensi linguistik berorientasi pada penciptaan hubungan sosial yang dimuati 

oleh tujuan komersial. Upaya menciptakan kedekatan hubungan merupakan bagian 

dari peningkatan kualitas layanan (service), yang tidak semata-mata demi kepuasan 

terlayan, tetapi lebih pada kepentingan komersial.  Kualitas layanan dijadikan alat 

untuk membangun jejaring, sarana promosi,  dan kompetisi yang bermuara pada 

peningkatan keuntungan. 

Kekurangpahaman terhadap sapaan kekerabatan dapat juga berdampak tidak 

baik. Misalnya sapaan umum untuk masyarakat biasa ditujukan kepada tersapa yang 

posisi sosialnya tinggi. Misalnya seorang nenek dari kalangan Brahmana disapa 

dengan sapaan bahasa Bali Dadong. Yang terbaik hal ini mungkin membuat tersapa 

maklum, atau merasa lucu, tetapi bisa juga menyebabkan ketersinggungan.  

Generasi muda dari kalangan Sudra di Lampung secara umum senang disapa 

Beli oleh teman Jawa ataupun teman Lampungnya karena merasa lebih akrab dan 

dihargai sebagai orang Bali Sikap saling menghargai antaretnik ini menunjukkan 

bahwa perjalanan dari masyarakat plural menuju masyarakat multikultural telah 

dimulai. . 

 Keberhasilan sebuah komunikasi salah satunya terletak pada keberhasilan 

penutur memosisikan petutur pada sebuah peristiwa tutur. Pemosisian petutur ini 

salah satunya ditandai oleh pemilihan bentuk-bentuk sapaan. Hal ini senada dengan 
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apa yang diketengahkan oleh McConnel-Ginet (2003:161), bahwa bentuk sapaan 

merupakan indikator sensitif, bagaimana seorang penutur memosisikan petutur. 

Setiap bahasa memiliki inventaris strategi membangun hubungan sosial yang 

sangat banyak dan luas. Beberapa di antaranya terdapat pada sejumlah bahasa, 

seperti perbedaan antara sapaan bentuk formal (Vous)  ‘Anda’ dan bentuk akrab 

T(u). (Spencer-Oatey,  2000; 42-43) .  Penggunaan sapaan bentuk formal akan 

membangun kesantunan negatif, dalam hal ini petutur merasa dikelompok luarkan 

sedangkan penggunaan sapaan bentuk akkrab dapat membangun kesantunan 

solidaritas, dalam hal ini petutur merasa dikelompokawakkan. 

Dalam bahasa Indonesia misalnya kata sapaan dijadikan alat untuk  

menunjukkan kekuasaan, merendahkan atau meninggikan tersapa, menyakiti, 

menghina,  menenteramkan, atau membahagiakan tersapa. Akan tetapi, kesan sebuah 

sapaan juga sangat bergantung pada konteks tutur.  Dalam konteks tertentu, 

seseorang merasa tidak nyaman disapa Bapak karena merasa dikelompokluarkan 

(ingrouping), atau munculnya hubungan (+J), sementara pada konteks lainnya bentuk 

sapaan yang sama  membawa rasa nyaman karena tersapa merasa dihargai dan 

dihormati.  

Seperti telah dikemukakan di atas Indonesia kaya dengan keragaman budaya, 

etnik, dan bahasa. Agar tidak terjedi benturan-benturan yang tidak diinginkan, maka 

dalam komunikasi antarbudaya hendaknya diupayakan  adanya sikap saling 

memahami dan saling menghargai perbedaan sehingga muncul rasa ke-ika-an di 

tengah-tengah kebhinekaan. Melalui sikap saling menghargai ini,  

 

(5)Menghindari	ketidaknyamanan	akibat	perbedaan	fitur	
semantis	
Kata Mbok dalam Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia kata sapaan terhadap 

wanita; kata sapaan ths orang tua wanita; ibu; kata sapaan terhadap wanita tua yang 

kedudukan sosialnya lebih rendah daripada penyapa, semenatara dalam bahasa Bali 

kata Mbok berarti kakak perempuan. Dahulu hanya digunakan di anatara mereka 

yang status sosialnya setara, tetapi dewasa ini juga sudah digunakan menyapa kakak 
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perempuan atau yang sebaya dengan kakak perempuan yang kelas sosialnya lebih 

tinggi. Artinya sapaan Mbok, di publik, sudah menjadi sapaan yang egaliter.  

Kata Pekak dalam bahasa Bali merupakan kata sapaan untuk kakek-kakek dari 

kalangan Sudra dalam kamus KBBI hanya ditemukan kata pekak dengan makna 

‘tuli’. Kata Memek dalam bahasa Bali adalah kata sapaan yang berarti ‘Ibu’, sapaan 

yang dianggap lebih modern daripada kata Meme ‘Ibu’; sementara dalam KBBI 

ditemukan kata Memek dengan arti ‘kemaluan wanita’.  

Langkah-langkah yang Perlu diambil 

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa penyerapan unsur sapaan memang 

penting untuk dilakukan. Sejumlah sapaan bahasa daerah yang mengindonesia telah 

masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia sejak Kamus Poerwadarminta, namun jika 

dilihat dari jumlah sapaan yang masuk dari kamus ke kamus belum menunjukkan 

perekembangan yang mengembirakan. Berikut dicari sapaan-sapaan bahasa daerah 

yang banyak digunakan dalam tuturan berbahasa Indonesia.  

 

Betuk sapaan Kamus 

Poerwadarminta

KBBI  

Edisi I 

BBBI  

Edisi II 

KBBI  

Edisi IV 

aa  - - - √ 

aba(h)     

abang √ √ √ √ 

abi - - - - 

akang     

aki √    

(a)-yu √ √ √ √ 

Babe -√ √ √ √ 

Bapa(k) √ √ √ √ 

Beli - - - - 

Bude - - √ √ 

Embah - √   

Embak √ √ √ √ 
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empok - √ √ √ 

Encang -- - - √ 

Encing - - - √ 

Engkong √ √ √ √ 

Entong √ √ √ √ 

Etek √ √ √ √ 

Jeng - √ √ √ 

Kaki √ √ √ √ 

kakiang - - - - 

Mama  √ √ √ √ 

Mamak √ √ √ √ 

Mamang √ √ √ √ 

Mas √ √ √ √ 

Mbak √ √ √ √ 

Mbok √ √ √ √ 

Mpok - √ √ √ 

Meme - - - - 

Memek - - - - 

Nini √ √ √ √ 

Niang - - - - 

Neng √ √ √ √ 

Om √ √ √ √ 

Oma - - √ √ 

Opa - - √ √ 

opung - - - - 

Pakde - - √ √ 

Paklik - - - √ 

Papa √ √ √ √ 

Pekak - - - - 

Tante √ √ √ √ 

Teteh - √ √ √ 
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Tulang - - - - 

Uak   √ √ 

uda - - - - 

 

Dari Tabel di atas dapat dilihat menunjukkan bahwa pergerakan masuknya 

sapaan kekerabatan dalam kamus bahasa Indonesia sangat lambat dan tampak dari 

bahasa itu-itu saja. Sejumlah sapaan bahasa Bali yang telah digunakan dalam karya-

karya yang telah mendapat penghargaan secara nasional, bahkan internasional tidak 

ditemukan. tidak ditemukan dalam Kamus BI padahal kata-kata itu Mungkin karena 

penutur bahasa Bali tidak berusaha mengusulkan kata-kata itu dan kebetulan juga 

terabaikan oleh para pemburu kosa kata dalam rangka penyusunan Kamus.  

 

3. Penutup		

Dari pembahasan di atas dapat dirangkum hal-hal sebagi berikut: (1) dilihat 

bahwa bahasa daerah menguatkan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional,  (2) 

bentuk-bentuk sapaan kekerabatan bahasa daerah   yang mengindonesia penting 

diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk mendukung pemahaman dan 

pengapresiasian karya sastra, mengisi ruang sapaan yang tidak ada padanannya yang 

tepat dalam bahasa Indonesia, menguatkan jati diri bahasa Indonesia, sangat strategis 

untuk membangun hubungan sosial dan mendukung strategi komunikasi.   

K edapan perlu dilakukan upaya yang lebih gencar menggali sumber kekayaan 

kosakasa bahasa daerah.  Selain melalui penelitian terhadap bahasa daerahnya perlu 

dilakukan penelitian terhadap kosakata bahasa daerah yang telah terbukti 

penggunaannya dalam tuturan berbahasa Indonesia. Balai-balai dapat berbagi tugas 

untuk meneliti terbitan-terbitan dan tayangan-tayangan televisi berbahasa Indonesia 

yang menyangkut sosial dan budaya lokal dan  karya-karya sastra putra daerah. 

Komunitas penutur bahasa daerah perlu semakin proaktif menyumbangkan kekayaan 

kosakatanya ke dalam bahasa Indonesia. 
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  tubrukan homonim Perlu 

 yang merupakan kekayaan Indonesia terekat erat dalam ke-ika-an tentu menuju 

kepada hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, hub ungan antarbudaya 

hendaknya diupayakan  

dikelompokluarkan  

Berikut dipetik beberapa tuturan yang berbahasa Indonesia yang di dalamnya 

digunakan sapaan kekerabatan bahasa daerah. 

“Mbok… tumpukan kertas-kertas di samping mejaku ada dimana?” 

 Pasti sudah dibereskan Mbok Yem. Segera aku memburu ke belakang mencari 

Mbok Yem Pasti sudah dibereskan Mbok Yem.  

Faktor‐faktor	 yang	 Memengaruhi	 Pentingnya	 Penyerapan	

Sapaan	Kekerabatan	Bahasa	Daerah	

Mendukung	 Kemultikulturalan	 Bahasa	 Indonesia	 konsep	

multikultural,	language	right,		

mendukung	perkembangan	bahasa	Indonnesia	

Membangun	Hubungan	Sosial	

Semua bahasa memiliki dua fungsi, yaitu mentransfer informasi dan menata 

hubungan social  12 

Setiap bahasa memiliki inventarisasi strategi membangun hubungan yang sangat 

banyak dan luas misalnya terkait demngan sapaan. 

42-43, Spencer 

Setiap bahasa memiliki inventarisasi strategi membangun hubungan yang sangat 

banyak dan luas misalnya terkait demngan sapaan. 

42-43, Spencer 

Hubungan sosial Asosiatif dan disasosiatif 
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Kesantunan	

Brown nan Levinson (1987) mengidentifikasi empat super strategi untuk menjaga 

muka kesantunan positif tutur byang berbasis pendekatan dan memperlakukakn petutur 

sebagai anggota kelompok.  28 

 

Kedekatan		

Sumbangan	terhadap	Pembangunan	

Layanan	Masyarakat	

Layananan	Kesehatan	

Layanan	pendidikan		
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UNSUR SAPAAN KEKERABATAN BAHASA DAERAH  

YANG SEDANG MENGINDONESIA 
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Ni Made Dhanawaty 
Universitas Udayana 

 

1. Pendahuluan	

 

Pada beberapa dekade belakangan ini, karya-karya yang berlatarkan 

kedaerahan, baik karya tulis, seperti karya sastra, esai, dan lain-lain maupun karya 

kreatif di industri perfilman, dan pertelevisian, semakin mengemuka. Untuk 

mendukung latar kedaerahannya, susupan kosakata bahasa daerah pun makin 

melimpah masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jika pada penutur yang 

bahasa Indonesianya belum memadai, masuknya susupan bahasa daerah merupakan 

interferensi atau terbawa-bawanya fitur bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia 

karena kompetensi bahasa Indonesia penutur belum memadai, namun dalam karya-

karya yang berlatarkan kedaerahan, penyusupan kosakata bahasa daerah memang 

disengaja oleh penutur bahasa atau pencipta karya. Kosakata bahasa daerah 

diberdayakan untuk membangun nuansa kedaerahan. Di antaranya yang menonjol 

masuknya ke dalam bahasa Indonesia adalah  kosakata sapaan, khususnya sapaan 

berupa istilah-istilah kekerabatan. Sapaan kekerabatan juga masuk melalui cerita-

cerita rakyat dari berbagai daerah yang semakin banyak diterbitkan dan juga dikemas 

lewat tayangan televisi. 

Sapaan kekerabatan bahasa daerah banyak digunakan dalam karya-karya sastra 

Indonesia yang berlatar kadaerahan,  tetapi yang berhasil menembus ke khazanah 

sastra Indonesia secara nasional.  Dalam artian karya sastra yang tidak saja dinikmati 

oleh pencinta sastra di daerahnya, tetapi juga telah berhasil merebut perhatian 

pembaca dan para kritisi sastra Indonesia. Karya-karya, seperti Para Priyayi, Jalan 

Menikung, karya Umar Kayam, Pengakuan Pariyem karya Linus G Suryadi, karya 

Kerajaan Raminem Suparto Brata, Burung-burung Manyar, karya Mangun Wijaya, 



Tarian Bumi, Tempurung, Sagra karya Oka Rusmani, telah menjadi konsumsi 

nasional, bahkan beberapa di antaranya berhasil menyedot perhatiaan dunia dan 

meraih pengharaan internasional. Dalam karya-karya tersebut sapaan-sapaan  

kekerabatan bahasa daerah punya andil besar dalam membangun suasana kedaerahan 

yang kental.   

 Sapaan kekerabatan bahasa daerah telah pula masuk ke dalam program-

program TV nasional, yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia, bahkan  pada 

acara-acara yang rating-nya relatif tinggi di televisi nasional, seperti ajang mencari 

bakat,  Indonesian Idol, X-Factor, sinetron dan lain-lain. Para selebriti juga banyak 

yang dengan senang hati disapa dan menyapa dirinya dengan sapaan kekerabatan 

bahasa daerah.   

Sapaan-sapaan kekerabatan yang masuk pada ranah-ranah yang disebutkan di 

atas, khususnya yang belum masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonsia (KBBI) 

dapat dikatakan sebagai sapaan yang sedang mengindonesia. Sebagai bentuk 

penghargaan terhadap bahasa-bahasa daerah dan agar karya dan acara-acara tersebut 

terkomunikasikan secara efektif  KBBI sudah seyogyanya semakin terbuka dan 

menyambut kehadiran sapaan-sapaan tersebut.  Dalam artian istilah-istilah 

kekerabatan dimaksud perlu diserap secara institusional ke dalam bahasa Indonesia 

untuk memperkaya khazanah sapaan bahasa Indonesia.  

	

2. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Perlunya Penyerapan 
Sapaan Kekerabatan Bahasa Daerah 

1) Meningkatkan	Kekomunikatifan	Tutur	

Karya-karya Sastra Indonesia dibaca oleh para siswa, mahasiswa, dan masyarakat 

Indonesia dari berbagai etnik yang belum tentu mengetahui makna sapaan-sapaan 

kekerabatan bahasa daerah yang terdapat dalam karya-karya itu. Jika kata-kata itu 

ditemukan di dalam Kamus Bahasa Indonsia, mereka akan terbantu dalam  

memahami karya tersebut dan dapat memberikan apresiasi secara tepat. Demikian 

juga sapaan kekerabatan bahasa daerah yang semakin merebak pada acara televisi, 

baik pada sinetron-sinetron yang berlatarkan kedaerahan, maupun acara-acara lain 



yang rating-nya relatif tinggi pada TV Nasional. Selain oleh masayarakat Indonesia 

dari berbagai etnik, karya kreatif itu juga dibaca dan dipirsa, pengguna bahasa 

Indonesia sebagai bahasa asing, seperti pebelajar BIPA, darmasiswa, para pebisnis 

atau pekerja asing. Para pebelajar asing mengalami kesulitan memahami tutursn 

bahasa Indonesia ysng di dalamnya   terdapat banyak kosakata yang tidak mereka 

temukan dalam kamus bahasa Indonesia.  

 

2) Memperkaya	Khazanah	Kosakata	Budaya	Bahasa	
Indonesia	

Sangat menarik  pernyataan Melalatoa (1995), sebagaimana disitir oleh Tilaar 

(2007: 203), bahwa bahasa Indonesia adalah suatu bahasa yang hidup karena 

dihidupi oleh 726 suku bangsa yang juga memiliki bahasanya sendiri. Pernyataan 

yang menarik dan sedikit “hiperbolis” itu menunjukkan bahwa bahasa-bahasa daerah 

memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan bahasa Indonesia.  

Sebagaimana tertuang dalam rumusan politik bahasa 2003, salah satu fungsi bahasa 

daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia adalah sebagai pendukung 

bahasa Indonesia. Fungsi ini ditunjang oleh fungsi bahasa daerah sebagai sumber 

kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia.  

Bagian menarik dari penjelasan pasal 32 UUD 45 yang berbunyi .... 

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di 

daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa .... juga 

menujukkan pentingnya dukungan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Untuk 

dapat mewahanai kebudayaan (nasional) Indonesia dengan segenap 

keberagamannya, bahasa Indonesia di  dalam perkembangannya hendaknya secara 

terus-menerus menggali kekayaan kosakata bahasa daerah, khususnya kosakata-

kosakata yang menyangkut budaya. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan salah satu 

hasil Kongres Kebudayaan di Bukit Tinggi yang merekomendasikan agar digali 

kearifan maupun nilai-nilai yang terdapat dalam warisan budaya untuk 

dikembangkan dalam masyarakat yang multikultural (Tilaar, 2007). Warisan budaya 



tersimpan dalam gudang penyimpanan berbahasa daerah, karena itu, menggali nilai 

berarti menggali juga kekayaan kosakata bahasa daerah.  

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang memiliki daya tarik yang kuat 

dalam sebuah budaya. Melalui istilah-istilah kekerabatan kita mendapat   gambaran 

tentang sistem kekerabatan dalam sebuah budaya. Oleh karena itu, masuknya sapaan-

sapaan kekerabatan bahasa daerah ke dalam tuturan berbahasa Indonesia 

sesungguhnya merupakan gayung bersambut.  

Sumbangan bahasa daerah berperan memperkuat bahasa Indonesia sebagai 

identitas dan jati diri bangsa. Kekayaan kosakata budayalah yang akan menguatkan 

keindonesiaan bahasa Indonesia. Tanpa penguatan dari bahasa daerah, bahasa 

Indonesia dapat terancam kejatiannya di tengah arus deras globalisasi dengan kuasa 

bahasa Inggrisnya.     

 

3) Mengisi Rumpang Pronomina Persona Kedua dalam 
Menciptakan Sapaan Hormat dan Akrab 

 Pronomina persona kedua tunggal bahasa Indonesia memiliki enam bentuk, 

yakni engkau, dikau, kau-, kamu, -mu, dan Anda. Pronomina engkau, kau-, kamu, 

dan -mu digunakan oleh penutur yang posisinya lebih tinggi daripada petutur, baik 

dari segi usia maupun status sosial dan  oleh penutur yang mempunyai hubungan 

akrab dengan petutur. Pronomina Anda sesungguhnya dimaksudkan sebagai padanan 

kata you dalam bahasa Inggris, yang sifatnya netral, namun struktur serta nilai 

budaya Indonesia membatasi penggunaan pronomina itu  (Alwi dkk. (1993: 278—

279).  

Seorang penutur merasa tidak sopan menyapa petutur yang adalah atasannya di 

kantor, yang menunjukkan hubungan kekuasaan (+K)1  dan sekaligus menunjukkan 

hubungan jarak (+J) dengan sapaan Anda, dia lebih memilih beralih ke sapaan istilah 

kekerabatan, seperti Bapak atau Ibu. Kata Bapak, dan Ibu yang pada awalnya 

digunakan di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan 

kekerabatan, oleh anak kepada ayah ibunya. Untuk menciptakan kedekatan hubungan 

                                                            
1 Istilah Kekuasaan (+K) di sini dpadankan dengan istilah power, jarak dengan distant (+J) dalam 
Scollon (1995) 



bentuk-bentuk itu juga  digunakan untuk menyapa orang-orang yang tidak memiliki 

hubungan kekerabatan sehingga kedua kata itu mengalami perluasan makna.. 

Manakala istilah kekerabatan digunakan untuk menyapa orang yang tidak memiliki 

hubungan kekerabatan oleh Braun (1988) disebut sebagai  penggunaan sapaan 

kekerabatan yang fiktif.   

Dalam perkembangan selanjutnya kata Bapak dan Ibu, yang pada awalnya 

digunakan untuk menyapa kerabat, tanpa adanya jarak (-J) lambat laun digunakan 

sebagai sapaan hormat dan  sapaan formal, seperti sapaan murid kepada guru, 

bawahan kepada atasan, sapaan kepada pejabat, kalangan profesional sehingga 

dianggap menciptakan hubungan berjarak (+J). Sejak awal kata Bapak dan Ibu 

memang memiliki fitur hubungan hierarkis, akan tetapi jika digunakan oleh anak 

sendiri kepada bapak atau ibunya, maka tergolong hubungan (-J), sedangkan dewasa 

ini, selain dalam hubungan (-J), banyak juga digunakan dalam hubungan (+J). Hal itu 

menyebabkan  kedua kata itu dirasakan terlalu formal dan kurang sesuai digunakan 

dalam ragam informal. Penutur banyak yang beralih ke sapaan kekerabatan bahasa 

daerah untuk menjaga hubungan keakrabannya. Kalaupun digunakan kata Bapak 

atau Ibu sering ditambah dengan nama akrab, seperti Pak Bernd, Bu Atik; atau 

ditambah nama berdasarkan urutan kelahiran, seperti Pak Putu, Bu Made.  

Istilah kekerabatan bahasa Indonesia yang juga merosot fitur (-J)-nya adalah 

kata Saudara. Kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ‘satu perut’ 

ini awalnya merupakan sebutan untuk saudara kandung. Pada masa perjuangan 

digunakan sebagai sapaan yang menciptakan hubungan yang dekat seperti saudara 

dalam rangka menggalang kebersamaan. Dewasa ini kata saudara dirasakan terlalu 

formal dan menunjukkan hubungan (+J) sehingga untuk mempertahankan hubungan 

(-J), penutur kelompok usia muda, bahkan juaga kadang-kadang anak-anak, dalam 

ragam gaul banyak beralih ke sapaan bahasa Inggris Bro, walaupun dalam  

penggunaannya kadang-kadang salah kaprah. 

Seorang penutur juga tidak akan menggunakan kata Anda saat menyapa petutur  

yang usianya lebih tua, tetapi merupakan kerabat dekatnya atau orang yang dekat 

secara psikologis, menunjukkan hubungan kedekatan (-J). Dia akan beralih ke sapaan 

istilah kekerabatan, seperti Bapak, Papa, Mama, Paman, Kakak, Nenek  atau ke 



sapaan kekerabatan bahasa daerah.  Ada dua alasan yang menyebabkan tidak 

dipilihnya kata Anda: pertama dirasakan kurang santun dan kedua kata ini 

menunjukkan hubungan (+J)  Oleh Scollon dkk. (1995) penggunaan kata Anda dalam 

konteks ini dianggap sebagai hubungan minus power ‘tidak menunjukkan kekuasaan’ 

(-K), tetapi menunjukkan (+J). Kata Anda memang lebih santun daripada kamu, 

tetapi kata itu tidak mengandung makna solidaritas. 

 Keadaan di atas memberi peluang pada masuknya istilah-istilah kekerabatan 

bahasa daerah, seperti Mas, Emak, Pakdhe, Eyang dari bahasa Jawa, Beli, Meme, 

Dadong dalam dari Bali; Mamang, Aa, Teteh dari bahasa Sunda; tulang, nantulang 

dalam bahasa Batak; Enyak, Babe, Mpok dalam bahasa Betawi (Jakarta).  

4) Pemadanan dengan bahasa Indonesia menghilangkan makna budaya 

 

Seperti telah deketengahkan di depan, sapaan-sapaan kekerabatan diberdayakan 

oleh pengarang untuk membangun nuansa budaya kedaerahan. Pemadanan dengan 

bahasa Indonesia akan menghilangkan makna budaya sapaan tersebut.  

Contoh  

(1) “Tugus ‘sapaan kehormatan untuk anak laki-laki’ anak kesayangan Ibu dan 
Aji ‘Ayah’.” 

.... 

(2) “Kita punya tanah Meme. Sejak Bape ‘Ayah’ mati bukankah kita yang 
merawat tanah itu.” 

Dari contoh di atas dapat dilihat, baik kata Aji maupun Bape padanan bahasa 

Indonesianya adalah Ayah atau Bapak. Kata Aji ‘Ayah’ merupakan sapaan yang 

mengandung fitur kebangsawanan dan dalam konteks di atas digunakan  untuk 

menyebut ayah seorang anak dari golongan Brahmana , sementara kata Bape tidak 

mengandung fitur kebangsawanan dan dalam konteks di atas digunakan  oleh 

seorang anak dari golongan Sudra.  

Contoh lain 



(3)  “Lo, kalau Simbok ‘Ibu’ tulus iklas menghendaki, aku bagikan sekarang 
juga. Orang berdarma itu kekasih Gusti Allah kok Mbok ‘Bu’” 

                  .... 

(4) Oke Mami ’Ibu’. 

Dari contoh di atas dapat dilihat, baik kata Simbok maupun Mami padanan 

bahasa Indonesianya adalah ’Ibu’. Akan tetapi, kedua kata itu memiliki 

konotasi sosial yang berbeda. Kata Simbok digunakan di kalangan masyarakat 

umum kelas bawah, sementara kata Mami umumnya digunakan di kalangan 

kelas menengah ke atas. 

Istialah-istilah kekerabatan bahasa daerah menggambarkan struktur sosial tradisional 

etnik pendukung bahasa tersebut. Oleh karena itu, sulit dicarikan padanannya yang 

tepat dalam bahasa Indon esia. Hal ini menguatkan akan pentingnya penyerapan 

sapaan-sapaan kekerabatan bahasa daerah. 

 

5) Penataan Hubungan Sosial dan Strategi Komunikasi 

Spencer-Oatey (2000: 12:) menyatakan bahwa semua bahasa memiliki dua 

fungsi, yaitu mentransfer informasi (the transmission of information) dan menata 

hubungan sosial  (the management of social relations).  Senada dengan itu, 

Watzlawick et al. (1967) menyatakan bahwa setiap bahasa memiliki komponen isi 

dan komponen hubungan. Adanya dua komponen inilah yang menyebabkan bahasa 

mampu menjadi sarana komunikasi yang paling efektif. Komponen isi bahasa terkait 

dengan komunikasi sebagai transmisi informasi, sedangkan komponen hubungan 

terkait dengan komunikasi sebagai penataan hubungan sosial. Hubungan sosial 

secara umum mengarah pada hubungan asosiatif, namun tidak jarang juga muncul 

hubungan diasosiatif, baik karena disengaja untuk kepentingan-kepentingan tertentu 

maupun akibat terjadinya simpangkomunikasi. 

Hubungan sosial berkaitan erat dengan perilaku linguistik. Perilaku yang 

konvergen dapat membangun hubungan asosiatif, sementara perilaku divergen dapat 

melahirkan hubungan disasosiatif . Sebagai contoh ada hubungan yang harmonis 

antara transmigran Bali dan transmigran Jawa di Lampung. Hubungan yang baik di 



kalangan transmigran berusaha diwujudkan melalui usaha untuk menumbuhkan 

kepercayaan pada petutur. Petutur akan  merasa lebih dekat dan lebih tinggi 

kepercayaannya kepada orang yang berkonvergensi ke arah dirinya. Oleh karena itu, 

banyak petani Bali, Jawa, Lampung yang saling berusaha memodifikasi tuturannya 

satu sama lain dalam kegiatan sosio-ekonomi pada ranah pekerjaan di atas. 

Transmigran Bali banyak yang mampu berbahasa Jawa dengan pilihan sapaan yang 

sesuai, sementara transmigran Jawa dan Lampung umumnya kurang mampu 

berbahasa Bali, mereka menggunakan sepatah dua patah kata dalam tuturan 

Indonesia atau Jawanya dan menjadikan bentuk sapaan sebagai andalan. Hal ini 

masuk akal karena sapaan merupakan fitur yang menonjol dalam sebuah bahasa. Dan 

konvergensi linguistik umumnya terkait dengan fitur-fitur yang menonjol dalam 

sebuah bahasa (Band. Trudgill, 1986)  Dengan disapa Beli ‘Kakak’, Meme ‘Ibu’ atau 

Pekak ‘kakek’ transmigran Bali telah merasa mitra tuturnya berkonvergensi atau 

beradaptasi secara linguistik (Dhanawaty dkk., 2012). 

Kadang-kadang seorang penutur mengawali menggunakan bahasa petutur 

lengkap dengan sapaannya padahal petutur tadinya menggunakan bahasa Indonesia, 

seperti terlihat pada contoh berikut ini.  

Pembeli : Berapa satu pisaunya ni Mas? 

Pedagang : Nah aba gen Biang. [nah ab gn biya]. ‘Iya bawa saja 
Bu.’ 

Pembeli : Ah ndak. 

Istri Pedagang : Aba mek. [Ab m]. .’Bawa Bu.’  

Pembeli : Ndak, ndak. 

Kata biang ‘Ibu’ merupakan sapaan hormat, tapi berjarak, sedangkan sapaan 

m�� ‘Bu’ meruapakan sapaan akrab.  Fenomena seperti ini oleh Ylanne-McEwen et 

al (2000) ini digolongkan konvergensi subjektif. Maksudnya penutur  tidak 

berkonvergensi secara aktual secara linguistik ke arah petutur, tetapi lebih ke arah 

apa yang mereka pikir  merupakan perilaku komunikatif patner mereka dalam 

percakapan. Secara linguistik Pedagang dan Istri sesungguhnya berdivergensi dari 

tuturan Pembeli, namun secara sosial Pedagang dan Istri berkonvergensi dengan 

menjadi inisiator penggunaan bahasa Bali, yang dalam persepsinya merupakan 

bahasa yang paling dikuasai dan paling membuat nyaman Pembeli.  



Pengetahuan akan sapaan bahasa daerah, atau setidak-tidaknya sapaan akrab 

bahasa itu,  dapat mendukung pelaksanaan tugas bagi mereka yang bertugas di 

bidang layanan masyarakat, seperti dokter, paramedis, pegawai rumah sakit,  

pegawai bank, biro jasa dan lain-lain. Kerama-tamahan (hospitality), menjadi 

andalan dalam merebut pelanggan dewasa ini. Pilihan terhadap rumah sakit, bank, 

hotel, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh cara sumber daya manuasia di tempat itu 

memperlakukan pelanggan.   Menyapa orang dengan namanya atau dengan sapaan 

kesukaannya akan memberi kesan positif terhadap tersapa.   

Dalam komunikasi pada ranah layanan umum yang berorientasi keuntungan 

material (profit),  misalnya dalam bidang bisnis atau usaha-usaha swasta, seperti 

yang dilakukan para pedagang, pegawai bank, penjual jasa dan bidang lain 

konvergensi linguistik berorientasi pada penciptaan hubungan sosial yang dimuati 

oleh tujuan komersial. Upaya menciptakan kedekatan hubungan merupakan bagian 

dari peningkatan kualitas layanan (service), yang tidak semata-mata demi kepuasan 

terlayan, tetapi lebih pada kepentingan komersial.  Kualitas layanan dijadikan alat 

untuk membangun jejaring, sarana promosi,  dan kompetisi yang bermuara pada 

peningkatan keuntungan. 

Kekurangpahaman terhadap sapaan kekerabatan dapat juga berdampak tidak 

baik. Misalnya sapaan umum untuk masyarakat biasa ditujukan kepada tersapa yang 

posisi sosialnya tinggi. Misalnya seorang nenek dari kalangan Brahmana disapa 

dengan sapaan bahasa Bali Dadong. Yang terbaik hal ini mungkin membuat tersapa 

maklum, atau merasa lucu, tetapi bisa juga menyebabkan ketersinggungan.  

Generasi muda dari kalangan Sudra di Lampung secara umum senang disapa 

Beli oleh teman Jawa ataupun teman Lampungnya karena merasa lebih akrab dan 

dihargai sebagai orang Bali Sikap saling menghargai antaretnik ini menunjukkan 

bahwa perjalanan dari masyarakat plural menuju masyarakat multikultural telah 

dimulai. . 

 Keberhasilan sebuah komunikasi salah satunya terletak pada keberhasilan 

penutur memosisikan petutur pada sebuah peristiwa tutur. Pemosisian petutur ini 

salah satunya ditandai oleh pemilihan bentuk-bentuk sapaan. Hal ini senada dengan 



apa yang diketengahkan oleh McConnel-Ginet (2003:161), bahwa bentuk sapaan 

merupakan indikator sensitif, bagaimana seorang penutur memosisikan petutur. 

Setiap bahasa memiliki inventaris strategi membangun hubungan sosial yang 

sangat banyak dan luas. Beberapa di antaranya terdapat pada sejumlah bahasa, 

seperti perbedaan antara sapaan bentuk formal (Vous)  ‘Anda’ dan bentuk akrab 

T(u). (Spencer-Oatey,  2000; 42-43) .  Penggunaan sapaan bentuk formal akan 

membangun kesantunan negatif, dalam hal ini petutur merasa dikelompok luarkan 

sedangkan penggunaan sapaan bentuk akkrab dapat membangun kesantunan 

solidaritas, dalam hal ini petutur merasa dikelompokawakkan. 

Dalam bahasa Indonesia misalnya kata sapaan dijadikan alat untuk  

menunjukkan kekuasaan, merendahkan atau meninggikan tersapa, menyakiti, 

menghina,  menenteramkan, atau membahagiakan tersapa. Akan tetapi, kesan sebuah 

sapaan juga sangat bergantung pada konteks tutur.  Dalam konteks tertentu, 

seseorang merasa tidak nyaman disapa Bapak karena merasa dikelompokluarkan 

(ingrouping), atau munculnya hubungan (+J), sementara pada konteks lainnya bentuk 

sapaan yang sama  membawa rasa nyaman karena tersapa merasa dihargai dan 

dihormati.  

Seperti telah dikemukakan di atas Indonesia kaya dengan keragaman budaya, 

etnik, dan bahasa. Agar tidak terjedi benturan-benturan yang tidak diinginkan, maka 

dalam komunikasi antarbudaya hendaknya diupayakan  adanya sikap saling 

memahami dan saling menghargai perbedaan sehingga muncul rasa ke-ika-an di 

tengah-tengah kebhinekaan. Melalui sikap saling menghargai ini,  

 

(5)Menghindari	ketidaknyamanan	akibat	perbedaan	fitur	
semantis	
Kata Mbok dalam Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia kata sapaan terhadap 

wanita; kata sapaan ths orang tua wanita; ibu; kata sapaan terhadap wanita tua yang 

kedudukan sosialnya lebih rendah daripada penyapa, semenatara dalam bahasa Bali 

kata Mbok berarti kakak perempuan. Dahulu hanya digunakan di anatara mereka 

yang status sosialnya setara, tetapi dewasa ini juga sudah digunakan menyapa kakak 



perempuan atau yang sebaya dengan kakak perempuan yang kelas sosialnya lebih 

tinggi. Artinya sapaan Mbok, di publik, sudah menjadi sapaan yang egaliter.  

Kata Pekak dalam bahasa Bali merupakan kata sapaan untuk kakek-kakek dari 

kalangan Sudra dalam kamus KBBI hanya ditemukan kata pekak dengan makna 

‘tuli’. Kata Memek dalam bahasa Bali adalah kata sapaan yang berarti ‘Ibu’, sapaan 

yang dianggap lebih modern daripada kata Meme ‘Ibu’; sementara dalam KBBI 

ditemukan kata Memek dengan arti ‘kemaluan wanita’.  

Langkah-langkah yang Perlu diambil 

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa penyerapan unsur sapaan memang 

penting untuk dilakukan. Sejumlah sapaan bahasa daerah yang mengindonesia telah 

masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia sejak Kamus Poerwadarminta, namun jika 

dilihat dari jumlah sapaan yang masuk dari kamus ke kamus belum menunjukkan 

perekembangan yang mengembirakan. Berikut dicari sapaan-sapaan bahasa daerah 

yang banyak digunakan dalam tuturan berbahasa Indonesia.  

 

Betuk sapaan Kamus 

Poerwadarminta

KBBI  

Edisi I 

BBBI  

Edisi II 

KBBI  

Edisi IV 

aa  - - - √ 

aba(h)     

abang √ √ √ √ 

abi - - - - 

akang     

aki √    

(a)-yu √ √ √ √ 

Babe -√ √ √ √ 

Bapa(k) √ √ √ √ 

Beli - - - - 

Bude - - √ √ 

Embah - √   

Embak √ √ √ √ 



empok - √ √ √ 

Encang -- - - √ 

Encing - - - √ 

Engkong √ √ √ √ 

Entong √ √ √ √ 

Etek √ √ √ √ 

Jeng - √ √ √ 

Kaki √ √ √ √ 

kakiang - - - - 

Mama  √ √ √ √ 

Mamak √ √ √ √ 

Mamang √ √ √ √ 

Mas √ √ √ √ 

Mbak √ √ √ √ 

Mbok √ √ √ √ 

Mpok - √ √ √ 

Meme - - - - 

Memek - - - - 

Nini √ √ √ √ 

Niang - - - - 

Neng √ √ √ √ 

Om √ √ √ √ 

Oma - - √ √ 

Opa - - √ √ 

opung - - - - 

Pakde - - √ √ 

Paklik - - - √ 

Papa √ √ √ √ 

Pekak - - - - 

Tante √ √ √ √ 

Teteh - √ √ √ 



Tulang - - - - 

Uak   √ √ 

uda - - - - 

 

Dari Tabel di atas dapat dilihat menunjukkan bahwa pergerakan masuknya 

sapaan kekerabatan dalam kamus bahasa Indonesia sangat lambat dan tampak dari 

bahasa itu-itu saja. Sejumlah sapaan bahasa Bali yang telah digunakan dalam karya-

karya yang telah mendapat penghargaan secara nasional, bahkan internasional tidak 

ditemukan. tidak ditemukan dalam Kamus BI padahal kata-kata itu Mungkin karena 

penutur bahasa Bali tidak berusaha mengusulkan kata-kata itu dan kebetulan juga 

terabaikan oleh para pemburu kosa kata dalam rangka penyusunan Kamus.  

 

3. Penutup		

Dari pembahasan di atas dapat dirangkum hal-hal sebagi berikut: (1) dilihat 

bahwa bahasa daerah menguatkan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional,  (2) 

bentuk-bentuk sapaan kekerabatan bahasa daerah   yang mengindonesia penting 

diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk mendukung pemahaman dan 

pengapresiasian karya sastra, mengisi ruang sapaan yang tidak ada padanannya yang 

tepat dalam bahasa Indonesia, menguatkan jati diri bahasa Indonesia, sangat strategis 

untuk membangun hubungan sosial dan mendukung strategi komunikasi.   

K edapan perlu dilakukan upaya yang lebih gencar menggali sumber kekayaan 

kosakasa bahasa daerah.  Selain melalui penelitian terhadap bahasa daerahnya perlu 

dilakukan penelitian terhadap kosakata bahasa daerah yang telah terbukti 

penggunaannya dalam tuturan berbahasa Indonesia. Balai-balai dapat berbagi tugas 

untuk meneliti terbitan-terbitan dan tayangan-tayangan televisi berbahasa Indonesia 

yang menyangkut sosial dan budaya lokal dan  karya-karya sastra putra daerah. 

Komunitas penutur bahasa daerah perlu semakin proaktif menyumbangkan kekayaan 

kosakatanya ke dalam bahasa Indonesia. 
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  tubrukan homonim Perlu 

 yang merupakan kekayaan Indonesia terekat erat dalam ke-ika-an tentu menuju 

kepada hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, hub ungan antarbudaya 

hendaknya diupayakan  

dikelompokluarkan  

Berikut dipetik beberapa tuturan yang berbahasa Indonesia yang di dalamnya 

digunakan sapaan kekerabatan bahasa daerah. 

“Mbok… tumpukan kertas-kertas di samping mejaku ada dimana?” 

 Pasti sudah dibereskan Mbok Yem. Segera aku memburu ke belakang mencari 

Mbok Yem Pasti sudah dibereskan Mbok Yem.  

Faktor‐faktor	 yang	 Memengaruhi	 Pentingnya	 Penyerapan	

Sapaan	Kekerabatan	Bahasa	Daerah	

Mendukung	 Kemultikulturalan	 Bahasa	 Indonesia	 konsep	

multikultural,	language	right,		

mendukung	perkembangan	bahasa	Indonnesia	

Membangun	Hubungan	Sosial	

Semua bahasa memiliki dua fungsi, yaitu mentransfer informasi dan menata 

hubungan social  12 

Setiap bahasa memiliki inventarisasi strategi membangun hubungan yang sangat 

banyak dan luas misalnya terkait demngan sapaan. 

42-43, Spencer 

Setiap bahasa memiliki inventarisasi strategi membangun hubungan yang sangat 

banyak dan luas misalnya terkait demngan sapaan. 

42-43, Spencer 

Hubungan sosial Asosiatif dan disasosiatif 

 

 



 

Kesantunan	

Brown nan Levinson (1987) mengidentifikasi empat super strategi untuk menjaga 

muka kesantunan positif tutur byang berbasis pendekatan dan memperlakukakn petutur 

sebagai anggota kelompok.  28 

 

Kedekatan		

Sumbangan	terhadap	Pembangunan	

Layanan	Masyarakat	

Layananan	Kesehatan	

Layanan	pendidikan		
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Abstrak 

Makalah ini memerikan pilihan dan sikap penutur bahasa Dayak Ngaju 
dan kaitannya dengan ekologi bahasa dalam konteks pelestarian dan 
pemertahanan bahasa di Palangkaraya. Ia diharapkan dapat digunakan 
sebagai semacam acuan dalam penentuan kebijakan pelestarian bahasa 
daerah di Palangkaraya. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan 
wawancara takformal yang dilakukan penulis selama kurun waktu Januari—
Juni 2013 terhadap 36 responden. Responden merupakan penutur asli bahasa 
Ngaju dan berasal dari beberapa sekolah dasar yang menjadikan bahasa 
Ngaju sebagai mata ajar muatan lokal. Dari jawaban kuesioner dan hasil 
wawancara diharapkan diperoleh data mengenai sikap dan motivasi 
kebahasaan responden yang selanjutnya dihubungkan dengan kondisi 
kebahasaan yang sebenarnya. Analisis akan dimulai dari ranah keluarga, 
ketetanggaan, dan sekolah dengan menggunakan perhitungan statistik. 
Berdasarkan hasil analisis didapat simpulan awal bahwa ekologi bahasa di 
Palangkaraya belum sepenuhnya mendukung upaya pelestarian bahasa Dayak 
Ngaju. Masih terdapat banyak aspek yang harus direkonstruksi dan 
direvitalisasi.  

 
Kata kunci: pilihan dan sikap bahasa, ekologi bahasa, pemertahanan bahasa 
 
 
1. Pendahuluan 

Bahasa sebagai media komunikasi memegang peran penting dalam 
menyokong kelangsungan hidup penuturnya. Begitu pula sebaliknya. Sikap 
para penutur sebuah bahasa sangat berpengaruh terhadap panjang-pendeknya 
usia sebuah bahasa. Sikap penutur inilah juga yang menentukan apakah 
sebuah bahasa mampu bersaing dan menjadi bahasa yang dominan, sekadar 
mampu bertahan sebagai bahasa rumahan, atau bahkan tidak mampu 
mempertahankan eksistensinya karena tersingkir ke ˝daerah pinggiran˝. 

Bahasa Dayak Ngaju (BNg) saat ini bisa jadi merupakan bahasa 
pergaulan terbesar di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah umumnya. Ia 
menjadi bahasa penghubung antarsubetnis Dayak. Kondisi seperti ini tidak 
sepenuhnya menjamin BNg menjadi bahasa yang lestari selama faktor-faktor 
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lain tidak dipertimbangkan. Salah satunya adalah faktor regenerasi penutur 
yang dampaknya sudah sangat terasa kini. Banyak generasi usia dini yang 
belum atau bahkan tidak bisa menuturkan BNg meskipun merupakan bahasa 
ibunya. Sikap terhadap bahasa yang diharapkan tumbuh dari keluarga sebagai 
pilar utama dimungkinkan terkait dengan hal ini di samping dominasi bahasa 
lain.  

Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan 
memaparkan kondisi kebahasaan di Kota Palangkaraya. Secara khusus, 
makalah ini ditulis untuk mengetahui apakah kondisi intralingual dan 
ekstralingual di Kota Palangkaraya mendukung keberlangsungan dan 
pemertahanan bahasa-bahasa yang dituturkan di wilayah tersebut, terutama 
BNg.  

Metode yang digunakan dalam makalah ini terbagi menjadi tiga tahap 
seperti rekomendasi Sudaryanto (1993), yaitu pengumpulan data, analisis 
data, dan penyajian hasil analisis. Responden dalam makalah ini adalah siswa 
sekolah dasar yang merupakan penutur jati BNg. Sekolah tempat mereka 
menuntut ilmu juga harus menjadikan BNg sebagai mata ajar muatan lokal. 
Setelah melakukan observasi lapangan, penulis menentukan dua sekolah 
dasar sebagai sampel dari sedikit sekolah yang menjadikan BNg sebagai 
muatan lokal. Dua sekolah tersebut adalah SD Katolik St. Don Bosco dan 
SDN 5 Menteng. Karena jumlah keseluruhan siswa di dua sekolah dasar 
tersebut cukup besar, penulis hanya mengambil 36 siswa sebagai responden. 
Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner. Penulis 
juga melakukan wawancara informal takterstruktur sebagai data dukung. 

Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 17. Hasil analisis 
dengan statistik kemudian dijadikan bahan dasar untuk menentukan apakah 
ekologi bahasa di Kota Palangkaraya mendukung upaya pelestarian dan 
pemertahanan bahasa Ngaju. Hasil analisis dalam makalah ini akan disajikan 
secara formal, yaitu menggunakan tabulasi, dan informal, yaitu berupa 
penjelasan yang  memakai kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993; Mastoyo, 
2007).  
 
2. Pengumpulan Data 

Seperti telah diuraikan di atas, pengumpulan data dilakukan dengan 
bantuan kuesioner dan wawancara takterstruktur. Beberapa pertanyaan 
tentang pilihan bahasa dalam beberapa ranah dan pernyataan tentang sikap 
terhadap BNg diajukan penulis untuk dijawab oleh responden. Tanggapan 
responden terhadap pernyataan-pernyataan tersebut diberi skor yang mengacu 
pada Skala Likert, yaitu 5 untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk netral, 
2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Mengacu pada 
Gunarwan (2001a dan 2001b) pernyataan-pernyataan tentang sikap tersebut 
diuraikan sebagai berikut.  
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a. Bahasa Ngaju merupakan bahasa yang indah. 
b. Bahasa Ngaju mencerminkan kebudayaan yang tinggi. 
c. Saya bangga memakai bahasa Ngaju. 
d. Saya lebih suka berbicara dalam bahasa Ngaju dibandingkan bahasa lain. 
e. Bahasa Ngaju harus dilestarikan. 
f. Saya senang jika orang berbicara dalam bahasa Ngaju kepada saya. 
g. Bahasa Ngaju harus terus dikembangkan. 
h. Bahasa Ngaju harus diajarkan di semua sekolah di Palangkaraya. 
i. Pemerintah harus aktif mengembangkan dan memajukan bahasa Ngaju. 
j. Bahasa Ngaju harus digunakan oleh keluarga di rumah.  
 

Pernyataan-pernyataan tadi selanjutnya diparafrasa agar lebih mudah 
dipahami oleh responden dan agar sikap bahasa responden diketahui secara 
lebih detail. Demi menjaga kenyamanan komunikasi dan menyesuaikan diri 
dengan responden yang umumnya anak-anak, penulis juga menggunakan 
wawancara informal dengan menanyakan kegiatan keseharian responden 
yang berhubungan dengan pemakaian dan sikap bahasa. 

  
3. Kerangka Teori 
3.1 Ekologi Bahasa 

Ekologi bahasa yang digunakan dalam makalah ini mengacu pada 
Haugen (dalam Fill dan Muhlhausler, 2001) yang secara metaforis 
menyatakan bahwa ekologi bahasa merupakan kajian tentang interaksi bahasa 
dan lingkungannya. Lebih lanjut, Haugen mengatakan bahwa lingkungan 
yang dimaksud di sini bukanlah lingkungan bahasa, melainkan lingkungan 
˝bagi˝ leksikon dan gramar bahasa tersebut. Seperti manusia yang akan selalu 
dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, bahasa juga merupakan 
entitas yang tidak bisa terlepas dari lingkungannya. Bahasa bisa ˝hidup˝ 
hanya jika dipakai oleh penuturnya sebagai alat komunikasi.  

Haugen juga mengatakan bahwa lingkungan sejati sebuah bahasa 
adalah masyarakat yang memakai bahasa tersebut tanpa memikirkan 
pengaruh-pengaruh dari luar. Bahasa dalam sebuah lingkungan tidak dapat 
melepaskan diri dari pengaruh anasir kebahasaan, baik ekstralinguistik 
maupun intralinguistik. Aspek ekstralinguistik mencakupi konteks tempat, 
kawan bicara, termasuk sikap dan motivasi bahasa, sedangkan aspek 
intralinguistik mencakupi keadaan internal bahasa itu sendiri, termasuk 
fleksibilitas dan daya saing bahasa.  

Mengkaji ekologi bahasa tidak hanya mencakupi perian tentang situasi 
sosial dan psikologis tiap-tiap bahasa, tetapi juga dampaknya terhadap bahasa 
itu (Haugen dalam Fill dan Muhlhausler, ibid). Lingkungan tutur sebuah 
bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana penuturnya memperlakukan 
bahasa itu, tetapi juga oleh pengaruh dari luar. 
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Sapir (dalam Fill dan Muhlhausler, ibid) mengatakan bahwa faktor  
fisik dan sosial lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kajian mengenai 
bahasa dan lingkungan. Lingkungan fisik mencakupi aspek topografi, iklim, 
termasuk fauna dan flora. Sementara itu, lingkungan sosial mencakupi agama 
dan kepercayaan, norma, dan seni.  

Beberapa penelitian tentang ekologi bahasa pernah dilakukan. Salah 
satunya yang dilakukan Suparwa (2009). Secara tersirat, Suparwa 
mengatakan bahwa interaksi antarbahasa mempengaruhi perubahan dan 
inovasi pada tataran kosakata. Di sisi lain, interaksi tersebut juga bisa 
menjadi pemerkaya khazanah kosakata bahasa-bahasa di dalamnya.   
 
3.2 Bahasa Ngaju di Palangkaraya 

BNg yang dituturkan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 
beberapa dialek yang dinamai sesuai dengan aliran sungai, di antaranya 
dialek Kapuas, Kahayan, Rungan, dan sebagainya. Sikap egosentris 
penuturlah yang kemudian menaikkan status dialek-dialek tersebut menjadi 
bahasa Kapuas, Kahayan, Rungan, dan sebagainya.  

Secara umum, BNg merupakan bahasa pergaulan antarsubsuku Dayak. 
Namun, menjadi bahasa dengan jumlah penutur terbesar di Provinsi 
Kalimantan Tengah tidak lantas menjadikan BNg aman. BNg yang dituturkan 
di Palangkaraya, misalnya, harus bersaing ketat dengan bahasa-bahasa lain 
yang dituturkan di wilayah itu, di antaranya Banjar, Indonesia, Jawa, dan 
lain-lain. Penutur BNg kadang-kadang malah harus mengalah dengan 
mengadopsi, paling tidak, intonasi bahasa lain.  

Terdapat perbedaan cukup signifikan jika mengaitkan intensitas 
pemakaian BNg di daerah dan di perkotaan. Di daerah, misalnya kabupaten 
baru hasil pemekaran di sepanjang Sungai Kahayan, intensitas pemakaian 
BNg masih sangat tinggi. Bahkan, mereka masih sangat setia dengan 
bahasanya. Hal itu terbukti ketika interaksi terjadi antara pendatang dan 
pribumi. Para penutur BNg terkesan memaksakan bahasanya untuk 
berkomunikasi dengan pendatang. Jika pendatang dirasa benar-benar tidak 
mengenal BNg, mereka akan dengan sukarela beralih kode ke bahasa 
Indonesia.  

Berbeda dengan daerah-daerah di atas, BNg sedikit tidak beruntung di 
kalangan masyarakat perkotaan. Pasangan yang berasal dari subsuku Dayak 
Ngaju pun terlihat enggan mengajarkan bahasanya kepada anak-anak 
(Budhiono, 2009a). Mereka akhirnya memilih bahasa yang memiliki gengsi 
yang tinggi untuk diajarkan kepada anak-anaknya (Budhiono, 2009b).  
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4. Analisis 
4.1 Distribusi Responden 

Penulis berusaha untuk menjaring responden seproporsional mungkin. 
Responden dari kelas VI lebih banyak jumlahnya karena diasumsikan sudah 
memiliki sikap bahasa yang cukup mantap dibandingkan dengan responden 
dari kelas IV dan V. Berikut ditampilkan distribusi responden menurut 
beberapa variabel. 

 
Tabel 1. Responden Menurut Jenis Kelamin

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Laki-laki 18 41.9 50.0 50.0

Perempuan 18 41.9 50.0 100.0

Total 36 83.7 100.0  

Missing System 7 16.3   

Total 43 100.0   

 
Tabel 2. Responden Menurut Kelas

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kls IV 6 14.0 16.7 16.7

Kls V 6 14.0 16.7 33.3

Kls VI 24 55.8 66.7 100.0

Total 36 83.7 100.0  

Missing System 7 16.3   

Total 43 100.0   

 
Tabel 3. Responden Menurut Suku Asal Orang Tua  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dyk+Dyk 26 60.5 72.2 72.2

Dyk+SLain 10 23.3 27.8 100.0

Total 36 83.7 100.0  

Missing System 7 16.3   

Total 43 100.0   

 
Berdasarkan tabel 1, responden terdiri atas 18 laki-laki (50%) dan 18 

perempuan (50%). Menurut tabel 2, 6 responden (16,7%) berasal dari kelas 
IV, 6 responden (16,7%) dari kelas V, dan 24 responden (66,7%) dari kelas 
VI. Sementara itu, berdasarkan tabel 3, 26 responden (72,2%) berasal dari 
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orang tua yang keduanya bersubsuku Dayak Ngaju, sedangkan 10 (27,8%) 
responden berasal dari orang tua yang salah satunya dari suku non-Dayak 
Ngaju. 

 
4.2 Pilihan Bahasa Responden 
4.2.1 Ranah Rumah Tangga 

Ranah keluarga merupakan ranah yang paling penting dalam 
pembentukan sikap dan motivasi bahasa. Melemahnya regenerasi penutur 
bahasa-bahasa daerah disinyalir karena melemahnya pula motivasi dan sikap 
bahasa para orang tua. Orang tua yang seyogianya mewariskan bahasa ibu 
kepada anak-anaknya justru cenderung memilih bahasa lain yang lebih 
dominan. Bahasa yang hanya dituturkan dalam ranah rumah tangga secara 
tidak langsung menjadi indikator bahwa bahasa tersebut mulai terpinggirkan.   

Dalam hal pilihan bahasa, penulis menetapkan lima skor pilihan bahasa 
sebagai berikut. Kategori 1=selalu BNg; 2=lebih banyak BNg; 3=sama; 
4=lebih banyak bahasa lain; dan 5=bahasa lain. Berdasarkan skor tersebut, 
didapatlah hasil perhitungan mean seperti terlihat pada tabel 4.  
 

Tabel 4. Mean Pilihan Bahasa Ranah Rumah Tangga 
 N Mean 

RTggaOrtu 36 1.38 

RTggaSaudr 36 1.50 

Valid N (listwise) 36  

 
Menurut tabel 4, nilai rata-rata pilihan bahasa responden terhadap 

orang tua dan saudara berturut-turut adalah 1,38 dan 1,50. Hal itu 
menunjukkan bahwa semua responden cenderung memilih BNg jika 
berbicara baik dengan orang tua maupun saudara. Tabel 5, 6, dan 7 berikut 
memerikan korelasi antara jenis kelamin, kelas, dan suku asal orang tua 
responden dan pilihan bahasa dalam ranah rumah tangga. Korelasi yang 
digunakan adalah Koefisien Spearman karena jenis datanya ordinal (Butler, 
1985). 

 
Tabel 5. Korelasi Jenis Kelamin Responden  

dengan Pilihan Bahasa Ranah Rumah Tangga

   JenKel RTggaOrtu RTggaSaudr

Spearman's rho JenKel Correlation 
Coefficient 

1.000 .400* .340*

Sig. (2-tailed) . .016 .043

N 36 36 36
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RTggaOrtu Correlation 
Coefficient 

.400* 1.000 .867**

Sig. (2-tailed) .016 . .000

N 36 36 36

RTggaSaudr Correlation 
Coefficient 

.340* .867** 1.000

Sig. (2-tailed) .043 .000 .

N 36 36 36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabel 6. Korelasi Kelas Responden  

dengan Pilihan Bahasa Ranah Rumah Tangga

   Kelas RTggaOrtu RTggaSaudr 

Spearman's rho Kelas Correlation 
Coefficient 

1.000 .328 .416*

Sig. (2-tailed) . .051 .012

N 36 36 36

RTggaOrtu Correlation 
Coefficient 

.328 1.000 .867**

Sig. (2-tailed) .051 . .000

N 36 36 36

RTggaSaudr Correlation 
Coefficient 

.416* .867** 1.000

Sig. (2-tailed) .012 .000 .

N 36 36 36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabel 7. Korelasi Suku Orang Tua Responden  
dengan Pilihan Bahasa Ranah Rumah Tangga

   SukuOrtu RTggaOrtu RTggaSaudr 

Spearman's rho SukuOrtu Correlation 
Coefficient 

1.000 .203 .338*

Sig. (2-tailed) . .235 .044

N 36 36 36

RTggaOrtu Correlation 
Coefficient 

.203 1.000 .867**

Sig. (2-tailed) .235 . .000
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N 36 36 36

RTggaSaudr Correlation 
Coefficient 

.338* .867** 1.000

Sig. (2-tailed) .044 .000 .

N 36 36 36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabel 5 di atas menunjukkan pada kita bahwa terdapat korelasi yang 

cukup signifikan antara jenis kelamin responden dan pilihan bahasa dalam 
ranah rumah tangga. Nilai signifikansi 0,016 dan 0,043 berarti bahwa jenis 
kelamin mempengaruhi pilihan bahasa responden. Berdasarkan tabel 6, kita 
dapat mengetahui bahwa tidak terdapat korelasi yang cukup signifikan antara 
kelas dan pilihan bahasa responden, khususnya jika kawan bicaranya adalah 
orang tua. Sebaliknya, jika kawan bicaranya saudara, korelasinya cukup 
signifikan, yaitu 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa kelas responden tidak 
terlalu berperan dalam menentukan pilihan bahasa responden pada ranah 
rumah tangga. 

Sementara itu, tabel 7 memberi informasi pada kita bahwa suku asal 
orang tua responden tidak berkorelasi secara signifikan dengan pilihan bahasa 
responden, khususnya jika kawan bicaranya orang tua. Namun, jika kawan 
bicaranya saudara, nilai signifikansinya cukup tinggi, yaitu 0,044. Hal ini 
cukup kontradiktif mengingat asal suku orang tua seharusnya banyak 
berperan dalam penentuan dan pemilihan bahasa responden.   

  
4.2.2 Ranah Ketetanggaan 

Ranah ketetanggaan lebih luas jika dibandingkan dengan ranah 
keluarga. Dengan kata lain, responden bergaul dengan orang yang memiliki 
latar belakang yang lebih beragam jika dibandingkan dengan ranah rumah 
tangga. Memakai skor yang sama dengan rentang 1—5, didapat hasil 
perhitungan seperti tampak pada tabel 8. 

 
Tabel 8. Mean Pilihan Bahasa Ranah Ketetanggaan 

 N Mean 

TtggaDekat 36 1.94 

TtggaJauh 36 2.17 

Valid N (listwise) 36  

 
Nilai rata-rata pilihan bahasa responden terhadap tetangga dekat dan 

jauh berturut-turut adalah 1,94 dan 2,17. Dengan kata lain, intensitas 
pemakaian BNg sedikit berkurang jika dibandingkan dengan ranah rumah 
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tangga. Responden lebih leluasa dalam mengeksplorasi kemampuannya 
dalam berbahasa selain BNg. Korelasi antara jenis kelamin, kelas, dan suku 
asal orang tua dan pilihan bahasa responden dalam ranah ketetanggaan 
ditampilkan dalam tabel 9, 10, dan 11. 

Tabel 9. Korelasi Jenis Kelamin Responden  
dengan Pilihan Bahasa Ranah Ketetanggaan

   JenKel TtggaDekat TtggaJauh 

Spearman's rho JenKel Correlation 
Coefficient 

1.000 .477** .385*

Sig. (2-tailed) . .003 .020

N 36 36 36

TtggaDekat Correlation 
Coefficient 

.477** 1.000 .666**

Sig. (2-tailed) .003 . .000

N 36 36 36

TtggaJauh Correlation 
Coefficient 

.385* .666** 1.000

Sig. (2-tailed) .020 .000 .

N 36 36 36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Tabel 10. Korelasi Kelas Responden  

dengan Pilihan Bahasa Ranah Ketetanggaan

   Kelas TtggaDekat TtggaJauh 

Spearman's rho Kelas Correlation 
Coefficient 

1.000 .378* .215

Sig. (2-tailed) . .023 .207

N 36 36 36

TtggaDekat Correlation 
Coefficient 

.378* 1.000 .666**

Sig. (2-tailed) .023 . .000

N 36 36 36

TtggaJauh Correlation 
Coefficient 

.215 .666** 1.000

Sig. (2-tailed) .207 .000 .

N 36 36 36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel 11. Korelasi Suku Orang Tua Responden  
dengan Pilihan Bahasa Ranah Ketetanggaan

   SukuOrtu TtggaDekat TtggaJauh 

Spearman's rho SukuOrtu Correlation 
Coefficient 

1.000 .459** .286

Sig. (2-tailed) . .005 .090

N 36 36 36

TtggaDekat Correlation 
Coefficient 

.459** 1.000 .666**

Sig. (2-tailed) .005 . .000

N 36 36 36

TtggaJauh Correlation 
Coefficient 

.286 .666** 1.000

Sig. (2-tailed) .090 .000 .

N 36 36 36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabel 9 memberi informasi bahwa terdapat korelasi yang sangat 

signifikan antara jenis kelamin responden dengan pilihan bahasa dalam ranah 
ketetanggaan. Angka signifikansi yang cukup tinggi, yaitu 0,003 dan 0,020, 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin responden dan 
bahasa yang dipilih untuk berbicara baik dengan tetangga dekat maupun jauh. 

Berdasarkan tabel 10, kita juga bisa melihat bahwa kelas responden 
tidak berkorelasi secara signifikan dengan pilihan bahasa jika kawan 
bicaranya tetangga jauh. Namun, jika kawan bicaranya tetangga dekat, nilai 
signifikansinya cukup tinggi, yaitu 0,023. 

Tabel 11 menginformasikan pada kita bahwa suku asal orang tua dan 
pilihan bahasa responden korelasinya tidak signifikan jika kawan bicaranya 
tetangga jauh. Sebaliknya, nilai korelasinya sangat signifikan, yaitu 0,005, 
jika kawan bicaranya tetangga dekat. 

  
4.2.3 Ranah Sekolah 

Dalam ranah sekolah, responden dimintai tanggapan tentang bahasa apa 
yang dipakai ketika berbicara dengan guru dan pegawai sekolah serta dengan 
teman. Masih memakai skor yang sama, didapat hasil perhitungan seperti 
tampak pada tabel 12 di bawah ini. 
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Tabel 12. Mean Pilihan Bahasa Ranah Sekolah

 N Mean 

SklhGurPeg 36 2.97 

SklhTeman 36 2.61 

Valid N (listwise) 36  

 
Terdapat penurunan intensitas pemakaian BNg yang cukup signifikan. 

Hal itu ditunjukkan oleh skor rata-rata pilihan bahasa responden terhadap 
guru dan pegawai serta teman, yaitu 2,97 dan 2,61. Nilai rata-rata pilihan 
bahasa responden terhadap guru dan pegawai sekolah menunjukkan bahwa 
pemakaian BNg menurun mengingat interaksi biasanya berlangsung di kelas. 
Nilai rata-rata pilihan bahasa responden terhadap teman juga cukup tinggi 
mengingat heterogenitas siswa di sekolah dimaksud. Di bawah ini 
ditampilkan tabel 13, 14, dan 15 yang mendeskripsikan korelasi antara jenis 
kelamin, kelas, dan suku asal orang tua dan pilihan bahasa responden dalam 
ranah sekolah.  

 
Tabel 13. Korelasi Jenis Kelamin Responden  

dengan Pilihan Bahasa Ranah Sekolah

   JenKel SklhGurPeg SklhTeman 

Spearman's rho JenKel Correlation 
Coefficient 

1.000 .122 .323

Sig. (2-tailed) . .478 .055

N 36 36 36

SklhGurPeg Correlation 
Coefficient 

.122 1.000 .557**

Sig. (2-tailed) .478 . .000

N 36 36 36

SklhTeman Correlation 
Coefficient 

.323 .557** 1.000

Sig. (2-tailed) .055 .000 .

N 36 36 36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabel 14. Korelasi Kelas Responden 

dengan Pilihan Bahasa Ranah Sekolah 

   Kelas SklhGurPeg SklhTeman 

Spearman's rho Kelas Correlation 
Coefficient 

1.000 .337* .419*

Sig. (2-tailed) . .044 .011
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N 36 36 36

SklhGurPeg Correlation 
Coefficient 

.337* 1.000 .557**

Sig. (2-tailed) .044 . .000

N 36 36 36

SklhTeman Correlation 
Coefficient 

.419* .557** 1.000

Sig. (2-tailed) .011 .000 .

N 36 36 36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabel 15. Korelasi Suku Asal Orang Tua Responden  

dengan Pilihan Bahasa Ranah Sekolah

   SukuOrtu SklhGurPeg SklhTeman 

Spearman's rho SukuOrtu Correlation 
Coefficient 

1.000 .087 .019

Sig. (2-tailed) . .612 .913

N 36 36 36

SklhGurPeg Correlation 
Coefficient 

.087 1.000 .557**

Sig. (2-tailed) .612 . .000

N 36 36 36

SklhTeman Correlation 
Coefficient 

.019 .557** 1.000

Sig. (2-tailed) .913 .000 .

N 36 36 36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabel 13 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara 

jenis kelamin responden dengan pilihan bahasa dalam ranah sekolah. Nilai 
signifikansi yang mencapai 0,478 dan 0,055 menunjukkan bahwa jenis 
kelamin tidak menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa dalam 
ranah sekolah. Hal itu dimungkinkan karena faktor sekolah yang merupakan 
tempat formal sehingga pilihan bahasanya lebih terbatas. 

Tabel 14 justru menunjukkan hal sebaliknya. Kelas responden memiliki 
korelasi yang signifikan dengan pilihan bahasa dalam ranah sekolah. Jika 
kawan bicaranya guru atau pegawai, nilai signifikansinya mencapai 0,044, 
sedangkan jika kawan bicaranya teman nilai signifikansinya mencapai 0,011.  
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Sejajar dengan data yang ditunjukkan pada tabel 13, tabel 15 juga 
menunjukkan korelasi yang tidak signifikan antara suku asal orang tua 
responden dan pilihan bahasa dalam ranah sekolah. Nilai signifikansi yang 
mencapai 0,612 dan 0,913 mempunyai arti bahwa asal suku orang tua 
responden tidak mempengaruhi pilihan bahasa dalam ranah sekolah. 

 
4.3 Sikap Bahasa Responden 

Sikap bahasa mengacu pada keadaan mental seseorang yang 
berhubungan dengan bagaimana ia memandang atau menanggapi sebuah 
bahasa. Baker (1992) dan Fasold (1984) mengungkapkan bahwa penelitian 
sikap bahasa sekurang-kurangnya dapat memberi gambaran tentang (1) data 
kesehatan bahasa yang menjadi syarat utama ketahanan bahasa, (2) indikator 
pemikiran, kepercayaan, dan keinginan masyarakat tentang bahasa mereka, 
(3) indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan, dan (4) informasi 
singkat mengenai status beberapa ragam bahasa. 

Sikap bahasa selanjutnya terbagi menjadi dua, sikap positif dan negatif 
(Garvin dan Mathiot, 1968). Ciri sikap positif terhadap sebuah bahasa adalah 
(1) kesetiaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa 
mempertahankan bahasanya; (2) kebanggaan bahasa, yang mendorong orang 
mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas 
dan kesatuan masyarakat; (3) kesadaran pada adanya norma bahasa, yang 
mendorong seseorang menggunakan bahasanya secara cermat dan santun. 

Pernyataan tentang sikap bahasa yang telah ditampilkan di atas 
selanjutnya dipaparkan kepada responden untuk ditanggapi. Nilai rata-rata 
mengenai sikap bahasa responden ditampilkan dalam tabel 16 di bawah ini.  

 
Tabel 16. Mean Sikap Bahasa Responden terhadap BNg 

 N Mean 

Bahasa Ngaju merupakan bahasa yang indah 36 4.3333

Bahasa Ngaju mencerminkan kebudayaan yang tinggi 36 4.3333

Saya bangga memakai bahasa Ngaju 36 4.4444

Saya lebih suka berbicara dalam bahasa Ngaju daripada bahasa lain 36 4.0000

Bahasa Ngaju harus dilestarikan 36 4.3056

Saya senang jika orang berbicara dalam bahasa Ngaju kepada saya 36 3.7778

Bahasa Ngaju harus terus dikembangkan 36 3.9722

Bahasa Ngaju harus diajarkan di semua sekolah di Palangkaraya 36 3.6111

Pemerintah harus aktif mengembangkan dan memajukan bahasa Ngaju 36 4.1667

Bahasa Ngaju harus digunakan oleh keluarga di rumah 36 4.0556
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Berdasarkan tabel 16, kita dapat menyimpulkan bahwa responden 
memiliki sikap positif terhadap BNg. Responden bahkan memberi skor yang 
cukup tinggi untuk pernyataan tentang bangga berbahasa Ngaju. Sikap positif 
tentu memberikan sinyalemen yang cukup baik terhadap upaya pelestarian 
BNg di Kota Palangkaraya.  
 
4.4 Ekologi Bahasa di Palangkaraya 

Ekologi bahasa tidak hanya mencakupi leksikon dan tata bahasa seperti 
yang disebutkan Haugen. Lebih luas, ekologi bahasa merupakan kumpulan 
faktor-faktor yang mampu mempengaruhi suatu bahasa dan juga para 
penuturnya. Lingkungan ekologi bahasa yang baik tentu dapat menjamin 
kehidupan suatu bahasa. 

Para murid sekolah dasar yang dijadikan sebagai responden dalam 
penelitian ini rata-rata memiliki sikap positif terhadap bahasanya, yaitu BNg. 
Hal itu terbukti dengan tingginya intensitas pemakaian BNg pada ranah-
ranah yang sesuai. Berdasarkan hasil analisis di atas, hanya ranah sekolah 
yang menunjukkan tren penurunan intensitas pemakaian BNg. Hal itu 
disebabkan faktor lingkungan sekolah yang nerupakan lingkungan formal 
sehingga pemakaian bahasa daerah terbatas. 

Signifikansi korelasi antara jenis kelamin, kelas, dan suku asal orang 
tua dan pilihan bahasa responden dalam ketiga ranah tersebut perlu 
dimasukkan sebagai bagian dari analisis. Korelasi juga menunjukkan bahwa 
responden yang merupakan siswa SD sudah secara sadar mempertimbangkan 
aspek-aspek komunikasi nonbahasa seperti siapa kawan bicara dan tempat 
interaksi.  

Pilihan bahasa responden lebih jauh mengisyaratkan bahwa ada faktor-
faktor lain yang bermain ketika responden memilih bahasa. Biasanya, bahasa 
yang tingkat keberterimaannya lebih tinggi digunakan dalam lingkungan 
yang lebih luas, sedangkan yang tingkat keberterimaannya rendah digunakan 
dalam lingkungan yang lebih terbatas. 

Nilai rata-rata pilihan bahasa responden pada ketiga ranah 
menunjukkan pada kita bahwa semakin formal lingkungan atau ranah, 
intensitas pemakaian BNg menurun. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh 
heterogenitas mitra tutur dan tingkat kesalingpahaman partisipan. 

Pada analisis tentang sikap bahasa, seluruh responden menunjukkan 
tren sikap yang sama terhadap BNg, yaitu positif. Dalam kerangka 
pelestarian BNg, hal ini tentu merupakan kabar baik. Namun, jika dikaitkan 
dengan lingkungan tutur yang lebih luas, memiliki sikap positif saja ternyata 
tidak cukup.  

Palangkaraya sebagai kota heterogen merupakan tempat bersaing yang 
ideal bagi bahasa-bahasa untuk menunjukkan dominasinya. Beberapa bahasa 
daerah hidup dan berkembang di dalamnya. Bahasa Indonesia (BI), bahasa 
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Banjar (BB), bahasa Jawa (BJ), BNg, dan bahasa-bahasa lain masih aktif 
digunakan. Para penutur, persaingan bahasa-bahasa tersebut, dan peran anasir 
nonbahasa membentuk sebuah ekologi bahasa yang lebih jauh menentukan 
apakah suatu bahasa ˝berhak hidup lama˝. 

Budhiono (2009a dan 2009b) menyimpulkan bahwa asal suku orang tua 
ternyata tidak secara otomatis memuluskan upaya regenerasi bahasa. 
Pasangan yang merupakan penutur jati BNg seharusnya meregenerasi 
penutur bahasanya dengan mengajarkan BNg kepada anak-anaknya. Namun, 
kenyataannya banyak faktor yang bermain di dalamnya, di antaranya faktor 
ekonomi. Dalam konteks pelestarian BNg, hal ini merupakan preseden buruk. 
Anak yang seharusnya sejak dini mempelajari bahasa daerahnya justru 
terkesan dipaksa mempelajari bahasa lain. Sekolah yang merupakan 
lingkungan kedua bagi anak menunjukkan gejala serupa. Sekolah yang 
menjadikan BNg sebagai mata pelajaran muatan lokal masih sangat sedikit. 
Dalam konteks ekologi, hal ini tentu merugikan BNg.  
 
4.5 Menuju Bahasa Ngaju yang Berdaya Saing 

Tingkat peradaban dan daya saing bangsa biasanya mempengaruhi 
daya saing bahasanya. Sebagai contoh Korea Selatan, Jepang, dan Cina. 
Ketiga negara tersebut memiliki daya saing ekonomi dan peradaban yang 
tinggi sehingga mengatrol daya saing bahasanya. Orang beramai-ramai 
mempelajari bahasa mereka tanpa diminta. 

Menjadi sebuah bahasa yang berdaya saing tentu memerlukan 
partisipasi banyak pihak. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan 
seyogianya menyiapkan kebijakan yang konstruktif dan berkelanjutan, 
khususnya dalam bidang kebahasaan. Bahasa Indonesia yang posisinya sudah 
kokoh sebagai bahasa persatuan sudah diatur tersendiri dalam UU Nomor 
24/2009. Bagaimana dengan bahasa daerah? Pemerintah daerahlah yang 
harus lebih proaktif. 

Kebijakan Pemerintah Kota Palangkaraya yang menetapkan hari Sabtu 
sebagai Hari Berbahasa Ngaju tentu merupakan upaya serius pemkot untuk 
melestarikan BNg. Namun, implementasi kebijakan tersebut seolah stagnan 
dan belum menunjukkan hasil yang diharapkan.  

Sekolah yang merupakan lingkungan kedua terdekat bagi anak 
seharusnya juga menerapkan kurikulum pembelajaran BNg yang 
komprehensif, tidak sekadar memasukkannya dalam mata pelajaran muatan 
lokal. Upaya kodifikasi BNg juga merupakan langkah yang perlu 
diprioritaskan mengingat bahasa yang tangguh adalah bahasa yang ajek dan 
mantap secara kaidah. 

Di samping semua itu, yang segera harus dilakukan adalah bagaimana 
menjadikan upaya regenerasi penutur BNg berjalan dengan 
berkesinambungan. Keluarga sebagai lingkup komunitas paling kecil harus 
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meletakkan dasar-dasar kecintaan terhadap bahasa. Salah satu langkah yang 
dapat ditempuh adalah menjadikan BNg sebagai bahasa pertama bagi anak-
anak subsuku Dayak Ngaju. 

Dengan menjadikan BNg sebagai bahasa pertama dalam keluarga dan 
salah satu mata pelajaran wajib diharapkan akan tertanam rasa cinta dan 
bangga penutur terhadap BNg. Rasa bangga dan cinta inilah yang akan 
menjadi motivasi yang kuat dalam hal pemilihan bahasa. Kebanggaan dan 
kecintaan penutur, kepedulian pemerintah sebagai pemegang kebijakan, serta 
kemantapan dan ketangguhan BNg akan menjadi formula yang baik dalam 
rangka pemartabatan dan peningkatan daya saing BNg. 

 
5. Simpulan  

Secara umum, ada dua faktor yang menentukan apakah sebuah bahasa 
mampu bertahan dan bersaing, yaitu faktor intralingual dan ekstralingual. 
Faktor internal mencakupi kondisi infrastruktur bahasa tersebut, termasuk 
kodifikasi, keajekan, keandalan, dan daya saing, sedangkan faktor eksternal 
mencakupi unsur-unsur di luar bahasa, termasuk kebanggaan dan kecintaan 
penutur, faktor ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemantapan diglosia 
dengan BI menempati bahasa tinggi juga menjadi unsur ekstralingual yang 
cukup berpengaruh. BI yang seharusnya dituturkan dalam ranah formal mulai 
memasuki ranah-ranah yang seharusnya diperuntukkan bagi bahasa daerah 
(lihat Gunarwan, 2001b). Belum lagi pengaruh dan dominasi bahasa pesaing 
lainnya.  

Dari aspek intralingual, kodifikasi BNg terkesan masih berjalan di 
tempat. Kamus BNg, buku-buku acuan pembelajaran BNg, dan buku praktis 
BNg masih sangat terbatas jumlahnya. Penelitian dan pengkajian terhadap 
BNg juga kurang aplikatif sehingga masyarakat penutur kurang merasakan 
hasilnya. 

Dengan semua faktor tersebut, ekologi bahasa di Palangkaraya belum 
mendukung sepenuhnya upaya pelestarian BNg. Pemerintah dan penutur 
BNg harus seiring sejalan dalam meningkatkan sikap positif dan rasa cinta 
sehingga akan terbentuk BNg yang tangguh, mantap, dan berdaya saing 
tinggi. Kebijakan dalam bidang kebahasaan harus direformasi dan 
direvitalisasi agar tercapai ekologi bahasa yang kondusif bagi perkembangan 
bahasa-bahasa dalam suatu guyup tutur.    
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INTERAKSI BAHASA ASING (INGGRIS) DAN BAHASA DAERAH 
(JAWA) TERHADAP BAHASA INDONESIA 

Restu Sukesti 

Bala Bahasa Provinsi DIY 

 

Abstrak  

Bahasa asing (Inggris), bahasa daerah (Jawa), dan bahasa 
Indonesia hidup dan dipakai di wilayah Indonesia meskipun 
dalam porsi yang berbeda. Ketiga bahasa itu berinteraksi dan 
memberikan kontribusi pada bahasa lain, terutama pada bahasa 
Indonesia. Namun, pada kenyataannya kontribusi bahasa Jawa 
dan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dapat 
memperkaya atau “merusak” bahasa Indonesia. Untuk itu perlu 
diadakan evaluasi pemetaan secara makro tentang interaksi 
kebahasaan bahasa Inggris dan Jawa dengan bahasa Indonesia. 
Peta interaksi itu ialah perihal kosakata, bentuk morfologik, 
dan bentuk sintaktik. Dan, karena terlalu banyak interaksi yang 
merusak, di kemudian hari, khususnya bahasa Indonesia dapat 
kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, terhadap fenomena 
interaksi yang ada perlu ada langkah: 1)pemertahanan, 
2)pembenahan, dan 3)penghapusan. Artinya, interaksi yang 
dapat mendukung jati diri bahasa Indonesia dipertahankan, 
yang dapat mengganggu atau merusak jati diri bahasa 
Indonesia dibenahi atau bahkan dihapus. Dengan itu, hasilnya, 
bahasa asing (Inggris) dan bahasa daerah (Jawa) benar-benar 
dapat mendukung secara positif terhadap bahasa Indonesia.  

Kata kunci: interaksi, kontribusi, pemertahanan, pembenahan, penghapusan 

 

 Pendahuluan 

 Bahasa adalah salah satu aspek kebudayaan yang diciptakan dan 
digunakan oleh kelompok manusia. Selanjutnya, kelompok manusia yang 
sama budayanya atau sama bahasanya masuk dalam satu suku atau satu ras 
sehingga bahasa yang sama digunakan oleh suku yang sama, misalnya bahasa 
Minang digunakan oleh suku Minang dan bahasa Jawa digunakan oleh suku 
Jawa. Lain halnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan 
merupakan bahasa kesukuan, tetapi sebagai bahasa nasion. Artinya, bahasa 
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itu digunakan di suatu “wilayah” yang lebih luas daripada suku. Hal itu 
disebabkan oleh peristiwa politis, yakni bahasa Indonesia telah dijunjung dan  
disepakati sebagai bahasa persatuan dan selanjutnya telah diresmikan sebagai 
bahasa negara sehingga secara resmi bahasa Indonesia digunakannya oleh 
seluruh bangsa Indonesia. Dengan itu, seolah-olah bahasa Indonesia 
merupakan bahasa “rekayasa” yang sengaja diangkat menjadi bahasa 
pemersatu atas banyak suku di Indonesia.  Dengan itu pula, selanjutnya, 
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dipakai oleh suatu negara, 
Negara Indonesia, sebagai bahasa persatuan, baik dalam lingkungan politik, 
sosial, maupun kebudayaan (Burhan, 1976: 67). 

 Dalam pemakaian bahasa di wilayah Negara Indonesia terdapat 
berbagai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. 
Ketiga jenis bahasa tersebut dipakai sesuai dengan situasi pemakai dan 
pemakaiannya. Bahasa Indonesia dipakai paling luas karena statusnya 
sebagai bahasa pemersatu dan bahasa resmi; bahasa daerah dipakai sesuai 
dengan kebutuhan dalam wilayah pemakai dan pemakaiannya masing-
masing; dan bahasa asing dipakai dalam wilayah terbatas hanya karena 
kebutuhan akan bahasa asing itu. Meskipun tidak berimbang dalam hal 
jumlah pemakai dan frekuensi pemakaiannya, ketiga jenis bahasa itu dapat 
beriteraksi satu sama lain. Selain itu, ketiga bahasa tersebut  juga terjalin 
dalam masalah nasional, yaitu masalah pemakaian bahasa, yaitu pemakaian 
(1) bahasa nasional, (2) bahasa daerah, dan (3) bahasa asing (Halim, 1976: 
15).  Ketiga jenis kebahasaan tersebut, dalam pemakaiannya pasti saling 
beriteraksi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat 
bilingualisme yang memerlukan pembinaan bahasa di dalamnya 
(Kridalaksana, 1978:23—27). Oleh karena itu, dalam makalah ini, yang akan 
dibahas ialah efek dari adanya bilingualisme, yaitu interaksi pemakaian 
bahasa asing terhadap bahasa Indonesia dan interaksi pemakaian bahasa 
daerah terhadap bahasa Indonesia dan dalam interaksi itu terdapat 
sumbangan/dukungan positif dan negatif sehingga diperlukan langkah-
langkah strategis untuk menanganinya. 

Bahasa asing yang dibahas dalam makalah ini sebagai bagian 
interaksi kebahasaan ialah bahasa Inggris karena dianggap lebih dominan di 
antara bahasa asing lainnya. Bahasa daerah yang dibahas ialah bahasa Jawa 
karena bahasa Jawa dianggap lebih dominan di antara bahasa daerah lainnya  
dan karena memiliki jumlah penutur lebih banyak dibandingkan dengan 
jumlah penutur bahasa daerah yang lain (Abdullah, 1999: 8), meskipun 
bahasa daerah lain juga memberikan sumbangan dan dukungan terhadap 
bahasa Indonesia, misalnya bahasa Riau (seperti yang dituturkan oleh Pe 
Amanriza, 2001: 15). Dan, yang terpenting ialah bahasan interaksi tersebut 
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bermuara pada bahwa bahasa asing (Inggris) dan bahasa daerah (Jawa) 
sebagai pendukung bahasa Indonesia. 

 

Fenomena Interaksi Kebahasaan 

 Tulisan ini berusaha melihat kenyataan interaksi pemakaian tiga 
bahasa yang telah disebutkan. Artinya, yang dilihat tidak sekadar pengaruh 
bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia, tetapi juga 
pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa asing dan bahasa daerah itu 
meskipun fokus kajian dititikberatkan pada pengaruh dan dukungan bahasa 
asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita 
tidak dapat memungkiri fakta fenomena kebahasaan yang ada. Justru dengan 
fenomena itu, kita dapat mengakomodasi, memetakan, mengevaluasi, dan 
membuat rencana strategis atas fenomena yang ada tersebut. 

 Berkaitan dengan kenyataan itu, berikut akan diperlihatkan bagan 
yang menggambarkan interaksi bahasa asing (Inggris) dan bahasa daerah 
(Jawa) terhadap bahasa Indonesia. 

 

 

 

 Indones 

Dari bagan tersebut dapat diterangkan bahwa (a) bahasa Inggris memberikan 
kontribusi pada bahasa Indonesia, tetapi (?) bahasa Indonesia belum tentu 
memberikan kontribusi secara nyata kepada bahasa Inggris, (b) bahasa Jawa 
memberikan kontribusi terhadap bahasa Indonesia, dan  juga sebaliknya (c) 
bahasa Indonesia memberikan kontribusi terhadap bahasa Jawa.  

Keempat keterangan atas garis panah pada bagan adalah fenomena 
yang terjadi pada situasi pemakaian kebahasaan saat ini. Fenomena (a) 
direalisasikan dengan banyaknya kosakata bahasa Inggris yang “menyerbu” 
bahasa Indonesia. Serbuan kosakata tersebut ada yang resmi (legal) melewati 
kaidah sistem penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia, ada 
yang “asal masuk” sebagai bentuk tidak resmi. Kosakata yang masuk secara 

Bahasa 
asing 

Bahasa 
daerah 

Bahasa 
Indonesia 

a

b?

c
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resmi itu dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia, tetapi yang tidak 
resmi dapat merusak eksistensi bahasa Indonesia. Selain kosakata yang dapat 
memperkaya atau merusak bahasa Indonesia, ada bentuk kebahasaan lain 
yang juga bersifat sama, yaitu bentuk morfologik dan sintaktik. Bentuk 
morfologik itu ialah banyaknya afiks bahasa Inggris yang menjadi kekayaan 
afiks bahasa Indonesia. Namun, sejauh ini, serbuan afiks itu masih relatif 
tertib. Meskipun relatif tertib, ada beberapa fakta yang memperlihatkan 
kesalahan penggunaan afiks asing di dalam bahasa Indonesia, seperti contoh 
berikut. 

(1) Legalisasi ijazah dilaksanakan mulai bulan Setember. 

(2) Salah satu program pemerintah daerah ialah modernisasi desa. 

*(3) Listrikisasi di daerah terpencil sedang digalakkan. 

*(4) Program jangka pendek di bidang peternakan ialah lelenisasi. 

Keempat contoh tersebut memperlihatkan pemakaian afiks –isasi 
yang  berasal dari afiks bahasa Inggris (-itation). Contoh (1) dan (2) dapat 
dibenarkan secara gramatika karena bentuk dasar berupa kata sifat (adjektif), 
tetapi contoh (3) dan (4) tidak dibenarkan karena bentuk dasar bukan berupa 
kata asli bahasa Inggris. Namun, pada kenyataannya, pemakaian afiks –isasi 
tersebut banyak dipakai secara salah. Dengan itu, amat mungkin bahwa 
kesalahkaprahan itu akan merusak bahasa Indonesia, dan adanya fenomena 
itu berarti tidak mendukung kemajuan bahasa Indonesia. Untuk itu, contoh 
(3) dan (4) perlu diubah dengan “warna” Indonesia, salah satu pilihan 
ubahannya ialah seperti berikut. 

(3a) Pengadaan listrik di daerah terpencil sedang digalakkan. 

(4a) Program jangka pendek di bidang peternakan ialah pembudidayaan 
lele. 

Selain kata, istilah, dan bentuk morfologik bahasa Inggris yang masuk 
ke dalam bahasa Indonesia, bentuk sintaktik juga masuk. Bentuk sintaktik 
bahasa Inggris relatif sedikit yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. 
Meskipun sedikit, kaidah gramatika itu dapat merusak bahasa Indonesia 
karena merusak sistem struktur kalimat. Berikut contoh serbuan bahasa 
Inggris yang dapat merusak bahasa Indonesia. 

*(4) Kita harus menshare gagasan ini ke semua anggota. 

*(5) Tempat tinggal saya di Medika Regensi. 
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*(6) Tempat itu yang mana telah dibongkar akan dibangun kembali. 

Agar bahasa Indonesia tidak rusak karena pengaruh bentuk 
morfologik dan sintaktik tersebut, bentuk kebahasaan itu harus diubah 
menjadi seperti berikut. 

*(4) Kita harus membagi gagasan ini ke semua anggota. 

*(5) Tempat tinggal saya di Griya Medika. 

*(6) Tempat yang  telah dibongkar itu akan dibangun kembali. 

 Fenomena (b), kontribusi bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, 
direalisasikan dengan adanya kosakata bahasa Jawa ke dalam kekayaan 
kosakata bahasa Indonesia. Dalam hal itu, serbuan kosakata tersebut sangat 
positif untuk mendukung bahasa Indonesia menjadi lebih “besar”. Hal itu 
disebabkan oleh pemekaran kosakata (istilah) bahasa Indonesia diprioritaskan 
dari bahasa daerah daripada dari bahasa asing meskipun tetap melalui sistem 
penyerapan dan pembentukan istilah yang telah distandarkan (Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depertemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1977). Meskipun demikian, ada beberapa aspek “sumbangan” 
bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia yang dapat merusak bahasa 
Indonesia, seperti pemakaian enklita –nya yang digunakan untuk menyebut 
pihak kedua. Bentuk itu sangat sering dijumpai pada pemakaian bahasa 
Indonesia, baik dalam bentuk resmi maupun tidak resmi, seperti berikut. 

*(7) Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. (Bentuk ini diambil 
dari penutup surat resmi) 

*(8) “Bukunya kamu dibawa tidak? (Bentuk ini dijumpai pada 
pemakaian bahasa Indonesia lisan tidak resmi) 

(7a) Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.  

(8a) “Buku kamu dibawa tidak? (Bentuk ini dijumpai pada pemakaian 
bahasa Indonesia lisan tidak resmi) 

Fenomena (c) ialah kontribusi bahasa Indonesia ke dalam bahasa 
Jawa. Meskipun kajian ini memfokuskan pada dukungan bahasa asing dan 
bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia, pada kenyataannya ada fenomena 
sumbangan bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah (Jawa) sehingga dapat 
dikatakan bahwa bahasa Indonesia juga mendukung bahasa Jawa. Dan, 
karena kenyataan itu ada, dalam kajian ini fenomena itu tetap disinggung 
sedikit sebagai bagian dari interaksi antara bahasa Jawa dan bahasa 
Indonesia. Fenomena yang jelas terlihat ialah banyaknya kosakata bahasa 
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Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Jawa dan struktur kalimat bahasa 
Indonesia yang memengaruhi struktur kalimat bahasa Jawa. Hal itu sangat 
tampak pada tuturan atau tulisan generasi muda penutur bahasa Jawa. 
Namun, fenomena itu tidak dikaji lebih jauh dalam makalah ini karena fokus 
makalah ini ialah kontribusi bahasa asing dan daerah ke dalam bahasa Jawa 
sebagai bentuk dukungan atau perusakan. 

 

Peta Masalah dan Pemecahannya 

 Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipetakan permasalahan 
kebahasaan, yaitu kontribusi bahasa yang dapat mendukung dan yang dapat 
merusak eksistensi dan kualitas bahasa Indonesia. Peta masalah itu dapat 
digambarkan secara makro, apa saja yang dapat mendukung bahasa Indonesia 
dan apa saja yang dapat merusak bahasa Indonesia. Untuk itu, permasalahan 
itu dapat dijelaskan dama bentuk tabel. Ada empat tabel, yaitu tabel 1) 
Kontribusi Bahasa Inggris yang Mendukung Bahasa Indonesia, 2) Kontribusi 
Bahasa Inggris yang Dapat Merusak Bahasa Indonesia, 3) Kontribusi Bahasa 
Jawa yang Mendukung Bahasa Indonesia, dan 4) Kontribusi Bahasa Jawa 
yang Dapat Merusak Bahasa Indonesia, seperti berikut. 

 

Tabel 1. Kontribusi Bahasa Inggris yang Mendukung Bahasa Indonesia 

Kosakata morfologik Sintaktik 
Frasa                          kalimat      

Istilah, terutama 
yang bersifat teknik 
keilmuan dan harus 
melalui kaidah 
pembentukan 
istilah 
 
Kata yang sudah 
melalui sistem 
penyerapan 

Afiks yang 
diterapkan 
dengan benar 
dan sesuai 
kaidah 
gramatika 
bahasa 
Indonesia 

-- -- 
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Tabel 2. Kontribusi Bahasa Inggris yang Dapat Merusak Bahasa 
Indonesia 

Kosakata morfologik Sintaktik 
Frasa                                 kalimat 

Istilah yang 
tanpa melewati 
kaidah 
pembentukan 
istilah 
 
Kata yang masih 
asing dan hanya 
dipakai untuk 
kepentingan 
eksistensi 
penutur 

Afiks yang 
digunakan 
secara keliru, 
misalnya: 
 -isasi, -is 
 (-ik), dsb. 

Pola MD 
(menerangkan-
diterangkan) 
yang salah 

Pemakaian bentuk 
yang mana secara 
salah dalam 
kalimat 

 

Tabel 3. Kontribusi Bahasa Jawa yang Mendukung Bahasa Indonesia 

Kosakata morfologik Sintaktik 
Frasa                            kalimat 

Istilah yang sudah 
melalui kaidah 
pembentukan 
istilah 
 
Kata yang sudah 
melalui sistem 
penyerapan 

Sisipan –in- -- -- 

 

Tabel 4. Kontribusi Bahasa Jawa yang Dapat Merusak Bahasa 
Indonesia 

Kosakata morfologik Sintaktik 
Frasa                               kalimat 

Istilah yang tanpa 
melewati kaidah 
pembentukan 
istilah 
 

Afiks ke-, ke-an 
 
Enklitik –nya 
yang salah 
pemakaiannya 

-- Kalimat 
berkonstruksi 

tema-rema 
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Kata yang masih 
berupa bahasa 
Jawa yang hanya 
dipakai dalam 
wilayah campur 
kode 

 

Pemecahan Masalah 

 Dengan adanya peta permasalahan hasil interaksi bahasa Inggris dan 
bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia, terutama fenomena kontribusi 
bahasa Inggris dan bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia yang dianggap 
mendukung maupun yang dianggap merusak perlu ada langkah konkret dan 
sistematis untuk mengatasi permasalahan itu. Ada tiga cara untuk 
mengatasinya, yaitu 1)pemertahanan, 2)pembenahan, dan 3)penghapusan. 
Yang dimaksud dengan pemertahanan itu ialah mempertahankan hal yang 
sudah menguntungkan dan mendukung secara positif bahasa Indonesia; 
pembenahan ialah merevisi dan mengaktualisasi kaidah-kaidah yang lebih 
relevan dan umum; penghapusan ialah menghilangkan segala sesuatu yang 
dapat merusak bahasa Indonesia. 

 

Pemertahanan Kontribusi Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa terhadap 
Bahasa Indonesia 

 Langkah pemertahanan ialah aksi mengondisikan fenomena 
kebahasaan tetap bertahan karena sudah baik dan mendukung bahasa 
Indonesia. Artinya, sumbangan dari bahasa asing (Inggris) dan bahasa daerah 
(Jawa) yang bersifat positif dan yang dapat  membangun bahasa Indonesia 
menjadi bahasa yang lebih besar diakomodasi dan dipertahankan. Kontribusi 
dari bahasa asing (Inggris) terhadap bahasa Indonesia yang dipertahankan 
ialah, antara lain:  

1) istilah, terutama yang bersifat teknik keilmuan yang sudah melalui kaidah 
pembentukan istilah;  

2) kata yang sudah melalui sistem penyerapan; dan  

3) afiks yang diterapkan dengan benar dan sesuai kaidah gramatika bahasa 
Indonesia. 
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Kontribusi dari bahasa daerah (Jawa) terhadap bahasa Indonesia yang 
dipertahankan ialah, antara lain:  

1) istilah yang sudah melalui kaidah pembentukan istilah; 

2) kata yang sudah melalui sistem penyerapan. 

 

Pembenahan Kontribusi Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa terhadap 
Bahasa Indonesia 

 Langkah pembenahan ialah aksi memperbaiki fenomena kebahasaan 
yang ada karena belum mendukung bahkan dapat merusak bahasa Indonesia. 
Artinya, sumbangan dari bahasa asing (Inggris) dan bahasa daerah (Jawa) 
yang bersifat negative dan dapat  merusak bahasa Indonesia harus direvisi 
dan harus diperbaiki. Kontribusi dari bahasa asing (Inggris) terhadap bahasa 
Indonesia yang dibenahi ialah, antara lain:  

1) Istilah yang tanpa melewati kaidah pembentukan istilah; 

2) afiks yang digunakan secara keliru, misalnya:-isasi, -is(-ik), dsb.; 

3) pola MD (menerangkan-diterangkan) yang salah; dan 

4) pemakaian bentuk yang mana secara salah dalam kalimat. 

 Cara pembenahan itu ialah dengan :  

1) mendaftar istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang tanpa melewati 
kaidah pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia, lalu 
mengidonesiakan istilah asing tersebut. Dalam hal ini, istilah asing itu jika 
ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa serumpun (daerah), 
istilah asing itu digugurkan; 

2) menertibkan pemakaian afiks asing, seperti –isasi dengan benar, yaitu 
tidak dapat melekat pada kata yang bukan asli bahasa Inggris; 

3) membenahi frasa yang salah, seperti seharusnya berpola DM (diterangkan 
menerangkan), tetapi disusun MD (menerangkan diterangkan). Pola MD 
yang keliru ialah pengaruh dari bahasa Inggris; dan 

4) membenahi pola kalimat yang salah yang terpengaruh pola kalimat bahasa 
Inggris. 
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Kontribusi dari bahasa daerah (Jawa) terhadap bahasa Indonesia yang 
dibenahi ialah, antara lain: 

1) istilah yang tanpa melewati kaidah pembentukan istilah; 

2) kata yang masih berupa bahasa Jawa yang hanya dipakai dalam wilayah 
campur kode;  

3) afiks ke-, ke-an dan enklitik –nya yang salah pemakaiannya; dan  

4) pola tema-rema yang tidak tepat dalam bahaa Indonesia karena pengaruh 
pola bahasa Jawa. 

 Cara pembenahan itu dengan: 

1) mendaftar istilah yang berasal dari bahasa daerah (Jawa atau yang lain) 
yang tanpa melewati kaidah pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia, 
lalu mengidonesiakan istilah daerah tersebut. Dalam hal ini, istilah daerah 
itu jika ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia 
lama, istilah bahasa daerah itu digugurkan; 

2) kata bahasa daerah (Jawa) yang memang tidak ada padanannya dalam 
bahasa Indonesia, kata itu dapat menjadi kosakata bahasa Indonesia dan 
harus disesuaikan dengan sistem penyerapan kata dalam bahasa Indonesia; 

3) mengganti afiks ke-an yang rancu sebagai bentuk pasif dalam bahasa 
Indonesia menjadi afiks ter-, misalnya ketiduran menjadi tertidur; dan 

4) membenahi kalimat berkonsep tema-rema yang tidak sesuai dengan bahasa 
Indonesia, terutama pada bahasa Indonesia resmi tulis, misalnya :  

(i) Penelitian itu, prosesnya memakan waktu yang lama menjadi 

          Tema                              Rema 

(ii) Proses penelitian itu membutuhkan waktu yang lama. 

                Subjek                 predikat 

Dalam hal ini, kekhasan pola sintaksis kalimat bahasa Jawa ialah tema-rema 
dan kekhasan pola sintaksis kalimat bahasa Indonesia ialah subjek-predikat. 
Untuk itu, terutama dalan ranah pemakaian bahasa Indonesia resmi tulis 
diupayakan kalimat berpola subjek-predikat (lihat Halim 1984 dan Suparno 
1993). 
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Penghapusan Kontribusi Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa terhadap 
Bahasa Indonesia   

Langkah penghapusan ialah aksi menghilangkan fenomena 
kebahasaan yang jelas-jelas dapat merusak eksistensi bahasa Indonesia. 
Artinya, sumbangan dari bahasa asing (Inggris) dan bahasa daerah (Jawa) 
yang bersifat negatif dan dapat  merusak bahasa Indonesia dan tidak dapat 
dibenahi harus dihapus atau dihilangkan. Namun, berdasarkan kemungkinan 
penghapusan, yang mungkin dihapus ialah “sumbangan” dari bahasa Inggris 
yang sangat merusak bahasa Indonesia, yaitu: 

1) kata yang masih asing dan hanya dipakai untuk kepentingan eksistensi 
penutur, dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia.  

 

Solusi yang lain dari Interaksi antara bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan 
bahasa Indonesia 

 Pada awal makalah ini disajikan bagan yang menggambarkan kondisi 
dan fenomena kebahasaan hasil interaksi bahasa asing (Inggris) dan bahasa 
daerah (Jawa) dengan bahasa Indonesia. Dari bagan tersebut diperlihatkan 
bahwa pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Inggris relatif tidak ada. 
Namun, untuk memperkenalkan bahasa Indonesia di dunia internasional, 
mungkin perlu bahwa kosakata nama benda dalam bahasa Indonesia yang 
tidak ada dalam bahasa Inggris perlu dipertahankan. Kosakata itu, misalnya 
nama buah: nangka, semangka, duku, salak;  nama sayur: kangkung, kecipir; 
dsb. Dengan demikian, bagan interaksi itu diharapkan bahwa bahasa 
Indonesia juga dapat memengaruhi dan mendukung kosakata bahasa Inggris, 
seperti berikut. 

 

 

 

 

 

Bahasa 
asing 

Bahasa 
daerah

a

cb

d

Bahasa 
Indonesia 
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Penutup  

Setelah masalah dapat dipetakan, langkah-langkah cara menghadapi 
masalah dapat dilaksanakan, hal-hal yang dapat merusak bahasa Indonesia 
dapat terkontrol, dan hal-hal yang dapat mendukung bahasa Indonesia dapat 
terakomodasi. Selanjutnya, dibutuhkan langkah konkret untuk menangani 
masalah tersebut, yaitu langkah praktis dan langkah teoretis. Langkah praktis 
ialah penanganan langsung oleh tenaga praktis/tenaga profesional yang 
berhubungan langsung dengan pemakai dan pemakaian bahasa. Tenaga 
profesional itu ialah peneliti, dosen, guru, wartawan (penulis berita), penulis 
lepas, dan tokoh masyarakat (pejabat, selebritas, dan orang dihormati di 
masyarakat). Mereka merupakan garda depan dalam pemeliharaan bahasa 
Indonesia agar tetap kukuh dan berkualitas.  

Langkah teoretis yang dapat diambil ialah 1) pengkajian yang 
mendalam dan menyeluruh akan faktor penyebab terjadinya perusakan 
bahasa,yaitu yang tidak ada daya dukung positif terhadap bahasa Indonesia; 
2) pengkajian bentuk-bentuk perusakan dan bentuk-bentuk dukungan 
terhadap bahasa Indonesia; 3) penemuan teoretis akan kaidah bahasa 
Indonesia yang dapat sebagai pedoman bagi masyarakat bahasa Indonesia 
sehingga dalam pemakaian bahasa, bahasa Indonesia tetap terkendali. Jika 
langkah praktis dan teoretis itu dilaksanakan, bahasa asing, bahasa daerah, 
dan bahasa Indonesia dapat hidup “damai” di Indonesia. Dan, karena 
pemakain ketiga jenis bahasa itu selalu bersinggungan, bahasa asing dan 
bahasa daerah dapat mendukung secara positif terhadap bahasa Indonesia. 

 Berkaitan dengan kajian teoretis kebahasaan, perlu diadakan 
reaktualisasi sistem penulisan/pengucapan unsur serapan. Artinya, perlu 
dibuat kaidah yang lebih makro yang lebih dapat memayungi sistem 
penulisan/pengucapan kata-kata serapan, terutama dari bahasa asing kaidah 
itu hendaknya dapat  bersifat lebih umum.  
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Subtema: 5 

 

PELINDUNGAN BAHASA DAERAH  

DENGAN KURIKULUM BERBASIS PERATURAN DAERAH 

  

  
 Songgo Siruah   

Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, Kemdikbud  
Pos-El: songgo.siruah@yahoo.com, TG: 085241049420 

 
Abstrak  

 
Jika hanya bahasa daerah (BD) tertentu yang diajarkan di sekolah, bagaimana 
nasib BD lain yang ada di rantau? Namun, jika semua BD diajarkan di 
sekolah, bagaimana bentuk kurikulum dan materinya? Selain masalah 
tersebut, fakta juga menunjukkan bahwa imbauan tanpa disertai dengan 
sanksi untuk melindungi BD selama ini kurang efektif. Tulisan ini 
mengemukakan beberapa hal untuk melindungi BD. Imbauan disertai dengan 
sanksi diyakini lebih efektif. Sanksi untuk melindungi BD selain 
konstitusional juga harus mendidik dan menguntungkan semua pihak. Selain 
siswa dan guru, pihak sekolah, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga 
swadaya masyarakat, dan orang-tua siswa harus dilibatkan secara berimbang, 
berkesinambungan, dan bertanggung jawab.  Menurut penulis, ada beberapa 
hal yang patut diperhatikan agar pelindungan BD berjalan efektif. Pertama, 
kurikulum muatan lokal BD (KML-BD) disusun sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Kedua, KML-BD diatur dalam peraturan tentang bahasa daerah. 
Ketiga, peraturan ini harus memiliki insentif atau sanksi yang diterapkan 
secara tegas dan konsisten. Keempat, kurikulum BD harus sederhana supaya 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kelima, tidak hanya BD tertentu 
yang diajarkan, tetapi semua BD. Keenam, tujuan akhir pembelajaran BD 
adalah membuat siswa dapat menuturkan BD kedua orang tuanya. Kurikulum 
BD yang didukung oleh peraturan daerah dimaksudkan untuk melindungi 
semua BD sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Pasal 36. 
 
Kata Kunci: pelindungan bahasa daerah, kurikulum, dan peraturan daerah 
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I. Pendahuluan 
Bagaimana bentuk kurikulum jika semua BD diajarkan di sekolah? 
Pertanyaan tersebut mengisyaratkan bahwa kurikulum BD yang 
komprehensif berbasis peraturan daerah sangat diperlukan untuk melindungi 
BD. Bahasa daerah perlu dilindungi karena selain berfungsi sebagai wadah 
pelestarian budaya juga BD berfungsi sebagai “pengikat” emosi dan 
kebersamaan suatu kelompok sosial masyarakat. Saat ini, bahasa daerah 
belum berfungsi sesuai dengan arah Politik Bahasa Nasional. Hal itu juga 
berarti bahwa pengembangan, pembinaan, dan pelindungan BD belum 
sepenuh sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 36 tentang bahasa daerah. 

Perencanaan bahasa dalam rangka pelindungan BD dilakukan untuk 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perencanaan 
bahasa daerah harus menghidupkan fungsi bahasa daerah. Dalam 
kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) 
lambang kebanggan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat 
penghubung dalam keluarga. Dalam hubungannya dengan fungsi Bahasa 
Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, 
(2) bahasa pengantar di sekolah, dan (3) alat pengembangan dan pendukung 
kebudayaan daerah (Halim dalam Taha, 2000). 
 Hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur BD di 
setiap kabupaten/kota khususnya dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. 
Padahal, salah satu cara yang efektif untuk melindungi BD adalah dengan 
menerbitkan peraturan daerah yang memihak kepada semua BD. Peraturan 
daerah ini tidak hanya melindungi BD yang jumlah penuturnya banyak dan 
berada dalam kota, tetapi juga melindungi BD yang jumlah penuturnya hanya 
1--3 orang dan BD yang tersebar di daerah terpencil dan perbatasan. 
Peraturan daerah ini tidak hanya mengatur BD secara khusus, tetapi juga 
berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peraturan daerah ini 
termasuk hal yang harus direncanakan kaitannya dengan perencanaan bahasa. 
Menurut  Abdullah (2011) perencanan bahasa termasuk meliputi masalah 
politik dan sistem pendidikan nasional suatu bangsa. 

Menurut Keputusan Menteri dalam Negeri No. 40 Tahun 2007, 
pengembangan dan pembinaan BD adalah kewajiban Pemerintah Daerah. 
Yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah Pemerintah Daerah, DPR, 
dan perangkat daerah. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali 
kota, sedangkan perangkat daerah meliputi dinas daerah, lembaga teknis 
daerah, kecamatan, dan kelurahan (wiki.com, 2013). Kewajiban pemerintah 
daerah juga dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam pasal 42 (2) 
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dijelaskan bahwa “Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan 
berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga 
kebahasaan” (Badan Bahasa, 2009). 
 Seseorang yang kehilangan BD juga akan kehilangan jati diri sebagai 
warga bangsa. Seseorang yang merasa tidak memiliki jati diri pada akhirnya 
merasa tidak penting bagi orang lain. Jika perasaan ini muncul dalam diri 
seseorang atau sekelompok etnik, perselisihan antar-etnik bernuansa suku, 
agama, ras, dan antar-golongan akan lebih sering terjadi. Perasaan tidak 
memiliki persamaan bahasa atau persamaan kepentingan dapat menjadi 
provokasi oleh pihak tertentu untuk memecah belah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut belum disadari oleh berbaagai 
pihak terutama Pemerintah Daerah. Pembangunan fisik seperti jalan, 
jembatan, dan gedung bertingkat dianggap lebih penting darpada 
pembangunan nonfisik seperti pelestarian BD. Kecenderungan ini berbahaya 
karena secara tidak langsung mengabaikan bagian penting dari pembangunan 
manusia Indonesia yang seutuhnya. Pembangunan di bidang kebahasaan 
tidak dapat disamakan dengan pembangunan jembatan, tetapi bukan berarti 
pembangunan jembatan lebih penting daripada upaya pelindungan BD. 
 Fakta menunjukkan bahwa BD termasuk yang ada di rantau akan 
punah seiring dengan perkembangan zaman. Selain malu dan tidak bangga 
menggunakan BD-nya, umumnya orang cenderung mengganggap BD tidak 
penting karena mereka dapat berkomunikasi dengan BI. Selain itu, tidak ada 
kegiatan sekolah dan peraturan yang mengharuskan mereka mengusai BD. 
Jika ada kewajiban setiap siswa mampu ber-BD, siswa termasuk orang tua 
mereka tentu mengupayakannya. Pertanyaan yang harus dijawab kaitannya 
dengan pelindungan BD adalah  “Mengapa bahasa daerah perlu 
dilestarikan?” Pertanyaan tersebut juga menjadi tantangan penelitian 
interdisipliner, seperti psikolinguistik, antropolinguistik, sosialinguistik, dan 
linguistik forensik. Hasil penelitian interdisipliner diharapkan membuka hati 
dan pikiran masyarakat bahwa bahasa benar-benar memiliki peranan penting 
dalam pembangunan bangsa. 
 Pemerintah daerah belum tertarik melestarikan BD dari berbagai 
aspek. Hal itu terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan. Hingga saat ini, tak 
satu pun kabupaten dan kota yang memiliki peraturan tentang BD. Demikian 
pula, masyarakat  belum memiliki kreativitas untuk melestarikan BD-nya 
dengan swadana. Padahal, pelastarian BD merupakan tugas pemerintah dan 
seluruh masyarakat bahasa. Pelestarian BD tidak hanya dapat dilakukan di 
sekolah atau di rumah, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat 
terutama melalui berbagai kegiatan adat dan keagaamaan. Perlu disadari 
bahwa melestarikan BD berarti melstarikan peradaban, nilai-nilai luhur, dan 
jati diri bangsa sendiri. 
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 Salah satu upaya untuk melindungi BD adalah mengajarkannya di 
sekolah. Menurut Djajasudarma (2000), ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam pengajaran BD sebagai muatan lokal wajib, yakni sumber 
daya guru, materi, dan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) BD 
yang akan diajarkan. Menurutnya, GPPP harus sesuai dengan lingkungan 
sosial anak dan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, alokasi waktu 
untuk setiap jenjang kelas SD dan SMP juga perlu diperhatikan. Alwi (2000) 
berpendapat bahwa perhatian yang sungguh-sungguh perlu diarahkan pada 
upaya menjadikan BD sebagai muatan lokal dan bahasa pengantar pada tahap 
awal pendidikan. Menurutnya, BD dapat dilestarikan dengan mengajarkan di 
sekolah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Taha (2000) bahwa Fungsi 
BD sebagai jati diri dan kepribadian bangsa menuntut semua pihak untuk 
bersikap positif dan meningkatkan mutu penggunaan BD-nya.  Ahli 
bahasa, ahli sejarah, budayawan, dan lainnya harus bahu membahu 
mewujudkan tujuh hal, dua di antaranya ialah pendokumentasian sistem 
internal bahasa-bahasa daerah dan penyusunan kurikulum muatan lokal 
(Mu’adz, 2000). Pendokumentasian bahasa daerah yang harus dilakukan 
meliputi kamus, tata bahasa, dan ejaan sebagai bahan dasar penyusunan 
materi muatan lokal bahasa daerah.   

Makalah ini bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar 
melindungi BD dengan kurikulum yang dikukuhkan dalam suatu peraturan 
daerah. Bahasa daerah yang dilindungi bukan hanya BD mayoritas, 
melainkan semua BD yang berada dalam wilayah administrasi 
pemerintahannya. Peraturan daerah ini tidak hanya mengatur BD, tetapi juga 
mengatur hal-hal yang berhubungan dengan BD, misalnya ketersediaan guru 
BD dan hak dan kewajiban penutur bahasa daerah.   
 
 
II. Pembahasan 
Pembahasan meliputi pelindungan bahasa daerah, kurikulum bahasa daerah, 
dan peraturan daerah tentang bahasa daerah. Ketiga hal tersebut diuraikan 
secara singkat sebagai berikut. 
 
2.1 Pelindungan Bahasa Daerah 
Pelindungan BD tidak hanya untuk melestarikan BD, tetapi juga untuk 
kepentingan yang lebih luas dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan 
budaya (Abdullah, 2011). Perencanaan BD juga berkaitan dengan 
kemejemukan etnik dan BD. Kemejemukan BD mengharuskan setiap warga 
negara menguasai dua bahasa atau lebih. Namun, pengembangan dan 
pembinaan Bahasa Indonesia kadang-kadang dipandang sebagai salah satu 
penyebab berkurangnya penggunaan BD. Padahal, antara BI dan BD sama-
sama saling membutuhkan terutama dari segi pengebangan kosakata. 
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Mahendra (2000) melukiskan hubungan antara BI, BD, dan bahasa asing 
seperti bunga dalam taman sari. Seharusnya ketiga bahasa itu saling 
melengkapi dan hidup berdampingan. Bahasa Indonesia membutuhkan BD 
dan bahasa asing dalam pengembangan kosakata. Demikian pula, BD 
membutuhkan kosakata BI dan bahasa asing agar tetap dapat bertahan hidup. 
Ketiga bahasa itu memiliki fungsi masing-masing sehingga keberadaanya 
tetap penting. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai perekat NKRI yang terdiri 
atas berbagai suku bangsa, BD berfungsi sebagai identitas etnik dan pengikat 
emosional suku bangsa, dan bahasa asing berfungsi sebagai pembawa 
informasi baru yang dibutuhkan oleh penutur BI dan BD sebagai warga 
negara. 
 Pelindungan BD berupaya memposisikan BD pada ranah yang tepat 
agar fungsi-fungsinya tetap berjalan. Bahasa daerah sebagai identitas etnik 
tidak boleh hilang hanya karena penuturnya mampu berbahasa Indonesia atau 
berbahasa asing. Ranah penggunaan BD seperti di rumah, acara-acara adat, 
acara-acara keagamaan, dan kegiatan sosial yang melibatkan komunitas 
homogen harus dimanfaatkan sebagai wadah penggunaan BD. Bagi sebagian 
orang perasaan biasanya lebih terwakili jika menggunakan BD daripada 
menggunakan BI atau bahasa asing. Misalnya, orang Bugis di rantau, pada 
saat tertentu, lebih sering memutar lagu daerah karena pesan-pesan yang 
disampaikan lewat lagu lebih mencerminkan karakter mereka. Demikian 
pula, jika mereka bertemu sesama, mereka langsung menggunakan bahasa 
daerah karena merasa senasib di perantauan dan menjadi lebih dekat. 
Perasaan ini perlu dibina agar tidak berubah menjadi kecemburuan sosial. 

Nama, jumlah, dan wilayah persebaran setiap bahasa daerah dalam 
wilayah Provinsi Maluku Utara digambarkan lewat tabel berikut. 
 

TABEL 1 
NAMA, JUMLAH DAN WILAYAH PERSEBARAN BAHASA 

DAERAH 
DI PROVINSI MALUKU UTARA 

 
 

 
No. 

Nama dan Wilayah Persebaran Bahasa Daerah Menurut Beberapa Sumber 
E.K.M. 

Masinambow, 
S.Yoshida  

Summer 
Institute of 

Linguistic/SIL 

Universitas 
Khairun, 
Ternate 

BPS Maluku 
Utara 

Wilayah 
Persebaran 

1. Bacan - Bacan  Bacan   Halsel 
2. Buli Buli Buli  - Haltim 
3. Galela Galela Galela  Galela Halut, Halsel 
4. Gane Gane -  Halsel 
5. Ibu Ibu Ibu  - Halbar 
6. Kao Kao Kao  - Halut 
7. Kayoa - Kayoa  - Halsel 
8. Loloda Loloda - Loloda Halbar, Halut 
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9. Maba Maba  Maba  Bicoli/Maba Haltim 
10. Makian Dalam Makian Dalam Makian 

Timur 
Makian  Halsel, Haltim, 

Halbar 
11. Makian Luar Makian Luar Makian 

Barat 
- Halsel, Halbar, 

Halut 
12. Module Module Module  - Halut, Halbar 
13. Pagu Pagu - - Halut 
14. Patani Patani - Patani Halteng 
15. Sahu Sahu Sahu  Sau/Sahu Halbar 
16. Sawai Sawai Weda/Sawai Sawai Halteng 

7. Tabaru Tabaru Tobaru  Tobaru Halbar, Haltim, 
Tidore, Halsel 

18. Ternate Ternate Ternate  Ternate Ternate, Halsel 
Halbar, Halut 

20. Tobelo Tobelo Tobelo  Tobelo Halut, Halsel 
21. Weda - - - Halteng 
22. - - - Taliabu Kepsul 
23. - - Sula Sanana/Sula Kepsul 
24. - Gorap Gorap  - Halut, Halbar 
25. - Laba Laba  - Halbar 
26. -  Tugutil  Togutil - Haltim, Halut, 

Halbar 
27. - Wai Oli Waiyoli Wayoli Halbar 
28. - Gamkonora Gamkonora  - Halbar 
29. - Gabe Gebe  Gebe Haltim, Halteng 
30. - - Bajo  Bajo Halsel 
31. - - Koloncucu - Ternate 
32. - - Mange - Kepsul 
33. - - Siboyo - Kepsul  
34. - - Kadai  - Kepsul  
35 - - - Mangoli/Sula Kepsul 

Catatan: data diolah dari beberapa sumber 
 
 

Jumlah BD di Provinsi Maluku Utara telah dicatat oleh sejumlah 
pihak seperti disebutkan di atas. Demikian pula, daerah persebaran setiap BD 
telah dicatat meskipun masih per kabupaten/kota. Akan tetapi, jumlah 
penutur setiap BD hingga saat ini belum tercatat secara keseluruhan. Yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara (2010) 
adalah mempresentasekan jumlah pengguna BD di setiap kabupaten/kota 
berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara.  

Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan hasil sensus BPS 
Maluku Utara (2010) digambarkan sebagai berikut. 
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TABEL 2 

JUMLAH PENDUDUK  

DAN BAHASA SETIAP KABUPATEN/KOTA 

No. Nama Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Penduduk Jumlah 
Bahasa Pria Wanita Jumlah 

1. Halmahera Barat 51.395 49.047 100.442 5 
2. Halmahera Tengah 22.003 20.812 42.815 5 
3. Kepulauan Sula 65.968 63.205 129.173 5 
4. Halmahera Selatan 100.870 96.126 196.996 6 
5. Halmahera Utara 83.060 78.850 161.910 5 
6. Halmahera Timur 38.486 34.623 73.109 4 
7. Pulau Morotai 26.515 25.029 51.544 3 
8. Kota Ternate 42.753 41.588 84.341 3 
9. Kota Tidore 

Kepulauan 
45.442 44.613 90.055 4 

 Jumlah 476.492 453.893 930.385  
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2010 

Sesuai dengan jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di atas, jumlah 
penutur aktif 18 bahasa daerah dipaparkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3 

PERSENTASE DAN JUMLAH PENUTUR BAHASA DAERAH 
DI PROVINSI MALUKU UTARA  

No. Nama Bahasa Wilayah Persentase Penutur 
1. Melayu Maluku 

Utara 
Semua kabupaten/kota 53,57% 499.418 

2. Ternate Halbar, Halsel, Morotai, 
Ternate 

3,25% 14.155 

3. Wayoli Halbar 4,99% 5.012 
4. Sau/Sahu Halbar 2,69% 2.702 
5. Loloda Halut, Halbar 1,62% 4.727 

6. Patani Halteng 28,55% 12.224 

7. Sawai Halteng 6,82% 2.920 
8. Tobelo Halteng, Halsel, Halut, 

Haltim, Morotai, Tidore 
5,9% 40.213 

9. Gebe Halteng 2,78% 1.190 
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10. Tidore Halteng, Haltim, Ternate, 
Tidore 

10,14% 36.117 

11. Sanana/Sula Kepulauan Sula 13,83% 17.865 
12. Mangoli/Sula 

Mangoli 
Kepulauan Sula 4,37% 5.645 

13. Taliabu Kepulauan Sula 4,10% 5.296 
14. Bacan Halsel 4,73% 9.318 
15. Galela Halsel, Halut, Haltim 

Morotai 
10,69% 38.196 

16. 
 

Makian Halsel, Halut, Ternate, 
Tidore 

5,96% 38.753 

17. Bicoli/Maaba Haltim 11,83% 8.649 
18. Tobaru Halbar, Tidore 2,4% 4.803 

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara (2010) 
 
 Berdasarkan Tebel 3, ada 5 bahasa daerah yang memiliki penutur 
paling banyak selain Melayu Maluku Utara (Melayu Ternate?), yakni Tobelo 
(40.213), Makian (38.735), Galela (38.196), Tidore (36.117), dan Ternate 
(14.115). Demikian pula, ada 5 bahasa daerah yang penutur aktifnya kurang 
dari 5.000 orang, yakni bahasa Gebe (1.190), Sau/Sahu (2.702), Sawai 
(2.920), Loloda (4.727), dan Tabaru (4.803) orang. Kegiatan pengembangan, 
pembinaan, dan pelindungan BD akan memproritaskan kelima bahasa daerah 
tersebut selain BD yang belum terdata jumlah penuturnya. Perlu juga 
dilaporkan di sini bahwa penutur aktif bahasa Ibu hingga saat ini tinggal 1 
orang (Bapak Nifu). Dua penutur lainnya tidak aktif lagi sehingga dapat 
dipastikan penutur bahasa Ibu dalam beberapa waktu ke depan akan habis. 
 Di sini bahasa Makian tidak dibedakan atas Makian Timur dan 
Makian Barat. Hasil penelitian BPS Maluku Utara juga tidak menyebut 
sejumlah bahasa daerah termasuk bahasa Gamkonora yang ada di Halmahera 
Barat. Bahasa daerah lain yang tidak disebut oleh BPS adalah bahasa Buli, 
Ibu, Kao, Kayao, Module, Goraf, Laba, Togutil, Koloncucu, Mange, sibayo, 
Pagu, dan Kadai.  
 Berdasarkan data di atas, setidaknya ada 35 bahasa daerah yang wajib 
dilindungi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jumlah bahasa daerah di 
setiap kabupaten/kota tidak sama jumlahnya sehingga kebijakannya juga 
tidak sama terutama dari segi anggaran dan sumber daya manusia. 
 
2.2 Kurikulum Bahasa Daerah 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada 
lembaga pendidikan (KBBI, 2007: 617). Kurikulum adalah suatu rencana 
yang disusun untuk melancarkan proses berlajar mengajar di bawah 
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bimbingan dan tanggunga jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta 
staf pengajarnya (Nasution dalam Sumarsono, 2013). Menurut UU RI No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika Nasional Pasal 1 Ayat 19, kurikulum 
adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 
(Sumarsono, 2013). 

Berdasarkan beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu 
kurikulum sekurang-kuragnya berisi (a) penanggung jawab, (b) pelaku, (c) 
rencana, (b) pengaturan, (c) tujuan, (d) isi, (e) cara, (f) kegiatan/proses, dan 
(g) pedoman. Komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan dalam 
proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. 

Kompenen utama kurikulum adalah silabus dan Rencana Pokok 
Pengajaran (RPP). Silabus adalah kerangka unsur kursus pendidikan, 
disajikan dalam aturan yang logis; ikhtisar suatu pelajaran (KBBI, 
2007:1064). Komponen silabus meliputi (a) identitas, (b) kompetensi inti, (c) 
idikator, (d) materi pembelajaran, (e) proses pembelajaran, (f) penilaian, (g) 
alokasi waktu, dan (h) sumber belajar (blogspot.com, 2013). 

Rencana Pokok Pengajaran (RPP) adalah agenda yang berkaitan 
dengan rencana pengajaran. Rencana pengajaran dirancang sesuai dengan 
Silabus yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi 
penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan 
sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario 
pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan 
pembelajaran yang akan digunakan. 

Komponen RPP meliputi (a) identitas sekolah, (b) identitas mata 
pelajaran, (c) kelas/semester, (d) materi pokok, (e) alokasi waktu, (f) tujuan 
pembelajaran, (g) kompetensi dasar, (h) materi pembelajaran, (i) metode 
pembelajaran, (j) media pembelajaran, dan (k) sumber belajar (blogspot.com, 
2013).  

Kurikulum yang dapat melindungi semua BD adalah kurikulum yang 
mewajibkan setiap peserta didik “mampu” berbahasa daerah sesuai dengan 
bahasa daerah kedua orang tuanya. Kurikulum BD harus mempertimbangkan 
berbagai aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Aspek kebahasaan, 
antara lain, (1) kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan 
daerah dan (2) materi disesuaikan dengan usia siswa. Aspek non-kebahasaan 
seperti (1) kondisi sosial siswa dan (2) sarana pendukung proses belajar-
mengajar di sekolah. 
 Materi kurikulum muatan lokal BD harus sederhana sehingga mudah 
dipahami oleh guru dan siswa. Kesederhanaan kurikulum meliputi substansi 
dan penyajiannya. Substansi kurikulum harus sesuai dengan tahapan 
pemerolehan bahasa dan daya serap siswa. Penyajiannya pun harus 
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memperhatikan kecenderungan siswa dan fasilitas pembelajaran yang 
tersedia. Bahkan, penyajian BD harus lebih menarik daripada penyajian BI 
atau bahasa asing. Materi kurikulum BD harus benar-benar memperhatikan 
sistematika penyajiannya sehingga tidak tumpangtindih. Materi yang 
tumpangtindih selain menlanggar hak siswa juga membosankan sehingga 
membuat anak tidak tertarik. 

Tujuan akhir kurikulum ini adalam membuat setiap siswa dapat 
berbahasa daerah. Karena itu, setiap kegiatan belajar-mengajar diarahkan 
untuk menambah penguasaan kosakata dan kalimat. Karena bahasa harus 
dihafal, setiap siswa diwajibkan latihan menyebut secara benar sejumlah 
kosakata dalam setiap kali pertemuan. Setelah mereka fasih menyebut 
kosakata dan menghafalnya, langkah berikutnya adalah tugas merangkai kata 
menjadi kalimat sederhana yang gramatikal.  
 Materi pelajaran BD harus disusun sesuai dengan tahapan 
pemerolehan bahasa anak. Materi siswa kelas 1 SD dibedakan dengan materi 
siswa kelas 2--6. Selain untuk menghindari materi yang tumpangtindih, juga 
untuk menyesuaikan materi dengan daya serap siswa. Misalnya, materi 
menghafal kosakata diberikan sejak kelas 1--6 SD, sedangkan materi 
menyusun frasa hanya diberikan di kelas 4 dan 5. Pelajaran menyusun 
kalimat sederhana diberikan di kelas 6 dan dilanjutkan di kelas 7--9. Materi 
menyusun cerita mulai diperkenalkan di kelas 10 dan ditingkatkan pada 
jenjang kelas 11 dan 12.  
 Ranah pembelajaran BD selain di sekolah juga di rumah dan 
lingkungan sosial. Pembelajaran di sekolah sesuai dengan kurikulum yang 
telah disusun; pemebelajaran di rumah sesuai dengan kesepakatan antara guru 
dan orang tua siswa; sedangkan pembelajaran di lingkungan sosial diberikan 
melalui berbagai tugas oleh guru dan orang tua, seperti tugas mencatat 
kosakata dan/atau ungkapan. Tugas rumah yang paling penting adalah 
menggunakan bahasa daerah setiap hari di lingkungan keluarga. Tugas 
berbahasa dapat direkam sebagai bahan evaluasi. Orang tua memberi contoh 
penggunaan BD kepada anak-anaknya. Orang tua yang tidak tahu BD-nya 
diberi sanksi dengan mewajibkan mereka belajar BD, baik melalui buku 
panduan maupun media lain.  
 Model kurikulum BD ini dapat mengadopsi kurikulum yang pernah 
berlaku di Indonesia termasuk Kurikulum 2013. Bahkan, untuk penyusunan 
kurikulum BD yang representatif, pemerintah daerah bekerja sama dengan 
instansi terkait dapat melakukan studi banding ke daerah yang telah berhasil 
membumikan BD-nya.  
 Bahasa daerah yang ada di rantau cukup mengikuti kurikulum yang 
digunakan di tanah asalnya. Misalnya, kurikulum bahasa Ternate untuk siswa 
yang bersekolah di Jailolo mengikuti kurikulum bahasa Ternate yang ada di 
salah satu sekolah di Kota Ternate. Jumlah guru BD sesuai dengan jumlah 
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etnik siswa yang belajar di suatu sekolah. Guru BD mengajar semua siswa 
dari kelas 1--6. Misalnya, kelas 1 yang menampung 40 siswa yang terdiri atas 
15 orang Ternate, 10 orang Tidore, 10 orang Makian, dan 5 orang Tobelo. 
Karena ada 4 etnik yang belajar dalam satu kelas, guru BD dapat memilih 
tetap di kelas atau keluar mencari tempat lain, misalnya ke perpustakaan atau 
laboratorium. Pilihan lain adalah mengumpulkan siswa dari beberapa sekolah 
yang berbeda  untuk diajar di suatu sekolah pada sore hari atas persetujuan 
kepala sekolah dan orang tua siswa. Hal tersebut dilakukan jika siswa dari 
beberapaa sekolah jumlah hanya sedikit. Pengajaran bahasa daerah juga dapat 
dilakukan dengan kegiatan ekstrakureler di luar jam pelajaran reguler. 
 
2.3 Peraturan Daerah 
Peraturan daerah tentang BD terdiri atas (a) dasar hukum, (b) bab 1 tentang 
ketentuan umum, (c) bab 2 tentang asas dan tujuan, (d) bab 3 tentang 
kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra, (e) bab 4 tentang pembinaan, (5) 
bab 5 tentang pembiayaan, dan (f) bab 6 tentang penutup (Pemerintah 
Provinsi Daerah Tingkat I Bali, 1992). 
 Peraturan daerah tersebut sudah pernah direvisi, tetapi belum juga 
mencantumkan sanksi. Padahal, sanksi itu penting sebagai upaya pembinaan 
agar masyarakat penutur bahasa daerah secara bertahap menyadari 
pentingnya pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah. Pemberian sanksi 
bukan untuk menghukum melainkan untuk mendidik masyarakat agar mereka 
mengetahui hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan pelindungan 
bahasa dan sastra daerah. Sanksi administratif atau sanksi dalam bentuk lain 
sesungguhnya untuk melindungi bahasa daerah dengan jalan mengharuskan 
anak-anak mereka lancar ber-bahasa daerah.  

Peraturan daerah harus dapat mengatur semua hal yang berkaitan 
dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan BD secara berimbang 
dan menyeluruh. Perda ini tidak boleh hanya melindungi BD tertentu dengan 
mengajarkan satu BD kepada siswa yang juga memiliki bahasa ibu sendiri. 
Pengajaran BD selama ini belum memiliki target yang jelas seperti halnya 
dengan program baca tulis Alquran (BTA) yang didukung penuh oleh 
Pemerintah Kota Ternate. Setiap siswa yang lulus sekolah dasar diwisuda dan 
diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mampu 
membaca dan menulis huruf Alquran. Selain sanksi, pemerintah, guru, dan 
orang tua siswa harus berperan aktif dalam upaya pelindungan BD.  
 Peraturan tentang BD harus dapat “memaksa” setiap siswa agar dapat 
ber-BD minimal secara pasif setelah lulus sekolah dasar (SD) dan memiliki 
sertifikat sebagai syarat untuk diterima di sekolah menengah pertama (SMP). 
Setelah lulus sekolah menengah pertama, mereka harus memiliki sertifikat 
sebagai tanda kemampuan ber-BD secara aktif terbatas dan sebagai syarat 
diterima di sekolah menengah atas (SMA). Setelah lulus sekolah menengah 
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atas (SMA), mereka harus memiliki sertifikat sebagai tanda kemampuan ber-
BD secara aktif penuh. Sertifikat BD yang diperoleh di SMA dijadikan salah 
satu syarat penerimaan mahasiswa baru di semua perguruan tinggi di seluruh 
Indonesia. 
 Kewajiban pemerintah daerah adalah melindungi semua BD termasuk 
BD pendatang. Pengajaran BD secara bersama-sama dalam satu 
kelas/sekolah sangat bermanfaat. Pertama, siswa dapat memahami bahasa 
daerah teman-temannya. Kedua, pemahaman siswa terhadap BD lain 
diharapkan dapat mengurangi konflik antar etnik. Ketiga, masyarakat 
diharapkan lebih aktif dalam proses pembangunan setelah mendapat 
perhatian dari pemerintah daerah. Keempat, melindungi BD berarti 
melindungi penuturnya dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam bahasa 
mereka. 
 Pihak sekolah berkewajiban mengoordinir guru, orang tua siswa, dan 
pihak terkait lainnya untuk memperlancar proses belajar mengajar. 
Kurikulum yang sudah disusun disosialisasikan kepada guru, orang tua siswa, 
dan pihak terkait. Guru harus kreatif mengembangkan metode pembelajaran 
agar menarik bagi siswa. Tugas yang diberikan kepada siswa dikumpul, 
diperiksa dan hasilnya dikembalikan kepada siswa. Guru berkoordinasi 
dengan orang tua agar siswa mengerjakan tugas-tugas rumah. Orang tua 
menindaklanjuti instruksi guru dengan mengawasi anak-anaknya. Bahkan, 
orang tua wajib memberikan tugas tambahan yang relevan agar anak lebih 
cepat dapat ber-BD. Guru dan orang tua mengawal setiap kegiatan siswa agar 
tujuan akhir pembelajaran tercapai. 
 Pemerintah Daerah wajib mengembangkan fungsi BD agar 
masyarakat lebih tertarik. Berbagai lomba dan festival ber-BD harus 
digalakkan dan pemenangnya diberi hadiah. Kegiatan baca puisi, pidato, 
bisikan kalbu, dan debat ber-BD perlu dikembangkan yang dirangkaikan 
dengan acara keagamaan, acara adat, atau acara kenegaraan. Supaya lomba 
atau festival ini menarik, pemenang lomba/festival diberi penghargaan yang 
membuat mereka bangga dan senang mempelajari BD-nya. Misalnya, 
pemenang pidato BD diberikan hadiah kumputer atau beasiswa. Mahasiswa 
yang pasih ber-BD selain diberi beasiswa juga diproritaskan dalam 
penerimaan pegawai, baik di instansi pemerintah maupun swasta atau badan 
usaha milik negara. Demikian pula, sertifikat BD untuk semua jenjang 
pendidikan dijadikan bagian dari kelengkapan penerimaan pegawai. Bahkan, 
mereka yang tidak memiliki sertifikat sebagai bukti dapat be-BD tidak dapat 
mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat atau kepala 
daerah.  
 Yang paling penting adalah sanksi yang akan diberikan kepada setiap 
orang yang melanggar peraturan tentang bahasa daerah. Pemerintah daerah 
dapat diberi sanksi dengan pengurangan anggaran; orang tua siswa dapat 
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diberi sanksi dengan tidak mendapatkan bantuan sosial tertentu; siswa dapat 
diberi sanksi dengan tidak menerima mereka di jenjang sekolah yang lebih 
tinggi, misanya lulusan SD tidak diterma di SMP; guru BD dapat diberi 
sanksi dengan penundaan kenaikan pangkat jika tidak berhasil mengajarkan 
bahasa daerah; dan media massa dapat diberi sanksi jika tidak 
mempublikasikan kurikulum muatan lokal BD secara benar dan berimbang. 
 Peraturan daerah juga dimaksudkan untuk membina sikap penutur 
BD. Sanksi merupakan upaya untuk menumbuhkan kebiasaan masyarakat 
agar taat pada peraturan. Memang, sanksi pada awalnya dianggap sebagai 
beban. Namun, seiring dengan berjalannya waktu masyarakat diharapkan 
sadar bahwa sanksi adalah untuk kepentingan mereka. Sebagai contoh, 
membayar pajak semula ditentang oleh masyarakat karena membebani 
ekonomi mereka. Namun, mereka akhirnya menyadari bahwa pajak yang 
mereka bayarkan akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk 
pembangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit. Demikian pula, sanksi yang 
diberikan kepada pihak terkait dalam upaya pelindungan BD diharapkan 
dapat mengubah sikap mereka dari “negatif” menjadi “positif”. Jika semua 
orang telah bersikap positif, pelindungan BD akan lebih mudah dilaksanakan 
dan hasilnya akan lebih baik daripada sekarang. 
 
III. Simpulan  
Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap upaya pelindungan BD 
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang fungsi BD. Untuk 
meningkatkan pengetahuan Pemerintah Daerah tentang fungsi BD, sosialisasi 
peraturan perundang-undangan dan manfaat pelestarian BD perlu dilakukan 
kepada gubernur hingga pejabat desa dan kelurahan. “Tak kenal maka tak 
sayang, tak sayang maka tak cinta”. Ungkapan tersebut kiranya tepat 
menggambarkan sikap Pemerintah Daerah terhadap BD. Padahal, mereka 
mengenal bahasa ibunya sejak di dalam kandungan. Mereka yang tidak 
peduli terhadap BD-nya berarti sama dengan “Kacang lupa kulitnya”. 

Tujuan akhir pelindungan bahasa adalah agar setiap penutur bahasa 
dapat menggunakan bahasanya secara baik dan benar. Kurikulum BD 
bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi BD, tetapi merupakan yang 
utama selain kegiatan ekstarkurekuler dan pembelajaran berbasis komunitas. 
Efektivitas peraturan daerah ini ditentukan oleh sanksi dan insentif yang akan 
diterima oleh penutur BD. Kekuatan kurikulum BD ini terletak pada 
keterlibatan semua unsur masyarakat terutama penutur setiap bahasa daerah. 
Partisipasi warga masyarakat diharapkan meningkat sejalan dengan 
meningkatnya sikap positif Pemerintah Daerah terhadap semua BD.  
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1. Pengantar 

 Sehabis menonton sebuah acara diskusi di televisi, seorang penutur bahasa Indonesia 

yang berbahasa ibu bahasa Jawa merenung, memikirkan acara diskusi yang baru saja 

ditontonnya. Yang dia pikirkan bukan apa yang didiskusikan dalam acara itu, melainkan 

mengapa acara diskusi bisa seperti yang ditontonnya. Dia mempertanyakan kembali 

pengertian kata diskusi yang selama ini dipahaminya. Menurutnya, apa yang baru saja 

ditontonnya di televisi itu bukan sebuah diskusi. Dalam acara itu sebagian peserta diskusi 

berbicara saling menyerang, menginterupsi satu sama lain, dan berbicara dengan nada yang 

tinggi. Bahkan, ada peserta diskusi yang berbicara sambil menunjuk-nunjuk peserta lainnya. 

Dalam pandangannya, acara seperti itu mirip dengan apa yang dalam bahasa Jawa disebut 

dengan kata padu ‘bertengkar’. Bagi dia diskusi berbeda dengan padu, tetapi lebih mirip 

dengan apa yang dalam bahasa Jawa disebut dengan kata rembugan (kanggo tukar kaweruh) 

‘berbicara bersama untuk bertukar pikiran’. Seperti halnya dengan diskusi, dalam rembugan 

peserta tutur diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka diperkenankan 

untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat peserta tutur yang lain, menunjukkan 

kelebihan pendapatnya dan kelemahan pendapat peserta tutur yang lain. Akan tetapi, semua 

itu diatur oleh norma komunikasi tertentu. Misalnya, dalam rembugan peserta tutur tidak 

boleh saling menyerang, menginterupsi, apalagi berbicara dengan nada tinggi sambil 

menunjuk-nunjuk peserta tutur lainnya seperti yang disaksikannya pada acara diskusi di 

televisi tersebut. 

 Cerita ini mengilustrasikan bahwa sebagian penutur bahasa Indonesia cenderung 

menafsirkan kata dalam bahasa Indonesia dan norma komunikasi yang berlaku dalam 

peristiwa tutur dalam bahasa Indonesia berdasarkan apa yang mereka pahami dalam bahasa 

ibunya (bahasa daerah). Dalam cerita di atas, penutur bahasa Indonesia yang berbahasa ibu 

bahasa Jawa, memahami kata diskusi dalam bahasa Indonesia melalui kata rembugan dalam 

bahasa Jawa. Ia pun menafsirkan norma komunikasi yang berlaku dalam diskusi sesuai 
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dengan norma komunikasi yang berlaku dalam rembugan dalam budaya Jawa. Hal seperti ini 

memang sering terjadi pada para dwibahasawan. Hanya saja, ada hal yang perlu 

digarisbawahi, yaitu bahwa makna kata berbeda dari satu bahasa ke bahasa lainnya dan norma 

komunikasi pun berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya.  

 Tulisan singkat ini akan membicarakan perihal perbedaan makna kata lintas bahasa 

dan perbedaan norma komunikasi lintas budaya. Permasalahan ini perlu dibicarakan karena 

pemahaman yang kurang terhadap masalah ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Apalagi 

dalam masyarakat Indonesia yang beragam bahasa daerah dan budayanya, kemungkinan 

timbulnya kesalahpahaman dalam komunikasi karena masalah tersebut cukup besar. 

Meskipun dalam sebuah peristiwa tutur digunakan satu kode bahasa yaitu bahasa Indonesia, 

terjadinya kesalahpahaman dalam peristiwa tutur tersebut masih saja bisa terjadi ketika para 

peserta tutur menafsirkan tuturan berdasarkan latar belakang budayanya masing-masing. Pada 

bagian akhir tulisan akan dikemukakan perlunya membangun norma komunikasi dalam 

bahasa Indonesia. Persolan ini dipandang perlu terutama untuk menghindari kesalahpahaman 

dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia oleh penutur yang beragam latar belakang 

bahasa daerah dan budayanya.  

 

2. Perbedaan Makna Kata Lintas Bahasa 

 Kata berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain, bukan hanya dari bentuknya, tetapi 

juga maknanya. Makna kata diskusi dalam bahasa Indonesia berbeda dengan makna kata 

rembugan dalam bahasa Jawa. Makna kata maaf dalam bahasa Indonesia berbeda dengan 

makna kata sorry dalam bahasa Inggris. Bahkan, makan kata pinjaman pun dapat tidak sama 

dengan makna kata dalam bahasa sumbernya. Kata diskusi dalam bahasa Indonesia bisa jadi 

tidak sama dengan makna kata discussion dalam bahasa Inggris. 

 Sudah lama dan sudah banyak para ahli bahasa mengemukakan bahwa kata berbeda 

dari satu bahasa ke bahasa yang lain.  Sapir (1949) mengatakan, “Languages differ widely in 

the nature of their vocabulary. Distinction which seem inevitable to us may be utterly ignored 

in languages which reflect an entirely different type of culture, while these in turn insist on 

distinction which are all but unintelligible to us”.  Perbedaan kata lintas bahasa tidak bersifat 

kebetulan, tetapi terdapat hal yang melatarbelakanginya. Boas (1964b) mengemukakan bahwa 

perbedaan kosa kata dalam bahasa sedikit banyak bergantung pada “the chief interest of the 
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people” sehingga sebagaimana dikemukakan Wierzbicka (1997) kata mencerminkan dan 

menceritakan karakteristik cara hidup dan cara berpikir penuturnya. 

 Karena kata berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain, kata tidak dapat dipadankan 

secara tepat lintas bahasa. Memahami kata dalam bahasa lain dengan memadankannya dengan 

kata dalam bahasa ibu, karenanya, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Penutur bahasa 

Jawa, misalnya, sering menyamakan kata besok dalam bahasa Indonesia dengan kata sesuk 

dalam bahasa ibunya. Padahal, makna kedua kata tersebut berbeda. Dalam bahasa Indonesia 

kata besok mengacu pada hari setelah hari ini. Jika kata itu diucapkan pada hari Senin, besok 

mengacu pada hari Selasa. Dalam bahasa Jawa, kata sesuk memang juga mengacu pada hari 

lain setelah hari ini, tetapi jangka waktunya tidak terbatas. Jika kata sesuk diucapkan pada hari 

Senin, waktu yang diacunya bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, minggu depan, bulan depan, tahun 

depan, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika penutur bahasa Jawa berkata “Saya akan datang 

ke rumahmu besok”, hal itu tidak berarti bahwa pada hari berikutnya setelah mengucapkan 

kalimat tersebut ia akan datang ke rumah mitra tuturnya. 

 Perbedaan penafsiran makna kata dalam bahasa Indonesia karena pengaruh bahasa 

daerah penuturnya tidak hanya terjadi pada kata dieksis yang maknanya relatif kompleks 

seperti kata besok yang dicontohkan di atas. Terhadap kata benda konkret pun perbedaan 

penafsiran dapat terjadi. Pada suatu waktu, dua penutur bahasa Indonesia, A dan B, yang 

berbeda latar belakang bahasa daerahnya sedang duduk-duduk di teras asrama mahasiswa. 

Ketika melihat sebuah bangunan baru di dekat asrama, A berkata kepada B, “Wah, itu 

rumahnya sudah jadi”. Mendengar tuturan temannya, B heran karena dia tidak melihat rumah 

baru. B berkata kepada A, “Mana rumahnya, tidak ada rumah baru”. A menunjuk rumah 

yang dia maksudkan kepada B, yaitu sebuah bangunan sementara yang akan menjadi tempat 

tinggal sementara para pegawai proyek yang akan membangun rumah. Menurut B bangunan 

yang dimaksud A belum bisa disebut sebagai rumah, sementara oleh A sudah dapat disebut 

sebagai rumah. Dalam bahasa ibu A bangunan untuk tempat tinggal (meskipun hanya untuk 

sementara) disebut rumah, sedangkan dalam bahasa ibu B rumah adalah bangunan untuk 

tempat tinggal tetap. Demikianlah, telah terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran kata benda 

konkret rumah oleh penutur bahasa Indonesia yang berbeda latar belakang bahasa daerahnya. 

 Perbedaan penafsiran makna kata karena perbedaan latar belakang budaya akan lebih 

mungkin terjadi ketika kata dipakai dalam arti konotasi seperti dalam metafora. Sebagian kita 
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mungkin masih ingat bahwa dahulu pernah ada perselisihan karena ada pejabat yang 

mengomentari tugas pejabat lain di instansinya dengan metafora seperti dai di kampung 

maling. Pejabat yang berkomentar berpendapat bahwa tugas yang dihadapi mitranya sangat 

berat namun mulia seperti pekerjaan berdakwah seorang dai di kampung maling. Pejabat yang 

mendapat komentar, akan tetapi, merasa keberatan dengan pernyataan tersebut. Ia 

berpendapat bahwa para pegawai di instansinya bukan orang-orang jahat sehingga sangat 

tidak tepat kalau instansinya dikatakan sebagai kampung maling. Demikianlah, telah terjadi 

kesalahpahaman akibat penafsiran makna metafora yang berbeda. 

 Kesalahpahaman akibat pemakaian kata dalam arti konotasi dapat menjadi bertambah 

besar ketika para penutur bahasa berasal dari latar belakang budaya yang sangat berbeda. 

Seorang mahasiswa S2 di UGM asal Korea pernah bercerita mengenai pengalamannya yang 

kurang enak. Pada suatu hari ia berkunjung ke rumah teman kuliahnya yang mempunyai anak 

kecil. Ketika melihat anak tersebut, ia berkata “E anakmu seperti anak anjing ya”. Mendengar 

pernyataan itu, teman kuliahnya menunjukkan respon yang negatif, sehingga mahasiswa 

Korea tadi bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan ucapannya itu. Bagi sebagian besar 

orang Indonesia, anjing merupakan binatang yang kotor, menjijikkan, dan najis. Oleh karena 

itu, mereka tidak senang kalau anaknya dikatakan seperti anak anjing karena dianggap kotor, 

menjijikkan, dn najis. Padahal, maksud mahasiswa Korea tadi bukan demikian. Dengan 

ucapannya itu, ia bermaksud mengatakan hal yang sebaliknya. Ia ingin mengatakan bahwa 

anak temannya itu manis, lucu, dan sangat menyenangkan. Jadi, dalam peristiwa itu telah 

terjadi kesalahpahaman karena perbedaan latar belakang budaya dalam menafsirkan sebuah 

metafora. 

 Memang, tidak semua kata dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hal penting 

yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa kata berkaitan erat dengan budaya penuturnya 

sehingga berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Menafsirkan makna kata dalam bahasa 

lain berdasarkan makna kata dalam bahasa ibu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal lain 

yang perlu digarisbawahi adalah bahwa makna kata ada dalam pikiran penutur bahasa 

sehingga dapat berbeda pula antara orang per orang. Pengalaman hidup mempengaruhi 

bagaimana orang memaknai suatu kata, pengalaman yang sama akan menghasilkan 

pemaknaan yang relatif mirip dan pengalaman hidup yang berbeda akan mengakibatkan 

pemaknaan yang tidak sama pula. 
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3. Perbedaan Norma Komunikasi Lintas Budaya 

 Pemakaian bahasa Indonesia dari waktu ke waktu terus meluas. Dapat dikatakan 

bahwa bahasa Indonesia saat ini telah dipakai dalam hampir semua ranah kehidupan 

masyarakat Indonesia. Di sejumlah tempat sejumlah ranah kehidupan yang beberapa waktu 

lalu masih menggunakan bahasa daerah sekarang telah beralih menggunakan bahasa 

Indonesia. Di kampung-kampung di Yogyakarta, misalnya, rapat RT, rapat pemuda, arisan 

ibu-ibu, pengajian, khutbah yang dahulu menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa 

sekarang sebagian sudah menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, upacara seremonial 

tradisional seperti pesta resepsi pernikahan yang semula menggunakan bahasa Jawa sekarang 

sebagian sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jumlah anak-anak yang menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama juga terus bertambah, terutama di daerah perkotaan 

dan pinggiran. Jika dahulu bahasa Indonesia baru digunakan sebagai bahasa pengantar mulai 

kelas 3 SD, sekarang bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa pengantar di TK. 

Demikianlah, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dan telah menjadi 

bahasa utama di Indonesia.  

 Meskipun masyarakat Indonesia telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat 

komunikasi dalam hampir semua ranah kehidupan, mereka pada umumnya masih 

menggunakan norma komunikasi yang berlaku dalam bahasa daerah (norma komunikasi 

sesuai dengan budaya setempat). Dalam sebuah upacara resepsi pernikahan di Yogyakarta, 

misalnya, orang-orang yang diminta untuk berbicara di hadapan para tamu undangan sudah 

menggunakan bahasa Indonesia, tetapi norma yang digunakan dalam berbicara menggunakan 

norma yang berlaku dalam budaya Jawa. Bagaimana orang bersikap ketika berbicara, siapa 

saja tamu undangan yang secara khusus harus disapa dalam pembicaraan, bagaimana urutan 

pembicaraan, semuanya dilakukan sesuai dengan norma dalam budaya Jawa. Dengan kata 

lain, orang baru menggunakan kode bahasa Indonesia, tetapi norma komunikasinya 

menggunakan norma komunikasi bahasa daerah. 

 Seperti diketahui, norma komunikasi tidak selalu sama dari daerah yang satu ke daerah 

yang lain. Di suatu daerah berbicara secara langsung dengan nada yang tinggi bisa dianggap 

sebagai hal yang tidak sopan, tetapi di daerah lain hal seperti itu bisa dianggap sebagai hal 

yang biasa. Di daerah tertentu wanita harus berbicara lebih sopan dari pria, sementara di 
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daerah lain tidak berlaku norma seperti itu. Di daerah tertentu jika orang lewat di halaman 

rumah orang lain dan yang punya rumah melihat dalam jarak yang dekat, orang yang lewat 

harus menyapanya dan minta izin; sedangkan di daerah lain norma komunikasi seperti itu 

tidak ada.  

 Meskipun orang telah menggunakan kode bahasa yang sama, bahasa Indonesia, 

kesalahpahaman masih saja bisa terjadi ketika mereka menggunakan norma komunikasi yang 

berbeda. Seorang mahasiswa dari luar Jawa yang belajar di Yogyakarta mengeluh karena 

pernah mendapatkan respon yang negatif ketika bertanya kepada seseorang mengenai lokasi 

rumah teman kuliahnya. Saat itu dia pergi ke daerah pedesaan untuk berkunjung ke rumah 

temannya dengan naik sepeda motor. Dia belum tahu lokasi rumah temannya lalu bertanya 

kepada seseorang di pingir jalan. Saat bertanya, dia masih duduk di atas sepeda motor dan 

mesin kendaraannya juga tidak dimatikan. Saat ditanya dalam bahasa Indonesia, orang 

tersebut hanya berkata “Sana” lalu pergi. Mahasiswa tadi belum jelas dengan jawaban 

tersebut dan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi orang yang ditanya telah pergi dan tidak 

memperhatikannya lagi. Respon yang kurang mengenakkan dari orang yang ditanya tadi 

tampaknya disebabkan oleh rasa ketidaksenangannya terhadap penanya. Dia menganggap 

bahwa penanya tidak sopan. Menurutnya, ketika bertanya, penanya seharusnya turun dari 

sepeda motor dan mesinnya dimatikan. Sayangnya, penanya tidak tahu bahwa sikapnya yang 

demikian tadi merupakan sikap yang tidak sopan karena di daerah asalnya hal seperti itu 

dianggap biasa. Dengan demikian, dalam peristiwa tutur tersebut telah terjadi 

kesalahpahaman karena perbedaan norma komunikasi di antara penutur. 

 Kesalahpahaman akibat perbedaan norma komunikasi juga dapat dialami oleh orang 

asing yang belajar bahasa Indonesia. Seorang mahasiswa asing bercerita bahwa dia merasa 

tidak nyaman karena setiap bertemu orang Indonesia yang sudah dikenalnya sering ditanya 

“Mau pergi ke mana?”. Bagi dia, pertanyaan seperti itu tidak sopan karena telah mencampuri 

urusan pribadi orang lain. Dia menafsirkan seperti itu berdasarkan latar belakang budayanya. 

Dia belum tahu, bahwa dalam norma komunikasi masyarakat Indonesia orang yang sudah 

saling kenal sebaiknya saling menyapa ketika bertemu dan bentuk sapaannya bisa dengan 

pertanyaan seperti itu. Jadi, kalimat pertanyaan “Mau pergi ke mana” yang disampaikan oleh 

seseorang kepada orang yang sudah dikenalnya ketika bertemu di jalan tidak dimaksudkan 

untuk menanyakan hal yang sebenarnya. Pertanyaan itu hanyalah sapaan, to say hello, 
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sehingga tidak harus dijawab dengan serius. Dijawab “Mau ke sana” sambil tersenyum pun 

sudah cukup bagi penanya. 

 Norma komunikasi jarang disadari oleh penutur bahasa. Norma komunikasi ada dalam 

diri seseorang melalui proses belajar terhadap budaya di sekitarnya. Ketika norma komunikasi 

dalam budaya tertentu telah terinternalisasi dalam diri seseorang, norma tersebut akan melekat  

dan tidak mudah diubah. Bahkan, ketika seseorang berbicara dalam bahasa lain pun, ia 

cenderung menggunakan norma komunikasi yang telah ada dalam diri mereka (norma 

komunikasi dalam bahasa ibu). Jadi, mereka yang berbahasa ibu bahasa Jawa  cenderung akan 

menggunakan norma komunikasi dalam budaya Jawa meskipun mereka sedang berbicara 

dalam bahasa Indonesia. Demikian pula dengan penutur yang berbahasa ibu lainnya, mereka 

cenderung menggunakan norma komunikasi dalam bahasa ibu mereka meskipun mereka 

sedang berbicara dalam bahasa Indonesia. Itulah sebabnya, para pejabat yang berbahasa ibu 

bahasa Jawa, misalnya, kadang-kadang tidak begitu mudah mengemukakan pendapatnya 

secara terus terang. Hal itu terjadi karena dalam budaya Jawa terdapat norma komunikasi 

yang berbunyi dupak bujang, semu mantri, esem bupati (bagi kelas bawah komunikasi 

bersifat terus terang/langsung, bagi kelas menengah komunikasi bersifat sindiran/tidak 

langsung, dan bagi kelas atas komunikasi cukup dengan tersenyum). Menurut norma 

komunikasi ini, pejabat atau orang yang telah mencapai tingkat sosial kelas atas/tingkat 

bupati, tidak baik jika mengekspresikan apa yang dipikirkannya atau apa yang dirasakannya 

secara langsung atau berterus terang. Bagi pejabat tingkat atas, pendapat atau perasaan 

cukuplah disampaikan dengan senyuman dan pejabat di bawahnyalah yang harus 

mennerjemahkan senyuman tersebut. Bagi mereka, menyampaikan pendapat dengan sindiran 

saja tidak tepat karena sindiran adalah cara komunikasi kelas menengah. Mereka yang kurang 

paham terhadap norma komunikasi ini sering menganggap pejabat yang tidak mau berbicara 

langsung atau berterus terang tadi sebagai orang yang tidak tegas, tidak punya sikap. Padahal, 

ketidakmauan untuk berterus terang atau berkata langsung pada pejabat tadi bukan berarti 

bahwa dia tidak dapat bersikap tegas. Ia bersikap demikian karena norma komunikasi yang 

ada dalam dirinya mengharuskan ia bersikap seperti itu. Ketika ketidakmauan untuk berbicara  

terus terang dipahami orang lain sebagai sikap yang tidak tegas, hal itu berarti telah terjadi 

kesalahpahaman akibat perbedaan norma komunikasi. 
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 Kesalahpahaman akibat perbedaan norma komunikasi dapat diminimumkan apabila 

peserta tutur dapat saling memahami latar belakang budaya mitra tuturnya. Dalam kasus yang 

baru saja disebutkan, mitra tutur atau orang yang mengatakan bahwa pejabat tadi tidak bisa 

bersikap tegas perlu memahami bahwa latar belakang budayalah yang membuat pejabat 

tersebut bersikap seperti itu. Sebaliknya, pejabat tadi juga perlu memahami bahwa mitra 

tuturnya memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan dirinya. Oleh karenanya, dia 

tidak dapat selamanya bersikap seperti apa yang berlaku dalam budayanya, tetapi perlu 

memperhatikan budaya mitra tuturnya. Dengan demikian, kesalahpahaman di antara mereka 

dapat dihindari. 

 

4. Membangun Norma Komunikasi dalam Bahasa Indonesia 

 Selain dengan saling memahami, kesalahpahaman akibat perbedaan norma 

komunikasi dapat dihindari dengan membangun norma komunikasi baru. Namun, bisakah 

norma komunikasi direkayasa? Bisakah norma komunikasi dalam bahasa Indonesia 

diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia? 

 Menyeragamkan norma komunikasi di seluruh wilayah Indonesia untuk semua jenis 

peristiwa tutur tampaknya memang tidak mungkin. Norma komunikasi merupakan bagian dari 

budaya masyarakat, terbentuk dengan sendirinya melalui proses yang panjang. Norma 

komunikasi yang beragam yang ada dalam berbagai kelompok masyarakat Indonesia saat ini 

merupakan norma komunikasi yang paling cocok bagi kelompok masyarakat yang 

bersangkutan. Jadi, meskipun dalam sejumlah peristiwa tutur dalam bahasa Indonesia masih 

menggunakan norma komunikasi dalam bahasa daerahnya, tampaknya hal itu tidak perlu 

dipermasalahkan karena memang model komunikasi seperti itulah yang paling cocok bagi 

masyarakat Indonesia untuk saat ini. Digunakannya norma komunikasi dalam bahasa Jawa 

pada peristiwa tutur upacara resepsi pernikahan masyarakat Jawa yang telah menggunakan 

bahasa pengantar bahasa Indonesia, misalnya, bukannya tanpa alasan. Digunakannya norma 

komunikasi dalam budaya Jawa tersebut karena memang norma komunikasi dalam budaya 

Jawalah yang paling cocok bagi masyarakat Jawa. Jika digunakan norma komunikasi yang 

lain, mereka akan sulit menerimanya apalagi jika di dalamnya terdapat banyak hal yang tidak 

sesuai dengan budaya Jawa.  Oleh karena itu, dalam sejumlah peristiwa tutur terutama yang 

bersifat seremonial tradisional akan lebih baik jika berbagai norma komunikasi yang sudah 
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ada di Indonesia saat ini dibiarkan berkembang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. 

Menyeragamkan norma komunikasi dalam peristiwa tutur seperti itu, selain tidak mudah, 

akan menghilangkan keberagaman budaya lokal yang merupakan bagian dari kekayaan 

budaya bangsa. 

 Meskipun demikian, terdapat pula norma komunikasi untuk sejumlah peristiwa tutur 

yang perlu dibangun secara nasional. Untuk peristiwa tutur diskusi sebagaimana diilustrasikan 

dalam awal tulisan ini, misalnya, perlu dibangun norma komunikasinya secara nasional yang 

dapat menjadi acuan bagaimana diskusi dalam bahasa Indonesia sebaiknya dilaksanakan. Jika 

dalam peristiwa tutur seperti itu setiap peserta dibiarkan menafsirkan norma komunikasinya 

sesuai dengan pemahaman dan latar belakangnya masing-masing, suasananya akan menjadi 

kurang baik. Demikian pula, berbicara dengan telepon dalam bahasa Indonesia juga perlu 

dipikirkan bagaimana normanya. Tidak jarang kita lihat, ketika berada di tengah banyak 

orang, dengan seenaknya orang berbicara melalui telepon genggam dengan suara keras 

sehingga mengganggu orang lain di sekitarnya. Bahkan, dalam suasana formal pun kadang-

kadang orang mengangkat telepon genggamnya yang berdering dan berbicara di tempat itu 

pula sehingga dapat mengganggu suasana dalam peristiwa tutur tersebut. Norma 

berkomunikasi ketika menanyakan informasi kepada orang yang belum dikenal juga perlu 

perhatikan, dan masih banyak peristiwa tutur lainnya yang perlu dibangun norma 

komunikasinya. 

 Bagaimanakah norma komunikasi dalam bahasa Indonesia sebaiknya? Norma 

komunikasi dalam bahasa Indonesia hendaknya merupakan norma komunikasi yang dapat 

diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam peristiwa tutur diskusi yang 

diilustrasikan pada awal tulisan ini, misalnya, norma komunukasi yang digunakannya belum 

dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia terbukti ada sebagian orang yang merasa tidak 

cocok dengan diskusi seperti itu. Agar norma komunikasi berbahasa Indonesia dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat Indonesia, norma komunikasi berbahasa Indonesia haruslah 

sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Untuk membangun norma komunikasi yang 

demikian, norma kamunikasi yang ada dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia dapat 

menjadi modalnya. Tentu saja, tidak semua norma kamunikasi dalam bahasa daerah dapat 

begitu saja diangkat menjadi norma komunikasi dalam bahasa Indonesia. Hanya norma 
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komunikasi dalam bahasa daerah yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesialah 

yang dapat menjadi norma komunikasi berbahasa Indonesia.  

 Membangun norma komunikasi dalam bahasa Indonesia berdasarkan norma 

komunikasi yang ada dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia sangat tepat karena norma 

komunikasi yang demikian dapat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Memang, 

norma komunikasi berbahasa Indonesia dapat pula dibangun dengan mengadopsi norma 

komunikasi dari luar masyarakat Indonesia, tetapi norma komunikasi yang demikian kurang 

dapat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk tuturan juga perlu 

dicarikan yang dapat mencerminkan ke-Indonesia-an. Sapaan dalam telepon hallo, misalnya, 

merupakan sapaan dari bahasa asing, dan akan lebih baik apabila dipopulerkan sapaan lain 

yang dapat menunjukkan ke-Indonesia-an seperti halnya masyarakat Jepang yang 

menggunakan sapaan mosi-mosi dalam bertelepon.  

 Membangun norma komunikasi dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah proses 

budaya yang memerlukan waktu lama. Contoh yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat 

dalam berkomunikasi akan sangat membantu dalam membangun norma tersebut. Demikian 

pula, media massa juga sangat berperan dalam proses ini. Tayangan di televisi, misalnya, 

sebaiknya dapat memberi contoh bagaimana orang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

yang sesuai dengan budaya Indonesia. Tayangan cara berkomunikasi yang kurang baik seperti 

yang diilustrasikan pada awal tulisan ini, misalnya, sebaiknya dihindari.  

 Selain itu, sudah tentu pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah sangat berperan 

dalam membangun norma komunikasi berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, pelajaran bahasa 

Indonesia hendaknya tidak hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kode bahasa 

Indonesia, tetapi juga mengajarkan bagaimana orang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. 

Buku bahasa Indonesia perlu disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi alat bagi siswa 

untuk belajar, tidak hanya belajar berbicara dalam bahasa Indonesia, tetapi juga belajar 

berbicara dengan norma komunikasi yang sesuai dengan budaya Indonesia. Munculnya protes 

masyarakat terhadap buku bahasa Indonesia yang memuat kata tertentu yang dianggap kasar 

belum lama ini merupakan pengalaman berharga dalam menyusun buku ajar bahasa Indonesia 

untuk memperhatikan norma kamunikasi dalam budaya Indonesia. Mampu berbahasa 

Indonesia, tidak hanya mampu berbicara dengan kode bahasa Indonesia, tetapi juga mampu 

berkomunikasi dengan baik sesuai dengan norma komunikasi dalam budaya Indonesia. 
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5. Penutup  

 Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebaiknya tidak hanya terpusat pada 

masalah kode bahas, tetapi juga pada masalah norma komunikasi dalam bahasa Indonesia. 

Sampai saat ini, masalah kode bahasa Indonesia tampaknya relatif sudah mapan sehingga 

perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada masalah norma komunikasi. Untuk 

membangun norma komunikasi dalam bahasa Indonesia, seperti halnya dalam pengembangan 

kode bahasa Indonesia (kosakata misalnya), apa yang ada dalam bahasa daerah dapat menjadi 

modalnya.  

Norma komunikasi dalam bahasa Indonesia haruslah merupakan norma komunikasi 

yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan dapat mencerminkan kepribadian bangsa 

Indonesia. Membangun norma komunikasi dalam bahasa Indonesia tidak dimaksudkan untuk 

menyeragamkan norma komunikasi dalam semua peristiwa tutur berbahasa Indonesia, tetapi 

lebih dimaksudkan untuk mengatasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam 

berkomunikasi dengan bahasa Indonesia oleh penutur yang beragam latar belakang bahasa 

dan budayanya. 
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PEMINIMALISASIAN PEMAKAIAN KOMPOSISI 
DALAM BAHASA INDONESIA MELALUI PEMBERDAYAAN 

BAHASA DAERAH DAN BAHASA ASING  
(SEBUAH ALTERNATIF KONSEP PENGEMBANGAN BAHASA) 

 
Syarifuddin 

(Kantor Bahasa Provinsi Nusatenggara Barat) 
 

Abstrak 
Bahasa Indonesia memiliki tata bahasa yang kompleks. 
Kekompleksannya itu dapat dilihat dari semua kajian linguistik 
yang bermain di dalamnya, termasuk kajian morfologi. Kajian 
morfologi dalam bahasa Indonesia memiliki keunikan dalam 
proses pembentukannya, salah satunya bentuk komposisi. 
Komposisi ini sangat kaya menghiasi pemakaian bahasa 
Indonesia. Komposisi dalam bahasa Indonesia adalah proses 
penggabungan dasar dengan dasar (biasanya berupa akar maupun 
bentuk berimbuhan) untuk mewadahi sebuah konsep (nominal, 
verbal, atau ajektival) yang belum tertampung dalam sebuah kata. 
Hal ini menunjukkan bahwa munculnya komposisi ini sekaligus 
memperlihatkan ketidaksanggupan bahasa Indonesia membangun 
sebuah kata untuk mewakili satu konsep tertentu. Dengan 
demikian, untuk mengefisienkan/mengekonomiskan penggunaan 
bahasanya sebagai pengganti bentuk komposisi maka jalan 
alternatifnya adalah memberdayakan bahasa daerah dan bahasa 
asing. Penyerapan bahasa itu harus melalui proses 
pengidnonesiaan. Selain itu, sebagai alternatif lain adalah dengan 
dilakukan kesepakatan bentuk dan proses/model tertentu. Bentuk 
ini dijadikan sebagai alternatif untuk memperkaya 
perbendaharaan satu kata merujuk pada satuan makna dan 
sekaligus menambah kekuatan dan kewibawaan bahasa Indonesia. 
Kata kunci: komposisi, bentuk tunggal, penyerapan bahasa, 

pengindonesiaan, kewibawaan bahasa  
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1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan kajian linguistik, setidaknya terdapat dua hal yang 

selalu muncul dan saling brkaitan, yaitu bentuk dan makna. Bentuk ini sangat 

berperan dalm menentukan makna. Bentuk memuat unsur-unsur yang dapat 

melahirkan sebuah struktur kebahasaan. Bentuk itulah—dalam kajian linguistik—

salah satunya, dapat memunculkan proses pembentukan bahasa, termasuk di 

dalamnya tentang kajian morfologi. Proses pembentukan bahasa dalam kajian 

morfologi, sekurang-kurangnya dapat berupa afiksasi, reduplikasi, derivasi, 

abreviasi, dan komposisi (lihat Kridalaksana, 2007).  Proses morfologi—apakah 

sebagian atau keseluruhan—itu dapat ditemukan pada semua bahasa yang ada, 

termasuk dalam bahasa Indonesia.  

Bahasa Indonesia kaya akan proses morfologi. Namun, ada yang perlu 

disoroti dalam proses morfologinya, yaitu masalah komposisi. Komposisi—

perpaduan atau pemajemukan—itu adalah proses penggabungan dua leksem atau 

lebih yang membentuk kata (Ramlan, 1987; Kridalaksana, 2007). Perpaduan dua 

leksem ini mengandung satu pengertian yang utuh. Jadi, leksem-leksem yang 

digabung itu tidak lagi mengindependensikan artinya masing-masing.  Munculnya 

perpaduan leksem satu dengan leksem lainnya yang membentuk kompositum 

dalam bahasa Indonesia karena ketidaksanggupan bahasa tersebut melahirkan kata 

yang mandiri untuk merujuk pada konsep nominal, verbal, atau adjektival tertentu. 

Kondisi ini akhirnya dapat memunculkan pemahaman bahwa komposisi itu—pada 

dasarnya—proses penggabungan dasar dengan dasar (biasanya berupa akar 

maupun bentuk berimbuhan) untuk mewadahi sebuah konsep yang belum 

tertampung dalam sebuah kata (Chaer, 2008). Dengan demikian, untuk 

memunculkan rujukan atau acuan yang berbentuk konsep itu (nominal, verbal, 

dan ajektival) maka—mau tidak mau—dalam perkembangannya bahasa Indonesia 

membentuk kata yang terdiri dari dua leksem (dasar dengan dasar) atau lebih, 

yang disebut komposisi itu.    

Komposisi dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa lain—pada 

dasarnya—hanya membuat ketidakekonomisnya penggunaan kata dalam bahasa 

yang bersangkutan. Komposisi selalu dibentuk oleh dua atau lebih bentuk 
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leksem/dasar dan hasil sebuah proses komposisi itu sudah keluar dari arti masing-

masing leksem yang digunakan sebagai hasil pemaduannya sehingga terkadang 

dapat mengacaukan makna asal leksem leksem  tersebut. Dengan demikian, untuk 

menghindari pemakaian komposisi yang sekaligus memperkaya perbendaharaan 

satu kata menuju satu arti maka—salah satu jalan—adalah memberdayakan 

bahasa daerah yang ada di Indonesia terdahulu, kemudian barulah diserap dari 

bahasa asing. Apabila dalam bahasa daerah dan bahasa asing juga tidak ditemukan 

satu kata yang merujuk pada satu acuan sebuah konsep maka sebagai alternative 

usulan lain adalah membuat kesepakatan bentuk kata yang mewakili komposisi 

yang dimaksud. Hal inilah yang menarik perhatian untuk diusulkan dalam 

Kongres Bahasa Indonesia saat ini.   

 

2. Pemberdayaan Bahasa Daerah dan Bahasa Asing dalam Peminimalisasian 

Komposisi dalam Bahasa Indonesia 

Konsep dan deskripsi komposisi merupakan salah satu kajian yang selalu 

dibahas apabila pada bahasa yang bersangkutan membicarakan tentang proses 

morfologi. Namun, berbagai pendapat tentang konsep komposisi itu sendiri 

hampir sama hanya terkadang deskripsi pendasaran dan sasaran yang berbeda. 

Konsep komposisi dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Alwi, 1998) 

dimasukkan  dalam pembicaraan mengenai verba, ajektifa, dan nomina. Proses 

komposisi dalam bahasa Indonesia ini merupakan satu mekanisme yang cukup 

penting dalam pembentukan dan pengayaan kosakata (Chaer, 2008). Tujuan 

utama untuk membentuk komposisi adalah untuk menampung atau mewadahi 

konsep-konsep yang ada dalam berbagai aspek kehidupan tetapi belum ada 

wadahnya dalam bentuk sebuah kata yang bentuk tunggal. Hal ini terjadi dalam 

bahasa Indonesia yang memunculkan konsep-konsep baru dengan menggunakan 

pemaduan dasar kata tersebut. Komposisi dalam bahasa Indonesia—secara 

umum—terdiri dari komposisi nominal, verbal, dan ajektival (Chaer, 2008). 

Komposisi nominal dapat dilihat pada kata seperti berikut ini.  

- mata air tok 
- anak angin sembribit, semilir 
- anak bukit 
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- anak dayung 
- anak kunci  
- anak tangga  
- anak panah 
- bibir cangkir 
- bibir jalan 
- buah baju  
- buah catur 
- buah dada  
- buah hati  
- ibu jari  
- ibu kota  
- induk semang   
- induk kalimat 
- kaki gunung 
- kaki langit  
- kaki meja caga 
- kepala daerah 
- kepala karangan 
- kepala kampung 
- mata air 
- mata angin 
- dan lain-lain. 

Komposisi bahasa Indonesia yang berjenis verbal dapat dilihat di bawah ini. 

- duduk termenung 
- membanting tulang 
- jual beli 
- jatuh bangun 
- angkat kaki 
- adu lidah 
- angkat bicara 
- balik mata 
- buka suara 
- buka puasa 
- cuci gudang 
- cuci mulut 
- dan seterusnya. 

Selain nominal dan verbal di atas, dalam bahasa Indonesia ditemukan juga 

komposisi yang berkategori ajekival. Hal ini  dapat dilihat pada contoh berikut. 

- keras hati 
- banyak mulut 
- berat hati 
- berat jodoh 
- dan lain-lain (lihat Kridalaksana, 2007 dan Chaer, 2008). 
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Komposisi dalam bahasa Indonesia itu yang paling produktif adalah komposisi 

yang berjenis nominal apabila dibandingkan dengan komposisi yang berjenis 

verbal dan ajektival. Munculnya komposisi ini—pada dasarnya—memperlihatkan 

penggunaan bahasa tidak efisien karena tidak menganut asas satu konsep dengan 

satu kata. Dengan kata lain, memunculkan pemakaian bahasa yang tidak 

ekonomis. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berbanding lurus 

dengan perkembangan bahasa. Satu temuaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berbentuk konsep akan melahirkan berbagai istilah yang ada pula. 

Terkadang istilah yang muncul itu hanya berupa bentuk tunggal bukan merupakan 

perpaduan dua bentuk dasar.  Istilah atau nama-nama ini sebagian besar 

dimunculkan dalam bahasa asing. Sebaliknya, apabila istilah, nama, atau konsep 

ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ditemukan padanannya dalam bahasa 

Indonesia maka sebagian besar cara yang dilakukan adalah dengan membentuk 

unsur bahasa yang berupa komposisi. Hal ini jelas tidak mengefisienkan 

penggunaan unsur bahasa yang ada dalam bahasa Indonesia. Apalagi bahasa 

Indonesia dalam kedudukan dan fungsinya adalah sebagai bahasa yang digunakan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Hal ini 

dilakukan untuk menjadikan bahasa Indonesia mempunyai kewibawaan dan 

sekaligus menjadikan sebagai bahasa internasional. Oleh karena itu, cara efektif 

dilakukan untuk meminimalisasikan pemakaian komposisi dalam bahasa 

Indonesia adalah dengan pemberdayaan bahasa daerah dan bahasa asing.  

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan bahasa yang 

melimpah. Bahasa daerah juga mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda 

dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang ada di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Walaupun demikian, bahasa daerah mempunyai fungsi dan 

tingkatan umum yang sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang ada 

di dunia ini. Namun, tidak dapat dipungkiri semua bahasa-bahasa itu mempunyai 

keunikan struktur (bentuk bahasa) yang beda-beda. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

tidak menutup kemungkian dalam bahasa daerah tertentu dapat menampilkan 

bentuk kata atau istilah untuk mewakili konsep yang berkategori nomina, verbal, 
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atau ajektival yang tidak ditemukan dalam bahasa lain, termasuk bahasa 

Indonesia. Salah satu kedudukan dan fungsi bahasa daerah adalah sebagai salah 

satu pendukung bahasa Indonesia.  

Sumber serapan kosakata dari bahasa daerah ini—pada dasarnya—sudah 

diatur dalam “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan 

Pedoman Pembentukan Istilah” (1975), yakni jika di dalam bahasa Indonesia tidak 

ditemukan istilah dengan tepat dapat mengungkapkan makna konsep, proses, 

keadaan, atau sifat  yang dimaksudkan maka hendaknya dicari istilah dalam 

bahasa serumpun yang memiliki pengertian itu. Oleh karena itu, bahasa daerahlah 

salah satu alternatif dalam mengantisipasi membludaknya pemakaian komposisi 

dalam ranah pemakaian bahasa Indonesia. Sebaliknya, pada saat yang bersamaan 

ternyata tidak ditemukan istilah dalam bahasa daerah yang merujuk pada konsep 

yang dimaksud maka cara lain yang dilakukan adalah dengan mengadopsi istilah 

itu dari bahasa asing. Pemasukan kosakata/istilah asing karena (a) 

kosakatanya/isitlahnya lebih singkat (b) corak keinternasionalannya memudahkan 

pengalihan antarbahasa, dan (c) memudahkan tercapainya kesepakatan jika 

kosakata/istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Proses inilah yang disebut 

dengan penyerapan bahasa dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Penyerapan itu 

berupa proses pengambilan kosakata dari bahasa asing Eropa (bahasa Belanda, 

bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan sebagainya), bahasa asing Asia (bahasa Arap, 

bahasa Sansekerta, bahasa Cina, dan sebagainya), maupun bahasa-bahasa 

Nusantara (bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Sasak, bahasa 

Sumbawa, dan seterusnya) (Chaer, 2008).  

Kosakata dari Bahasa daerah dan bahasa asing sebagai sumber untuk 

dijadikan  padanan dalam menampilkan konsep-konsep sebagai pengganti dari 

kata majemuk (komposisi) yang adala dalam bahasa Indonesia. Pada awalnya, 

dalam bahasa Indonesia dikenal atau ditemukan bentuk gabungan kata 

(komposisi). Karena bentuk komposisi tidak efisien dan tidak ekonomis dalam 

pemakaian bahasa Indonesia maka diusulkan menjadi bentuk tunggal untuk 

menampilkan konsep-konsep yang dimaksud. Bentuk tunggal yang mewakili 

konsep tertentu sebagai penganti komposisi ini dapat diambil dari bahasa daerah 
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atau bahasa asing sebagai bentuk serapan. Bentuk serapan itu kemudian 

dimasukkan ke dalam proses pengindonesiaan dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam pedoman yang ada. Barulah kemudian bentuk tunggal itu 

menjadi salah satu bentuk kosakata yang merujuk pada konsep yang dimaksud. 

Proses inilah yang diharapkan menjadi salah satu alternatif konsep untuk 

mengefisienkan atau mengekonomiskan penggunaan bahasa Indonesia. Proses 

perubahan dari komposisi menjadi bentuk tunggal dalam bahasa Indonesia itu 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

Proses Perubahan Komposisi Bahasa Indonesia menjadi Bentuk Tunggal 

 
 
                    Bahasa Daerah 
 
  
 
 
 

Komposisi BI             Bentuk Tunggal             Penyerapan            Pengindonesiaan       Kosakata BI 
 
 
 
 
 
                                                     Bahasa Asing   
 
 
    

Dalam perkembangan bahasa Indonesia, memang sebagian besar istilah 

yang tidak ada padanannya dalam bahasanya itu selalu diserap dari bahasa daerah 

dan bahasa asing. Dalam sejarah penyerapan kosakata asing itu berlangsung 

secara audial. Artinya, melalui pendengaran. Orang asing mengucapkan kosakata 

asing tertentu, kemudian orang Indonesia menirukannya sesuai dengan yang 

didengarkannya. Akan tetapi, bunyi ujaran yang ditiru itu disesuaikan dengan 

sistem fonetik/lafal bahasa Indonesia. Kata utpatti dalam Sansekerta dilafalkan 

menjadi upeti, kata mudharat dalam bahasa Arab dilafalkan menjadi melarat. 

Selanjutnya, penyerapan itu berkembang ke arah visual. Artinya, berdasarkan apa 

yang dilihat di dalam tulisan (Chaer, 2008). Penyerapan ini harus disesuaikan 
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dengan sistem aksara atau ejaan bahasa Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya 

adalah penyerapan unsur bahasa asing harus mempertajam daya ungkap pemakai 

bahasa Indonesia dan harus memungkinkan orang menyatakan isi hatinya dengan 

tepat dan cermat. Namun, tidak serta merta semua istilah/nama yang merujuk pada 

konsep tertentu itu langsung dimunculkan dan berterima sebagai salah satu bentuk 

kata/istilah dalam bahasa Indonesia. Ada proses yang harus dilalui untuk menjadi 

salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia, yakni yang dikenal dengan nama 

pengindonesian kata dan ungkapan asing (Sugono, dkk., 2003). Pengindonesiaan 

kata dan ungkapan dari bahasa daerah dan bahasa asing ini juga yang menjadi 

dasar dalam mengubah komposisi bahasa Indonesia menjadi kosakata tunggal 

dalam mengungkap/mewakili konsep-konsep secara nominal, verbal, dan 

ajektival.  

Proses pengindonesiaan yang diusulkan sebagai konsep perubahan dari 

komposisi menjadi bentuk tunggal mengacu pada pola berikut ini.   

(1) Sistem penulisan unsur serapan untuk menjadi bentuk tunggal yang 

sebelumnya berbentuk komposisi, dalam hal ini diusahakan—

khususnya kosakata ejaan asing—hanya diubah seperlunya sehingga 

bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk 

asalnya. Hal ini selalu didasarkan pada kaidah ejaan yang berlaku bagi 

unsur serapan, misalnya aa (Belanda) menjadi a (octaaf menjadi 

oktaf), ae jika bervariasi dengan e maka menjadi e (haematite menjadi 

hemati), e di muka a, u, o dan konsonan maka menjadi k (cubik 

menjadi kubik), dan seterusnya. Namun, unsur-unsur yang diserap ke 

dalam bahasa Indonesia dan lazim dieja secara Indonesia tidak perlu 

lagi diubah ejaannya.  

(2) Penyerapan dari bahasa asing yang tidak menggunakan aksara Latin, 

seperti Arab, Rusia,dan Cina harus ditransliterasi atau ditranskripsi 

terlebih dahulu ke dalam huruf Latin. 
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(3) Kosakata/istilah asing yang diutamakan untuk menjadi bentuk tunggal 

sebagai penganti komposisi adalah istilah Inggris yang pemakaiannya 

sudah internasional. Kosakata/istilah yang diambil dari bahasa asing 

dapat berupa baik bentuk dasar, akar, maupun bentuk derivasinya. 

Namun, pada prinsipnya diambil bentuk tunggal, kecuali kalau 

konteksnya condong pada bentuk jamak.  

Pemilihan bentuk di atas selalu dengan pertimbangan (i) konteks situasi 

dan ikatan kalimat, (ii) kemudahan belajar bahasa, dan (iii) kepraktisan. Selain itu, 

yang tidak kalah pentingnya adalah dengan menyesuaikan (3) prosedur 

pembentukan istilah yang ada pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (1975). Adapun contoh proses peralihan komposisi menjadi 

bentuk tunggal dalam menampilkan konsep-konsep yang dimaksud dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 
Komposisi 
Bahasa Indonesia 

Penyerapan Pengindonesiaan Kosakata 
Bahasa Indonesia Bahasa Daerah Bahasa Asing 

rumah makan paon (Bali) - paon Paon 
bibir jalan  talut (Jawa) - talut Talut 
buah baju benik (Jawa) - benik Benik 
Kaki meja caga (Jawa) - caga Caga 
kepala kampung dukuh 

(Jawa) 
- dukuh Dukuh 

jam bicara ? ? ? ? 
anak meja  ? ? ? ? 
anak kalimat ? ? ? ? 
bibir cangkir ? ? ? ? 
induk semang ? ? ? ? 
mata angin ? ? ? ? 
balik nama ? ? ? ? 
cuci otak ? ? ? ? 
kamar kerja ? ? ? ? 
buah pikiran ? ? ? ? 
dan seterusnya ? ? ? ? 

 
Data di atas menunjukkan komposisi rumah makan ditemukan sebagai 

alternatif bentuk tunggalnya menjadi paon dari bahasa Bali. Komposisi bibir 

jalan, buah baju, kaki meja, kepala kampung masing-masing dapat diganti 

menjadi bentuk unggal tulut, benik, caga, dukuh dari bahasa Jawa sebagai bahan 
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alternatifnya pemakaiannya. Sebaliknya, komposisi yang lain itu dijadikan data-

data yang akan dicari padanannya dalam bahasa daerah. Apabila tidak ditemukan 

dalam bahasa daerah maka komposisi yang dimaksud akan diserap dalam bahasa 

asing. Munculnya tanda tanya (?) pada tabel di atas menunjukkan kemungkinan 

ada dalam bahasa daerah atau bahasa asing yang belum ditemukan sebagai bentuk 

padanan dari komposisi bahasa Indonesia.        

Selain model pola penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing di atas, 

ada alternatif lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan membuat kesepakatan 

bentuk kosakata yang khas dengan pertimbangan khusus, yaitu (i) kemudahan 

berbahasa dan (ii) kepraktisan.  Kesepakatan ini dapat berupa pola baku bentuk 

tunggal apakah diambil dari masing-masing bentuk leksem yang menjadi 

bagiannya dengan penambahan unsur lain sebagai penanda atau menggabungkan 

kedua leksem itu menjadi satu dalam bentuk akronim, seperti berikut ini.  

- buah pikiran menjadi bupir/bukir 

- ruang bedah menjadi rudah 

- uang duduk menjadi angduk  

- bulan madu menjadi buma/ladu 

- dan seterusnya 

Namun, penentuan bentuk akronim itu tidak ada padananannya dalam bahasa 

Indonesia dan kata yang bernilai rasa baik dan yang sedap didengar (eufonik). 

Kesepakatan itu juga dapat berbentuk pemaduan langsung keduanya menjadi satu 

kesatuan kata, seperti yang terjadi antara bentuk terikat dengan bentuk bebas 

dalam hal pemaduannya. Hal ini dapat dilihat pada bentuk komposisi yang  oleh 

Kridalaksana (2007) digolongkan ke dalam kompositum berproleksem, seperti 

- a-nasional menjadi anasional 

- adi-buana menjadi adibuana   

- dis-kualifikasi menjadi diskualifikasi 

- dwi-bahasa menjadi dwibahasa 

- eka-sila menjadi ekasila 

- antar-bangsa menjadi antarbangsa 

- baku-hantam menjadi bakuhantam 
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- catur-darma menjadi caturdarma 

- dasa-warsa menjadi dasawarsa 

- in-konstitusional menjadi inkonstitusional 

- dan lain-lain. 

Apabila pola di atas dijadikan sebagai patokan maka akan menjadikan komposisi 

yang terdiri dari beberapa leksem itu menjadi satu kesatuan penulisan, seperti 

- obat nyamuk dapat dituliskan menjadi bentuk tunggal obatnyamuk 

- kuliah subuh dapat dituliskan menjadi bentuk tunggal kuliahsubuh 

- banyak mulut dapat dituliskan menjadi bentuk tunggal banyakmulut  

- besar hati dapat dituliskan menjadi bentuk tunggal besarhati 

- dan seterusnya. 

Adapun model proses kesepakatan yang diusulkan dalam perubahan 

komposisi menjadi bentuk tunggal itu dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
     Penentuan 
         Kata 
 
 
 
 
 
Komposisi BI             Kesepakatan     Bentuk Tunggal 
 
 
 
 
 
        Akronim              Pemaduan   Bentuk Tunggal 

   
 

Bentuk-bentuk di atas inilah yang diusulkan sebagai salah satu alternatif 

perubahan komposisi yang kaya dalam bahasa Indonesia menjadi bentuk tunggal 

untuk memaknai sebuah konsep-konsep baik itu merupakan serapan dalam bahasa 

daerah maupun sumbernya dari bahasa asing atau dengan ketentuan-ketentuan 

yang akan disepakati bersama.  
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3. Penutup 

Bahasa Indonesia kaya dengan akan kata majemuknya (komposisi). 

Munculnya bentuk komposisi ini karena ketidaksanggupan bahasa Indonesia ini 

melahirkan kata tertentu untuk merujuk pada konsep/nama-nama/istilah (nominal, 

verbal, ajektival) yang dimaksud. Untuk mengantisipasi perkembangan komposisi 

yang membludak itu, salah satu jalan yang diusulkan adalah mencari padanan 

bentuk tunggal dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Altrnatif  lain yang 

diusulkan adalah berupa kesepakatan dalam bentuk penetuan langsung kata, 

akronim, atau pemaduan langsung dalam hal penulisannya. Dengan alternatif ini 

diharapkan bahasa Indonesia, dalam penggunaannya menjadi efisien dan 

ekonomis tetapi tidak terlepas dari kaidah bahasa Indonesia. Bukan itu saja, proses 

ini akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia dalam bentuk tunggal untuk 

memaknai sebuah konsep yang dimaksud. Alternatif ini sekaligus merupakan 

bentuk lain untuk memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia baik 

secara nasional maupun menjadikannya sebagai bahasa internasional. Usulan ini  

yang menjadi renungan kita sebagai pemerhati bahasa Indonesia dalam 

pengembangan dan sekaligus dalam usaha perlindungannya.   
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MERETAS PERAN BAHASA DAERAH DI SUMATERA UTARA DALAM 
MENYUMBANGKAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA:  

SUATU KAJIAN INVENTARISASI BAHASA DAERAH 

Oleh: T. Syarfina 
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara 

Abstrak 

Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten dan 8 
kota, sementara suku bangsa asli yang mendiami 
wilayah ini terdiri atas delapan suku bangsa, yaitu 
Melayu, Batak Toba, Mandailing, Angkola, Karo, 
Pakpak, Simalungun, dan Nias. Setiap suku bangsa 
tersebut memiliki bahasa daerah tersendiri. Sehingga 
dengan demikian, potensi bahasa-bahasa daerah yang 
ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk 
menyumbangkan kosakata pada pengembangan kosakata 
bahasa Indonesia sangat memungkinkan. Tulisan ini 
berupaya mengemukakan potensi bahasa daerah dalam 
memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Khususnya 
dalam hal ini bagaimana kosakata bahasa asing yang 
hadir melalui teknologi dan komunikasi dapat diganti 
dengan kosakata bahasa daerah yang ada di Sumatera 
Utara. 

Kata kunci: kosakata daerah dan sumbangan bagi bahasa Indonesia 

1. Pendahuluan 

BAHASA berkembang dengan pesat, dan hal itu memberi dampak berupa 

pengakumulasian sejumlah kosakata yang tidak terkira jumlahnya, khususnya 

kosakata asing yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kehadiran kosakata asing dalam dunia komunikasi di tanah air, kiranya 

perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini, terutama dari segi perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Dalam interaksi sosial manusia tidak dapat melepaskan diri dari bahasa 

untuk mengomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhannya kepada orang lain. 

Bahasa menjadi alat yang sangat penting sehingga selalu menarik untuk menjadi 
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pusat kajian, meskipun banyak orang cenderung tidak tertarik menganalisis dan 

memperhatikan penggunaan bahasa itu dalam konteks sosial. Pada kenyataannya, 

bila merujuk kepada fakta di lapangan bahasa sering kali membuat kita berpikir, 

bergembira, sedih, dll. Hal ini terjadi karena terdapat unsur-unsur pembentuk 

bahasa sehingga apa yang ingin disampaikan dapat dimaknai sedemikian rupa. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki daya tarik yang luar 

biasa bagi orang-orang yang secara spesifik memerhatikan penggunaannya. 

Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku atau kelompok etnis 

di tanah air. Tiap kelompok etnis mempunyai bahasa masing-masing yang 

dipergunakan dalam komunikasi antaretnis atau sesama suku. Menurut data 

terakhir terdapat 746 bahasa daerah. 

UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 di dalam penjelasannya, dikatakan: “Bahasa 

daerah itu adalah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup; 

bahasa daerah itu adalah salah satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi 

oleh negara”, yang fungsinya sebagaimana disimpulkan oleh peserta Seminar 

Politik Bahasa Nasional tahun 1975 di Jakarta, yakni: 

“Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-
bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, 
Makassar, dan Batak berfungsi sebagai (1) lambang 
kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) 
alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah.  

Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, 
bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa 
nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah 
tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar 
pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan 
(3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan 
daerah” (Halim (Ed.), 1976:145—46). 

Bahasa yang hidup sebagai akibat dinamika yang terdapat dalam 

masyarakat senantiasa akrab dengan perubahan. Oleh karena perubahan yang 

tetap ada pada setiap bahasa maka teori kebahasaan pun dapat berubah dan 
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berkembang sejalan dengan intensitas penelitian kebahasaan yang dilakukan 

terhadapnya. Tulisan ini berupaya mencari peranan bahasa daerah yang ada di 

wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan kosakata bahasa 

Indonesia. 

2. Bahasa Daerah di Sumatera Utara 

Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota. Untuk 

tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deliserdang, Karo, Serdangbedagai, 

Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Asahan, Tapanuli Utara, Toba 

Samosir, Humbanghasundutan, Samosir, Labuhanbatu, Labuahanbatu Utara, 

Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailingnatal, 

Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias 

Barat. Sedangkan untuk tingkat kota, yaitu Kota Medan, Binjai, Tebingtinggi, 

Pematangsiantar, Tanjungbalai, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.  

Suku bangsa yang mendiami wilayah Provinsi Sumatera Utara, dapat 

dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori penduduk asli Sumatera 

Utara terdiri atas suku bangsa Melayu, Karo, Simalungun, Pakpak, Batak Toba, 

Mandailing, Angkola, dan Nias. Kategoti penduduk pendatang dari dalam negeri, 

yaitu Jawa, Aceh, Minang, Banjar, Sunda, dan Banten. Kategori penduduk 

pendatang dari luar negeri, yaitu Cina, India, dan Arab.  

Tulisan ini hanya membahas mengenai bahasa daerah yang digunakan oleh 

suku bangsa asli Sumatera Utara. Untuk bahasa Melayu dipakai di wilayah 

administratif Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten 

Deliserdang, Kabupaten Serdangbedagai, Kota Tebingtinggi, Kabupaten 

Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, 

Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagian Kabupaten 

Tapanuli Tengah, dan sebagian Kota Sibolga.  
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Untuk bahasa Simalungun dipakai di wilayah Kabupaten Simalungun, Kota 

Pematangsiantar, sebagian Kabupaten Serdangbedagai, dan sebagian di Kota 

Tebingtinggi. Untuk bahasa Karo dipakai di Kabupaten Karo, sebagian 

Kabupaten Langkat, sebagian Kabupaten Deliserdang, sebagian di Kota Medan 

dan Kota Binjai. 

Untuk bahasa Pakpak dipakai di wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten 

Pakpak Bharat. Untuk bahasa Batak Toba dipakai di wilayah Kabupaten Tapanuli 

Utara, Toba Samosir, Humbanghasundutan, Samosir, sebagian di Tapanuli 

Tengah, Simalungun, Kota Pematangsiantar.  

Untuk bahasa Mandailing dipakai di wilayah, Tapanuli Selatan, 

Mandailingnatal, Padanglawas Utara, Padanglawas, Kota Padangsidimpuan, 

sebagain di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu. Untuk bahasa 

Angkola dipakai di sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota 

Padangsidimpuan.  

Sementara untuk bahasa Nias dipakai di seluruh kepulauan Nias, yaitu 

Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli. 

3. Pemakaian Bahasa Daerah 

Penggunaan bahasa daerah/etnik sebagai bahasa ibu lambat laun semakin 

menyusut. Sementara penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di 

rumah semakin meningkat. Ini seakan mempertegas bahwa telah terjadi promosi 

bahasa Indonesia dan degradasi bahasa daerah. Perubahan penggunaan bahasa 

tersebut terdapat perbedaan di antara beberapa etnik di Sumatera Utara. 
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Dalam penelitian ini memang bahasa Melayu tidak menjadi sasaran, hal ini 

dikarenakan penutur bahasa Melayu sangat berkaitan dengan penggunaan bahasa 

Indonesia. Jika pun ada bahasa Melayu yang digunakan hanya dari segi dialek 

atau logatnya saja, sementara kosakatanya sama dengan bahasa Indonesia.  

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat ada tujuh bahasa daerah/etnik 

yang menjadi sasaran penelitian. Setiap suku bangsa diambil sampel sebagai 

responden sebanyak 150 responden yang merupakan penutur dari bahasa daerah 

yang bersangkutan. Para responden diminta untuk menjawab pertanyaan dalam 

angket yang berisikan bahasa yang mereka pergunakan dalam percakapan sehari-

hari di dalam rumah tangga mereka. Apakah bahasa daerahnya, bahasa Indonesia, 

atau bahasa lainnya. Bahasa lainnya dalam hal ini adalah bahasa yang di luar 
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bahasa Indonesia dan daerahnya sendiri. Hal ini terjadi karena adanya perkawinan 

campur, maksudnya tidak satu suku bangsa. 

Dari tabel itu terlihat bahwa pada responden yang dari suku bangsa 

Angkola ada 122 responden atau 81,33% menjawab menggunakan bahasa 

Angkola dalam percakapannya sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, 17 

responden atau 11,33% menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-

hari di dalam rumah tengga, dan 11 responden atau 7,33% menggunakan bahasa 

lainnya, yaitu selain bahasa Angkola dan bahasa Indonesia. 

Pada responden sebagai penutur bahasa Karo terlihat bahwa ada 86 

responden atau 57,33% menjawab menggunakan bahasa Karo dalam 

percakapannya sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, 61 responden atau 

40,67% menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di dalam 

rumah tengga, dan 3 responden atau 2,00% menggunakan bahasa lainnya, yaitu 

selain bahasa Karo dan bahasa Indonesia. 

Pada responden sebagai penutur bahasa Mandailing terlihat bahwa ada 52 

responden atau 34,67% menjawab menggunakan bahasa Mandailing dalam 

percakapannya sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, 86 responden atau 

57,33% menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di dalam 

rumah tengga, dan 12 responden atau 8,00% menggunakan bahasa lainnya, yaitu 

selain bahasa Mandailing dan bahasa Indonesia. 

Pada responden sebagai penutur bahasa Pakpak terlihat bahwa ada 65 

responden atau 43,33% menjawab menggunakan bahasa Pakpak dalam 

percakapannya sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, 38 responden atau 

25,33% menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di dalam 

rumah tengga, dan 47 responden atau 31,33% menggunakan bahasa lainnya, yaitu 

selain bahasa Pakpak dan bahasa Indonesia. 
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Pada responden sebagai penutur bahasa Simalungun terlihat bahwa ada 54 

responden atau 36,00% menjawab menggunakan bahasa Simalungun dalam 

percakapannya sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, 86 responden atau 

57,33% menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di dalam 

rumah tengga, dan 10 responden atau 6,67% menggunakan bahasa lainnya, yaitu 

selain bahasa Simalungun dan bahasa Indonesia. 

Pada responden sebagai penutur bahasa Toba terlihat bahwa ada 70 

responden atau 46,67% menjawab menggunakan bahasa Toba dalam 

percakapannya sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, 67 responden atau 

44,67% menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di dalam 

rumah tengga, dan 13 responden atau 8,67% menggunakan bahasa lainnya, yaitu 

selain bahasa Toba dan bahasa Indonesia. 

Pada responden sebagai penutur bahasa Nias terlihat bahwa ada 133 

responden atau 88,67% menjawab menggunakan bahasa Nias dalam 

percakapannya sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, 14 responden atau 

9,33% menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di dalam 

rumah tengga, dan 3 responden atau 2,00% menggunakan bahasa lainnya, yaitu 

selain bahasa Nias dan bahasa Indonesia. 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada suku bangsa Nias mereka 

lebih dominan menggunakan bahasa Nias dalam percakapan sehari-hari, yaitu 

88,67%, begitu juga pada suku bangsa Angkola yaitu 81,33%. Sementara suku 

bangsa yang lebih mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia daripada bahasa 

daerah mereka yaitu pada suku bangsa Mandailing dan Simalungun, yaitu 

masing-masing 57,33%. Selanjutnya suku bangsa yang banyak menggunakan 

bahasa lainnya yaitu pada suku bangsa Pakpak sebanyak 31,33%. Hal ini 

dimaklumi karena daerah ini berbatasan dengan masyarakat Karo, masyarakat 

Toba, dan masyarakat Singkel, Nanggroe Aceh Darussalam. 
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4. Sumbangan Kosakata  

Bahasa Indonesia dalam perkembangannya menerima pengaruh dari bahasa 

lain terutama dari bahasa asing dan bahasa daerah. Pengaruh ini demikian 

besarnya sehingga di dalam bahasa Indonesia timbul berbagai kata serapan yang 

sangat bermanfaat bagi perkembangan bahasa Indonesia ke depannya. Dalam 

perkembangannya bahasa daerah di Sumatera Utara, mempunyai pengaruh yang 

sangat besar karena mengingat penuturnya masih relatif banyak. Maka dari itu 

dalam makalah ini penulis mencoba memberikan sedikit ulasan mengenai peran 

bahasa daerah yang ada di Sumatera Utara dalam pengembangan bahasa 

Indonesia, khususnya dalam menyumbangkan kosakata. 

Bahasa daerah memiliki sejumlah fungsi. Fungsi-fungsi itu adalah: (1) alat 

komunikasi intraetnis, (2) sarana menunjukkan keakraban, (3) sarana 

menunjukkan identitas daerah dan kebanggaan daerah.  Dengan fungsi-fungsi itu, 

diharapkan bahasa daerah dipakai secara murni dalam ranah keluarga, 

ketetanggaan dan kekariban (antaranggota etnis yang sama), ranah adat, dan ranah 

agama. 

Kenyataan yang ada ialah pemakaian bahasa daerah telah terkontaminasi 

oleh pemakaian unsur-unsur bahasa Indonesia dan mengalami pergeseran. 

Sebagaimana pada ranah pemakaian bahasa ibu seperti pada tabel di atas, 

dikhawatirkan terjadi pergeseran  penggunaan bahasa daerah pada ranah keluarga. 

Kekhawatiran itu muncul karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

bahasa informal paling utama, tempat semestinya anak pertama kali dan dalam 

waktu yang paling lama memperoleh bahasa daerah. Di dalam keluargalah bisa 

terjadi transmisi bahasa lintas generasi yang berguna bagi pemertahanan bahasa 

daerah (Reyhner, 1999).  Jika pergeseran itu terus-menerus terjadi, ke depan, 

penggunaan bahasa daerah di dalam keluarga semakin sulit untuk diharapkan 

menjadi penopang lestarinya bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara 

lain untuk menciptakan lingkungan bahasa untuk menyelamatkan bahasa daerah 
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dari kepunahannya. Cara itu adalah (1) mewajibkan penggunaan bahasa daerah 

sebagai bahasa pengantar sejak di taman kanak-kanak sampai di kelas tiga 

sekolah dasar pada daerah-daerah yang dimungkinkan dan (2) mengajarkannya 

sebagai mata pelajaran dengan pendekatan komunikatif. 

UUD 1945 pada pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa “Negara 

menghormati dan memilihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” 

Namun fenomena yang terjadi pada saat ini, bahasa daerah mulai menjadi bahasa 

yang “tersisihkan”. Penutur bahasa daerah semakin berkurang, seiring semakin 

popularnya penggunaan bahasa Indonesia bahkan bahasa asing dalam interaksi 

sehari-hari. Misalnya, penutur bahasa Batak Toba yang mulai dihinggapi sikap 

inferior (rendah diri). Mereka akan merasa lebih modern, terhormat, dan terpelajar 

jika dalam peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulis, 

menggunakan bahasa Indonesia, atau bahkan menyelipkan setumpuk istilah asing. 

Keadaan yang demikian mengundang keprihatinan banyak pihak, baik dari 

pemerhati budaya, pendidik, serta dari kalangan pemerintah. Usaha demi usaha 

pun mulai dilakukan untuk merevitalisasi bahasa daerah. Di antaranya adalah 

pengadaan lomba-lomba, duta bahasa, dan yang paling penting adalah melalui 

jalur pendidikan formal. Usaha merevitalisasi bahasa daerah melalui jalur 

mendidikan formal berupa usaha memaksimalkan pembelajaran bahasa daerah di 

tingkat sekolah. Pembelajaran bahasa daerah tersebut bertujuan untuk 

menumbuhkan kecintaan, kebanggaan dan kepedulian siswa kepada bahasa 

daerahnya sendiri. 

Berikut beberapa contoh yang dapat dijadikan sumbangan kosakata 

Indonesia untuk mengganti kata serapan yang sudah lama diserap ke dalam 

bahasa Indonesia, yaitu yang sampai saat ini belum juga ada padanannya dalam 

bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah.  
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Di antara kosakata tersebut, misalnya migran bersasal dari bahasa Inggris 

‘migrant’ yang mana masyarakat Indonesia memahaminya sebagai jenis penyakit 

‘kepala sebelah’. Sampai saat ini kosakata tersebut belum ada padanannya dalam 

bahasa Indonesia dan daerah kita. Kan tetapi, dalam bahasa Batak Toba dikenal 

ada istilah poning dan taponing. Poning memiliki arti sakit kepala. Taponing 

mempunyai arti sakit kepala sebelah saja. Oleh sebab itu, melalui forum Kongres 

Bahasa Indonesia ini, kami mengusulkan kiranya kata migran diganti dengan kata 

taponing. 

Selanjutnya ada kosakata asing juga yang sudah begitu memasyarakat di 

Indonesia, yaitu monopause yang mempunyai arti seorang wanita yang sudah 

tidak mengalami masa subur lagi, atau sudah tidak bisa mengandung dan 

melahirkan anak lagi.  Sampai saat ini, sepengetahuan penulis belum ada 

padanannya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Dari penelitian kami 

di Provinsi Sumatera Utara, kami mendapati ada sebuah kata dari bahasa Batak 

Toba yang dapat digunakan untuk padanan kata menopause, yaitu sae ladang. 

Pengertian secara harfiah sae artinya tidak bisa lagi; ladang artinya lahan 

perswahan.  

Jadi sae ladang adalah lahan sawah yang sudah tidak dapat ditumbuhi atau 

ditanam lagi.  Namun, dalam konteks budaya masyarakat Batak Toba istilah sae 

ladang ini diperuntukkan bagi wanita yang sudah mengalami masa tidak subur 

lagi. Sehingga kehadiran kosakata sae ladang dapat dijadikan sebagai pengganti 

kosakata asing menopause.  

Itu baru sebagian yang dapat kami paparkan dalam makalah ini, sumbangan 

bahasa daerah yang ada di Sumatera Utara dalam memperkaya kosakata bahasa 

Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi dari bahasa daerah yang ada di Provinsi 

Sumatera Utara, namun karena keterbatasan ruang, hanya dua kosakata di atas 

yang dapat kami sampaikan dalam makalah ini. 
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5. Penutup 

Bahasa harus didokumentasikan secara rinci. Pemerintah dan dunia 

pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi yang berkaitan langsung dengan 

masalah-masalah bahasa, harus secara bersama-sama turun tangan melakukan 

pekerjaan besar yang manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung dan seketika, 

sedangkan biayanya jelas tidak sedikit. 

Langkah-langkah revitalisasi harus dilakukan secara bertahan, dan 

sebagian besar di antaranya justru tidak berkaitan secara langsung dengan bahasa 

itu sendiri, yaitu dengan memperbanyak jumlah pengguna bahasa, terutama kaum 

wanitanya, dan meningkatkan taraf pendidikan mereka. Kisah sukses bagaimana 

bahasa Ibrani, bahasa Olelo, dan bahasa Gaeilge, yang sudah mati berhasil 

dihidupkan kembali dan sekarang penggunanya menjadi ribuan dan bahkan jutaan 

perlu dipelajari secara cermat dan dijadikan salah satu acuan model.   

Mungkin ini tidak kalah pentingnya, para ahli bahasa harus belajar 

menyiapkan mental bahwa jika setelah semua usaha dilakukan, tetapi sebuah 

bahasa benar-benar punah karena tidak lagi ada penggunanya, bahasa tersebut 

diyakini tidak punah karena telah tercatat dan terekam dengan baik. Menyaksikan 

film Star Trek: The Last Voyager mungkin akan membantu banyak orang 

memahami konsep ini.   
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Peran Bahasa Indonesia dalam Perlindungan Konsumen             

di Indonesia *) 

Oleh: Tulus Abadi **) 

A. Latar belakang 

Dalam struktur dan sistem ekonomi, konsumen mempunyai peran yang sangat strategis. 

Tidak kalah strategis dengan subsistem ekonomi yang lain, yakni pelaku usaha (produsen). 

Demikian juga dengan kondisi di Indonesia, yang saat ini berpenduduk tidak kurang dari 330 

juta jiwa, yang semua berposisi sebagai konsumen (consumer). Dan setiap tahun lahir sekitar 

5 (lima) juta bayi yang juga berposisi sebagai konsumen. Namun posisi dan kondisi yang 

sangat strategis itu, faktanya konsumen sering dipinggirkan (dimarginalisasikan) hak-hak-

haknya. Regulasi dan kebijakan yang dilahirkan oleh negara acap hanya berpihak pada sektor 

yang lebih dominan yakni pelaku usaha saja. Pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku 

usaha, lebih sering kurang mendapatkan perhatian yang optimal, baik dari eksekutif 

(pemerintah), dan juga legislatif (DPR/DPRD). Memperjuangkan haknya via jalur yudikatif 

(menggugat ke pengadilan) juga lebih sering kandas (kalah). 

Isu perlindungan terhadap hak-hak konsumen, secara historis baru berkembang pada era 

1970-an, seiring dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yakni 

pada 11 Mei 1973. Betapapun, lahirnya YLKI merupakan tonggak sejarah untuk 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang sebelumnya memang belum di kenal. 

Sebelum YLKI lahir dan berdiri, istilah yang lazim digunakan baru sebatas “pemakai” dan 

atau “pengguna”. YLKI lahir dibidani oleh beberapa tokoh (pejuang) di negeri ini, terutama 

oleh Ibu Lasmidjah Hardi, yang nota bene adalah istri dari Wakil Perdana Menteri Republik 

Indonesia yang pertama (Prof. Hardi). Selanjutnya, YLKI juga mendapatkan sokongan yang 

tak kalah kuat dari eksekutif, khususnya Gubernur DKI Jakarta yakni Ali Sadikin. Saat itu, 

beberapa hari setelah YLKI berdiri, Bang Ali membuat surat edaran kepada seluruh instansi 

pemerintah terkait untuk memberikan dukungan kepada YLKI. Selain untuk melindungi hak-

hak konsumen dari serbuan produk impor yang kurang bermutu, secara ideologis YLKI 

didirikan juga bertujuan untuk mengedepankan aspek nasionalisme. Maka dari itu, YLKI 

yang semula hanya bernama “Yayasan Lembaga Konsumen” (YLKI), satu tahun kemudian 

ditambah “Indonesia”, sehingga menjadi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).  
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B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Upaya advokasi untuk memperjuangkan hak-hak konsumen, tidak akan berjalan optimal 

tanpa adanya back up regulasi yang memadai. Sejak YLKI berdiri, hingga pada era 1980-an, 

nyaris belum ada regulasi yang berfungsi untuk melindungi konsumen. Pengaduan-

pengaduan masyarakat konsumen yang diterima YLKI, sering mengalami jalan buntu akibat 

tidak ada sandaran regulasi yang bisa dijadikan acuan. Oleh karena itu, sejak 1980-an itulah 

YLKI menginisiasi (mendorong) agar negeri yang bernama Indonesia mempunyai regulasi 

yang berfungsi untuk melindungi konsumen, yakni Undang-Undang (UU) Perlindungan 

Konsumen. Pada saat itu, secara institusional YLKI “berjuang” sendirian untuk 

mewacanakan adanya UUPK. Keberadaan UUPK ini menjadi sangat penting (mendesak), 

karena beberapa alasan berikut ini; pertama, alasan normatif, bahwa sebagai negara besar 

dengan jumlah konsumen yang sangat besar, tetapi belum mempunyai regulasi yang 

melindungi konsumen, baik yang sifatnya sektoral, atau komprehensif. Kedua, alasan 

ekonomis, konsumen punya posisi yang strategis, sehingga ke depan akan makin banyak 

transaksi antara konsumen dengan produsen, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan 

globalisasi. Ketiga, alasan budaya, kita tahu budaya sebagian besar masyarakat konsumen di 

Indonesia masih bersifat nrimo, mengalah. Sekalipun hak-haknya dilanggar, konsumen akan 

tetap diam seribu bahasa (tidak melawan). Keempat, alasan internasional, waktu itu sudah 

banyak negara di dunia yang mempunyai UUPK, termasuk negara-negara di Afrika 

sekalipun. Jadi, ironis jika Indonesia belum mempunyai UUPK.  

Setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan, baru pada 1990-an isu tentang 

UUPK mulai menguat (mulai mendapatkan perhatian pihak lain). Pihak universitas, dan juga 

kemudian kementrian perdagangan mulai menimang perlunya UUPK. Dan klimaksnya, saat 

Indonesia mengalami krisis dan kemudian Indonesia “dimandori” IMF, RUU PK yang saat 

itu sudah di DPR, didorong untuk segera disahkan. Sehingga pada 20 April 1999, DPR 

mengesahkan RUUPK menjadi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

kala itu presidennya adalah Prof. Dr. Ing. Habibie. Inilah tonggak paling penting bagi 

konsumen di Indonesia, karena dipayungi oleh sebuah UU yang secara komprehensif 

melindungi konsumen di Indonesia (umbrella act). Via UUPK inilah hak-hak dasar konsumen 

diakomodir dengan sangat kuatnya. Hak-hak dasar konsumen yang diakomodir dalam UUPK, 

antar lain; hak untuk mendapatkan menyamanan, keamanan dan keselamatan; hak untuk 

memilih; hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur; hak untuk 
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mendapatkan advokasi dan edukasi; hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara 

patut; dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi (Pasal 4, UUPK).  

Selain masalah hak, UUPK juga mengatur tentang jaminan adanya produk barang dan jasa 

yang diproleh konsumen memenuhi standarisasi produk, aspek pemasaran dan iklan yang 

tidak menyesatkan (Pasal 8-17). UUPK juga mengatur tentang keberadaan lembaga baru, 

baik di tingkat nasional dan atau di tingkat daerah. Di tingkat nasional, UUPK 

mengamanatkan terbentuknya BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), Pasal 31-

43. BPKN kini sudah eksis, terhitung sejak 10 tahun yang silam. Sedangkan di tingkat 

daerah, terdapat dua lembaga yang diamanatkan dibentuk, yakni BPSK (Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen). Proses pembentukan BPSK diinisiasi oleh pemerintah daerah, tetapi 

SK pengangkatan pengurus dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementrian Perdagangan). 

BPSK berfungsi untuk memfasilitasi jika ada sengketa konsumen dengan pelaku usaha, 

sehingga konsumen tidak perlu menggugat ke pengadilan. Khususnya jika nilai sengketa itu 

bernilai nomimnal kecil, misalnya dibawah Rp 100.000.000. Hal serupa juga sudah banyak 

dilakukan di Malaysia, Hongkong, dan juga Australia. Saat ini BPSK sudah terbentuk di 

semua kota besar, khususnya di ibu kota provinsi. Mandat UUPK, BPSK harus dibentuk di 

setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Selain BPSK, ditingkat daerah juga dimanatkan ada 

lembaga yang bernama LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), 

yang proses pembentukannya menjadi tanggungkjawab masyarakat (Pasal 44). Saat ini sejak 

UUPK disahkan, tidak kurang dari 200 LPKSM telah berdiri di berbagai daerah di Indonesia. 

Secara institusional, YLKI merupakan salah satu LPKSM.  

Dan masih banyak hal lain yang secara fundamental diatur dalam UUPK. Antara lain, hak 

konsumen untuk melakukan gugatan jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. 

Gugatan itu bisa dilakukan secara individual, dan atau gugatan kelompok (class action), Pasal 

46. Sedangkan gugatan legal standing (hak gugat LPKSM) bisa dilakukan oleh LPKSM yang 

berkapasitas mewakili kepentingan konsumen. Beberapa contoh gugatan class action, antara 

lain gugatan class action oleh konsumen terhadap PT Pertamina (karena menaikkan harga gas 

elpiji 12 kg), dan gugatan class action oleh konsumen terhadap PT KAI, karena adanya kasus 

tabrakan KA di Brebes yang menewaskan lebih dari 30 orang. Ada pun gugatan legal 

standing pernah dilakukan YLKI untuk menggugat industri rokok (pelanggaran jam tayang 

iklan rokok) dan gugatan ke Presiden RI dan DPR RI, karena tidak meratifikasi Kerangka 

Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC).  
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Lalu, apakah masalah aspek kebahasaindonesiaan juga diakomodir di dalam pasal UUPK 

secara langsung? Jawabnya tegas: ya. UUPK dengan sangat gamblang mengamanatkan 

bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 

jasa yang tidak mencantumkan inofmrasidan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 

Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8, 

huruf j). Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan ini pun tidak 

main-main, yakni pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau pidana denda paling 

banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), (Pasal 62). Dengan demikian, setiap barang 

dan atau jasa yang beredar di Indonesia wajib mencantumkan petunjuk pemakaian dengan 

Bahasa Indonesia. Tanpa kompromi! 

Relevan dengan hal itu, Kemendag pun telah mensahkan sebuah Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) perihal Kewajiban Pencatuman Label pada Barang dalam Bahasa 

Indonesia. Ketentuan itu tepatnya tertuang dalam Permendag  No 62/M- DAG/PER/12/2009 

tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang Dalam Bahasa Indonesia yang kemudian 

telah diubah dengan No 22/MDAG/PER/5/2010.  

Secara minimalis, Kemendag juga telah melakukan pengawasan terhadap barang beredar, yan 

g terkait dengan kewajiban pencamuman label dalam Bahasa Indonesia.  Sebagai contoh, 

pada pengawasan Tahap VI yang dilakukan selama bulan November – Desember 2012 lalu, 

telah ditemukan 100 produk yang diduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, dari 

100 produk tersebut ada sebanyak 8 produk di antaranya diduga melanggar Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan 29 produk lainnya diduga melanggar ketentuan 

Manual dan Kartu Garansi (MKG), 62 produk diduga melanggar ketentuan label dalam 

Bahasa Indonesia. Sisanya 1 produk yang tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi 

distribusinya. 

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kemendag secara keseluruhan selama kurun waktu 

tahun 2012 juga telah menemukan sebanyaknya 621 produk yang diduga tidak memenuhi 

ketentuan. Jumlah temuan ini meningkat sebesar 28 produk dibandingkan tahun 2011. Dan 

dari temuan tersebut 61% merupakan produk impor dan 39% merupakan produksi dalam 

negeri. Persentase pelanggaran terbanyak adalah 43%, yaitu melanggar ketentuan label dalam 

Bahasa Indonesia. Sisanya sebesar 34% produk diduga melanggar persyaratan SNI, 22% 

melanggar MKG, serta 1% diduga tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi 
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distribusinya. Berdasarkan kelompok produknya, yang diduga tidak memenuhi ketentuan ada 

sebanyak 39% merupakan produk elektronika dan alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 

13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk 

makanan minuman dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).  

C. Kesimpulan dan Saran 

Berdasar konfigurasi normatif dan praktif empiris tersebut di atas, hal ini menunjukkan 

bahwa; pertama, secara regulasi perlindungan terhadap konsumen di Indonesia sudah cukup 

memadai, terbukti dengan disahkannya UUPK sejak 1999. Dan, secara substantif UUPK juga 

mengakomodir berbagai hal yang secara fundamental melindungi hak-hak dan kepentingan 

konsumen. Kedua, pada konteks Bahasa Indonesia sebagai instrumen untuk melindungi 

konsumen, UUPK juga secara gamblang telah memasukkan kewajiban bagi pelaku usaha 

untuk mencantumkan label produk dengan Bahasa Indonesia. Ketentuan ini sangat strategis, 

seiring dengan era globalisasi ekonomi, yang pada praktiknya pasar Indonesia akan dibanjiri 

oleh berbagai produk barang dan jasa yang berasal dari asing. Secara lebih mikro, 

pencantuman label dengan Bahasa Indonesia, akan sangat fungsional bagi konsumen untuk 

memahami dan mengetahui kemanfaatan suatu produk, cara penggunaan dan bahkan risiko 

dan atau efek sampingnya. Sehingga dengan demikian, konsumen bisa mencapai apa yang 

diamanatkan dalam UUPK, yakni hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat 

menggunakan suatu produk barang dan atau jasa.  

Namun demikian, keberadaan suatu aturan, tidak akan berfungsi efektif dan bahkan 

menjerakan bagi pelanggar, jika tanpa adanya pengawasan yang kuat, dan strategi 

implementasi yang lebih konkrit. Ke depan, yang paling krusial adalah barang-barang 

elektronik (gadget) yang seolah telah menjadi gaya hidup modern. Tanpa gadget, dipastikan 

generasi muda akan ketinggalaan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, demi 

perlindungan pada konsumen, dan optimalisasi menggunakan produk teknologi tersebut, 

keberadaan Bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Memang saat ini hampir semua produk 

gadget sudah dilengkapi dengan Bahasa Indonesia, bahkan bahasa lokal (Bahasa Jawa). Ini 

jelas langkah maju yang patut diapresiasi. Pemerintah Indonesia bisa mencontoh beberapa 

negara seperti China, atau bahkan Thailand, yang bisa mentransfer bahasa komputer ke dalam 

bahasa lokal mereka. Sehingga tombol-tombol komputer di Thailand sudah bisa 
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menggunakan bahasa asli Thailand. Pada akhirnya, Bahasa Indonesia adalah instrumen yang 

cukup efektif untuk mewujudkan konsumen yang cerdas, mandiri dan berdaya. *** 

*). Makalah Disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia X, Diselenggarakan oleh Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 

31 Oktober 2013.  

**), Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pos 

elektronik (tulus_abadi@yahoo.co.id), telepon seluler : 0815 991 6063.  
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