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TABIK

Zufri Hidayat, S.S., M.Si.

Redaktur Pelaksana

Insiden Kebahasaan
S

etiap negara memiliki identitas sebagai 
pembeda agar dapat dikenal oleh negara 
lain.  identitas Menurut Kaelan (2007),

nasional pada hakikatnya adalah manisfestasi 
nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang 
dalam aspek kehidupan satu bangsa  (nation)
dengan ciri-ciri yang khas sehingga menjadikan 
suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain. 
Identitas ini harus mampu menjaga eksistensi 
d a n  k e w i b awa a n  b a n g s a  ya n g  d a p a t 
menyejajarkan suatu bangsa dengan bangsa lain. 
Identitas nasional terus berkembang dan bersifat 
terbuka dan merupakan cerminan dari nilai-nilai 
yang tumbuh dalam masyarakat di suatu negara. 
Hal itu tercermin dalam simbol-simbol negara 
seperti dasar negara, bendera, dan bahasa.

 Bahasa memiliki peran penting dalam 
sejarah kehidupan manusia. Dengan bahasa, 
manusia dapat menguasai alam dan tetap 
bertahan hidup sampai saat ini sehingga harus 
dijaga dan dirawat. Selain sebagai ,linguafranca  
bahasa berkembang menjadi simbol negara yang 
dapat menunjukkan kewibawaan negara. 
Beruntunglah bangsa Indonesia yang memiliki 
bahasa nasional, bahasa Indonesia. Bahasa yang 
diakui dan telah dinyatakan dalam Kongres 
Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang 
dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928.

 Pembaca setia, baru saja terjadi sebuah 
“insiden kebahasaan”. Pada tanggal 1 April 
2022 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia, 
Datok Sri Ismail Sabri Yaakob melakukan 
lawatan ke Indonesia, terkait usulannya 
memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa 
perantara antara kedua kepala negara, serta  
menjadikannya sebagai bahasa resmi Asean. Hal 
ini akhirnya berbuntut si lang sengketa 
kebahasaan. Berbagai penolakan, komentar, 
dan pendapat para tokoh negara serta praktisi 
bahasa mewarnai  “insiden kebahasaan” ini. Hal 
tersebut tentunya menambah wawasan 
kebahasaan kita. 

 Kami berharap Kolofon edisi kali ini, 
dapat memberi pemahaman bagi kita tentang 
“ ”  i n ii n s i d e n  k e b a h a s a a n  s e h i n g g a 
menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa 
kita, bahasa Indonesia. 

Selamat membaca!
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LAPORAN UTAMA

Bahasa Indonesia
dan Kemandirian Bangsa

Dr. Rosliani, M.Hum. (Peneliti Ahli Muda)
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, 22 April 2022

Usulan Bahasa Melayu sebagai Bahasa ASEAN
Pada 2022 telah terjadi “insiden kebahasaan”.  awal April Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai 
bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob beralasan 
bahasa Melayu dituturkan 300 juta penduduk ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja. "Malaysia oleh  
akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin ASEAN untuk mencadangkan penggunaan bahasa 
Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda ke peringkat 
antarbangsa," kata Ismail Sabri Yaakob dalam akun Facebook-nya, Rabu (23/3/2022) pukul 11.47. 

Ia juga menyatakan  bahasa Melayu  bahwa
merupakan bahasa ketujuh terbesar di dunia. 
Indonesia termasuk penutur bahasa Melayu. 

"Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, 
Filipina Selatan, serta sebagian dari Kamboja 
turut menggunakan bahasa Melayu sebagai 
bahasa pengantar," kata Ismail. "Jadi  tidak ada ,
alasan, kami tidak bisa menjadikan bahasa 
Melayu sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN," 
tambahnya.

 tuPernyataan i  langsung dibantah Menteri 
Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada tanggal 2 
April .  menyatakan bahwa  2022 Retno Marsudi
usulan itu memang ada, tetapi emerintah p
Indonesia mengambil sikap untuk mengkaji dan 
membahasnya lebih lanjut. Hal i  menunjukkan tu
bahwa pernyataan Perdana Menteri Malaysia 
hanya  pengakuan sepihak. merupakan

 , mKemudian  bantahan enlu diamplifikasi 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim  ,
yang secara tegas menyatakan enolak  p an terhadap
usu lan  Perdana  Mente r i  Malays ia  dan 
mengatakan bahwa bahasa Indonesia lebih layak 
menjadi bahasa di ASEAN (Siaran pers 4 April). 

 Mendikbudristek  bahwa menambahkan  
ada tiga alasan menolak usulam PM Malaysia, 
yaitu dari sudut historis, hukum, dan linguistik. 
Secara historis, bahasa Indonesia memiliki sejarah 
unik.  dinobatkan menjadi nama Bahasa Indonesia
bahasa perjuangan untuk mempersatukan gairah 
perjuangan memerdekaan bangsa dan tanah air 
yang sedang terjajah. Bahasa Indonesia diambil 
dari akar dan sumber bahasa Melayu, sebuah 
bahasa yang bukan penutur bahasa mayoritas 
masyarakat Indonesia saat itu. Namun  pada ,
Kongres Pemuda II tahun 1928, para peserta 
kongres sepakat menggunakan nama Indonesia 
agar paralel dengan nama tanah air dan bangsa 
yakni Indonesia. Bahasa Melayu dijadikan dasar 
bahasa Indonesia karena bahasa ini telah 
digunakan sebagai lingua franca atau bahasa 
pengantar dalam komunikasi antarwarga 
masyarakat, khususnya dalam perdagangan.
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Status Bahasa Indonesia
 Status dan fungsi bahasa Indonesia 
kemudian dikukuhkan secara hukum melalui  
konstitusi egara  UUD tahun 1945 pasal 36 yang n ,
menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa 
Indonesia. , tu Kemudian  hal i  dituangkan dalam 
UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan 
dan dalam serta PP No.57 Tahun 2014  Perpres 
No.63 tahun 2019. Dalam perundang-undangan 
ini hanya disebut nama bahasa Indonesia, bukan 
bahasa Melayu. Bangsa Indonesia bertutur dan 
menyebut bahasanya dengan bahasa Indonesia. 
Sementara bahasa Melayu hanyalah satu dari 718 
bahasa daerah yang ada di Indonesia. 
 Walaupun bahasa Indonesia berakar dari 
bahasa Melayu, bahasa Indonesia telah tumbuh 
dan berkembang menjadi bahasa yang jauh 
berbeda dari  as l inya.  Bahasa Indonesia 
berkembang melalui pemerkayaan kosakata 
secara kreatif  dari bahasa-bahasa asing dan 
bahasa-bahasa daerah dengan penguatan tata 
bahasa dan s stem ejaan yang sudah lebih ajek.i
 Kepala Badan Pengembangan dan 
P e m b i n a a n  B a h a s a  ( B a d a n  B a h a s a ) , 
Kemendikbudristek, Prof. Endang Aminudin 
Aziz, M.A., Ph.D., juga memberi tanggapan atas 
masalah itu (24 April 2022). Ia mengatakan bahwa 
pengusulan bahasa ini bukan hal baru yang 
diusahakan Malaysia. Penggunaan bahasa 
Indonesia-Melayu di sisi lain sudah disepakati di 
sidang parlemen ASEAN. "Sebelumnya di sidang 
parlemen ASEAN, sudah disepakati pengunaan 
bahasa Indonesia-Melayu. Karena Indonesia 
enggan menggunakan istilah bahasa Melayu dan 
Malaysia tidak mau menggunakan istilah bahasa 
Indonesia maka digunakanlah istilah bahasa 
Indonesia-Melayu sebagai bahasa pengantar 
kedua sidang ASEAN.   bahasa  Hal itu berarti,
Indonesia-Melayu akan digunakan di persidangan 
dan akan ada kewajiban bagi penyelenggara 
sidang untuk menyediakan penerjemah.
 Aziz juga menyatakan bahwa bahasa 
Indonesia juga akan bisa menjadi salah satu 
tuntutan. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa 
kedua ASEAN, secara politis akan baik bagi 
Indonesia sebab bahasa menjadi identitas sebuah 
kelompok seperti halnya ASEAN. 
 

 ,"Jadi  kalau orang mau berkiprah dalam 
dunia ASEAN  harus belajar dan mengerti bahasa ,
Indonesia sehingga ada keuntungan seperti itu, 
bahasa kita dipelajari oleh orang lain Menjadi ”.  
bahasa kedua ASEAN juga merupakan usaha 
untuk mempertahankan keberadaan bahasa 
tersebut dari kepunahan di samping  sebagai
kebanggaan ( ) bangsa ketika digunakan pride
bangsa lain. Potensi bahasa Indonesia jadi  men
bahasa kedua ASEAN juga tidak kecil. Faktanya  
saat ini, orang di Thailand dan Kamboja juga 
belajar bahasa Indonesia.
 -guruBadan Bahasa mengirimkan guru  ke 
wilayah  Kamboja, Thailand, dan Vietnam. 
Dengan demikian, menggunakan bahasa  mereka 
Indonesi, bukan bahasa Melayu  . Kemudian tugas 
pejabat Indonesia kini untuk menggunakan 
bahasa Indonesia di forum-forum resmi itu. 
"Tinggal sekarang kemauan politis dan kegigihan 
dar i  para  pelaku diplomasi  d i  lembaga 
internasional itu, misalnya di ASEAN. Ini harus 
jadi agenda bersama, kan sudah ada undang-
undang kebahasaan, sudah ada Peraturan 
Pemerintah 57, sudah ada Perpres, kesemuanya ini 
mengatur pejabat negara  berkewajiban  agar
menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-
forum seperti itu" Beliau mengatakan, diplomat . 
Indonesia sebelumnya juga sudah mengupayakan 
lewat lobi dan penggunaan bahasa Indonesia  .
Di kan  untuk itu  butuh  perjuangan berat .
 IndonesiaKarena sebagian besar pejabat  
sudah terbiasa mengunakan bahasa asing   dan
karena kefasihannya  merasa tidak perlu , mereka
menggunakan bahasa Indonesia karena akan 
menyusahkan bila harus menggunalan tenaga 
p e n e r j e m a h .  I l a h ya n g " n i  s e b e t u l n ya  
diperbolehkan menurut undang-undang. jadi 
kebanggan kita kalau kita itu melakukan 
diplomasi  d  bahasa engan menggunakan
Indonesia  sah-sah saja, tidak ada halangan . Itu
dan itu harus jadi agenda bersama dari pemerintah 
sendiri.”
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 BBadan ahasa sebelumnya pernah 
mengusulkan bahasa Indonesia menjadi lingua 
franca Kepala Badan Bahasa melalui jalur bisnis.  
mengatakan, pihaknya kini sedang lakukan me
p e n j a j a k a n  p a d a  p a r a  e k s p o r t i r  a g a r 
mencantumkan bahasa Indonesia pada produk 
ekspor di samping bahasa asingnya. "Kita kalah  
dengan Thailand dan Vietnam yang melabeli 
petunjuk dalam produknya,  pasta gigi  misalnya
atau mi instan. Mereka cantumkan bahasa men
mereka sendiri. Nah  kita,  sendiri jarang melabeli 
bahasa Indonesia untuk ,  produk ekspor " katanya.
"Padahal bisa kita lengkapi dengan me petunjuk 
menggunakan dibahasa Indonesia dan tambahkan 
bahasa Inggrisnya, Arab  atau bahasa asingnya, ,
lain sesuai tujuan negaranya ” .

Penguatan Bahasa melalui BIPA

 bPembelajaran ahasa Indonesia bagi 
p a  dienutur sing (BIPA) juga telah dilakukan  428 
l e m ba g a ,  b a ik  ya ng  d i f a s i l i t a s i  B a d a n 
Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa 
K e m e n d i k b u d r i s t e k  m a u p u n  y a n g 
diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, 
pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Upaya 
menggapai cita-cita menjadikan bahasa Indonesia 
sebagai salah satu bahasa pergaulan internasional 
diwujudkan dalam program bahasa Indonesia 
bagi penutur asing (BIPA). 

 Sejak diprogramkan pada 2015, pemelajar 
BIPA bertambah secara signifikan. Selama lima 
tahun pertama (2015 2019), ada sekitar 67 ribu   
orang pemelajar BIPA di 20-an negara. Pada satu 
setengah tahun terakhir, sejak 2020 sampai saat 
ini, ada penambahan lebih dari 20 ribu pemelajar  
baru. Mereka tersebar di 53 negara. Angka ini 
adalah gambaran dari pemelajar BIPA yang 
dikelola oleh Badan Bahasa saja, belum termasuk 
mereka yang belajar bersama lembaga lain, baik di 
luar negeri maupun atas kerja sama dengan 
lembaga di Indonesia. Penambahan angka 
pemelajar yang tinggi ini adalah hikmah dari 
pandemi.

 e l a h  d i l a k u k a n  b a n y a k  u p a y a T
penginternasional . Secara  bahasa Indonesia
eksplisit, upaya ini dibahas di dalam kongres demi 
kongres sejak tahun 2003 ketika Kongres Bahasa 
Indonesia (KBI) Ke-8 digelar dengan topik utama 
era globalisasi.

 Bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur 
sangat besar. Dalam laporan mutakhir (Iman 
Ghosh, 15 Februari 2020), bahasa Indonesia 
dituturkan sehari-hari oleh 199 juta warga negara 
Indonesia dan diposisikan pada peringkat 10 dari 
100 bahasa berpenutur terbanyak sedunia. 
Besarnya jumlah penutur itu memang merupakan 
poin penting untuk menguatkan posisi bahasa 
(negara) Indonesia, setidaknya di forum Asean, 
dan nantinya di forum PBB, sebagaimana 
dirumuskan dalam Kongres Bahasa Indonesia XI 
pada tahun 2018.
 Di tingkat kawasan Asia Tenggara, 
penginternasionalan bahasa Indonesia telah 
berlangsung hampir 11 tahun sejak Marzuki Alie 
dkk. (2011) mengusulkan bahasa Indonesia agar 
dijadikan bahasa kerja sama komunitas Asean 
melalui acara  ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
ke-32 di Kamboja.

Pengingat Akhir

 Dalam rangka membangun kemandirian 
bangsa Indonesia melalui penginternasionalan 
bahasa Indonesia, kajian akademis sementara ini 
menunjukkan secara empiris bahwa Melayu Barus 
merupakan bahasa kesusastraan Hamzah Fansuri 
pada abad ke-16 dan Nusantara ialah wilayah 
sebaran bentuk bahasa serta karya sastranya. 
 Hal ini bermanfaat untuk melakukan 
pengkajian lebih lanjut terkait Titik Nol Barus 
sebagai jejak awal perkembangan Melayu lingua 
franca yang kemudian melahirkan bahasa 
“persatuan” Indonesia, sebagaimana diikrarkan 
dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 
 Seorang dari pengonsep Ikrar Sumpah 
Pemuda itu adalah putra terbaik Sumatera Utara, 
Sanusi Pane. Beliau sepantasnya menjadi 
Pahlawan Nasional (sedang dalam proses di 
Kementerian Sosial) 
 Kemudian untuk mengembalikan memori 
kolektif  bangsa Indonesia bahwa Sumatera Utara 
sebagai penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia 
pertama (1954) setelah kemerdekaan RI maka kita 
berharap Kongres Bahasa Indonesia XII tahun 
2024 dilaksanakan di Sumatera Utara.
 Begitu pentingnya kemandirian bangsa 
melalui bahasa diperlukan penguatan lembaga 
kebahasaan di Sumatera Utara.
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Usul Penginternasionalan
Bahasa Melayu

Pertama, bahasa Melayu di Indonesia 
berstatus sebagai bahasa daerah (BD) yang sama 
dengan 718 bahasa daerah lainnya, seperti bahasa 
Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dll. Dengan demikian 
mengusulkan atau memperjuangkan bahasa 
Melayu menjadi bahasa antarbangsa atau bahasa 
kedua di ASEAN merupakan ketidakwajaran. 
Sesungguhnya secara historis bahasa Indonesia 
berasal dari bahasa Melayu. Dengan kata lain, 
tidak dapat dinafikan bahwa bahasa Indonesia 
pada awalnya adalah bahasa Melayu yang 
diindonesiakan. 

Akan tetapi ,  bahasa Melayu yang 
dinobatkan menjadi bahasa Indonesia itu yang 
kini dengan identitasnya menjadi bahasa 
Indonesia telah menjadi bahasa negara dan bahasa 
nasional yang digunakan sebagai bahasa 
pengantar antarsuku, administrasi pemerintahan 
di seluruh wilayah dan kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara 
itu, bahasa Melayu tetap sebagai bahasa daerah 
yang penggunaannya terbatas hanya di beberapa 
provinsi saja. 

Pada 23 Maret 2022 dalam kunjungannya ke Indonesia Perdana Menteri Malaysia Datok Sri Ismail 
Sabri Yakoob mengusulkan agar bahasa Melayu (BM) dijadikan bahasa pengantar kedua di 
kalangan ASEAN. Perdana Menteri negara tetangga itu juga meminta dukungan Indonesia 

terhadap usulnya itu. Usul itu patut kita tolak karena persetujuan mendukungnya bertentangan dengan 
persepsi bangsa Indonesia dan harkat martabat bahasa Indonesia (BI) yang telah ternukil dalam konstitusi 
negara, yakni UUD 1945. 

Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D.
Guru Besar 

Universitas Negeri Medan

Sumber Foto
https://deras.co.id/

LAPORAN UTAMA
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 Kedua, bahasa Indonesia memiliki daya 
ungkap yang lebih luas dan mendalam daripada 
bahasa Melayu. Dalam Sumpah Pemuda pada 28 
Oktober 1928 para pemuda Indonesia yang 
tergabung dalam berbagai organisasi pemuda dari 
seluruh wilayah Hindia Belanda (kini NKRI) 
berkumpul di Jakarta dan mengikrarkan lahirnya 
bahasa Indonesia (dari bahasa Melayu). Sejak itu 
bahasa Indonesia baik semasa penjajahan dan 
kemerdekaan sampai kini mengalami evolusi 
dalam perkembangannya secara alamiah dan 
secara disengaja atau terencana. Dengan kata lain, 
bahasa Indonesia, berubah sesuai dengan 
perkembangan alamiahnya dan berubah sejalan 
dengan kebijakan perencanaan bahasa yang 
terstruktur. Kekayaan leksikogramar bahasa 
Indonesia diperluas secara ekstensif  dan intensif  
dari berbagai sumber, baik bahasa daerah, bahasa 
asing, maupun dari bahasa Indonesia sendiri, 
sehingga bahasa Indonesia memiliki daya ungkap 
yang lebih ekstensif  dan intensif  dari bahasa 
Melayu. Misalnya, bahasa Indonesia saat ini 
memiliki kosakata ngaben yang diserap dari bahasa 
Daerah Bali yang sebelumnya tidak ada di dalam 
bahasa Melayu. 
 Kosakata daring, luring, dan adikuasa 
d ibentuk dalam bahasa Indonesia  yang 
sebelumnya tidak ada dalam bahasa Melayu. 
Demikian juga pembakuan tata bahasa jauh lebih 
ekstensif  dan intensif  di dalam bahasa Indonesia 
daripada dalam bahasa Melayu. Dengan 
perencanaan bahasa yang baik dan sejalan dengan 
perkembangan linguistik terkini, kini berdasarkan 
tata bahasa dapat dibedakan klausa Jakarta ibu kota 
Indonesia sebagai klausa aktif  dan ibu kota Indonesia 
Jakarta sebagai klausa pasif  yang sebelumnya 
dalam bahasa Melayu tidak terbedakan. Jika 
bahasa Indonesia memiliki daya ungkap jauh lebih 
ekstensif  dan intensif  daripada bahasa Melayu 
mendukung bahasa Melayu menjadi bahasa 
antarbangsa adalah bercanggah dengan akal 
normal dan akal sehat. 

Ketiga, bahasa Indonesia telah bermuatan 
keindonesian sementara bahasa Melayu 
bermuatan kedaerahan atau nasionalisme yang 
lain. Bahasa Indonesia digunakan para pejuang 
kemerdekaan untuk memperjuangkan dan 
merebut kemerdekaan Indonesia dengan taruhan 
peluh, air mata, darah dan nyawa. Dengan kata 
lain,  bahasa Indonesia telah digunakan 
membangun patriotisme Indonesia. Hal ini berarti 
bahwa bahasa Indonesia telah berisi patriotisme, 
identitas, hakikat perjuangan Indonesia sebagai 
satu bangsa dan negara. Patriotisme Indonesia ini 
tidak ada dalam bahasa Melayu. Berbeda dengan 
itu bahasa Melayu bermuatan kedaerahan, seperti 
tersimpan dalam kata dan frasa, pekasam, belacan, 
burung pungguk dan mabuk kepayang. Selanjutnya, 
bahasa Melayu telah bermuatan kemalaysiaan 
atau nasionalisme yang lain, seperti kebruneian, 
kesingapuraan, kethailandan atau kesiaman atau 
kecampaan. Berkenaan dengan kemalaysiaan, 
misalnya terdapat ekspresi, seperti pilihan raya, 
rusuhan 13 Mei1969, perlembagaan negara,... dan 
sebaga inya  yang  t idak  r e l evan  dengan 
keindonesiaan. 

Keempat ,  bahasa  Indones ia  te lah 
dikembangkan, dibina, dan dilindungi dengan 
perangkat peraturan mulai dari UUD 1945, 
undang-undang (seperti UU No 24/2009) sampai 
kepada peraturan daerah di tingkat provinsi dan 
kabupaten. Pembinaan, pengembangan, dan 
pelindungan bahasa Indonesia telah memakan 
anggaran biaya yang besar sejak Indonesia 
merdeka. Fungsi pembinaan, pengembangan dan 
pelindungan ini telah dilakukan Badan Bahasa 
Nasional. Hal ini berarti jika RI mendukung 
pengusulan bahasa Melayu menjadi bahasa 
internasional, hal itu adalah di luar nalar yang 
normal. Dana telah dikeluarkan untuk bahasa 
Indonesia tetapi diusulkan bahasa Melayu 
menjadi bahasa internasional. 

Sebagai simpulan dengan keempat alasan 
itu pengusulan bahasa Melayu menjadi bahasa 
pengantar di ASEAN tidak dapat diterima.

 
    

Sumber Foto
https://kliksumut.com/
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Bahasa Indonesia, 
Bahasa Internasional

 Tidak hanya digunakan sebagai bahasa 
nasional dalam negeri, bahasa Indonesia di 
beberapa negara juga dikenal dan dipelajari oleh 
warga asing. Bahkan, pada tahun 2007 bahasa 
Indonesia menjadi bahasa kedua di Kota Ho Chi 
Minh, Vietnam.  Dalam tinjauan World Almanac 
(2005) disebutkan bahasa Indonesia menduduki 
peringkat kedelapan dalam jajaran bahasa yang 
paling banyak digunakan di seluruh dunia. Selain 
itu, dalam laman Mindanao Times (29 Juni 2017) 
juga diungkapkan bahasa Indonesia menjadi 
bahasa kedua dalam Association of  South East 
Asia Nationts  (ASEAN) karena banyak 
penuturnya.
 Negara-negara yang telah mempelajari 
atau menerapkan penggunaan bahasa Indonesia 
untuk pendidikan antara lain Australia, Amerika 
Serikat, Mesir, Italia, Jepang, Prancis serta 
beberapa negara di Asia Tenggara, seperti 
Vietnam, Timor Leste, Thailand, Myanmar, dan 
Filipina. Hingga kini Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) terus gencar 
mengirimkan pengajar lokal ke berbagai negara di 
dunia untuk mengajarkan bahasa Indonesia dalam 
program bahasa Indonesia bagi penutur asing 
(BIPA). Untuk negara ASEAN Badan Bahasa 
sendiri telah mengirimkan pengajar BIPA sejak 
tahun 2015. Hingga kini program BIPA terus 
berkembang dengan catatan jumlah pemelajar 
yang terus meningkat dan juga sasaran negara 
yang bertambah. Di antara pengajar yang 
ditugaskan tersebut, terdapat 73 pengajar lokal 
BIPA yang merupakan warga negara asing dan 
diaspora Indonesia.

 Data dari situs kemdikbud menyebutkan 
bahwa BIPA dimulai dari tahun 2015. Hingga 
2020, sebanyak 370 pengajar telah bertugas 
mengajar 79.791 orang pemelajar BIPA di 206 
lembaga di 30 negara. Pada periode 1 Januari   30 
April 2021, Badan Bahasa telah menugaskan 36 
orang pengajar untuk memfasilitasi 61 lembaga di 
24 negara. 
 Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa 
internasional dapat dilihat dari beberapa faktor 
yang mendukung atau yang memengaruhinya. 
Faktor tersebut terbagi menjadi dua kelompok, 
yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri 
(intrabahasa) dan faktor yang berasal dari luar 
bahasa (ekstrabahasa). 

Indonesia adalah negara multibahasa dengan keragaman bahasa daerah yang dimiliki. Menurut 
data dari situs Kemdikbudristek terdapat 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. Keragaman inilah yang membuat Indonesia dikatakan sebagai negara multibahasa. 

Namun, dengan  keragaman bahasa yang dimiliki, Indonesia disatukan oleh bahasa persatuan.

LANGKAN
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 Selanjutnya, faktor ekstrabahasa dibagi 
menjadi dua yaitu faktor langsung dan faktor tidak 
langsung. Faktor langsung yang dimaksudkan 
yaitu berupa sikap positif  penutur bahasa 
Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia 
secara baik dan benar. Rasa kebanggaan terhadap 
bahasa Indonesia perlu diciptakan untuk 
mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa 
internasional. Sementara itu, faktor tidak 
langsung yaitu antara lain daya tarik kekayaan 
alam dan budaya Indonesia yang sangat melimpah 
dapat menjadi magnet bagi pelaku ekonomi 
mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Hal  
itu akan berdampak pada banyaknya orang asing 
yang masuk ke Indonesia. Dengan begitu, semakin 
banyak orang asing yang ingin mempelajari 
bahasa Indonesia.
 Atmazaki (2011) dalam jurnal BIPA tahun 
2019 menyatakan bahwa persoalan menjadikan 
bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional 
atau bahasa peradaban dunia tidak hanya terletak 
pada entitas bahasa itu sendiri. Sikap mental 
bangsa terjajah perlu diubah. Kebanggaan 
terhadap bahasa sendiri perlu ditingkatkan. Selain 
itu, struktur dan pembacaan bahasa Indonesia 
yang tidak rumit memudahkan orang asing belajar 
bahasa Indonesia. Hampir pada setiap negara 
maju sudah berdiri studi tentang Indonesia. Mau 
tidak mau, bahasa Indonesia diperkenalkan di 
lembaga itu. Apa pun tujuan berdirinya lembaga 
studi Indonesia itu, sesuatu yang pasti adalah 
bahwa Indonesia  (bangsa,  budaya,  dan 
bahasanya) berangsur-angsur menjadi penting 
bagi bangsa lain.

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa bahasa Indonesia mempunyai peluang 
besar untuk menjadi bahasa internasional karena 
bahasa Indonesia semakin dikenal luas oleh 
masyarakat dunia. Selain itu, bahasa Indonesia 
juga mempunyai sistem yang sudah mapan, mulai 
dari ejaaan yang sudah diatur secara baku dalam 
PUEBI serta adanya PUPI. Sistem bahasa 
Indonesia juga mudah dipelajari karena tidak 
membutuhkan nada dan tambahan atau 
perubahan partikel pada setiap kata akibat 
perubahan waktu seperti bahasa asing. Namun, di 
tengah upaya pemerintah dalam menduniakan 
bahasa Indonesia, tentunya perlu dukungan dari 
semua elemen masyarakat sebagai warga negara 
untuk terus memupuk rasa bangga berbahasa 
Indonesia dan mampu menyeimbangkan 
pengaruh budaya luar dalam aspek kehidupan 
kita.
 Penginternasionalan bahasa Indonesia 
menjadi sangat penting agar bahasa Indonesia 
yang menjadi identitas bangsa tetap kokoh dan 
tidak hilang serta diakui oleh dunia. 
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Bahasa Indonesia Lebih Tepat
Sebagai Bahasa Pengantar ASEAN
Oleh: Drs. Harun Al Rasyid
Wakil Ketua Forum Pelestarian Budaya Daerah Provinsi Sumatera Utara

 Permintaan Perdana Menteri Malaysia itu 
tentu saja membuat risih Mendikbudristek RI, 
Nadiem Anwar Makarim karena menurut beliau 
justru bahasa Indonesia lebih tepat menjadi 
bahasa pengantar ASEAN dibandingkan bahasa 
M e l a y u  k a r e n a  b a h a s a  I n d o n e s i a 
perkembangannya jauh lebih maju dibandingkan 
bahasa Melayu. Lagi pula bahasa Indonesia 
berasal dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia 
sebenarnya pengembangan dari bahasa Melayu.  
Untuk itu, saya imbau seluruh masyarakat bahu-
membahu dengan pemerintah untuk terus 
memberdayakan dan membela bahasa Indonesia 
agar bisa menjadi bahasa pengantar di ASEAN.
 Logika Nadiem Anwar Makarim ada 
benarnya juga karena bahasa Indonesia yang 
berasal dari bahasa Melayu telah jauh berkembang 
dan digunakan di 47 negara di dunia. Menurut 
catatan Pusat Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa Kemendikbudristek, bahasa Indonesia 
telah dipelajari  di 428 lembaga pendidikan bahasa 
untuk penutur asing. Pengajaran bahasa Indonesia 
di seluruh dunia diselenggarakan secara mandiri 
oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di 
seluruh dunia.

 Bahkan pada tanggal 30 Oktober 2021 lalu, 
P re s iden  Pe ranc i s ,  Emmanue l  Macron 
menggunakan bahasa Indonesia dalam cuitan 
mengomentari fotonya bersama Presiden Jokowi. 
Hal ini tentu saja menjadi bukti bahwa bahasa 
Indonesia sudah digunakan oleh para petinggi dari 
berbagai negara.
 Selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan 
sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas 
dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, 
serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di 
Asia. “Dengan semua keunggulan yang dimiliki 
bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, dan 
linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah 
menjadi bahasa yang diakui secara internasional, 
sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di 
posisi terdepan, dan jika memungkinkan menjadi 
bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan 
resmi ASEAN,” kata Nadiem Anwar Makarim 
dalam situs resmi Kemendikbudristek RI.
 Lebih lanjut, Nadiem mengatakan: “Saya 
sebagai Mendikbudristek, tentu menolak usulan 
tersebut. Namun, karena ada keinginan negara 
sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai 
bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut 
perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran 
regional. Saya himbau seluruh masyarakat bahu 
membahu dengan pemerintah untuk terus 
berdayakan dan bela bahasa Indonesia.”

Polemik mencari bahasa resmi di kalangan negara-negara ASEAN 
mengemuka ketika Perdana Menteri Malaysia, Datok Sri Ismail Sabri 
Yaakob, pada lawatannya ke Indonesia, mengusulkan bahasa Melayu 

sebagai bahasa resmi dalam pergaulan resmi di negara-negara ASEAN. Datok 
Sri Ismail Sabri Yaakob berharap bahasa Indonesia dapat memperkuat bahasa 
Melayu menjadi bahasa perantara atau bahasa resmi negara-negara ASEAN 
terutama sebagai bahasa perantara antara dua kepala Negara, Indonesia dan 
Malaysia.

SOROT
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Sejarah Pengembangan Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai 
bahasa nasional satu hari setelah Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 
18 Agustus 1945 ketika Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945 ditetapkan. Pada pasal 36 UUD 1945 
dinyatakan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa 
Indonesia. Sebenarnya, bahasa Indonesia lahir 
pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil 
kesepakatan pada Kongres Pemuda II di Medan. 
Ketika itu, para pemuda dari seluruh pelosok 
nusantara menyatakan tekad yang dikenal dengan 
Sumpah Pemuda yang berbunyi  “Menjunjung 
bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”. 
 Dalam kongres itu ditetapkan antara lain, 
menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa 
Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa 
Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa 
Melayu yang digunakan sebagai  bahasa 
penghubung di seluruh Asia Tenggara.
 Dalam perkembangannya,  bahasa 
Indonesia banyak menyerap kosakata dari bahasa 
lokal suku bangsa di Nusantara dan bahasa 
Sansekerta, bahasa Persia, bahasa Arab, serta 
bahasa asing. Berbagai dialek mulai bermunculan 
sehingga memperkaya bahasa Indonesia. 
 Guna memelihara dan menjaga eksistensi 
serta untuk mengembangkan bahasa Indonesia, 
telah diadakan sebanyak 10 kali Kongres Bahasa 
Indonesia. 
 Dalam perjalanannya, peran bahasa 
Indonesia diperkuat dengan Undang-undang dan 
peraturan-peraturan hukum. Pascakemerdekaan 
Indonesia, disebutkan dalam Pasal 36 Undang-
undang Dasar Republik Indonesia bahwa Bahasa 
Negara ialah Bahasa Indonesia. Status dan fungsi 
bahasa Indonesia ditegaskan dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang kemudian 
diperjelas dengan lebih terperinci dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan 
Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi 
Bahasa Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 63 
Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa 
Indonesia, serta Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang 
Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.

Kesimpulan
 Menelisik sejarah dan perkembangan 
b a h a s a  I n d o n e s i a  i t u  d a n  b u k t i - b u k t i 
penggunaannya di berbagai negara, maka 
wajarlah jika Menteri Nadiem Anwar Makarim 
keberatan dengan pernyataan Perdana Menteri 
Malaysia itu. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu 
harus mendukung sikap Mendikbudristek itu 
dengan terus-menerus mengembangkan bahasa 
Indonesia dalam pergaulan kita sehari-hari. 
 Menutup tulisan ini, penting kita kutip 
pernyataan Mendikbudristek tentang 10 Alasan 
Bahasa Indonesia layak sebagai bahasa pengantar 
ASEAN sebagi berikut:

1. Bahasa nasional dan bahasa negara adalah 
bahasa Indonesia. Sementara, bahasa Melayu 
adalah bahasa daerah. 
2. Bahasa Indonesia sudah dikembangkan 
menjadi  bahasa  i lmu dan teknologi . 
Sementara, bahasa Melayu tidak.
3. Jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih 
banyak daripada kosakata bahasa Melayu. 
4. Bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi 
bahasa internasional sesuai dengan amanat 
UU No 24 Tahun 2009.
5. Bahasa Indonesia memiliki penutur 
sebanyak 269 juta jauh lebih banyak dibanding 
penutur bahasa Melayu baik di dalam maupun 
di luar negeri. 
6. Bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 
negara.
7. Terdapat 428 lembaga penyelenggara 
program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing 
(BIPA). 
8. Pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang 
yang tersebar di kawasan Amerika, Asia 
Tenggara, dan Aspasaf.
9. Bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan 
bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah 
air.
10. Tingkat kesalingpahaman atau dual 
intelligibility bahasa Indonesia lebih tinggi 
daripada bahasa Melayu. 



”Bangsa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bangsa 
Indonesia itoe!
Bahasa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bahasa 
Indonesia itoe!”

 Demikianlah seruan Mohammad Tabrani 
dalam tulisan tajuk rencana “Bahasa Indonesia” 
di koran  pada tanggal 11 Februari Hindia Baroe
1926 (dokumentasi koran di Perpustakaan 
Nasional).  Setelah menyerukan gagasan 
melahirkan bahasa Indonesia untuk mendirikan 
bangsa Indonesia, M. Tabrani memprakarsai 
Kongres Pemuda Indonesia Pertama pada tanggal 
30 April hingga 2 Mei 1926. Pada saat itu, terjadi 
perdebatan M. Tabrani dengan M. Yamin. Yamin 
naik pitam dengan alasan: “Tabrani menyetujui 
seluruh pidato saya, tetapi kenapa menolak konsep usul 
resolusi saya. Lagi pula yang ada bahasa Melayu, 
sedang bahasa Indonesia tidak ada. Tabrani tukang 
ngelamun” Otobigrafi M. Tabrani. Demikian catatan  
(1978). Dalam catatan itu juga tertulis sebagai  
berikut. Tanggapan Tabrani: “Alasanmu Yamin 
betul dan kuat. Maklum lebih paham tentang bahasa 
daripada saya. Namun saya tetap pada pendirian. 
Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa 
Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada 
harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Pemuda 
Indonesia Pertama ini.” 
 

 Dalam perdebatan pada tanggal 2 Mei 
1926 tersebut, pandangan Yamin didukung oleh 
Djamaloedin, sedangkan kebulatan tekad Tabrani 
disetujui oleh Sanusi Pane. Perdebatan sengit itu 
diibaratkan sebagai sebuah pertandingan 
sepakbola yang berakhir dengan skor 2-2 (Tabrani, 
1978:43). Patut dicatat pula kebijaksanaan yang  
diambil setelah empat tokoh kunci pergerakan 
kebangsaan Indonesia tersebut saling berdebat. 
Kebi jaksanaan mereka ialah penundaan 
keputusan untuk melahirkan bahasa Indonesia 
hingga Kongres Pemuda Indonesia Kedua. 
 Keputusan yang tertunda itu selanjutnya 
diterima oleh peserta Kongres Pemuda Indonesia 
Kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan suara 
bulat. Kebulatan tekad para pemuda ini dikenal 
hingga sekarang sebagai Sumpah Pemuda dalam 
tiga butir pernyataan berikut.

• Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe 
bertoempah darah yang satoe, tanah Indonesia;

• Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe 
berbangsa yang satu, bangsa Indonesia;

• K a m i  p o e t r a  d a n  p o e t r i  I n d o n e s i a 
mendjoendjoeng bahasa persatuan, bahasa 
Indonesia.

 Setelah 26 tahun dari peristiwa akbar 
Sumpah Pemuda itu, tepatnya pada kesempatan 
KBI di Medan (1954), M. Yamin memberikan 
penegasan ulang mengenai asal muasal bahasa 
Indonesia. Pada kesempatan itu dinyatakan  
bahwa bahasa Indonesia telah tumbuh dan 
berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman 
d a h u l u  d i p e r g u n a k a n  s e b a g a i  b a h a s a 
perhubungan ( ), tidak hanya di lingua franca
kepulauan Nusantara, tetapi juga hampir di 
seluruh Asia Tenggara.
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Proses Lahirnya Bahasa Indonesia
Farah Octavia Hidayat
Mahasiswa FIB USU

CAKRAWALA
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Pengayaan Kosakata Bahasa Indonesia
Oleh Anharuddin Hutasuhut, M.Hum. dan Muhammad Toha, M.Si.

Pertanyaan:

Selamat sore, senang rasanya berjumpa kembali 
dalam acara bincang bahasa Indonesia. Seperti 
biasa, kita akan ditemani staf dari Balai Bahasa 
Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira, apa yang 
menjadi topik sore ini?

Jawaban:

Topik kita kali ini adalah 
pengayaan kosakata bahasa 
I n d o n e s i a .  Pa d a  awa l 
k e l a h i r a n n y a  b a h a s a 
Indonesia hanya berfungsi 
sebagai bahasa penghubung 
dalam kehidupan sehari-
hari. Namun, seiring dengan 
pe rkembangan  zaman, 
fungsi bahasa Indonesia 

terus bertambah. Adapun beberapa fungsi yang 
diemban bahasa Indonesia, yaitu menjadi bahasa 
administrasi negara, bahasa pengantar dalam 
pendidikan, serta bahasa ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

Pertanyaan:

Saat ini bahasa Indonesia sedang diupayakan 
menjadi bahasa di ASEAN bahkan internasional. 
Bagaimana menurut Bapak?

Jawaban:

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2009, bahasa Indonesia harus ditingkatkan 
perannya menjadi bahasa internasional. Namun, 
jika dibandingkan dengan bahasa Inggris yang 
sudah lebih dulu menjadi bahasa internasional, 
jumlah kosakata bahasa Indonesia saat ini masih 
sangat sedikit. Kosakata bahasa Inggris berjumlah 
sekitar satu juta, sedangkan kosakata bahasa 
Indonesia yang terhimpun dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) baru sekitar seratus ribu. 
Oleh karena itu, untuk mendukung usaha 
penginternasionalan bahasa Indonesia tentu 
diperlukan penambahan kosakatanya.

Pertanyaan:

Apa langkah yang dilakukan dalam upaya 
pengayaan kosakata bahasa Indonesia?

Jawaban:

Langkah- langkah yang di lakukan dalam 
pengayaan kosakata bahasa Indonesia:

Ÿ mengumpulkan kosakata dari bahasa-bahasa 
daerah yang ada di Sumatera Utara yang 
mengandung konsep baru;

Ÿ kosakata yang terkumpul digodok dalam 
lokakarya kosakata bahasa daerah;

Ÿ kosakata hasil godokan lokakarya diproses 
lebih lanjut (tahap akhir) dalam sidang komisi 
bahasa daerah.

Pertanyaan:

Dari Sumatera Utara, kira-kira sudah berapa 
kosakata daerah yang diterima masuk dalam 
KBBI?

Jawaban:

Tahun 2016 s.d. 2021 Balai Bahasa Provinsi 
Sumatera Utara sudah mengajukan 4.420 
kosakata. Namun, hingga saat ini baru 138 
kosakata yang diterima masuk dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) dan ada 21 kosakata 
ditolak.

SIARAN PEMBINAAN
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Pertanyaan:

Kalau boleh tahu, apa saja kriteria atau syarat agar 
sebuah kata dapat diusulkan untuk pengayaan 
kosakata bahasa Indonesia?

Jawaban:

Sebuah kata dapat diusulkan untuk pengayaan 
kosakata bahasa Indonesia jika memenuhi 
kriteria:

Ÿ unik (kata yang diusulkan memiliki makna 
yang belum ada dalam bahasa Indonesia);

Ÿ eufonik (sedap didengar, kata yang diusulkan 
tidak mengandung bunyi yang tidak lazim 
dalam bahasa Indonesia);

Ÿ seturut kaidah bahasa Indonesia;

Ÿ bermakna positif atau tidak berkonotasi 
negatif;

Ÿ kerap dipakai atau frekwensi penggunaan 
tinggi.

Pertanyaan:

Dari 138 kosakata daerah Sumatera Utara yang 
diterima masuk dalam KBBI, boleh diberikan dua 
atau tiga contoh?

Jawaban:

Baik, saya akan memberikan tiga contoh kosakata 
daerah Sumatera Utara yang sudah masuk dalam 
KBBI.

Ÿ abas n Bt penyumbat ujung tukil (tabung dari 
bambu) terbuat dari ijuk atau dedaunan 
berfungsi sebagai penyaring agar serangga 
tidak masuk saat nira dituang;

Ÿ agem n Bt abu cerutu;

Ÿ anehe v Ni mengenal seseorang atau sesuatu 
dengan sangat baik.

Pertanyaan:

Apa saja yang dapat dijadikan objek untuk 
pengayaan kosakata bahasa Indonesia?

Jawaban:

Objek yang dapat dijadikan sasaran dalam 
pengayaan kosakata bahasa Indonesia adalah:

• kosakata budaya dari bahasa daerah;

• nama geografis;

• nama tokoh;

• nama peristiwa;

• nama peralatan tradisional;

• nama kuliner;

• nama tumbuhan atau hewan khas daerah;

• padanan kata untuk istilah asing;

• kata untuk menggantikan gabungan kata;

• ungkapan; dan

• singkatan.

Pertanyaan: 

Berbicara mengenai pemerkayaan bahasa 
Indonesia yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi 
Sumatera Utara dengan cara mengusulkan 
kosakata ke dalam KBBI, apakah masyarakat 
umum boleh mengusulkan kosakata bahasa 
daerahnya ke dalam KBBI?

Jawaban:

Sangat boleh. Silakan saja. Tentu dengan 
memperhatikan kriteria-kriteria seperti yang 
disampaikan tadi, yaitu:

o unik;

o eufonik (sedap didengar);

o seturut kaidah bahasa Indonesia;

o tidak berkonotasi negatif;

o frekwensi penggunaan tinggi.

Pertanyaan:

Untuk tahun ini, apakah masih ada pengambilan 
data pengayaan kosakata?

Jawaban:
Ya, untuk tahun 2022 pengambilan data 
pengayaan kosakata bahasa Indonesia baru 
selesai kami lakukan pada bulan Mei dengan 
daerah sasaran Kabupaten Karo, Kabupaten 
Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun 
jumlah target kosakata yang harus kami setorkan 
tahun ini adalah sebanyak 400 kosakata.

Kesimpulan:
Bahasa daerah ternyata sangat kaya akan konsep 
adat, budaya, kuliner, dan sebagainya yang dapat 
disumbangkan untuk memperkaya bahasa 
nasional kita, bahasa Indonesia. Untuk itu, 
diperlukan upaya yang lebih giat dan lebih serius 
dalam menggali kosakata bahasa daerah yang 
ada di Sumatera Utara utuk disumbangkan ke 
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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PERBURUAN DATA
KAMUS BAHASA TANAH ULU

Tim Analis Kata dan Istilah Balai Bahasa 
Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) kembali 
'turun gunung' untuk mengumpulkan data 

penyusunan kamus. Kali ini tim mendapat tugas 
untuk menyusun Kamus Bahasa  Tanah 
Ulu—Indonesia di Kecamatan Muarasipongi, 
Kabupaten Mandailingnatal.  Kecamatan 
Muarasipongi ini sudah berdekatan dengan 
Provinsi Sumatera Barat. Dengan menempuh 
jalan darat yang memakan waktu hampir 14 jam, 
sungguh membuat tim kelelahan. Namun, 
semangat dan tanggung jawab akhirnya dapat 
mengalahkan rasa lelah itu.  Pengumpulan data 
tahap pertama ini dilaksanakan dari tanggal 3—8 
Februari 2022 dengan target sekitar 1.600 entri.
 Sesampai di Muarasipongi Tim Analis 
Kata dan Istilah BBPSU (Anhar, Rani, Sri, dan 
Z u f r i )  d e n g a n  t e k u n  m e n g o r e k  d a n 
mengumpulkan informasi  kosakata dari 
informan-informan yang merupakan penutur jati 
bahasa Tanah Ulu. Sungguh beruntung, saat 
pengambilan data berlangsung pula upacara 
'borelek',  yaitu upacara mempertemukan 
pengantin pria dengan pengantin wanita. Upacara 
ini cukup menambah wawasan bagi tim untuk 
memperkaya kosakata bahasa Indonesia. 

Menurut informan, H. Burhanuddin dan Pak 
Ahmat yang juga merupakan tokoh adat bahwa 
mereka selaku pemerhati dan pegiat budaya Tanah 
Ulu telah lama berkeinginan untuk menerbitkan 
kamus bahasa Tanah Ulu. Kedatangan tim Analis 
Kata dan Istilah BBPSU yang akan menyusun 
Kamus Bahasa Tanah Ulu ini merupakan hal yang 
amat menggembirakan. “Bak gayung bersambut”, 
kata mereka. Mereka juga mengatakan akan 
memberikan kontribusi sebaik mungkin hingga 
terbitnya Kamus Bahasa Tanah Ulu.
 Sebelum menuju Muarasipongi, tim 
menyinggahi Desa Aek Banir, tempat masyarakat 
Siladang bermukim. Persinggahan ke Desa Aek 
Banir bertujuan untuk menyerahkan Kamus 
Siladang—Indonesia yang telah diterbitkan oleh 
BBPSU pada tahun 2021 kepada kepala desa dan 
beberapa sekolah dasar yang ada di sana.

Tim Analis Kata dan Istilah BBPSU

RUPA-RUPA
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PENGUATAN KOMPETENSI LEMBAGA PENYELENGGARA
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING 

KEMITRAAN BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pada Tanggal 7    8 Maret 2022 di Hotel Le Polonia, Medan
Nisya Rahmaini Marpaung

Medan – Telah dilaksanakan kegiatan 
“Penguatan Kompetensi Lembaga 
Penyelenggara Bahasa Indonesia Bagi 

Penutur Asing” di Hotel Le Polonia 7  8 Maret 
2022. Kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung penyelenggaraan program Kampus 
Merdeka ini bertujuan untuk menciptakan 
lingkungan belajar yang beragam guna mencapai 
sasaran strategis, terciptanya Pelajar Pancasila 
yang antara lain berkarakter kebinekaan global. 
Situasi keberagaman yang hendak diciptakan itu 
ditandai, misalnya dengan adanya mobilitas 
internasional, sebagaimana pelaksanaan progam 
Beasiswa Mobilitas Internasional Mahasiswa 
(Indonesian Internasional  Studens Mobil i ty 
Awards/1ISMA). Demikian pula halnya dengan 
mobilitas internasional bagi mahasiswa luar negeri 
dengan tujuan belajar ke Indonesia sehingga 
keberagaman mahasiswa pun tampak di kampus-
kampus dalam negeri dengan tujuan belajar ke 
Indonesia sehingga keberagaman mahasiswa pun 
tampak di kampus-kampus dalam negeri.
 

Dengan demikian, paket program BIPA ini 
merupakan kegiatan fasilitasi kebahasaan yang 
turut mewujudkan lembaga perguruan tinggi, 
khususnya di Provinsi Sumatera Utara, sebagai 
universitas berkelas dunia (world class university).  
Isi Paket Program BIPA ini terdapat tiga produk 
kegiatan yang masing-masing bersifat kumulatif.  
Produk pertama melandasi produk kedua dan 
yang kedua ini pun menjadi landasan pelaksanaan 
kegiatan berikutnya. Untuk menciptakan situasi 
keberagaman di kampus dalam kerangka 
kebinekaan global sebagai dampak positif  dari 
mobilitas internasional tersebut, diperlukan 
kampus penyelenggara BIPA yang kuat 
kompetensinya guna menangkap peluang dan 
menghadapi tantangan mobilitas internasional 
itu.
 

RUPA-RUPA
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Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara turut 
memberikan materi dalam kegiatan ini. Adapun 
narasumber lainnya, yakni 1) Wakil Ketua Il 
APPBIPA Pengajar BIPA di Luar Negeri Pusat, 
Dr Gatut Susanto, M.M., M.Pd. 2) Penerjemah 
dan pengajar BIPA Balai Bahasa Provinsi 
Sumatera Utara, Yolferi, M.Hum. 3) Koordinator 
Beasiswa Darmasiswa, Politeknik Negeri Medan, 
Ermyna Seri, M.Hum. 4) Tamrin Subgyo, Lc., 
M.A. Pengajar Pusat Studi Indonesia Suez Canal 
University, Ismailiyah, Mesir 5) Sekretaris Kantor 
Urusan Internasional USU, Dr. Pramio Garson 
Sembiring.

Beberapa perwakilan universitas dan organisasi dari 

Sumatra Utara ikut serta dalam kegiatan ini yakni: 

Universitas Sumatra Utara (USU), Universitas Islam 

Negeri Sumatra Utara (UINSU), Universitas Al-

Washliyah, Universitas Negeri Medan (Unimed), 

Universitas Prima Indonesia, Universitas Muslim 

Nusantara Al-washliyah, Universitas Asahan (UNA), 

P o l i t e k n i k  N e g e r i  M e d a n ,  U n i v e r s i t a s 

Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU), Universitas 

Medan Area (UMA), dan APP BIPA Sumatra Utara.
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Rapat koordinasi antarinstansi dalam 
rangka Implementasi Model Pelindungan 
Sastra Daerah Toba dilakukan Balai 

Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) 
bersama Pemerintah Kabupaten Toba. Rapat yang 
berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Toba pada 8 April 2022 ini dihadiri 
oleh Tim BBPSU yang terdiri dari Kepala BBSU 
Dr. Maryanto, M.Hum,  H. Syaifuddin Zuhri 
Harahap, M.Si., Dr. Rosliani M.Hum. dan 
Nurelide, M.Hum., sedangkan dari Pemkab Toba 
dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Toba, Drs. Rikardo Hutajulu, M.Pd., Kepala 
Bidang Kurikulum SD dan SMP, Pengawas SD-
SMP serta perwakilan kepala sekolah SD dan 
SMPN 4 Balige. 
 Rapat Koordinasi ini merupakan langkah 
awal dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi 
Bahasa dan Sastra Toba. Hal ini dilakukan guna 
melindungi bahasa dan sastra daerah yang fungsi 
dan perannya semakin berkurang di masyarakat 
akibat perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, serta interaksi sosial. 

 K e g i a t a n  I m p l e m e n t a s i  M o d e l 
Pelindungan Sastra Daerah Toba ini merupakan 
salah satu upaya pengimplementasian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 
Kebangsaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 
42 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di mana 
undang-undang ini mengamanatkan perlunya 
dilakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah. 
Hal ini dikuatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan 
Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. 
 Berkaitan dengan hal itu, akan dilakukan 
kegiatan pemodelan revitalisasi bahasa dan sastra 
daerah di Kabupaten Toba. Dengan revitalisasi 
tersebut, bahasa dan satra Toba akan terwariskan 
kepada generasi muda. Revitalisasi bahasa dan 
sastra daerah ini dikembangkan dalam tiga model, 
yaitu: (1) revitalisasi berbasis sekolah, (2) 
revitalisasi berbasis komunitas, dan (3) revitalisasi 
berbasis masyarakat.

KOORDINASI ANTARINSTANSI
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI

MODEL PELINDUNGAN SASTRA DAERAH
DI KABUPATEN TOBA SUMATERA UTARA

RUPA-RUPA



Implementasi tiga model ini disesuaikan dengan 
kondisi dan karakteristik daerah (lokus) 
pelaksanaan revitalisasi. Untuk mengembalikan 
fungsi bahasa dan sastra daerah tersebut di 
berbagai ranah Dinas Pendidikan Daerah 
Kabupaten Toba dan Balai Bahasa Provinsi 
Sumatera Utara,  Badan Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu 
melakukan penguatan daya hidup bahasa daerah 
pada masyarakat etnik Batak Toba melalui 
kegiatan (1) survei yaitu koordinasi dengan 
pemerintah daerah/dinas pendidikan, (2) 
pewarisan pelatihan tunas bahasa ibu (generasi 
muda), dan pemasyarakatan aksi (pertunjukan). 
 Rapat koordinasi ini merupakan langkah 
awal dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi 
Bahasa dan Sastra Toba. Hal ini dilakukan guna 
melindungi bahasa dan sastra daerah yang fungsi 
dan perannya semakin berkurang di masyarakat 
akibat perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, serta interaksi sosial. 
 Sastra Batak Toba merupakan salah satu 
sastra daerah yang secara umum—seturut dengan 
amanat Pasal 28 dalam PP No. 57 Tahun 
2 0 1 4 — d i l a k u k a n  p e l i n d u n g a n  u n t u k 
mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa 
daerah sebagai pembentuk kepribadian suku 
bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana 
pengungkapan, serta pengembangan sastra dan 
budaya daerah. 

Untuk itu, secara khusus, aksi revitalisasi sastra 
daerah Batak Toba ini bertujuan: 
(1) meningkatkan kebermanfaatan bahasa daerah 
Batak Toba sebagai bagian muatan lokal tematik 
terpadu dalam pendidikan sekolah; 
(2) meningkatkan kepedulian para guru, terutama 
guru bahasa, dan warga masyarakat penutur 
bahasa daerah Batak Toba akan pentingnya 
pelestarian bahasa dan sastra Batak Toba; 
(3) meningkatkan keberaksaraan bahasa daerah 
Batak Toba dalam bentuk kepengarangan / 
kepenyairan, baik tercetak maupun digital; 
(4) meningkatkan ketersebaran informasi tentang 
keberadaan bahasa daerah Batak Toba dan 
pemakai serta pemakaiannya kepada masyarakat 
lokal, nasional, dan dunia global; 
(5) meningkatkan jumlah penutur muda, secara 
lebih khusus dari kalangan penutur generasi “tua”, 
sebagai wujud pewarisan bahasa dan sastra serta 
budaya daerah Batak Toba.
 Dari rapat Koordinasi ini diharapakan 
kepada unit organisasi se-Kabupaten Toba SMP 
dan SD sejak dini dapat mengembangkan 
kurikulum 2013 berbasis bahasa dan sastra serta 
dapat dimodernkan lewat pembelajaran digital. 
 Dalam kesempatan ini, Kepala Balai 
Bahasa Provinsi Sumatera Utara Dr. Maryanto, 
M.Hum. menjelaskan bahwa dalam 3 tahun  
terakhir ini Kelompok Kepakaran dan Layanan 
Profesional Balai bahasa telah melakukan 
kegiatan bedah kurikulum SD kelas 1, 2, dan 3 
bermuatan lokal dengan berbahasa daerah Batak-
Toba serta beberapa buku cerita anak berbahasa 
daerah Batak Toba yang merupakan produk 
BBPSU.  Buku cerita anak berbahasa daerah Batak 
Toba ini diserahkan Kepala BBPSU kepada 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Bapak 
Drs. Rikardo Hutajulu, M.Pd.
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BBPSU Serahkan Hadiah
Pemenang Sayembara Menulis Cerita

Anak Dwibahasa Tahun 2022

BBPSU menggelar Sayembara Menulis Cerita anak Dwibahasa Tahun 2022. Kegiatan ini 
berlangsung dari tanggal 1 April hingga 2 Juni 2022 yang terbuka bagi masyarakat umum Sumatera 
Utara. Yolferi selaku Ketua Kegiatan mengatakan, “Hingga batas akhir pengiriman naskah, 

tanggal 2 Juni 22, naskah yang masuk ke panitia sebanyak 92. Dari jumlah naskah yang masuk ini terlihat 
bahwa kegiatan menulis di masyarakat Sumatera Utara cukup baik.” 

 Bertempat di Aula Sanusi Pane Balai 
Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU), 
Kepala BBPSU, Hidayat Widiyanto, M.Pd. 
menyerahkan hadiah kepada sepuluh pemenang 
naskah terbaik pada hari Selasa, 28 Juni 2022. Para 
pemenang tersebut yakni, Ira Novita Situmorang 
(Parau Masin Ni Damang/Kapal Motor Bapak), 
Eva Riyanty Lubis (Bulung Gadung nai Duda, 
Tabo!/Daun Ubi Tumbuk, Maknyos!), Suci 
Manurung (Tabodo Dekke Naniura Bahenan ni 
Opung Boru/Enaknya Naniura Buatan Nenek), 
Mesrawati Telaumbanua (Hezo So Ga Edo?/Di 
Mana Edo Berada?), Siska Dewi Naibaho (Sipatu 
tu Si Minar/Sepatu untuk Minar), Berliana Siregar 
(Aek Mual Si Paro Dame/Mata Air Pembawa 
Damai), Tomson Panjaitan (Dayok Nabinatur, 
Masakan Opung Bulang/Ayam Teratur, Masakan 
N e n e k ) ,  W i n a r t i  ( E n j a g a  B u l u n g 
Tarebangun/Menjaga Daun Torbangun),

Indri Eucharisty Sibarani (Sialangon Naimbaru 
Nanihalomohon Si Aca/Makanan Baru Favorit 
Aca), Nina Nola Boang Manalu (Toko Merasana 
Ginaru/Ginaru Enak Sekali).
 Hidayat mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh peserta yang berpartisipasi dalam 
sayembara terutama peserta yang berhasil terpilih 
sebagai pemenang. “Saya mengucapkan terima 
kasih kepada para peserta sayembara yang telah 
b e r p a r t i s i p a s i  d a l a m  k e g i a t a n  y a n g 
diselenggalakan oleh Kelompok Kepakaran dan 
Layanan Profesional (KKLP) Penerjemahan 
BBPSU.”  Lebih lanjut, Hidayat menyampaikan 
bahwa sayembara ini diadakan untuk mendukung 
program literasi dan pelindungan bahasa daerah. 
“Karya yang terpilih ini akan dijadikan buku 
bacaan dua bahasa bagi usia sekolah dasar. Selain 
menambah pengetahuan tentang isi cerita, anak 
juga akan dapat mempelajari bahasa daerah,” kata 
Hidayat.

RUPA-RUPA
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UKBI ADAPTIF MERDEKA
BAGI KEPALA SEKOLAH SMP

DI SERDANGBEDAGAI

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Sosialisasi Uji Kemahiran Berhasa 
Indonesia (UKBI) Adaptif  bagi Lembaga Pendidikan Tingkat SMP di aula SMP Negeri 1 Serdang 
Bedagai, Kabupaten Serdangbedagai pada tanggal 18—19 April 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 50 

orang peserta yang terdiri 50 kepala SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu 
tujuan kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi UKBI Adaptif  Merdeka sebagai satu-satunya alat 
uji bahasa Indonesia yang representatif  di Kabupaten Serdangbedagai.

 Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan 
narasumber Juliana, M.Si., dan Melani Rahmi 
Siagian, S.S. ini dibuka langsung oleh Sekretaris 
Dinas Pendidikan Kabupaten Serdangbedai, Agus 
Salim Berutu, S.Pd., M.M. Dalam sambutannya, 
Agus Salim Berutu menyampaikan ucapan terima 
kasih atas dipilihnya Kabupaten Serdangbedagai 
sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi 
UKBI oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. 
“Dinas Pendidikan Kabupaten Serdangbedagai 
berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang baik 
dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara 
berkaitan dengan penyebarluasan informasi UKBI 
Adaptif  Merdeka di Kabupaten Serdangbedagai 
sebagai bentuk pembinaan bahasa Indonesia di 
lembaga pendidikan tingkat SMP”, katanya. Agus 
Salim Berutu juga berharap, pengalaman yang 
didapatkan oleh para peserta yang terbatas ini bisa 
diteruskan kepada sekolah-sekolah lain di 
Kabupaten Serdangbedagai, khususnya siswa-
siswa SMP dan berpesan kepada seluruh peserta 
untuk serius dan aktif  mengikuti kegiatan 
sosialisasi UKBI Adaptif  Merdeka ini.  

 Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh 
Penyuluh Bahasa, Imran, M.Hum. Dalam 
sambutannya mewakili Kepala Balai Bahasa 
Provinsi Sumatera mengucapkan terima kasih tak 
terhingga kepada jajaran Dinas Pendidikan 
Kabupa ten  Se rdangbedaga i  yang  t e lah 
memfasilitasi kegiatan sosialisasi UKBI dengan 
baik dan berharap seluruh peserta yang hadir pada 
kegiatan sosialisasi tersebut dapat mengikuti 
seluruh rangkaian kegiatan dengan serius. 
“Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi dan 
pelaksanaan tes UKBI adalah untuk mengukur 
kemahiran berbahasa Indonesia seluruh peserta 
sekaligus sebagai bank data bagi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Serdangbedagai terkait dengan 
kemahiran berbahasa Indonesia para kepala 
sekolah yang terlibat pada kegiatan ini,” jelasnya.  
Sebagai satu-satunya instrumen uji standar untuk 
mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, 
keberadaan UKBI diharapkan bisa tersebar luas di 
Kabupaten Serdangbedagai, khususnya di 
l e m b a g a - l e m b a g a  p e n d i d i k a n  t i n g k a t 
SMP/sederajat. “Tindak lanjut dari kegiatan 
sosialisasi ini adalah terfasilitasinya siswa-siswa 
SMP/sederajat di Kabupaten Serdangabedagai 
untuk mengikuti UKBI sehingga diperoleh data 
rata-rata tingkat kemahiran berbahas Indonesia 
yang dimiliki oleh para siswa,” pungkasnya.
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 Narasumber Jul iana,  M.Si.  dalam 
paparannya menjelaskan sejarah singkat lahirnya 
UKBI sebagai instrumen tes untuk mengukur 
kemahiran berbahasa Indonesia setiap individu. 
Menurutnya, pada awalnya UKBI dirancang 
berbasis kertas dan mendapat hak paten dari 
Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi 
UKBI sebagai instrumen tes standar untuk 
mengukur kemahiran berbahasa Indonesia 
seseorang. Seiring perjalanan waktu, UKBI 
kemudian dikembangkan menjadi alat uji berbasis 
komputer dan tidak lagi berbasis kertas. Mulai 
tahun 2021, melalui proses panjang, Menteri 
Pendidikan, Kebuadayan, Riset dan Teknologi 
meluncur UKBI Adaptif  Merdeka berbasis daring 
(dalam jaring). Melalui UKBI Adaptif  Merdeka 
ini, peserta uji bisa mengukuti UKBI kapan dan di 
mana saja, tentu saja melalui proses dan prosedur 
registrasi yang juga dilakukan secara daring 
(online). “UKBI yang dilaksanakan hari ini 
mengukur kemahiran seluruh perserta yang 
meliputi Seksi I (Mendengarkan), Seksi II 
(Merespons Kaidah), dan Seksi III (Membaca) 
dan hasilnya akan ditentukan melalui perolehan 
skor UKBI dari yang terendah hingga yang 
teritnggi yakni 250—800,” jelasnya. Menurutnya, 
skor tersebut akan ditafsirkan dalam bentuk 
peringkat terendah hingga tertinggi, yakni 
Terbatas, Marginal, Semenjana, Madya, Unggul, 
Sangat Unggul, dan Istimewa.

 Narasumber Melani Rahmi Siagian, S.S. 
(Koordinator UKBI Balai Bahasa Provinsi 
Sumatera Utara) melalui paparannya menjelaskan 
tentang mekanisme registrasi UKBI Adaptif  
Merdeka. Mekanisme tersebut meliputi tahapan 
persiapan, pendaftaran, dan pelaksanaan tes. Pada 
tahap persiapan, peserta diharuskan menyiapkan 
perangkat berupa laptop atau gawai, perangkat 
jemala (headset), foto diri dan fotokopi identitas 
yang telah tersimpan di laptop atau gawai, dan 
jaringan internet yang stabil. Pada tahap 
pendaftaran, seluruh peserta diminta mengikuti 
p r o s e s  p e n d a f t a r a n  m e l a l u i  t a u t a n 
http://ukbi.kemdikbud.go.id dan mengisi seluruh 
data yang diminta. Tahap akhir pendafaran 
dinyatakan berhasil bila peserta diminta 
melakukan verifikasi data melalui alamat pos-el 
masing-masing peserta. Pada tahap pendaftaran 
ini, hampir seluruh peserta berhasil melakukan 
pendaftaran dan bersiap-siap untuk melakukan tes 
UKBI secara daring keesokan harinya.

(Tim UKBI BBPSU)

http://ukbi.kemdikbud.go.id
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Menyaring Bahasa Luar untuk Selamatkan
Bahasa Nasional dan Lokal

Perubahan dan perkembangan zaman memang tidak bisa ditolak karena itu merupakan sebuah hal 
yang mutlak terjadi. Perkembangan zaman selaras dengan perkembangan teknologi yang akan 
terus berkembang secara dinamis dan terus-menerus berkembang. Perkembangan teknologi yang 

semakin canggih menghantarkan kita untuk memahami dan harus menguasai kemajuan teknologi 
tersebut sehingga mendorong individu manusia terhanyut dalam ketergantungan teknologi. 

 Sejalan dengan perkembangan teknologi, 
perubahan sikap bahasa pengguna bahasa juga 
berubah. Ini dapat dibuktikan dengan positif  atau 
negatifnya sikap bahasa pengguna bahasa dalam 
menggunakan bahasa. 
 J i k a  s e s e o r a n g  m e r a s a  b a n g g a 
menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lokal 
dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari, 
baik dalam lingkungan rumah, sekolah, tetangga, 
pekerjaan, dan ibadah, ini dapat dikategorikan 
sebagai sikap bahasa yang positif  terhadap bahasa 
Indonesia dan lokal. Namun sebaliknya, jika saat 
berkomunikasi justru menggunakan bahasa atau 
istilah bahasa luar saat berkomunikasi agar 
d ianggap  tampak  keren  dan  mengikut i 
perkembangan zaman, yang demikian adalah 
sikap bahasa yang negatif  terhadap bahasa 
Indonesia dan lokal. 
 P e n a m b a h a n  i s t i l a h  b a r u  a t a u 
perbendaharaan kata  yang dibawa oleh 
perkembangan teknologi memang tidak bisa 
dihindarkan, namun tetap bisa diantisipasi 
sehingga sikap bahasa kita tetap positif  terhadap 
bahasa nasional dan lokal. Biasanya, perubahan 
sikap bahasa pengguna bahasa dikarenakan 
lingkungan yang mendorong pengguna bahasa 
untuk merubah sikap bahasanya. 
 Perubahan sikap bahasa pengguna bahasa 
dari sikap positif  ke negatif  merupakan suatu 
masalah yang harus segera diantisipasi karena jika 
tidak segera ditangani akan berdampak pada 
pemertahanan bahasa nasional dan lokal.  

 Penggunaan bahasa luar yang digunakan 
dalam berkomunikasi seperti bahasa Inggris atau 
bahasa luar negeri lainnya, dapat berdampak 
buruk terhadap sikap bahasa pengguna bahasa 
sehingga menimbulkan masalah pemertahanan 
bahasa pada masyarakat pengguna bahasa. 
Perubahan sikap bahasa pengguna bahasa nasional 
dan bahasa lokal merupakan fenomena yang harus 
diantisipasi agar bahasa Indonesia sabagai bahasa 
nasional dan bahasa daerah sebagai bahasa lokal 
tetap terlestarikan. Dengan demikian, kita sebagai 
pengguna bahasa perlu menyaring bahasa luar 
untuk menyelamatkan bahasa nasional dan lokal 
dalam artian tidak menggunakan bahasa Inggris 
atau bahasa luar dalam berkomunikasi di 
kehidupan sehari-hari, khususnya di ranah 
keluarga karena ranah keluarga merupakan 
indikator paling penting dan mendasar untuk 
mengetahui pemertahanan sebuah bahasa 
nasional dan lokal. 

Pentingnya Memahami Ranah Pemakaiaan 
Bahasa
Dalam bidang ilmu sosiolinguistik ada istilah ranah 
pemakaiaan bahasa atau domain pemakaiaan bahasa 
oleh Fisman (1968), membagi ranah pemakaiaan 
bahasa menjadi 4 ranah yaitu: keluarga, tetangga, 
kerja, dan ibadah. 

KHAZANAH
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Kita pengguna bahasa nasional dan lokal perlu 
memahami dan menyadari bahwa bahasa 
memiliki ranah penggunaannya sehingga kita 
memiliki sikap bahasa tertentu pada ranah 
tertentu pula. Dengan demikian, penggunaan 
bahasa saat berkomunikasi sesuai dengan ranah 
penggunanya dan hal tersebut merupakan bentuk 
tindakan yang dapat dilakukan untuk menyaring 
bahasa luar untuk tetap menggunakan bahasa 
nasional dan lokal. 
 Dorongan untuk terus berkembang dan 
beradaptasi pada perkembangan zaman di revolusi 
industri 4.0 ini merupakan hal yang penting untuk 
dilakukan.  Senada dengan yang diutarakan oleh 
Charles Darwin, “Bukan yang terkuat yang 
bertahan, melainkan mereka yang adaptif  
menghadapi perubahan”. Ini menunjukkan 
bahwa kita memang tidak bisa melawan 
perubahan, namun harus mampu beradaptasi 
tanpa menghilangkan identitas budaya kita 
khususnya bahasa nasional dan lokal yang ada di 
negara Indonesia ini.
 Menjadi hal yang penting dilakukan menyaring 
bahasa luar untuk menyelamatkan bahasa 
nasional dan lokal saat berkomunikasi, dengan 
demikian  mengenal ranah penggunaan bahasa 
menjadi sangat penting bagi pengguna bahasa 
sehingga kita memiliki sikap bahasa tertentu pada 
ranah tertentu pula. Maka, hal tersebut dapat 
dinyatakan sebagai sesuatu yang adaptif  terhadap 
perubahan tanpa meninggalkan identitas budaya 
kita yaitu bahasa nasional dan lokal. 

Dedy Rahmad Sitinjak, M.Si.Dedy Rahmad Sitinjak, M.Si.
(Dosen Prodi Sastra Melayu FIB USU )(Dosen Prodi Sastra Melayu FIB USU )

Dedy Rahmad Sitinjak, M.Si.
(Dosen Prodi Sastra Melayu FIB USU )
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Mengungkap Makna Sultan, Crazy Rich,
dan Flexing

KHAZANAH

Citra kemakmuran dan kekayaan semakin kuat 
ketika banyaknya individu seolah berlomba 
memamerkan materi-materi yang dimilikinya. 
Maka, muncullah beberapa kata atau istilah yang 
berkaitan dengan nilai materialisme atau 
“kebendaan”, seperti sultan, cuan, crazy rich, dan 
l a in - l a in .  Tu l i san  in i  be r tu juan  un tuk 
memaparkan makna dari kata-kata bercitra 
materialisme dari kajian linguistik.

Kata-kata Bercitra Materialisme
Berikut ini adalah beberapa kata atau istilah 

yang kerap digunakan oleh masyarakat dunia 
internet, yang bercitra materialisme: 

1. Sultan, kata 'sultan' ramai dipakai oleh 
publik dunia media sosial pada tahun 2017, 
dimana seorang sultan Arab memesan 
kursi di kabin pesawat Qatar Airways 
untuk delapan puluh ekor elang pemburu 
miliknya. Dari unggahan foto tersebut, 
maka muncul komentar dari warganet, 
“sultan mah ... bebas”. Setelah itu, setiap 
orang yang tampil dengan kekayaannya 
ataupun yang berupaya tampil kaya akan 
disebut “sultan” (Riswinati Permatasari, 
n.d.).

2. Cuan, yang berasal dari bahasa Hokkian, ta 
cuan, yang berarti 'untung besar', selanjutnya 
bisa dimaknai sebagai 'uang'. Kata ini sering 
kali digunakan oleh pelaku bisnis investasi 
dan kian sering dipakai di media sosial, 
seperti TikTok dan Youtube. Istilah ini 
semakin dikenal pada tahun 2015, dalam 
sebuah film “Filosofi Kopi” (Abu Hurairoh, 
2021).

3. Crazy rich, istilah dalam bentuk frasa 
adjektiva ini berasal dari sebuah judul novel 
yang difilmkan dengan judul  “Crazy Rich 
Asian”, pada tahun 2018. Film ini bercerita 
tentang kehidupan keluarga konglomerat 
yang sangat kaya di Singapura. Crazy rich 
biasanya mengacu pada seseorang yang 
kekayaannya tidak terbatas dan biasanya 
memiliki bisnis sangat banyak, bisa dari 
kalangan pengusaha, figur publik, ataupun 
a r t i s  ( R e s t u  W a h y u n i n g  A s i h , 
2022).berbelanja barang-barang mewah 
(Punto Wicaksono, 2021).

Pendahuluan
Masyarakat kini mengalami lonjakan teknologi informasi yang begitu dahsyat. Tidak ada 

informasi yang luput dari pantauan dan perhatian. Setiap orang memegang kendali untuk mengirim dan 
menerima informasi melalui gawai canggih dengan sambungan internet. Hampir seluruh individu pada 
hari ini memiliki akun media sosial, sebut saja Facebook, Instragram, TikTok, Youtube, dan Twitter untuk 
bebas berbicara dan leluasa mengekpresikan diri. Semakin hari, konten media virtual menuju ke arah 
materialisme. Materialisme yaitu nilai yang berkaitan dengan materi atau apa yang dimiliki (belongings). 
Sementara Ponchio dan Aranha (2008), menjelaskan materialisme sebagai keyakinan filosofis terhadap 
ketidakberadaan kecuali terhadap benda yang dimiliki beserta perkembangannya. Kemudian Richins dan 
Dawson (1992), menjelaskan materialisme, tentang bagaimana pentingnya diri seseorang adalah 
berkenaan dengan apa yang dimilikinya (Adekanmbi et al., 2020). 
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4. Sosialita, berasal dari bahasa Inggris yaitu 
social dan elite. Ini berarti kelompok sosial 
dari kalangan ekonomi atas yang memiliki 
kebiasaan mengikuti hiburan fashion mahal 
kelas atas. Biasanya, ini didominasi oleh 
kelompok perempuan dari kalangan istri 
pejabat, pengusaha, dan konglomerat. 
Kegiatan rutin kalangan ini adalah 
berkumpul, arisan, menghadiri acara-acara 
pergelaran busana berkelas mahal, dan 

5. Healing, berarti proses penyembuhan atau 
pemulihan. Istilah ini sebenarnya adalah 
term dalam psikologi. Seseorang yang 
mengalami kesedihan, kekecewaan, dan 
trauma psikologis yang serius biasanya 
memerlukan sebuah tindakan healing, baik 
yang didampingi secara intensif  oleh 
profesional ataupun self healing, yaitu oleh 
diri sendiri. Namun, kini makna healing 
sudah bergeser oleh kalangan warga 
internet (netizen) di Tiktok, Instagram, dan 
Twitter. Healing berarti berlibur di tempat 
wisata, berbelanja di mal, ataupun 
menikmati makanan di restoran mewah. 
Dan ini biasanya disertai dengan unggahan 
foto ataupun video melalui akun di media 
sosial (Sekar Langit Nariswari, 2022).

6. Sugar daddy dan Sugar baby. Sugar daddy 
adalah istilah yang mengacu pada pria 
berusia 40-an tahun ke atas, berpenampilan 
menarik, memiliki kekasih lebih muda yaitu 
sugar baby, dan selalu membelanjakan 
barang-barang mahal untuk kekasihnya. 
Biasanya sugar daddy ini berstatus menikah, 
namun memiliki uang banyak dan mencari 
kesenangan dengan memiliki “kekasih” 
yang lebih muda (Rochimawati, 2021).

7. Flexing,  berar t i  t indakan seseorang 
memamerkan harta kekayaannya, seperti 
tumpukan uang, saldo buku rekening yang 
jumlahnya miliaran, koleksi jam tangan 
mahal, dan sebagainya. Kegiatan ini banyak 
dilakukan oleh orang yang betul-betul kaya 
ataupun yang berusaha tampil seperti orang 
kaya. Tujuan f lexing  ini  bisa untuk 
menunjukkan status sosial, keberhasilan, 
kemampuan atas upaya yang sudah 
diusahakannya, dan lain-lain (Ahmad 
Naufal Dzulfaroh, 2022).

Nana Raihana AskurnyNana Raihana Askurny
(Dosen Bahasa Inggris di FKIP (Dosen Bahasa Inggris di FKIP 

Universitas Maritim Raja Ali HajiUniversitas Maritim Raja Ali Haji
dan Mahasiswa Program Doktoral dan Mahasiswa Program Doktoral 

Prodi Linguistik UPI. )Prodi Linguistik UPI. )

Nana Raihana Askurny
(Dosen Bahasa Inggris di FKIP 

Universitas Maritim Raja Ali Haji
dan Mahasiswa Program Doktoral 

Prodi Linguistik UPI. )
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Kata dan Makna
Setiap kata memiliki makna dari tiga 

lapisan kajian yakni semantik, pragmatik, dan 
semiotika. Semantik, mengkaji bagaimana sebuah 
bahasa digunakan untuk menampilkan makna. 
Dengan  ka ta  l a in ,  s emant ik  be r tu juan 
menjabarkan bagaimana makna sebuah kata 
secara linguistik disampaikan dan diterima oleh 
pembicara dan pendengar. Sedangkan, pragmatik 
membuka pendekatan tentang bagaimana makna 
disimpulkan dalam sebuah konteks wicara. 
Kemudian, semiotik bekerja untuk mengungkap 
bagaimana manusia menginterpretasikan makna 
dari sebuah tanda secara linguistik dan non 
linguistik (Stringer, 2019) . 

Semiotik: Istilah Materialisme Sebagai Sebuah 
“Sign”

Dalam kehidupan manusia, setiap hal yang 
eksis merupakan tanda. Tanda yang tampil bisa 
diamati, didengar, dan diucap, atau berwujud 
berarti sebuah 'representamen'. Representamen ini 
akan mengacu pada sebuah objek, baik nyata 
ataupun abstrak.  Selanjutnya, objek yang 
berwujud itu akan diinterpretasikan atau 
dimaknai oleh manusia, inilah yang kemudian 
disebut 'interpretant'. Ketiga komponen sign ini, 
representamen,  objek,  dan inter pretant 
merupakan teori triadik Semiosis oleh Sanders 
Pierce (Mavers,  2004).  Tanda atau s ign 
menempatkan manusia untuk mampu memahami 
sebuah benda dan ide di dalamnya, baik konkret 
maupun abstrak. Meskipun, secara fisikal ide 
(referent) tersebut tidak dapat diindra (sense), 
namun maksud atau makna akan muncul di dalam 
minda (Danesi, 2004). Misalnya, kata-kata crazy-
rich, sultan, dan lain-lain tersebut tidak secara 
konkret menggambarkan, namun dalam benak 
manusia, dapat termaknai atau sense, bahwa kata-
kata tersebut sebagai referent mengacu pada citra 
(image) materialisme atau “kebendaan”.

Kumpulan kata  mater ia l i sme yang 
dideskripsikan sebelumnya, erat kaitannya dengan 
semiotik. Misalnya, kata 'sultan', kata ini terdiri dari 
enam fonem, yaitu /s/, /u/, /l/, /t/, /a/, dan /n/, 
in i lah  representamen.  Kemudian makna 
denotasinya adalah “seseorang” yang berstatus raja 
atau bangsawan, inilah yang disebut sebagai 'objek'. 
Dan 'sultan' yang dimaknai sebagai orang yang 
bukan bangsawan, namun memiliki harta kekayaan 
yang sangat banyak. Makna yang ketiga ini adalah 
interpretasi.

Simpulan
Dari uraian kajian linguistik, utamanya 

kajian semiotic terhadap kata-kata alismaalisme 
tersebut, telah terpenuhi ketiga unsur semiosis dari 
teori Pierce. Ini menunjukkan bahwa masyarakat 
saat ini, sehari-harinya berseluncur di dunia 
internet telah disuguhi nilai-nilai materialisme. 
Sehingga, hal ini akan memberi nilai bagi 
kehidupan sosial masyarakat, yaitu semakin banyak 
orang yang meletakkan standar kebahagiaan dan 
k e b a n g g a a n  h i d u p n y a  d a l a m  w u j u d 
(representamen), objek serta makna (interprestasi), 
materi, dan materialistis.
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Tapanuli Tengah

Ado samo dimakan, dak ado samo ditahan 
“Ada sama dimakan, taka da sama ditahan”
Senasib sepenanggungan

Angkola/Mandailing

Gakgak halimponan, unduk dapot-dapotan 
“Mendongak tidak mendapat, menunduk 
mendapat”
Seseorang yang sombong pasti tidak mendapat 
apa-apa, sebaliknya orang yang merendah hati 
pasti akan mendapat.

Simalungun

Paima marsahab, idilat lobei bibir
“sebelum berbicara, dijilat dulu bibir”
Sebelum berbicara berpikirlah dahulu agar 
menjadi lancer”

Karo

Menang bas babah, talu bas perukuren
“Menang di mulut, kalah di perbuatan”
Menyatakan kepada seseorang yang banyak bicara 
tetapi tidak berbuat

Melayu 

Alim bagai katak tepi air

“Berilmu seperti katak di tepi air”

Orang yang berilmu namun tidak mendapat 
faedah dari ilmunya

Nias 

Abila gae aköi gowi afatö na mufadölö
“pisang yang bungkuk dan ubi yang bengkok 
menjadi patah bila diluruskan”
Sangat sulit mengubah kebiasaan seseorang, bila 
dipaksakan untuk mengubahnya maka dapat 
memberi akibat yang tidak baik
  

Pakpak

Pala-pala meridi taptap mo
“Bila mandi haruslah basah”
Bila melakukan sesuatu pekerjaan janganlah 
tanggung-tanggung.

KLASIKA



30 Kolofon Edisi Nomor 1, Volume 7, Juli 2022

CERITA RAKYAT PUTRI RUNDUK
Oleh: Amar Khan Sikumbang, S.E.

(Tokoh Pemuda Kota Sibolga)

Putri Runduk adalah cerita rakyat yang berasal dari daerah sekitar Pesisir Pantai Barat Sumatera Utara yang 
meliputi daerah Barus, Sorkam, dan Kota  Sibolga. Cerita  Putri Runduk juga dijadikan sebagai cerita asal-
usul berdirinya Kota Sibolga. Beberapa nama tokoh dan benda dalam cerita ini juga diabadikan menjadi 

nama jalan, nama pulau, dan kesenian adat di Kota Sibolga. Diantaranya adalah Jalan Putri Runduk, Jalan Raja 
Janggi, Jalan Datuk Itam, Pulau Situngkus, Pulau Sendok, Pulau Selendang, Pulau Putri, serta kesenian daerah 
yang turut disertakan dengan nama tokoh dalam cerita adalah tarian Sikambang.

Alkisah ada seorang putri yang cantik jelita 
berdiam di kerajaan pada sebuah pulau. Pulau 
tersebut dinamai dengan nama Pulau Mursala. 
Saking cantiknya putri tersebut membuat 
namanya tersohor di seluruh negeri hingga ke 
benua Eropa. Banyak raja yang datang untuk 
meminangnya, tetapi semua pinangan ditolak oleh 
sang Putri karena ia telah jatuh hati kepada 
seorang datuk dari kerajaan Sorkam yang 
bernama Datuk Itam. 

Suatu ketika, seorang raja dari Eropa yang 
bernama Raja Janggi datang untuk meminang 
sang Putri. Berbagai cara dilakukan agar sang 
Putri mau menerima lamarannya, tetapi sang Putri 
tetap tidak bersedia dan menolak pinangan 
tersebut dengan marah. Hal ini membuat sang 
Raja murka. Sang Raja pun berjanji akan 
meluluhlantakkan kerajaan Pulau Mursala jika 
keinginannya tidak terpenuhi. Hal ini membuat 
sang Putri bingung, lalu memanggil Dayang 
Sikambang untuk berkonsultasi. 

TRANSBAHASA
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Akhirnya, sang Putri menerima pinangan 
tersebut dengan satu syarat, yaitu Raja Janggi 
harus menarik Pulau Mursala ke Pantai Sorkam 
dengan rentang waktu hingga ayam jantan 
pertama berkokok pada keesokan harinya. Tujuan 
ditariknya Pulau Mursala ke Pantai Sorkam 
adalah agar sang Putri dapat melarikan diri dan 
meminta bantuan pada kekasihnya, Datuk Itam, 
untuk mengusir Raja Janggi. 
 Raja Janggi menyetujui persyaratan 
tersebut. Raja Janggi memerintahkan kepada 
pengawal-pengawalnya untuk mengikatkan tali ke 
pulau dan menariknya dengan menggunakan 
kapalnya yang besar ke arah Pantai Sorkam. Pulau 
bergerak mendekati Pantai Sorkam. Akan tetapi, 
kejadian ini membuat Putri Runduk menjadi 
waswas. Lalu, Putri Runduk memerintahkan 
Dayang Sikambang untuk membangunkan rakyat 
kerajaan dan memerintahkan mereka untuk 
memukul-mukul alu agar ayam jantan berkokok. 
Upaya ini berhasil dan ayam jantan pun berkokok. 
 Raja Janggi heran. Mengapa ayam 
berkokok, padahal hari masih gelap?. Raja Janggi 
menyuruh seorang mata-mata untuk menyelidiki 
hal ini. Benar saja, setelah mendengar laporan dari 
mata-mata tersebut, kemurkaan Raja Janggi 
memuncak. Ia memaksa Putri Runduk untuk 
menikah inya .  Put r i  Runduk  te tap  sa ja 
menolaknya dan melarikan diri dengan bantuan 
Dayang Sikambang. Mereka pergi menaiki perahu 
yang sudah berisi perbekalan berupa sebungkus 
nasi, sebuah sendok makan, dan sehelai 
selendang. 

Putri pun melarikan diri dengan perahu 
tersebut. Tak mau kehilangan Putri Runduk, 
akhirnya Raja Janggi melakukan pengejaran 
dengan kapal. Di tengah pengejaran, ketika kapal 
Raja Janggi hampir mendekati perahu, Putri 
Runduk melemparkan nasi bungkusnya ke laut 
untuk menghalau kapal Raja Janggi. Nasi bungkus 
itu terbalik dan seketika berubah menjadi sebuah 
pulau. Hal ini menyebabkan kapal Raja Janggi 
harus berputar mengelilingi pulau tersebut. 
Selanjutnya, sendok makan sang putri berubah 
menjadi Pulau Sendok,  dan selendang yang 
dikenakan sang putri menjadi Pulau Selendang.
 Apalah daya, sebuah perahu dayung 
dikejar kapal besar. Akhirnya, sang Putri 
tertangkap juga. Dengan berkeras hati, Putri 
Runduk tetap menolak pernikahan. Karena tetap 
dipaksa untuk menikah, akhirnya sang Putri 
menceburkan diri ke laut dan tubuhnya pun 
berubah menjadi Pulau Putri. Melihat hal 
tersebut, Raja Janggi menjadi syok dan ikut 
menceburkan diri ke laut. Tubuh Raja Janggi 
akhirnya berubah menjadi bongkahan karang.

Akhirnya, cerita tersebut sampai juga ke 
telinga Datuk Itam. Namun, apalah daya, Datuk 
Itam hanya bisa meratapi dan memandangi pulau 
jelmaan sang Putri.
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CARITO RAKYAT PUTRI RUNDUK
Oleh: Amar Khan Sikumbang, S.E.

(Tokoh Pemuda Kota Sibolga)

Putri Runduk adolah carito rakyat yang barasal dari daerah Pasisi Pantai Barat Sumatera Utara yang 
maliputi daerah Barus, Sorkam, dan Kota Sibolga. Carito Putri Runduk ko dijadikan untuk carito asal usul 
tagaknyo Kota Sibolga. Babarapo namo tokoh dan bando dalam carito ko juo, diabadikan manjadi namo 

jalan, namo pulo, dan kasenian adat di Kota Sibolga. Diantaronyo ado Jl.Putri Runduk, Jl.Rajo Janggi, dan Jalan 
Datuk Itam, Pulo Situngkus, Pulo Sendok, Pulo Salendang, dan Pulo Putri sarato kasenian daerah yang turut sarato 
samo namo tokoh dalam carito adolah tarian Sikambang.

 Alkisah ado saurang putri yang rancak bana 
yang mandiami karajaan disabuah pulo. Pulo tu 
disabuk Pulo Mursala sangkin rancaknyo putri tu 
sahinggo mambuek namonyo tasebar disaluruh nagari 
hinggo ka banua Eropa. Banyak rajo yang datang untuk 
maminang sang Putri ko, tapi sadonyo pinangan 
ditulak awak nyo karano sang Putri ala jatuh hati samo 
sorang datuk dari karajaan Sorkam yang banamo 
Datuk Itam.
 Pado akhirnyo sorang raja dari Eropa yang 
banamo Rajo Janggi datang maminang putri ko jongon 
paksoan, tapi awaknyo dak mau dan manulak 
pinangan tu basaratoan berang. Hal iko mambuek sang 
Rajo murka dan bajanji akan maluluhlantakkan 
karajaan Pulo Mursala kalo kahanadaknyo dak 
dipanuhi. Hal iko pun mambuek putri bingung, 
sahinggo mangimno Dayang Sikambang untuk 
konsultasi.
Akhirnyo, sang Putri manarimo pinangan tu jongon 
syarat. Rajo Janggi harus manarik Pulo Mursala ka 
Pantai Sorkam jongon wakatu hinggo ayam jantan 
bakokok pado barisuknyo. Tujuan ditariknyo Pulo ka 
Pantai Sorkam supayo sang Putri dapek maraikan diri 
dan mamintak bantuan samo cintanyo Datuk Itam 
untuk mangusir Rajo Janggi.

Rajo Janggi manyatujui syarat tu. Kamudian 
disuruh nyolah pengawalnyo untuk mangikekkan tali 
ka pulo jongon kapalnyo yang gadang untuk ditarik ka 
Pantai Sorkam. Akhirnyo pulo bagarak mandakek i 
Pantai Sorkam. Tapi, maliek kajadian ko mambuek 
Putri Runduk jadi cameh. Lalu, Putri Runduk 
manyuruh Dayang Sikambang untuk manjagokan 
rakyat karajaan dan manyuruh sidak untuk manokkok 
alu-alu supayo ayam jantan bakokok. Dan barasil, 
ayam jantan bakokok.

Rajo Jangi heran mangapo ayam bakokok, 
padahal hari masih kalam?. Rajo Janggi manyuruh 
sorang mato-mato untuk manyalidiki hal iko. Dan 
benar sajo, mandanga laporan dari mato-mato tu pun, 
kamurkaan Rajo Janggi mamuncak. Inyo mamakso 
Putri Runduk untuk manikahinyo. Tapi tatap sajo 
Putri Runduk manulaknyo dan malarikan diri jongon 
bantuan Dayang Sikambang jongon sabuah kapal yang 
ala barisi pakakke barupo sabungkus nasi, sabuah 
sendok makan, dan sabuah salendang.

Putri pun malarikan diri jongon kapal tu. Dak 
mau kahilangan Putri Runduk, akhirnyo Rajo Janggi 
mangaja jongon kapalnyo. Di tangah pangajaran saat 
kapal Rajo Janggi nanda mandakek ka kapal, untuk 
mangilakkan kapal Rajo Janggi. Putri Runduk 
malantingkan nasi bungkus nyo ka lawik dan sakatiko 
barubah jadi sabuah pulo babantuk nasi bungkus yang 
tabalik. Hal iko mambuek kapal Rajo Janggi harus 
baputa mangulilingi pulo tu. Salanjutnyo, sendok 
makan yang barubah jadi Pulo Sendok, dan salendang 
yang dipake sang Putri pun manjadi Pulo Salendang.

Apolah dayo, sabuah kapal ketekyang sadang 
dikaja kapal gadang. Akhitnyo sang Putri tatangkok 
juo. Namun, tatap jongon kare hati manulak panikahan 
sahinggo akhirnyo sang Putri malompek ka lawik dan 
barubah manjadi Pulo Putri. Maliek hal tu Rajo Janggi 
syok dan ikuk malompek ka lawik dan barubah manjadi 
bongkahan karang. 

Akhirnyo, carito ko pun sampe juo ka talingo 
Datuk Itam. Namun, apolah dayo, Datuk Itam hanyo 
bisa maratok dan hanyo bisa mamandang pulo jelmaan 
sang Putri.
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Perjuangan Mohammad Yamin
dalam Sumpah Pemuda

Tomson Sibarani dan Nisya Rahmaini Marpaung

Mohammad Yamin adalah pemuda Sumatera Barat lahir pada 28 Agustus 1903 di Kecamatan 
Talawi, Kota Sawahlunto. Anak dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah ini 
memulai pendidikan dasarnya di Hollandsch Inlandsche School (HIS), Palembang. Beliau 

melanjutkan pendidikannya ke Algemene Middelbare School (AMS) di Yogyakarta. Setelah lulus, beliau 
melanjutkan ke sekolah kehakiman di Jakarta dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda. 
Beliau sering mengkritik pemerintah Belanda sehingga tidak disukai. 

Ayahnya yang merupakan mantri kopi membekali 
Mohammad Yamin dengan pendidikan yang 
mumpuni sejak kecil. Menurut Elizabeth E. 
Graves dalam buku Asal-Usul Elite Minangkabau 
Modern, para mantri kopi masuk ke dalam 
golongan terpelajar dengan kemampuan baca tulis 
dan berhitung yang baik. Kelompok lainnya ialah 
jaksa dan pangreh praja. Setelah mendapatkan 
pendidikan dasar di kampung halaman, Yamin 
melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa, tepatnya 
ke Algemene Middelbare School (AMS) di 
Surakarta. Selanjutnya, Yamin menuju ke Jakarta 
dan masuk Sekolah Tinggi Hukum (Rechts Hooge 
School) di Jakarta. 

 Setelah aktif  dan memimpin Jong 
S u m a t r a n e n  B o n d ,  Ya m i n  mu l a i  a k t i f  
mengemukakan gagasan tentang persatuan 
Indonesia. 

Sebagai seorang sastrawan dan penyair, salah satu 
cara yang diyakini Yamin dapat menjadi alat 
persatuan adalah bahasa. 
 Ketika terjadi pergerakan, yaitu Kongres 
Pemuda pada Oktober 1928, para pemuda sepakat 
mencetuskan sebuah ikrar yang sangat berharga 
untuk pemuda dan bangsa. Muhammad Yamin 
sebagai sekretaris kongres saat itu membuat 
rumusan ikrar pemuda. Rumusan ikrar diberikan 
kepada pemimpin sidang dan peserta kongres 
pemuda waktu itu. Istilah Sumpah Pemuda 
tersebut dimunculkan oleh Muhammad Yamin 
yang berasal dari ikrar pemuda.  Beliau mengganti 
kata ikrar  tersebut menjadi sumpah  yang 
sebelumnya tidak muncul dalam kongres.

SOSOK
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Isi Sumpah Pemuda adalah, “Kami putera dan 
puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, 
tanah Indonesia. Kami putera dan puteri Indonesia 
mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Kami 
putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa 
persatuan, Bahasa Indonesia”.
 Pada masa pemerintahan Presiden 
Soekarno, yaitu pada tahun 1959, tanggal 28 
Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda 
melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 
1959 pada 16 Desember 1959. Sumpah Pemuda 
dimaknai sebagai momentum bersatunya para 
pemuda yang akan bergerak bersama dan berjuang 
menuju Indonesia merdeka. Setelah Kongres 
Pemuda II, Yamin mulai melunak akan gagasan 
fusi organisasi pemuda daerah. Akhirnya, pada 
1930 semua organisasi pemuda bisa bersatu dalam 
satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Tujuan 
Indonesia Muda adalah membangun dan 
mempertahankan keinsyafan anak bangsa yang 
bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. 
Untuk itu, Indonesia Muda berusaha memajukan 
rasa saling menghargai dan memelihara persatuan 
semua anak bangsa.
 Karier politik Yamin dimulai ketika ia 
masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Beliau 
bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen 
Bond dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang 
dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar 
tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang 
berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa 
nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia 
Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia 
dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian 
setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi 
bahasa resmi ser ta bahasa utama dalam 
kesusasteraan Indonesia. 
 Muhammad Yamin pernah menjadi Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI). Beliau ikut menggagas 
Pancasila dan merumuskan UUD 1945. Setelah 
Indonesia merdeka, Muhammad Yamin menjadi 
ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional, 
menteri pendidikan dan kebudayaan, wakil 
menteri pertama bidang khusus, dan menteri 
penerangan. Muhammad Yamin juga berperan 
dalam penulisan sejarah Indonesia. Muhammad 
Yamin merupakan salah satu yang menyatakan 
bahwa filsafat sejarah sangat penting dalam 
menulis sejarah Indonesia (Zed, 2010). 

 Gerakan Muhamamd Yamin dalam 
sejarah Indonesia, yaitu karya buku yang berjudul 
Gadjah Mada, Pahlawan Persatuaan Nasional , dan 
6000 Tahun Persatuaan Nasional. Di sini, Yamin 
telah mengonsep bahwa persatuaan nasionalisme 
Indonesia sudah ada semenjak 6000 tahun yang 
kemudian menurutnya setidaknya sudah ada 
semenjak Sriwijaya dan Majapahit (Wood, 2013).
 G a d j a h  M a d a  m e r u p a k a n  k a r y a 
Muhammad Yamin pada tahun 1948. Gadjah 
Mada dipercaya sebagai orang yang menyatukan 
Nusantara atau Indonesia pada hari ini. Dalam 
b u k u  i n i ,  Ya m i n  m e n ge mu k a k a n  j u g a 
kegelimangan Majapahit. Dalam buku yang 
berjudul 6000 Tahun Merah Putih, Yamin berusaha 
menyelidiki tentang warna bendera merah putih. 
Buku ini diluncurkan pada perayaan kesepuluh 
Sumpah Pemuda karena berkaitan dengan simbol 
negara. Maka, kelahiran warna bendera pun perlu 
diselidiki dalam kebudayaan Indonesia (Jaelani, 
2018).
 Pada tahun 1921, Yamin menjadi penyair 
dengan buku puisi berjudul Tanah Air. Tanah Air 
merupakan himpunan puisi modern Melayu yang 
diterbitkan pertama kali. Muhammad Yamin 
menerbitkan kumpulan puisi yang kedua dengan 
judul Tumpah Darahku pada 28 Oktober 1928 saat 
Sumpah Pemuda. Sebagai sastrawan, sejarawan, 
budayawan, politikus, dan ahli hukum yang 
dihormati, Muhammad Yamin telah diberi gelar 
sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Sebagai 
salah satu perintis puisi modern Indonesia dan 
pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji 
keindonesiaan, Muhammad Yamin merupakan 
peletak dasar bahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan pada kongres Sumpah Pemuda.
 Mohammad Yamin menikah dengan Siti 
Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, 
Demak, Jawa Tengah, pada tahun 1937. 
 Setelah kemerdekaan, jabatan yang pernah 
diemban Yamin, antara lain anggota DPR (1950) 
Menteri Kehakiman (1951), Menteri Pengajaran, 
Pendidikan, dan Kebudayaan (1953–1955), 
Menteri Sosial dan Kebudayaan (1959–1960), dan 
Menteri Penerangan (1962–1963).
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Ä ambataron (am.ba.ta.ron) a 
Angkola/Mandailing lapuk karena berulat 
(tentang kayu)

Ä ambataran (am.ba.ta.ran) a 
Angkola/Mandailing rusak (tentang buah 
pisang)

Ä Ambori (am.bo.ri) n Angkola/Mandailing 
penangkal serangan harimau untuk hewan 
piaraan, terbuat dari bambu, dimantrai dan 
digantungkan di lehernya

Ä amburat (am.bu.rat) n Angkola/Mandailing 
tidak dapat ditentukan (tentang rasa)

Ä ampilalas (am.pi.la.las) n Angkola/Mandailing 
angin topan

Ä ampis (am.pis) n Melayu pembatas kanan kiri 
jalan agar hewan berjalan lurus menuju 
jebakan

Ä ampot (am.pot) n Angkola/Mandailing tudung 
pengantin laki-laki Mandailing

Ä ancai (an.cai) n Melayu beban pikiran

Ä ancumcum (an.cum.cum) n 
Angkola/Mandailing orang yang tidak berguna

Ä andege (an.de.ge) n Angkola/Mandailing jejak 
khaki

Ä andir (an.dir) n Angkola/Mandailing kerutan 
krn usia, misal pada wajah dan tangan

Ä ando (an.do) n Karo lebah jantan

Ä andostorang (an.dos.to.rang) n Angkola 
waktu menjelang tengah hari

Ä andung (an.dung) n Toba ratapan berirama 
ketika menghadapi kematian atau 
penderitaan yang memilukan

Ä anehe (ane.he) n Nias mengenal seseorang 
atau sesuatu dengat sangat baik

jendal /jêndal/ v putus benang (tentang layang-
layang)

jendol /jêndol/ a benjol: kepalanya jendol terantuk 
jendela kepalanya benjol karena terantuk jendela

jeng  /jéng/ n  istilah pada permainan yang 
menyatakan tidak sah dan harus diulang

jengah /jêngah/ a jengah; malu: aku jengah kalok 
dipujinya aku malu kalau dipuji dia

jengat /jêngat/ a 1 timpang; tinggi sebelah: kursi yang 
ko duduki itu jengat kursi yang engkau duduki 
timpang; 2 jungkit: jangan bertiga naik sepedanya, 
nanti bannya jengat jangan naik sepeda bertiga, 
nanti menjungkit bannya

jengkal /jêngkal/ n jengkal; 
njengkali v 1 menjengkali; 2 direndahkan 
(pelecehan; penghinaan)

jepret /jêprèt/ v tendang langsung ke gawang, keras, 
dan terarah

jerahap /jêrahap/ v rampas; 
njerahap v merampas: njerahap barang orang aja 
kerjanya bah pekerjaannya hanya merampas barang 
milik orang lain

jeret /jêrét/ v jerit; teriak; 
njeret v menjerit; berteriak

jerjak /jêrjak/ n teralis
jerongik /jêrongik/ n tonggos 
jerongos /jêrongos/ n tonggos 
jibun, bejibun a banyak
jingkang v tendang sambil meloncat: tekapar bandit  di 

pilem  itu kenak jingkang sama Jet Lee penjahat di film 
itu pingsan terkena tendangan Jet Lee

jiper /jipèr/ a takut: jiper juga dia dia merasa takut juga 
jiput a gentar: kutengok jiput dia ngelawan anak muda 
itu aku melihat dia gentar melawan pemuda itu

jiun v mati; tewas: preman itu jiun diajar massa preman 
itu tewas dihajar massa

jjm kp jalan-jalan malam
jjs kp jalan-jalan sore
jogal a bandel: jogal kali anak yang di dekat rumahmu itu 

anak yang di dekat rumahmu sangat bandel
joker /jokèr/ n permainan kartu menggunakan kartu 

joker atau remi sebanyak 9 kartu; 
joker karo  permainan kartu menggunakan kartu 
joker atau remi sebanyak 10 kartu

KOSAKATA DAERAH
YANG TELAH MASUK
KE DALAM KBBI

KAMUS BAHASA MEDAN

ETALASE

J
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PADAN DAN ISTILAH
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1. Di yang Dipisah dan Di yang Digabung
 Kata di  merupakan kata yang biasanya 

digunakan sebagai kata depan, namun kata di juga bisa 

digunakan sebagai imbuhan atau awalan. Banyak sekali 

kekeliruan yang terjadi disaat menggunakan kata di dan 

kesalahan tersebut masuk ke dalam kesalahan ejaan 

bahasa Indonesia. Terlebih, bahasa Indonesia merupakan 

bahasa nasional untuk masyarakat di Indonesia memang 

memiliki aturan yang ketat dalam hal penulisan. 

 Setiap masyarakat di Indonesia harus memiliki 

pedoman yang sama dalam hal penulisan kata demi kata 

agar setiap orang memahami betul makna dari kata 

tersebut, dan membantu setiap orang untuk menulis kata 

maupun kalimat dengan baik dan benar.  Untuk itu perlu diketahui bahwa memahami tata cara penulisan kata 

sangatlah penting. 

 Berikut contoh penggunaan kata di yang dipisah dan digabung:

- Ibu memasak di dapur (di yang dipisah).

- Makanan dimasak oleh ibu (di yang digabung).

2. Apotek
 Kesalahan penulisan bahasa Indonesia kerap terjadi terutama dalam ranah publik, salah satunya adalah 

penggunaan kata apotek. Kata apotik dan apotek merupakan kata yang memiliki penulisan tidak baku atau tidak 

sesuai dengan EYD (Ejaan yang Disempurnakan).

EYD sendiri telah diresmikan berdasarkan keputusan 

presiden Nomor 57, tahun 1972. Peresmian berlakunya 

EYD berdasarkan SK Menteri  Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor. 03/A.I/72, tertanggal 20 Mei 1972.

 Menurut tokoh budayawan Indonesia, Franz 

Magnis Suseno S.J, salah satu faktor yang menyebabkan 

rata-rata orang Indonesia buruk dalam berbahasa 

Indonesia adalah sifat malas berpikir untuk mencari kata-

kata yang tepat dan benar sesuai kaidah dalam bahasa 

Indonesia.

Lalu, manakah yang benar apotik atau apotek? Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata baku yang 

dianjurkan adalah apotek. 

 Kata apotek diserap dari bahasa Belanda, yakni apotheek yang berarti tempat menjual dan kadang 

membuat atau meramu obat. Dalam penulisannya, huruf  yang digunakan adalah /ee/ bukan /ie/, sehingga sesuai 

dengan kaidah atau ketentuan penyesuaian ejaan asing ke dalam bahasa Indonesia yang telah diatur dalam 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, huruf  /ee/ diserap ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi /e/.

KLINIK BAHASA

Penulis : Dewi Hartati
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3. Penggunaan Petunjuk dengan Bahasa Asing 
    di Ruang Publik
 Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangat penting untuk meningkatkan martabat bahasa 

Indonesia. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat banyak. 

Salah satu fungsinya adalah bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi dan ruang publik. 

 Ruang publik itu ruang umum atau ruang siapa saja dan untuk siapa saja. Ruang publik di Indonesia 

merupakan ruang umum atau ruang untuk siapa saja khususnya masyarakat Indonesia yang terdiri atas 

berbagai suku bangsa. Karena masyarakat Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia harus mengisi 

ruang-ruang publik.

 Bahasa dari suku bangsa tertentu seperti bahasa batak, jawa, dll saja tidak boleh mengisi ruang publik, 

terlebih bahasa asing yang tidak berasal dari Indonesia. Lalu bagaimana apabila orang asing datang ke Indonesia 

dan mereka kesulitan dalam mengartikan bahasa Indonesia tersebut? Bahasa asing juga berperan penting, namun 

kita harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia dengan menerapkan penulisan petunjuk ruang publik yang 

benar yaitu meletakkan tulisan bahasa Indonesia paling atas dan besar, lalu ditambah terjemahan ke dalam bahasa 

asing di bawahnya dengan tulisan yang lebih kecil. Dengan demikian, orang asing yang datang akan tetap 

memahami petunjuk tersebut tetapi tetap dengan pengutamaan bahasa Indonesia.

Contoh: Pintu masuk lantatur atau layanan tanpa turun (padanan kata drive thru) ditulis paling atas dengan ukuran 

yang lebih besar dan drive trhu entrance diletak di bawah degan ukuran yang lebih kecil.
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ENAK JADI DOKTER
Pasien : “Jadi Dokter itu enak ya, Dok?”
Dokter : “Memang kenapa, Pak?”
Pasien : “Lah iya…!” 
   “Tuhan yang menyembuhkan, tapi Dokter yang terima duit.”
Dokter : “Saya tidak memaksa, Pak.” 
   “Kalau Sampean mau langsung ketemu Tuhan, ya silakan!”

MAKANAN MAHAL
Sekarang harga cabe lagi mahal. 

Kalau ada cabe yang nyelip di gigi, biarin saja.

Biar mereka tahu kalau yang kita makan itu mahal.

ES JEYUK
Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Rizal yang cadel dapat menyebutkan “jeruk” yang 
biasa disebutnya “jeyuk”. Ia pun membuat kejutan untuk sang pacar, Neneng, saat kencan 
di kafe langganan mereka pada malam Minggu.

Di depan pelayan kafe, Rizal bertanya pada pacarnya “Adek pesan jus apa?”

Neneng menjawab, “Jus mangga aja, Bang! Kalau abang pesan jus apa?” 

Rizal dengan sedikit sombong dan agak menguatkan suara agar terdengar sang pacar, 
mengatakan, “Aku pesan jus jeruk!”

Kelihatan raut wajah Neneng tersenyum bahagia karena Rizal sudah dapat menyebutkan 
“jeruk” dan bukan “jeyuk” lagi.

Neneng lalu bertanya, “Abang pesan makanannya apa?”

Dengan spontan ia mengatakan, “Biasa yang kupesan aja, Dek!”

Tanya Neneng, “Apa itu, kan ada dua kesukaan Abang?”

Jawab Rizal, “Ya…, sudahlah! Nasi goyeng aja!”

Neneng langsung pingsan dan kejang-kejang.

KEHILANGAN UANG
YANG MERASA KEHILANGAN UANG 3 JUTA 
DENGAN PECAHAN 50 RIBUAN TERIKAT 
DENGAN KARET, DIHARAP SECEPATNYA 
MENGHUBUNGI SAYA.

KARETNYA ADA SAMA SAYA.

CANDA BAHASA
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BIPA Daring (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dalam Jaringan) 
merupakan jenama portal fasilitasi program BIPA yang 

dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak 

2018. Pengembangan portal BIPA Daring menerapkan prinsip 
gotong royong, yaitu penyediaan layanan yang melibatkan 

partisipasi berbagai pihak. Portal BIPA Daring dikembangkan 
sebagai wujud peran koordinasi dan fasilitasi Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam penyediaan akses 
bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA 

terhadap layanan ke-BIPA-an dari berbagai sumber.
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