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PENDAHULUAN 

Komunikasi adalah aktivitas sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat 

ujar (speech community) dalam berinteraksi dengan sesama sebagai produk bu-

daya. Budaya komunikasi itu dapat dikenali dari wacana yang terungkap, yakni 

satuan kebahasaan yang lebih tinggi dan lebih besar daripada kalimat. Dalam 

bentuknya yang utuh, sejalan dengan acuan teks sebagai representasi wacana dan 

sebagai rekaman verbal tindak komunikatif (Brown & Yule, 1983:3-4), wacana itu 

berupa teks, baik teks lisan (oral text) maupun teks tulis (written text). 

Pepatah Bahasa menunjukkan bangsa. memiliki masa berlaku yang relative 

permanen dan universal. Dari bahasa yang dimiliki dan digunakan oleh suatu 

bangsa atau suatu komunitas dapat dikenali jati diri bangsa atau komunitas itu. 

Karena bahasa menjadi media komunikasi, bahasa yang dimiliki oleh suatu bangsa 

atau komunitas merupakan penanda khas peradaban bangsa atau komunitas itu. 

Secara lebih khusus, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan penanda khas 

peradaban komunikasi bangsa atau komunitas pemiliknya.

  

Bahasa Indonesia yang diikrarkan sebagai bahasa yang dijunjung tinggi 

dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sudah ditetapkan sebagai bahasa 

nasional dan bahasa resmi negara dalam Undang-undang Dasar 1945 sangat jelas 

merupakan alat komunikasi yang menjadi penanda khas peradaban komunikasi 

bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu identitas diri 

bangsa, namun masih diperlukan atribut lebih lanjut atas identitas diri sebagai 

identitas bangsa yang bermartabat tinggi. 

 



Sebagai bangsa berkembang, bangsa Indonesia sedang membangun 

peradaban, termasuk peradaban komunikasi. Peradaban komunikasi yang 

menandai martabat bangsa Indonesia dikenali dari budaya penggunaan bahasa 

Indonesia sejalan dengan status bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara dan 

bahasa nasional. Karena itu, dengan dan melalui budaya penggunaan bahasa 

Indonesia pula pembangunan peradaban komunikasi bangsa Indonesia dapat 

dilakukan, lebih-lebih ada fenomena bahwa perkembangan penggunaan bahasa 

itu mengikuti era yang berlaku, seperti yang terungkap dari kajian Anang Santoso 

(2003).

  

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan 

bahasa Indonesia menempati posisi stretegis dalam pembangunan peradaban 

komunikasi bangsa Indonesia. Dengan dan melalui pemberdayan bahasa 

Indonesia itu dapat diwujudkan budaya komunikasi yang beradab.

 

ASUMSI, PARAMETER, DAN PERSYARATAN

 

Pemberdayaan bahasa Indonesia dalam pembangunan peradaban bangsa 

mengasumsikan dan mempersyaratkan berlakunya nilai-nilai kehidupan yang 

menjadi dan menandai budaya kandungan peradaban komunikasi bangsa 

Indonesia. Tingkat kemartabatan komunikasi dapat dilihat dari budaya komunikasi 

yang terungkap dalam penggunaan bahasa. Karena itu, dapat diasumsikan bahwa 

pembangunan peradaban komunikasi bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan 

dan melalui pemberdayaan bahasa Indonesia. Pemberdayaan bahasa Indonesia 

itu pada gilirannya berperan sebagai proses pembentukan budaya komunikasi 

bangsa yang menandai tingkat peradaban komunikasi bangsa Indonesia. 

 

Untuk membentuk budaya komunikasi dalam arah pembangunan 

peradaban komunikasi bangsa, dua pilar prinsip pragmatik dapat digunakan 



sebagai pegangan dasar, yakni prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. 

Sebagaiman dikemukakan Grice, prinsip kerja sama mengandung empat maksim, 

yakni (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim hubungan, dan (4) 

maksim cara. Tingkat peradaban komunikasi tidak cukup dengan prinsip kerja 

sama. Karena itu, prinsip kerja sama itu harus dilengkapi dengan prinsip 

kesantunan yang berisi maksmim-maksim berikut: (1) maksim kearifan, (2) 

maksim kedermawanan, (3) maksim pujian, (4) maksim kerendahan hati, (5) 

maksim kesepahaman, dan (6) maksim simpati.

 

Kedua prinsip itu bersifat universal, namun realisasinya dalam penggunaan 

bahasa memiliki kekhasan sesuai dengan budaya pengguna bahasa yang 

bersangkutan. Budaya Indonesia sebagai budaya bangsa adalah produk dari suatu 

proses pengembangan dan pembinaan.  Sejalan dengan fungsi bahasa Indonesia 

sebagai alat komunikasi bangsa, pemberdayaan bahasa Indonesia untuk 

mewujudkan budaya komunikasi dalam rangka pembangunan peradaban 

komunikasi bangsa perlu dirancang dengan menerapkan prinsip kerja sama dan 

kesantunan tersebut dalam dimensi kehidupan bangsa yang majemuk. Dalam 

kaitan itu, bahasa Indonesia merupakan wadah dan alat budaya bangsa.

 

 Dalam rangka pemberdayaan bahasa Indonesia untuk membangun budaya 

komunikasi yang beradab, diperlukan persyaratan. Persyaratan pertama adalah 

tingkat peradaban bangsa Indonesia sebagai komunitas pengguna pengguna 

bahasa Indonesia. Untuk membangun budaya komunikasi yang beradab, tingkat 

peradaban bangsa Indonesia menjadi persyaratan. Harapan bahwa bangsa 

Indonesia pada masa kini dan masa depan sebagai bangsa yang berisi masyarakat 

madaniah (civil society) akan terwujud jika budaya komunikasi bangsa termasuk 

budaya yang menandai peradaban tinggi.

 



Dari cara pikir yang positif, haruslah ada pengakuan bahwa bangsa 

Indonesia dan masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya yang beradab. Hanya 

juga perlu diakui bahwa budaya komunikasi yang beradab masih perlu dibangun. 

Dalam era demokrasi yang terbuka dan egaliter sejak era reformasi, tampak 

penggunaan bahasa Indonesia pada berbagai kalangan, termasuk kalangan 

terpelajar dan elit politik, yang belum memenuhi parameter prinsip kerja sama 

dan prinsip kesantunan. Padahal, bangsa Indonesia selama ini dicitrakan 

berbudaya paternalistik. Kalangan terpelajar dan elit politik diharapkan menjadi 

teladan kehidupan bangsa, termasuk teladan dalam berkomunikasi.

 

Persyaratan kedua adalah kondisi objektif bahasa Indonesia. Sebagai 

system alat komunikasi, harus diakui bahwa bahasa Indonesia sudah memenuhi 

syarat untuk mewujudkan budaya komunikasi yang beradab. Perangkat system 

yang dimiliki bahasa Indonesia pada berbagai aras dan komponen sudah cukup 

layak untuk membangun budaya komunikasi yang beradab. Karena itu, dalam 

rangka pembangunan kultur dan peradaban komunikasi, pemberdayaan bahasa 

Indonesia merupakan kunci utama.

 

Terkait dengan pemberdayaan bahasa Indonesia dalam pembangunan 

peradaban komunikasi bangsa, dua hal kontroversial tentang kekurangan harus 

disikapi secara jernih dan bijak, yakni kekurangan pada pengguna bahasa 

Indonesia di satu pihak atau pada bahasa Indonesia sebagai perangkat sistem 

komunikasi di pihak lain. Sikap yang harus ditegakkan sangat jelas, yakni 

kekurangan tidak terletak pada bahasa Indonesia, tetapi terletak pada pengguna 

bahasa Indonesia. Sangat keliru jika pengguna bahasa Indonesia yang memiliki 

kekurangan, bahkan kesalahan, dalam penampilan diri berbahasa Indonesia 

menggunakan alasan kekurangan yang yang ada pada bahasa Indonesia untuk 



menepis kekurangan atau kesalahan dalam penggunaan bahasa. Hal yang benar 

sangat jelas, bahwa kekurangan justru terdapat pada diri penutur itu.  

 
BUDAYA KOMUNIKASI BERBAHASA INDONESIA YANG PERLU DIBENAHI       

Budaya komunikasi bangsa dan masyarakat Indonesia dapat dikenali dari 

wacana bahasa Indonesia. Dari berbagai referensi dan fakta, dapat dilihat budaya 

komunikasi yang perlu dibenahi, yang secara dominan tampak pada butir-butir 

berikut: (1) budaya komunikasi tidak langsung, (2) budaya komunikasi cari 

selamat, dan (3) budaya berkomunikasi kurang efektif dan efisien, dan (4) budaya 

komunikasi yang kurang percaya diri.  

Budaya Berkomunikasi Tidak Langsung 

Pemahaman maksud penutur dalam komunikasi dapat dikaji berdasarkan 

teori tindak tutur (speech act).  Ketika orang bertutur pada hakikatnya adalah 

melakukan suatu tindak atau aksi. Berdasarkan tindak tutur itu, dapat dikemukakan 

hakikat komunikasi yang interaktif sebagai komunikasi antartindak tutur, bukan 

sekadar interaksi antartuturan, lebih-lebih jika dipertimbangkan bahwa dalam 

interaksi manusia sehari-hari penggunaan bahasa yang interpersonal atau 

interaksional lebih utama daripada penggunaan bahasa yang transaksional (Brown 

& Yule, 1983:3). Hakikat komunikasi yang demikian itu melahirkan pendekatan 

aksi-interaksi (action-interaction approach) untuk memahami komunikasi 

interpersonal (Tompkins, 1982:90). 

Teori tentang tindak tutur yang diperkenalkan pertama kali oleh filsuf John 

Austin (1962) telah terbukti dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami 

cara orang berkomunikasi. Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang 

berbekal kemampuan menyimpulkan apa yang dilakukan oleh partisipan terhadap 

bentuk bahasa dan konteks penggunaannya (Cook, 1989). Searle (1969), salah 

seorang murid Austin, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh penutur ketika 



bertutur itu adalah tindak ilokusi (illocutionary act). Di samping itu, masih ada 

tindak lokusi (locutionary act), yakni tindak menuturkan sesuatu atau tindak 

bertutur, dan tindak perlokusi (perlocutionary act), yakni tindak dampak tindak 

lokusi dan ilokusi. 

Berdasarkan hubungan antara tindak tutur yang ditafsirkan berdasarkan 

maksud dan tuturan yang terungkap, jarak kelangsungan komunikasi dapat di-

tafsirkan. Ada dua cara pengungkapan maksud, yakni cara langsung dan cara tidak 

langsung. Cara langsung adalah cara pengungkapan maksud dengan tuturan 

langsung (direct speech). Dengan cara itu, maksud penutur diungkapkan secara 

eksplisit dan tindak tutur terungkap secara eksplisit pula dalam tuturan. Se-

baliknya, cara tidak langsung adalah cara pengungkapan maksud dengan tuturan 

tidak langsung (indirect speech) sehingga tindak tutur atas dua kategori, yakni 

tindak tutur langsung (direct speech act) dan tindak tutur tidak langsung (indirect 

speech act). 

Kedua cara tersebut lazim terdapat dalam bahasa mana pun. Dapat dikatakan 

bahwa cara pengungkapan maksud atas dua kategori tersebut merupakan ciri 

universal penggunaan bahasa. Tindak direktif tidak langsung dalam bahasa Inggris, 

misalnya, sebagaimana disarankan oleh Searle (dalam Coulthard, 1977:25-26), 

dapat diungkapkan dengan enam bentuk kalimat, yakni (1) kalimat yang 

berhubungan dengan aktivitas pendengar, (2) kalimat yang berhubungan dengan 

tindakan mendatang pendengar, (3) kalimat yang berhubungan dengan kemauan 

pendengar, (4) kalimat yang berhubungan dengan keinginan pendengar, (5) kalimat 

yang berhubungan dengan alasan bertindak, dan (6) kalimat yang tersemat dalam 

salah satu di antara lima kategori tersebut, yang berturut-turut tampak pada contoh-

contoh berikut. 

(1) Can you pass the salt? 

(2) Will you pass the salt? 



(3) I would like (you to pass) the salt. 

(4) Would you mind passing the salt? 

(5) It might help if you passed the salt. 

(6) Can I ask you to pass the salt? 

Berdasakan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa budaya komunikasi 

tidak langsung bersifat universal. Hal yang perlu dicermati adalah bagaimana 

budaya tidak langsung itu telah menjadi penanda budaya komunikasi yang 

beradab. Pada praktik penggunaan bahasa Indonesia, terlihat praktik komunikasi 

yang setidaknya kontroversial dari segi pemahaman dan kelancaran komunikasi.   

Pernah ada acara interaktif Repot-repot Memahami Komunikasi Ala Gus 

Dur pada saat Gus Dur menjadi Presiden yang dilaksanakan oleh Radio Tri Jaya 

FM 104.7 Surabaya pada tanggal 29 Mei 2000. Dari para partisipan acara itu 

terungkap susahnya orang memahami maksud tuturan Gus Dur. Eggi Sujana, salah 

satu pembicara dalam acara itu, mengemukakan bahwa untuk memahami maksud 

Gus Dur, pendekatan yang cocok adalah pendekatan pemahaman kebalikan, yakni 

memahami makna yang terbalik dari makna yang terungkap dalam tuturan Gus 

Dur. 

Budaya komunikasi tidak langsung dalam penggunaan bahasa Indonesia 

terlihat dari penggunaan ungkapan-ungkapan yang generik. Ungkapan gangguan 

teknis

  

dan alasan operasional sering digunakan oleh pewara di bandara untuk 

menghindari rasa tidak senang para penumpang. Alasan yang lazim digunakan oleh 

orang yang tidak dapat hadir dalam suatu acara juga lazim diungkapkan dalam 

bentuk generik, misalnya karena satu dan lain hal atau karena kesibukan yang 

tidak dapat ditinggalkan .  

Budaya tidak langsung tampak pada penyembunyian identitas penutur, 

seperti yang tampak sehari-hari wacana interaktif melalui telepon. Jjarang 

terdengar penelepon yang memperkenalkan namanya pada awal komunikasi. 



Biasanya, penerima telepon perlu bertanya dulu tentang identitas penelpon, baru 

penelpon menunjukkan jati dirinya. Bahkan, penelepon juga perlu bertanya dulu 

tentang identitas yang ditelepon. 

Budaya tidak langsung dalam komunikasi sehari-hari Budaya tidak langsung 

tidak hanya ditemukan dalam wacana sehari-hari, tetapi juga ditemukan pada 

wacana teknis ilmiah. 

Budaya Komunikasi Cari Selamat 

Sesuai dengan label itu, budaya komunikasi cari selamat mengandung makna 

negatif. Komunikasi cari selamat dilakukan dengan alaternatif pengalihan identitas 

dan penyamaran maksud. Penggunaan kata oknum seperti pada oknum polisi, 

oknum TNI, oknum pejabat, oknum PNS dan lain-lain dilakukan untuk 

menyelematkan institusi.  

Penggunaan kata-kata sebagai bukti penyelematan dapat dilihat dari penggunaan 

yang berlaku ketika ada tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, seperti 

yang tampak pada kalimat berikut. 

 

Seorang oknum polisi diduga menganiaya seorang tahanan.  

Hal yang sebaliknya, ketika tindak pelanggaran tidak terjadi, maka pengungkap 

yang digunakan tidak lagi mengandung kata oknum itu, misalnya,  

 

Seorang polisi berhasil membekuk penjahat kambuhan. 

Bahkan, untuk ada maksud penyelamatan institusi ketika institusi polisi itu perlu 

diselamatkan dengan pengungkap label institusi polisi, seperti pada tajuk berikut. 

 

Polisi Kembali Tangkap Seorang Penculik 

Penyamaran maksud dilakukan dengan penggunaan kata atau ungkapan 

yang bernilai penyelematan. Kata bentuk turunan penyesuaian dan disesuaikan 

sering digunakan untuk menyamarkan makna kenaikan dan dinaikkan dalam 

hal gaji atau penghargaan finansial.        



Budaya Komunikasi Tidak Efektif

 
Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang 

efektif diukur dari ketepatan informasi yang disampaikan penutur. Komunikasi 

yang efektif diukur dari kecukupan informasi yang dikomunikasikan (gagasan pada 

penutur sama dengan gagasan pada pendengar). Terdapat fenomena umum yang 

menampakkan budaya komunikasi tidak efektif, yang terdapat pada pilihan kata, 

bentukan frasa, dan bentukan kalimat, sebagaimana tampak pada contoh-contoh 

berikut. 

 

Budaya komunikasi tidak efektif dalam penggunaan bahasa Indonesia 

terjadi karena juga budaya tidak disiplin. Akibatnya, penggunaan bahasa yang asal 

komunikatif, asal bisa dimengerti, dan tidak mengikuti alur logika sehat, sering 

kita temukan, seperti penggunaan kalimat yang menjadi kesalahan umum berikut. 

  

Kepada Ketua Panitia, waktu dan tempat dipersilakan!

  

Kepada hadirin, dimohon duduk kembali!

  

Anda memasuki jalur tertib lalulintas.

 

Budaya Komunikasi Tidak Percaya Diri

 

Konon, tidak atau kurang percaya diri menjadi salah satu watak bangsa 

yang lama terjajah. Bangsa Indonesia terjajah kurang lebih 350 tahun, waktu yang 

sangat panjang dan menyentuh waktu kehidupan antar generasi. Generasi 

kemerdekaan adalah generasi yang mewarisi watak bangsa yang terjajah itu.

  

Kurang percaya diri itu tampak dalam penyikapan dan penghargaan 

terhadap barang yang berbeda: milik atau produk dalam negeri dan milik atau 

produk luar negeri. Sampai sekarang masih terjadi penyikapan dan penghargaan 

lebih berpihak pada milik atau produksi luar negeri daripada berpihak pada milik 

atau produksi dalam. Bahkan, kondisi demikian itu terjadi pada hal yang sangat 



mendasar, yakni kebanggaan pada bendera nasional. Banyak mobil yang 

ditempeli stiker bendera negara asing, sementara mobil yang ditempeli bendera 

Indonesia begitu jarang. Dari hal itu tampak bahwa kebanggaan pada bangsa 

sendiri belum tampak pada perilaku kehidupan orang Indonesia. Hal yang sama 

terjadi pada sikap pada milik atau produk lain, seperti pakaian, perhiasan, dan 

buah-buahan.

  

 Kondisi tersebut tampak pada penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan 

unsur dan ungkapan asing lebih dipilih daripada unsur dan ungkapan bahsa asing, 

seperti yang tampak pada penggunaan unsur-unsur: beauty saloon, ladies and 

gents, spare parts, cleaning service, security, costumer yang sepadan dengan 

unsur bahasa Indonesia berikut: salon kecantikan, pria dan wanita, suku cadang, 

layanan kebersihan, satuan keamanan (satpam), dan pelanggan.

 

Perlu juga dicatat bahwa tidak percaya diri sudah memasuki ranah 

penggunaan kata-kata sebutan kekerabatan pada berbagai lapisan masyarakat. 

Penggunaan kata mama, mami, papa, papi, om, oma, opa, umi, dan abah

 

menunjukkan budaya kurang percaya diri dengan unsur bahasa Indonesia. Sulit 

dibayangkan ketika kata sebutan kekerabatan yang keasing-asingan itu digunakan 

oleh masyarakat kelas bawah karena ketidakcocokan dengan konteks, seandainya 

digunakan dalam kalimat dialogis berikut (P = Penutur).

 

P1:

 

Papamu ke mana?

 

P2:

 

Papa sedang ngojek.

 

KIAT PEMBERDAYAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN 
PERADABAN KOMUNIKASI BANGSA 

Dengan mengakui bahwa bahasa Indonesia sebagai sistem alat komunikasi 

sudah memiliki sudah memadai, kunci yang diperlukan adalah kiat pemberdayaan 



bahasa Indonesia dalam pembangunan komunikasi bangsa. Kiat itu memberikan 

peluang dan kesempatan bagi pengguna dalam memberdayakan bahasa 

Indonesia secara kreatif dan inovatif. Dengan kreativitas dan inovasi itulah 

pemberdayaan bahasa Indonesia dapat dikembangkan dalam pembangunan 

peradaban komunikasi bangsa Indonesia. Kiat-kiat berikut layak dipertimbangkan 

dalam pemberdayaan tersebut.

 

Pembudayaan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

  

  Sejalan dengan bahasa adalah seperangkat kebiasaan (language is a set of 

habits), penggunaan bahasa juga merupakan kebiasaan yang terjadi masyarakat 

pengguna bahasa. Karena itu, kebiasaaan itu perlu, bahkan harus, mendapatkan 

perhatian dari para penutur dan mitra tutur. Kebiasaan yang baik tentu menjadi 

harapan semua komunitas yang peduli dengan nilai-nilai budaya yang beradab.   

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Bahasa (pernah) memperkenalkan 

slogan Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar! . Slogan itu 

mengandung maksud dan tujuan terjadinya kebiasaan penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar di masyarakat. Penutur diharapkan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara mitra tutur, baik baik individual 

maupun kolektif, juga terbiasa mendengar dan menyimak penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

 

Berdasarkan alur pikir tersebut, pembiasaan berbahasa Indonesia dengan 

baik dan benar merupakan salah satu trategi pembudayan. Pembisaan 

penggunaan bahasa Indonesia memiliki posisi strategis dalam pembangunan 

budaya berbahasa Indonesia, yang pada gilirannya menjadi salah satu pilar 

pembangunan peradaban komunikasi bangsa.

  



Pembudayaan Penggunaan Bahasa Indonesia dengan Percaya Diri

 
Penggunaan bahasa Indonesia dengan percaya diri perlu menjadi 

kebiasaan. Percaya diri itu mengarah pada dua hal, yakni (1) keyakinan akan 

keandalan bahasa Indonesia sebahagai alat komunikasi bangsa, yang memang 

harus dijunjung tinggi dengan percaya diri, dan (2) tanggung jawab penutur atas 

substansi yang dituturkan. 

 

Percaya diri pada butir (1) mengarahkan penutur pada pilihan unsur bahasa 

yang digunakan di antara dua pilihan: unsur bahasa Indonesia atau unsure bahasa 

lain, termasuk bahasa asing. Dengan percaya diri bahwa bahasa Indonesia itu 

andal, maka pilihan unsure akan jatuh pada bahasa Indonesia. Dalam bertutur, 

penutur yang demikian itu akan mengutamakan penggunaan unsur bahasa 

Indonesia darpada unsur bahasa lain.

 

Percaya diri pada butir (2) mengarahkan penutur pada pilihan unsur 

penanda penanggung jawab yang berupa pronomin persona. Dalam 

perkembangan akhir-akhir ini, ada kerancuan-kerancuan dalam pemilihan dan 

penggunaan pronominal persona sebagai penanda tanggung jawab penutur. 

Seharusnya penutur sudah harus memiliki kejelasan kapan menggunakan aku 

atau saya sebagai pronomin persona pertama tunggal, kami sebagai pronomina 

persona pertama jamak eksklusif (mitra tutur tidak tercakup), dan kita sebagai 

pronominal persona pertama inklusif (mitra tutur tercakup).  

 

Kebiasaan penutur yang bertanggung jawab harus memiliki kemampuan 

dan kebiasayaan dalam menggunakan pronomina persona. Jika bertindak sebagai 

pribadi, dia seharusnya menggunakan aku atau saya; jika bertindak atas nama 

kolektif komunitas tanpa mitra tutur; dia seharusnya menggunakan kami; jika 



bertindak atas nama kolektif komunitas termasuk mitra tutur, dia seharusnya 

menggunakan kita. 

 
Pelarian tanggung jawab dengan tidak menggunakan pronominal persona, 

dapat pula ditemukan. Tuturan yang berorientasi keadaan dapat digunakan oleh 

penutur untuk menghindari dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dua 

kalimat berikut menunjukkan penanggung jawab yang berbada.

  

Maaf Pak, saran yang Bapak sampaikan dua minggu yang lalu belum 
saya sebutkan pada bab pertama.

  

Maaf Pak, saran yang Bapak sampaikan dua minggu yang lalu belum    
tersebut pada bab pertama. 

 

Pembudayaan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Efektif

  

Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak efektif terjadi pada dua kelompok 

penutur: penutur kalangan terpelajar dan penutur kalangan kurang terpelajar.

 

Dapatlah dimengerti jiga penggunaan bahasa yang tidak efektif terjadi pada 

kalangan kurang terpelajar karena kapasitas dan kapabilitasnya intelektualnya 

tidak memenuhi syarat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. 

Sebaliknya, penutur kalangan terpelajar seharusnya memenuhi syarat kapasitas 

dan kapabilitas untuk menggunakan bahasa Indonesia yang efetif.

  

   Kiat pembudayaan penggunaan bahasa yang efektif terutama di kalangan 

penutur terpelajar merupakan kiat strategis. Dengan kiat itu, akan terbangun 

segmen masyarakat yang menandai budaya komunikasi yang cermat dalam 

penggunaan bahasa, budaya berhati-hati, budaya menjujung tinggi nilai-nilai yang 

beradab, dan budaya terbiasa menggunakan alur pikir terpelajar.   

 

Kiat pembudayaan yang demikian itu juga menjadi andalan untuk 

meningkatkan penggunaan bahasa sampai pada penggunaan bahasa Indonesia 

yang canggih. Dengan kecanggihannya itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk 

 



tidak dapat mengungkapkan gagasan dan maksud dengan bahasa 

Indonesia; dan tidak ada alasan bagi pendengar atau pembaca untuk tidak dapat 

memahami suatu tuturan. Jika ada kesulitan, kendala yang dihadapi pengguna 

bahasa adalah wacana dan terminologi teknis. 

 

Pembudayaan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Santun

 

Dari segi kesantunan, semakin kini terdapat gejala penggunaan bahasa 

Indonesia yang tidak semakin santun, melainkan semakin tidak santun, setidak-

tidaknya ada gejala ketidakcocokan antara norma kesantunan dan praktik 

penggunaan bahasa. Pelanggaran prinsip tidak mencoreng muka sering terungkap 

dalam komunikasi umum. Motivasi penutur untuk membuat mitra tutur merasa 

malu, setidaknya merasa tidak dihargai menjadi penyebab terwujudnya tuturan 

yang tidak santun.

 

Reformasi yang kebablasan juga memasuki ranah peradaban komunikasi. 

Tuntutan egaliter telah menjurus ke arah penggunaan bahasa yang tidak sesuai 

dengan prinsip dan norma-norma kesantuan. Penggunaan sapaan Anda dan 

Saudara oleh mahasiswa kepada dosen, bahkan kepada Rektor, merupakan 

contoh pelanggaran kesantunan yang terdapat pada penggunaan bahasa 

Indonesia generasi terpelajar masa depan. Hal yang sama juga dilakukan oleh 

anggota kalangan elit, termasuk elit politik. Komunikasi kurang santun yang 

dilakukan sebagian elitis itu telah menjadi konsumsi umum dan menjadi contoh 

yang tidak baik. 

 

Menghadapi kondisi tersebut, pembudayaan penggunaan bahasa Indonesia 

yang santun merupakan kiat yang tepat dalam pembangunan peradaban 

komunikasi bangsa. Dalam kaitan itu, sejalan dengan budaya paternalistik, 

anggota komunitas elit perlu menjadi teladan penutur yang peduli dengan 



kesantunan. Pendidikan Bahasa Indonesia dapat diarahkan pada pembentukan 

watak penutur yang peduli dengan kesantunan.

 
Pembudayaan penggunaan bahasa Indonesia yang santun tidak hanya 

berlaku pada penggunaan unsur segmental. Peragaan berbahasa Indonesia yang 

santun dengan pemberdayaan unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, dan 

intonasi memiliki potensi besar untuk membudayaan penggunaan bahasa yang 

santun.  Kajian awal yang dilakukan oleh Bahren Umar Siregar (1999) yang

 

mengupas fungsi pragmatika intonasi dalam bahasa Indonesia sangat relevan 

dengan pemikiran pembudayaan kesantunan tersebut.             

 

Pembudayaan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Inovatif

  

Sebagai bahasa yang hidup, bahasa Indonesia Indonesia mengalami

 

pertumbuhan dan perkembangan sejalan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat penggunanya dalam berbagai bidang kehidupan dan  

perkembangan ipteks. Kondisi demikian itu sudah terbukti dari fakta bahwa 

bahasa Indonesia sampai saat ini telah dapat digunakan sebagai alat komunikasi 

dalam berbagai kehidupan. 

 

Kondisi keandalan bahasa Indonesia yang selalu dapat mengikuti 

perkembangan tersebut tidak lepas dari upaya perancangan bahasa Indonesia 

yang dilakukan secara melembaga oleh Pusat Bahasa (Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa). Perancangan bahasa itu telah mewujudkan perangkat 

bahasa Indonesia yang memadai sebagai alat komunikasi yang dinamis dalam hal-

hal yang mendasar, seperti ejaan dan tanda baca, peristilahan, kebakuan kata dan 

istilah, dan penerapan kaidah penyerapan unsur asing. 

 

Perangkat kelengkapan bahasa Indonesia sebagai sistem komunikasi 

bukanlah perangkat yang statis, melainkan perangkat yang dinamis. Pengguna 



bahasa Indonesia dituntut memanfaatkan karakternya yand dinamis itu dengan 

inovasi penggunaan, tentu dengan kreativitas yang tinggi. Dengan demikian, 

pembudayaan bahasa Indonesia yang inovatif menjadi salah satu andalan dalam 

pembangun peradaban komunukasi berbahasa Indonesia.

 

 Sejalan dengan prinip bahwa dengan kaidah yang terbatas akan dapat 

dilahirkan tuturan yang tak terbatas, dengan inovasi tersebut dapat dibentuk 

sejumlah alternatif tuturan yang tidak terbatas pula. Produk inovasi dapat dilihat 

pada sebagian kecil kata-kata turunan berikut: indonesiana, olimpiana, 

hasyimiyyah,

 

sahaliyyah, nasibiyyah, ikhtiariyyah, plengsengisasi, turinisasi, dan 

pipanisasi. Sneddon (2003:192) mencatat bentukan produk inovasi gramatikal 

pada kata-kata berikut: keberangkatan, ketidak-akuratan, ketidak-berdayaan, 

dan ketidak -sesuaian. 

  

Dari uraian terpapar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi perlu 

menjadi kebiasaan dan menjadi budaya penggunaan bahasa Indonesia. Dalam 

rangka membangun peradaban komunikasi, inovasi yang diperlukan adalah 

inovasi yang menandai perkembangan budaya bernilai positif dan terpelajar 

sehingga peradaban komunikasi yang terwujud adalah peradan komunikasi yang 

positif dan terpelajar.  

 

SIMPULAN 

Bangsa Indonesia masih dalam posem memangun diri dalam berbagai bidang 

kehidupan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Salah satu 

pembangunan non-fisik yang sangat vital  dan mendesak adalah pembangnan 

peradaban, dan pembangunan peradaban komunikasi berbahassa Indonesia. 

Kultur komunikasi berbahasa Indonesia itu merupakan cerminnan dan 



representasi peradaban bangsa karena bahasa Indonesia merupakan salah satu 

identitas utama bangsa Indonesia.

 
Sejalan dengan hakikat bahasa pada umumnya, bahasa Indonesia 

merupakan sistem tanda alat komunikasi. Sebagai system tanda alat komunikasi,  

bahasa Indonesia sudah memiliki perangkat kelengkapan sistem yang memadai 

pada bergai komponen: bunyi, kata, klausa, kalimat, dan wacana. Sistem itu 

memiliki daya berkembang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang 

kehidupan yang juga selalu berkembang. Bahasa Indonesia memiliki fleksibilitas 

untuk menjadi alat komunikasi bangsa sesuai dan sejalan dengan tuntutan 

perkembangan zaman.

 

Pemberdayaan bahasa Indonesia memiliki posisi strategis dalam 

pembangunan peradaban komunikasi bangsa Indonesia. Dengan dan melalui 

pemberdayaan bahasa Indonesia itu, peradaban komunikasi bangsa dapat 

dirancang dan diwujudkan karena bahasa merupakan representasi khidupan 

bangsa Indonesia, yang berarti juga representasi budaya dan peradaban bangsa. 

Karena itu, mengingat posisinya yang strategis tersebut, pemberdayaan bahasa 

Indonesia dalam pembangunan peradaban komunikasi bangsa Indonesia perlu 

dilakukan dengan rancangan pembangunan yang sistenatis dan programatis.

 

  Pembangunan peradaban adalah pembangunan manusia yang memiliki 

kehidupan dalam berbagai bidang. Pemberdayaan bahasa Indonesia dalam 

pembangunan peradaban komunikasi bangsa tentu perlu terfokus pada 

kehidupan yang menandai komunikasi nasional, yang secara konkret menjadi 

agenda kegiatan nasional dan/atau menjadi dokumen resmi pemerintahan. Untuk 

itu, dua prinsip digunakan sebagai parameter pemberdayaan bahasa Indonesia, 



yakni prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun sesuai dengan budaya 

Indonesia.

 
Pemberdayaan bahasa Indonesia dalam pembangunan peradaban bangsa 

mempersyaratan kompetensi manusia Indonesia. Kompetensi yang memadai 

pengguna bahasa Indonesia akan menentukan kadar ketercapaian target 

pembangunan peradaban komunikasi bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu, 

pembentukan komptensi melalui jalur Kondisi bahasa Indonesia yang sudah 

memadai sebagai alat komuniasi bangsa,    

 

  Untuk memberdayakan bahasa Indonesia dalam pembangunan peradaban 

komunikasi bangsa, sejumlah kiat dapat digunakan. Dengan tidak menutup kiat 

yang lain, kiat-kiat berikut merupakan kiat strategis: (1) pembudayaan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) pembudayaan 

penggunaan bahasa Indonesia yang percaya diri, (3) pembudayaan penggunaan 

bahasa Indonesia efektif, dan (4) pembudayaan penggunaan bahasa yang santun, 

dan (5) pembudayaan penggunaan bahasa Indonesia yang inovatif. 
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