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PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah, segala puja dan puji kami panjatkan 
kehadirat Allah Swt atas segala keberkahan sehingga 
UHAMKA Press dapat menerbitkan buku “Pemartabatan 
Bahasa Indonesia”. Buku ini disusun untuk ‘kembali’ 
mengangkat marwah bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. 
Kita ketahui bahwa pemakaian bahasa Indonesia saat ini 
sudah semakin mengkhawatirkan. Di ruang-ruang publik, 
pemakaian bahasa Indonesia setiap tahun semakin meningkat. 
Ironisnya. bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang 
diakui dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia. Walaupun 
begitu, bahasa Indonesia diperhadapkan pada kekurangan 
kosakata termasuk peristilahannya. Sehingga semakin banyak 
masyarakat kota atau pun daerah tidak menggunakan bahasa 
Indonesia.

Untuk itu, penerbit menyambut baik kehadiran buku 
ini, sebagai salah satu upaya yang bisa dipedomani sehingga 
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dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan pelajaran 
bahasa Indonesia di negara kita untuk lebih maju. Lebih 
jauh, dengan adanya buku ini dapat memperkokoh kembali 
kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang bisa digunakan 
dengan baik dan benar di dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerbit mengucapkan terima kasih, kepada banyak pihak 
yang telah membantu atau terlibat dalam menyusun buku ini 
dan mungkin tidak bisa disebutkan satu per satu. Penerbit 
menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan, baik dari 
dalam susunan bahasa maupun penulisan. Oleh karena itu, 
kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi 
kesumpurnaan untuk terbitan edisi selanjutnya. Semoga 
buku ini, dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi 
pembaca yang budiman.

Penerbit

UHAMKA Press
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke Haribaan 
Allah Subhanahu wa Ta’ala atas terselesaikannya buku yang 
berjudul Pemartabatan Bahasa Indonesia, sebagai sebuah  
akumulasi pikiran-pikiran penulis. Shalawat serta salam kita 
curahkan untuk junjungan besar kita, Nabi Muhammad 
Shallallahu’alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang pernah 
diturunkan di muka bumi, perintis peradaban yang beradab. 

Tulisan ini menarasikan tentang pemekaran kosakata, 
pelestarian, perencanaan, peningkatan keterampilan  bahasa, 
pengukuhan, dan pemantapan  bahasa Indonesia yang 
lebih diistilahkan dengan pemartabatan bahasa Indonesia. 
Pemartabatan bahasa Indonesia adalah tinggi rendahnya 
derajat bahasa dilihat dari kacamata para pemakainya.  Tinggi 
rendahnya martabat bahasa banyak ditentukan oleh luas 
sempitnya cakupan bahasa itu dalam mengemban pesan yang 
disampaikan para penuturnya.  Semakin tinggi kemampuan 
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bahasa dalam menyampaikan maksud yang ingin disampaikan 
warga masyarakat, maka semakin tinggilah martabatnya. 
Bertemali dengan pernyataan tersebut,  untuk meninggikan 
martabat bahasa Indonesia,  maka bahasa Indonesia hendaknya 
meluaskan cakupan pemakaiannya. Cakupan pemakaian yang 
luas sangat ditentukan pada kualitas  bahasa Indonesia, dalam 
hal ini kemampuan bahasa Indonesia  mengemban pesan 
yang disampaikan para penuturnya.

Bahasa lndonesia memiliki potensi yang sangat besar 
dalam pengembangan dan perkembangannya. Saat era 
reformasi digelindingkan, satu-satunya butir dalam Sumpah 
Pemuda yakni butir ketiga yang tak tersentuh oleh euforia 
reformasi. Ketaktergoyahkannya butir ketiga itu pada era 
reformasi bukanlah berarti bahwa bahasa Indonesia terus 
berjalan sesuai dengan perjalanan bangsa ini. Tak ada jaminan 
bahwa bahasa Indonesia, dapat bertahan lama, bila tidak 
direncanakan dan dimantapkan keberadaannya di negeri 
tercinta ini.

Tulisan ini terbagi atas beberapa bagian yakni Kosakata 
bahasa Indonesia masa kini dan mendatang, Bahasa Indonesia 
sebagai penghela ilmu pengetahuan dan pembelajaran berbasis 
teks, Keberterimaan istilah bahasa Indonesia di era kesejagatan, 
Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan 
wahana iptek, Giatkan daya baca sebagai bagian dari literasi 
dalam mengangkat keterpurukan peringkat membaca, Literasi 
digital dalam pengembangan kompetensi era disrupsi.

Tentu buah pikiran penulis yang dituangkan dalam buku 
ini sangat diwarnai oleh pengalaman dan pengetahuan yang 
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sangat terbatas dan masih minim dari penulis yang tentunya 
dibutuhkan masukan dari para pembaca dalam memahami 
buku ini dan ikut serta dalam melestarikan bahasa Indonesia.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Makassar, Juli 2020 

Penulis 
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PROLOG

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh dan Salam 
Sejahtera,

Syukur kehadirat Allah SWT kerana atas limpah kurnia-
Nya, buku yang bertajuk “Pemartabatan Bahasa Indonesia” 
ini  dapat diterbitkan. Sekalung tahniah dan syabas kepada 
Bapak Dr H. Andi Sukri Syamsuri yang dapat menghasilkan 
buku ini. Penulis telah membawa hujah, maklumat dan data 
ilmiah melalui persembahan dan gaya bahasa yang cukup 
mudah difahami serta menarik untuk dibaca. Usaha ini secara 
tidak langsung dapat memperkaya khazanah keilmuan yang  
akan menjadi rujukan sepanjang zaman.

Bab pertama buku ini bertajuk “Kosakata Bahasa 
Indonesia Masa Kini dan Mendatang”. Bahasa Indonesia 
adalah bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan 
pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia. 
Walaupun begitu, bahasa Indonesia diperhadapkan pada 
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kekurangan kosakata termasuk peristilahannya. Jadi, semakin 
tinggi kemampuan bahasa itu dalam menyampaikan maksud 
yang ingin disampaikan warga masyarakat bahasanya, semakin 
tinggilah martabatnya, maka bahasa Indonesia harus  mampu 
meluaskan cakupan pemakaiannya berdasarkan situasi 
kebahasaan yang aktual sehingga menghasilkan kosakata 
bahasa Indonesia yang dapat menjalankan fungsinya dengan 
baik. 

Seterusnya dalam Bab II bertajuk “Bahasa Indonesia 
sebagai Penghela Ilmu Pengetahuan dan Pembelajaran 
Berbasis Teks”, penulis menekankan bahawa Bahasa Indonesia 
digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia, 
sebagai sarana penunjukkan jatidiri, serta menjadi alat 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh 
kerana itu, bahasa Indonesia perlu dimantapkan keberadaan 
kemapanannya. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi 
memiliki peranan yang penting dalam interaksi manusia 
untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan dan 
pengalaman kepada orang lain.  Kurikulum 2013 memberikan 
perubahan mendasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia.  

Bab III ialah “Keberterimaan Istilah Bahasa Indonesia di 
Era Kesejagatan”. Pasal 36 Bab XV Undang-Undang Dasar 
1945 dan Ikrar Sumpah Pemuda mengakui penggunaan 
bahasa Indonesia di  Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Khazanah bahasa Indonesia harus diperkayakan khususnya 
peristilahannya sehingga apa yang diserap dari lingkungan 
yang luas dan multidimensi, juga dapat diteruskan ke seluruh 
masyarakat Indonesia. Proses ini tidak akan ada hentinya, oleh 
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sebab itu, proses pemerkayaan yang dialami bahasa lndonesia 
akan berlangsung terus-menerus. Peranan teknologi informasi 
dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peristilahan 
bahasa Indonesia, terutama dalam upaya pencendekiaan 
bahasa Indonesia supaya istilah-istilah yang termuat dalam 
bank data peristilahan mudah diterima dalam kalangan 
masyarakat.

“Bahasa Indonesia sebagai Penghela Ilmu Pengetahuan 
dan Wahana Iptek” dibincangkan dalam Bab IV. Negara 
Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat juga ingin memiliki 
sumber daya manusia dan sumber daya Iptek berkualitas 
sebagaimana dengan negara-negara maju. Untuk mewujudkan 
hal itu, salah satu variabel pendukung adalah alat komunikasi 
berupa kemapanan dan kemantapan bahasa. Bahasa Indonesia 
patut diletakkan sebagai bahasa yang mampu menjadi penarik 
“penghela” ilmu pengetahuan dan menjadi wahana Iptek. 
Salah satu bentuk penarik ialah pembentukan istilah sebagai  
usaha mencipta atau menggubah kata baru, terutama untuk 
menyampaikan ilmu pengetahuan khusus dalam suatu 
bidang ilmu atau profesional. Bahasa Indonesia juga perlu 
diberi kesempatan membuka diri mengguna dan menerima 
istilah bahasa lain. Oleh itu, pemerintah atau pusat bahasa, 
serta instansi yang terkait didalammya boleh menggunakan 
fasilitas teknologi informasi sebagai media penyebarluasan 
peristilahan/kosakata, tempat mengefektifkan pencarian 
makna atau pembelajaran/pemakaian kosakata BI, serta 
membangun jaringan komunikasi antara perancang korpus 
bahasa dan masayarakat pemakai bahasa.
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Tajuk yang amat menarik ialah Bab V bertajuk “Giatkan  
Daya Baca sebagai bagian dari Literasi dalam mengangkat 
keterpurukan Peringkat Membaca”. Dalam mewujudkan 
Sumber Daya Manusia yang berkualiti di abad ke-21, 
memerlukan (a) keterampilan belajar dan berinovasi, (b) 
keterampilan literasi digital, serta (c) keterampilan hidup dan 
berkarier. Kegiatan membaca yang diharapkan adalah gerakan 
membaca yang kegiatannya didukung bersama (berjamaah) 
oleh  pemerintah pusat mahupun daerah, orang tua siswa 
(sebutan untuk murid dan siswa), masyarakat, guru, kepala 
sekolah, pengawas, dan seluruh komponen yang terkait. 
Peraturan Menteri tentang kegiatan membaca yakni Permen 
No. 23 Tahun 2015 adalahtentang kegiatan membaca 15 
menit. Namun, tentangan yang dihadapi adalah  masyarakat 
yang mampu membaca, namun tidak mahu membaca atau 
fenomena aliterasi dan ketersediaan buku di seluruh Indonesia 
yang belum memadai.

Buku ini menyimpulkan dalam Bab VI bertajuk “Literasi 
Digital dalam Pengembangan Kompetensi Era Disrupsi” 
bahawa pada era ini, perubahan mendasar dan sangat 
cepat, serta menuntut semua untuk beriringan atmosfer 
ini dengan melakukan perubahan mendasar. Perubahan 
itu berupa perubahan di bidang teknologi yang menelusuri 
seluruh dimensi kehidupan manusia termasuk tatanan 
dunia pendidikan. Abad ke-21 meletakkan kemampuan 
berkomunikasi dan berkolaborasi merupakan keterampilan 
yang harus dikembangkan. Seorang guru atau pendidik 
dituntut mampu mengubah mindset peserta didik. 
Pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 
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kemampuan memadai agar mampu beradaptasi dengan 
tuntutan perubahan zaman dan mampu berkompetitif. Guru 
juga perlu memberikan materi atau bahan ajar yang mutakhir 
sesuai dengan perkembangan zaman digital.

Buku ini telah digarap dengan baik secara ilmiah dan 
dapat memberi maklumat yang berguna kepada masyarakat. 
Buku ini sangat sesuai dibaca dan dapat dijadikan rujukan 
pada bila-bila masa oleh khalayak umum, para ilmuan, para 
akademik dan para mahasiswa Institusi Pendidikan Tinggi 
yang ingin mengetahui tentang PEMARTABATAN BAHASA 
INDONESIA. Semoga usaha murni menerbitkan buku ini 
akan menjadi penyemarak dan perintis kepada usaha-usaha 
penerbitan dengan kepelbagaian topik pada masa akan 
datang. Rakaman penghargaan dan jutaan Tahniah yang 
tidak terhingga kepada semua pihak yang telah menerbitkan 
buku ini.

Sekian, terima kasih.

PROFESSOR MADYA DR H. ZAINUDIN BIN 

H. HASSAN

Sekolah Pendidikan
Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan,

Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Skudai, Johor, Malaysia



6



7

BAB I

KOSAKATA BAHASA INDONESIA 
MASA KINI DAN MENDATANG

Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politiknya 
seiring  dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam 
merebut kemerdekaannya sehingga meletakkan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia 
sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan 
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 
fungsi ini, bahasa Indonesia diperhadapkan pada kekurangan 
kosakata termasuk peristilahannya. Dendy Sugono (2003:317) 
mengatakan berbagai konsep ilmu dan teknologi dari luar 
yang menggunakan bahasa asing belum seluruhnya dapat 
dengan cepat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pada bukunya yang berjudul “Teks dalam Pembelajaran 
Bahasa Indonesia : Kurikulum 2013” Mahsun, (2014) 
menguraikan bahwa bahasa telah menjadi satu satunya modal 
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dasar manusia untuk diakui eksistensinya sebagai makhluk 
Tuhan yang mampu mengemban amanah kekhalifaan di 
muka bumi. Melalui kepemilikan terhadap bahasa itulah, 
para malaikat mau mengakui keberadaan manusia melalui 
kepatuhannya pada perintah Sang Pencipta untuk “sujud” 
kepada Adam.  Tatkala Adam menunjukkan kemampuannya 
untuk menyebutkan nama nama benda yang dipertanyakan 
Sang Pencipta kepadanya. Bahasa mampu menjadi penanda 
keberadaan manusia.  Selain sebagai sarana komunikasi yang 
tidak hanya dapat mengomunikasikan segala pengetahuan 
manusia tentang sesuatu yang ada sama sekali di dunia ini; 
bahasa juga menjadi sarana untuk bekerja sama dan menjadi 
sesama, dan menjadi sarana berpikir dan pembentuk pikiran 
komunitasnya.

Berdasarkan pendapat Mahsun, dapat ditegaskan bahwa 
bahasa adalah penanda eksistensi manusia  yang menjadi 
ciri pembeda makhluk lain; bahasa merupakan media sosial 
untuk kepentingan  personal dan komunitas sesama; bahasa 
sebagai sarana berpikir dan pembentuk pikiran komunitas. 
Dengan demikian, bahasa menjadi pondasi atau dasar pijak 
keberlangsungan hidup manusia.

Buku tentang Language in Danger (Dalby, 2002) 
memperkirakan bahwa dalam abad ini (ke-21) separuh dari 
kurang lebih 6.000 bahasa di dunia dewasa ini terancam 
akan punah. Hal ini berarti bahwa dalam setiap minggu 
akan punah satu bahasa. 

Kepunahan suatu bahasa memang kadang kadang tidak 
dapat dielakkan. Namun dapat dicegah karena bahasa itu 
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tidak sepatutnya harus dibiarkan mati, bahasa itu adalah 
milik manusia yang sangat berharga.

Sumarsono (2002) dalam Kloss (2002: 286) menguraikan 
bahwa kepunahan bahasa memiliki 3 bentuk yakni (1) 
kepunahan bahasa tanpa pergeseran bahasa, (2) kepunahan 
bahasa karena pergeseran bahasa, (3) Kepunahan bahasa 
nominal melalui metamorphosis (misalnya suatu bahasa 
turun derajat menjadi berstatus dialek ketika guyup  tuturnya 
tidak lagi menulis dalam bahasa itu dan mulai memakai 
bahasa lain). Bertemali dengan cuplikan di atas,  penegasan 
untuk mempertahankan bahasa menjadi harga mati dalam 
kehidupan pribadi dan sosial masyarakat. Pemertahanan 
bahasa adalah kunci utama dalam menghindari kepunahan 
bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

A. PEMARTABATAN BAHASA DAN KOSAKATA BAHASA 
INDONESIA MASA KINI
Rahardi (2006:5) menguraikan makna martabat bahasa 

adalah tinggi rendahnya derajat bahasa dilihat dari kacamata 
para pemakainya. Untuk bahasa Indonesia, para pemakaian 
bahasa itu bisa bermacam macam, yakni (1) anggota masyarakat 
bahasa Indonesia, dan (2) orang asing yang lazim berbicara 
dengan bahasa Indonesia. Lebih lanjut Rahardi menyebutnya 
martabat bahasa Indonesia itu sesungguhnya menunjuk pada 
banyak sedikitnya penghargaan yang diberikan kepada bahasa 
Indonesia oleh para penggunanya. 

Tinggi rendahnya martabat bahasa banyak ditentukan 
oleh luas sempitnya cakupan bahasa itu dalam mengemban 
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pesan yang disampaikan para penuturnya. Jadi, semakin tinggi 
kemampuan bahasa itu dalam menyampaikan maksud yang 
ingin disampaikan warga masyarakat bahasanya, semakin 
tinggilah martabatnya. Bertemali dengan pernyataan tersebut,  
untuk meninggikan martabat bahasa Indonesia,  maka 
bahasa Indonesia itu harus  mampu meluaskan cakupan 
pemakaiannya. Cakupan pemakaian yang luas sangat 
ditentukan oleh kualitas  bahasa Indonesia, dalam hal ini 
kemampuan bahasa Indonesia  mengemban pesan yang 
disampaikan para penuturnya.

Kualitas bahasa Indonesia dapat terwujud dengan 
maksimal tentu sangat diwarnai  oleh salah satu variabelnya 
adalah  kosakata.  Kosakata bahasa Indonesia diharapkan 
mampu melambangkan konsep dan gagasan kehidupan 
sehingga  membentuk pernyataan yang tepat. 

Dewasa ini, kosakata bahasa Indonesia dianggap tidak 
mempunyai perangkat yang cukup, yang secara cermat dapat 
merinci perbedaan konsep (Moeliono, 1985:158). Bidang 
jurnalistik, bahwa bahasa jurnalistik Indonesia telah dibanjiri 
kata-kata impor dari bahasa asing. Hal ini disebabkan tidak 
semata mata diakibatkan oleh kesalahan wartawan saja, tetapi  
oleh banyak istilah baru yang belum dijumpai padanan 
yang tepat atau mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia 
(Sugono,2003:86). Setelah memperhatikan kondisi kosakata 
bahasa yang telah tertantang oleh kehadiran dan percepatan 
perkembangan kehidupan, maka perlu pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia khususnya pengembangan 
kosakata guna mengemban peran sebagai media penyampai 
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pesan atau media  komunikasi dan media berkolaborasi.Lauder 
(2001:188) menyatakan bahwa kosakata merupakan cerminan 
dari konsep tatanan hidup masyarakat pemakainya,kosakata 
cenderung berubah mengikuti derap perubahan yang muncul 
pada tatanan kehidupan masyarakat pemakainya.  

Abad ke-21 meletakkan kemampuan berkomunikasi 
dan berkolaborasi merupakan keterampilan yang harus 
dikembangkan. Trilling & Fadel dalam Abidin (2014:9) 
menjelaskan bahwa kemampuan berkomunikasi dan 
berkolaborasi merupakan salah satu kemampuan yang 
berkaitan dengan   keterampilan utama abad ke-21 yakni  
keterampilan belajar dan berinovasi. Berdasarkan hal yang 
dikemukakan di atas, upaya pengembangan kosakata sangat 
perlu dilaksanakan sebagai bagian dari pemartabatan bahasa 
Indonesia

Pengembangan kosakata bahasa Indonesia merupakan 
proses penciptaan kosakata berupa penggalian, penyerapan, 
peminjaman, dan pemajemukan  kata  dengan tujuan untuk 
menjadi media yang dapat mewujudkan fungsi sebagai alat 
komunikasi, alat penyampaian ide, alat berpikir, dan alat 
penyatupaduan penutur bahasa Indonesia. 

 Penciptaan kosakata pada hakikat sebagai bentuk 
kehadiran kosakata dalam menduduki salah satu posisi dari 
ketiga posisi berikut ini yakni (1) mengisi kekosongan; (2) 
menambah variasi kesinoniman, atau (3) menyulih kosakata 
lain.
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1.  Mengisi Kekosongan

Mengisi kekosongan dimaksudkan sebagai bentuk 
kehadiran kosakata yang sifatnya mengisi ketiadaan kosakata 
bahasa Indonesia. Kosakata  yang terseleksi pada posisi 
ini merupakan kosakata yang telah memenuhi kriteria 
keberterimaan dalam bahasa Indonesia. Adapun kosakata 
yang dimaksudkan dapat dilihat pada cuplikan berikut ini.

Cuplikan tulisan bidang politik yang berjudul Menuju 
Masa Mengambang Jilid Dua? Majalah Suara Muhammadiyah 
yakni: Reformasi yang dulu gegap gempita dan disambut 
penuh gairah karena menjanjikan perubahan politik yang 
signifikan kini kian menjadi samar-samar dan gemanya hilang. 
Yang justru terjadi adalah pengulangan sejarah yang terlalu 
cepat. Para politisi sipil lengkap bersama partainya tengah 
ramai-ramai mempermalukan dirinya atau dipermalukan 
terus menerus karena prilakunya yang jauh dari harapan 
masyarakat. Proses pembusukan lembaga politik pelan-pelan 
berlangsung, mengingat kondisi pada saat akan terjadinya 
Dekrit Presiden tahun 1959, di mana demokrasi parlementer 
wakru itu tengah mempermalukan dirinya…perilaku para 
politisi yang korup sehingga demokrasi terpimpin layak 
dikibarkan. (SM. NO. 09 Th Ke-90, 2005:14).

Kosakata politik yang ditemukan pada cuplikan di  atas 
yakni reformasi, politik, signifikan, politisi sipil, demokrasi, 
parlemen, politisi korup, dekrit, dan demokrasi terpimpin. 
Kosakata di atas ini merupakan serapan dari istilah asing serta 
bentuk penerjemahan dari bahasa asalnya. Kosakata politik 
ini, termasuk mengisi kekosongan. Istilah ini hadir  karena 



13

tidak emiliki padanan dalam Bahasa Indonesia.  

Dalam Konteks bidang politik Indonesia era runtuhnya 
Orde Baru,  istilah baru banyak yang tercipta.  Kehadiran 
istilah tersebut sebagai kebutuhanpemakai bahasa daam 
pencerminan realitas masyarakat dewasa ini.  Haliday dan 
Hasan (1994:13) memperkenalkan istilah teks dalam konsep 
bahasa sebagai “semiotic social” teks merupakan bahasa yang 
sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi. 

Santoso (2003:17) menggariskan bahwa teks bisa hanya 
berupa satu kata, satu kelompok kata, yang terpenting bahwa 
unit bahasa itu berada dalam konteks dan membawakan suatu 
fungsi sosial tertentu. Jadi teks adalah kata/istilah/ bahasa yang 
sedang melaksanakan tugas untuk mengekspresikan fungsi 
atau makna sosial dalam konteks situasi dan konteks kultural.

2.  Menambah Variasi Kesinoniman

Bagian ini adalah menambah variasi kesinoniman, yang 
dimaksudkan bahwa kosakata yang hadir sesungguhnya 
hanya menambah perbendaharaan/sinonim dari kosakata  
yang sudah ada dalam bahasa Indonesia.

Dalam pandangan Fairclough (1989:116) disebutkan 
kehadiran kata-kata tertentu dalam hubungannya dengan 
relasi maknanya sering memiliki signifikansi ideologis. Makna 
yang sering memiliki signifikasi ideologis meliputi sinonim. 
Menurut Richard, Platt dan Platt (1992: 368) sinonim 
adalah sebuah kata yang memiliki makna yang sama atau 
hampir sama dengan kata yang lainnya. Secara luas kriteria 
kesinoniman: (1) sinonim berkaitan dengan istilah dengan 
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acuan ekstralinguistik yang sama; (2) sinonim berkaitan 
dengan istilah-istilah yang mengandung makna yang sama; 
(3) sinonim berkaitan dengan istilah-istilah yang dapat 
disubtitusi dalam konteks yang sama. Istilah yang terjaring 
dalam jalur menambah variasi kesinoniman disebabkan 
oleh; (1) keinginan memperjelas makna atau gagasan yang 
ingin disampaikan; (2) ada maksud tertentu yang tidak 
semua orang harus mengetahuinya; (3) sebuah kekhasan 
institusi dan perseorangan; dan (4) penghalusan. Istilah yang 
muncul karena keinginan memperjelas gagasan yang ingin 
disampaikan dapat dilihat contoh berikut.

•	 lentur diperjelas dengan istilah fleksibel artinya tidak kaku

•	 mendengarkan diperjelas dengan istilah menyimak  artinya 
dimengerti dan dipahami isinya.

•	 penyambung aliran diperjelas dengan istilah konduktor  
artinya penghantar listrik.

•	 pengosongan diperjelas dengan evakuasi artinya membantu 
untuk dikosongkan.

Kosakata yang muncul karena maksud tertentu dalam 
arti, tidak ingin diketahui oleh khalayak misalnya;

Bajumu terlalu transparan (menggantikan kata tembus 
pandang)

Namun dalam era sekarang, pada bidang ini tidak terlalu 
produktif karena dipengaruhi oleh sikap euphoria atau 
kegembiraan yang meluap-luap akibat reformasi.

Kosakata yang lahir sebagai sebuah khas atau ciri sebuah 
institusi, waktu, atau orang per orang. Jadi, kosakata itu 
merupakan kekhasan bagi institusi atau orang per orang.



15

Misalnya;

• nuansa pagi sinonim berita pagi ciri dari RCTI

• liputan 6 pagi  sinonim berita pagi ciri dari SCTV

• di-do sinonim dikeluarkan ciri lembaga akademik 

(RCTI)

Istilah yang lahir sebagai bentuk pengahalusan dari 

kata yang lain. Misalnya;

• pemisahan atau pengucilan dari kelompoknya menjadi 

diisolasi 

• perbaikan/penataan ulang menjadi restrukturisasi 

• terlepas menjadi disintegrasi 

• dicampuri menjadi diintervensi 

• diubah/ditata ulang menjadi diamandemen 

3.  Menyulih Kosakata Lain

Menyulih atau bentuk sulih dapat diartikan sebagai 
unsur yang mengganti bentuk lain  (Ensiklopedia Kebahasaan 
Indonesia, 2013 : 188). Dalam kosakata, gejala penyulihan 
kata bahasa Indonesia sering terjadi. Khusus kepada 
penggantian posisi kosakata yang telah lama atau yang tidak 
berterima oleh kosakata atau istilah baru. Hal ini merupakan 
ciri kedinamisan bahasa.

Salah satu ciri kedinamisan bahasa dapat diukur melalui 
kehadiran atau perkembangan kosakata. Kosakata yang 
muncul kadang-kadang mengganti atau menyulih  kata 
lain. Dalam bahasa Indonesdia, gejala ini juga telah didapati 
khususnya pada konteks-konteks tertentu.
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Istilah yang telah mengalami penyulihan misalnya.

•	 lembaga pemasyarakatan  menyulih kata bui

•	 taman makam pahlawan menyulih taman bahagia.

•	 invasi  menyulih kata pendudukan.

Kosakata  lembaga pemasyarakatan merupakan pengganti 
kata bui. Kedua kata  ini secara semantik sama, akan 
tetapi nilai eufumisme (ungkapan halus yang digunakan 
sebagai kata pengganti ungapan-ungkapan yang terkesan 
kasar) lebih menonjol serta nuansa pemaknaan simbol 
pembinaan melahirkan proses penyulihan pada kata bui di 
tangan penuturnya. Dewasa ini lembaga pemasyarakatan 
mengarah kepada pembinaan atau bimbingan, baik segi 
keterampilan maupun mental. Sedangkan kata bui terkait 
dengan pemahaman pemberian ganjaran yang berlebih-
lebihan, kekerasan, dan pemberlakuan hukum rimba.

Memperhatikan proses kebahasaan ini, sebuah istilah 
lebih mudah berterima jika bersinergi dengan budaya 
masyarakat masa itu, atau bersinergi dengan pusaran 
peradaban masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada istilah berikut ini. Misalnya, 

•	 tafakur menyulih kata bersemedi

•	 malam tahlilan  menyulih kata malam mendoakan orang 
meninggal

Memperhatikan kosakata yang lahir, baik sebagai 
pengganti kekosongan, menambah variasi sinonim, 
maupun menyulih kata lain memiliki implikasi terhadap  
masyarakat maupun  bahasa itu sendiri.  Implikasi negatif 
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yang dimaksudkan adalah: (1) kebebasan mutlak dalam 
menghadirkan kosakata  tanpa memperhatikan etika dan 
politik bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peran norma atau 
polisi kebahasaan harus diperkukuh berupa penegasan oleh 
pihak yang berkompoten. Bila hal ini tidak diperhatikan, 
maka dapat merusak sistem dan gramatika kebahasaan.(2) 
pengaburan makna bagi pembaca awam yang disebabkan 
oleh kosakata itu belum terekam dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia atau Kamus Istilah Bahasa Indonesia. 

Inilah tantangan berat yang dihadapi oleh pembaca awam 
apabila menjumpai istilah baru belum dipahami maknanya. 
Oleh karena itu, hendaknya sosialisasi kamus atau bank 
istilah harus diseriusi oleh pihak pemerintah atau institusi 
yang berwewenang. Adapun implikasi positifnya berupa 
(1) membawa konsep baru pada budaya dan masyarakat 
Indonesia (2) mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa 
yang mampu sejajar dengan bahasa lain yang telah modern, 
(3) memperkaya khazanah kosakata bahasa Indonesia.

B. KOSAKATA BAHASA INDONESIA DALAM TATANAN 
KEHIDUPAN YANG DINAMIS
Kosakata  bahasa Indonesia dewasa ini merupakan cermin 

dari konsep tatanan hidup masyarakat pemakainya. Dengan 
demikian, kosakata itu cenderung berubah mengikuti derap 
perubahan yang muncul pada tatanan kehidupan masyarakat 
pemakainya.

Kosakata bahasa Indonesia yang dikenal sekarang sudah 
tentu menunjukkan adanya perbedaan dari kosakata bahasa 
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Indonesia pada setengah abad yang lalu. Perbedaan tersebut 
muncul karena adanya perbedaan tatanan hidup yang dinamis. 
Untuk mengikuti derap langkah perubahan masyarakat 
penduduknya, dasar dan arah kebijakan pengembangan 
kosakata bahasa Indonesia harus berdasarkan situasi kebahasaan 
yang aktual sehingga menghasilkan kosakata bahasa Indonesia 
yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dasar dan 
arah kebijakan pengembangan kosakata bahasa Indonesia 
dewasa ini mengarahkan kepada keberterimaan  kosakata 
bahasa Indonesia di tengah masyarakat. 

B. FAKTOR PENDUKUNG KOSAKATA BAHASA INDONESIA 
Dalam bagian ini akan diuraikan hal-hal terkait:

 
1. Kosakata Mampu Menggambarkan tentang Realitas

Berdasarkan semiotic social Halliday, dapat dinyatakan 
bahwa kosakata itu harus mampu menggambarkan realitas 
kehidupan. Kosakata itu mampu merekam dan membawa 
gambaran tentang kehidupan pada zaman itu. Kosakata yang 
mampu merekam realitas kehidupan, tentu sangat berguna 
bagi masyarakat bahasa yang akan menuturkan tentang 
realitas kehidupan itu. Masyarakat bahasa akan manggunakan 
kosakata itu dalam membicarakan atau menyampaikan 
informasi mengenai realitas kehidupan itu.

Sebagai masyarakat Indonesia yang sedang mengalami 
perubahan, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-
lain, dapat dilihat kemunculan kosakata baru yang merebak. 
Kosakata tersebut merekam dan membawa makna atau arti 
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tentang kondisi mesyarakat Indonesia saat ini.

Indonesia, setelah dilanda krisis ekonomi, muncul 
beberapa kosakata politik yang mencerminkan kondisi sosial 
politik pada waktu itu. Menjelang dan setelah turunnya 
Soeharto menjadi presiden, kosakata politik kunci yang 
berkembang di dalam wacana politik nasional adalah reformasi, 
koalisi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bidang ekonomi 
misalnya, memunculkan istilah krismon (krisis moneter), 
sembako (Sembilan bahan pokok), likuidasi, rekapitulasi, dan 
banyak istilah lain.

Pergantian dari Soeharto ke Habibie yang diangap 
kondisi sosial politik kontroversial memunculkan kosakata 
politik legitimasi, konstitusional, inkonstitusional. Istilah 
ini berkembang  karena sebagian masyarakat menganggap 
B.J. Habibie bagian dari Orde Baru dan tidak mendapat 
legitimasi dari masyarakat. Masyarakat yang setuju terhadap 
B.J. Habibie menganggap bahwa pergantian presiden itu 
konstitusional  dan mesyarakat tidak setuju menganggap 
inskonstitusional.

Demikian pun kosakata yang lain seperti  provokator yang 
muncul saat unjuk rasa  penetapan Mahkamah Konstitusi 
tentang Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-JK (Jusuf 
Kalla), dan masih banyak kosakata lain  yang berkembang.

Dengan demikian, kosakata yang berkembang, baik 
langsung maupun tidak langsung mengungkapkan kondisi 
(realitas) pada saat kosakata itu digunakan. Oleh karena itu, 
untuk menjadikan kosakata itu berkembang, maka harus 
mampu mengungkapkan realitas saat itu.
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2. Kosakata Bahasa Indonesia Harus Berada dalam Pusaran 
Peradaban 

Keunggulan yang dimiliki bahasa Inggris dewasa ini adalah 
bahasa tersebut memiliki nilai jual yang tinggi/berprestise. 
Bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa yang menjanjikan 
bagi penuturnya. Ketika penutur mampu menggunakan 
bahasa Inggris sangat diyakini bahwa penutur itu tentu 
memiliki jaminan hidup yang menjanjikan.

Peradaban teknologi telah terekam dalam kosakata 
bahasa Inggris sehingga tatkala orang ingin belajar tentang 
teknologi tentu harus belajar bahasa Inggris. Hal ini terjadi 
karena pusaran kemajuan peradaban, baik bidang teknik 
maupun kemajuan bahasa Inggris menjadi ragam bahasa 
yang dominan dalam pusaran itu. Ferguson dan Dill (1979) 
dalam hipotesisnya satu diantaranya menyebutkan bahasa 
yang dominan di pusat pembangunan cenderung menjadi 
bahasa resmi yang dominan untuk komunikasi pada taraf 
nasional. Bahkan lebih jauh dikatakan bahwa makin banyak 
penutur bahasa itu secara mandiri melakukan kegiatan 
itu, makin cepat bahasa pembangunan itu akan mendesak 
kedudukan bahasa asing yang sebelumnya dipakai. Pernyataan 
itu dapat ditafsirkan bahwa bahasa yang berprestise, bila para 
penuturnya mampu menjalankan atau memegang peranan/
kunci dalam peradaban manusia dewasa ini.

Oleh karena itu, pilihan yang harus dilakukan untuk 
menciptakan bahasa Indonesia dan kosakata bahasa Indonesia 
berprestise adalah (1) para penutur bahasa Indonesiaa 
hendaknya memiliki kualitas sumber daya yang tinggi, 
menjadi pemegang kunci peradaban, baik teknologi, seni, 
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ekonomi, dan lain-lain. Artinya, bila ingin dijadikan kosakata 
bahasa Indonesia berprestise “bernilai jual” ia harus berada 
pada pusaran perdaban teknologi yang tinggi.

Selanjutnya, pilihan (2) adalah kosakata bahasa 
Indonesia harus dimodernkan dengan banyak mengambil/
menyerap istilah-istilah asing yang mampu merekam dan 
menerjemahkan peradaban teknologi, budaya, agama, dan 
seni yang tinggi kepada para penuturnya. Dengan demikian, 
istilah itu akan memiliki nilai jual yang tinggi.

3. Kosakata itu Bersumber dari Figur Terkenal

Belajar dari perjalanan sejarah  bahasa Indonesia, 
dapat dilihat progresif atau kemajuan secara kualitatif dan 
kuantitatif kosakata bahasa Indonesia. Kosakata bahasa 
Indonesia sesungguhnya tidak tercipta begitu saja, melainkan 
ada komponen lain yang terkait. Bila dicermati peristilahan 
dewasa ini, telah banyak kosakata yang tercipta/terbentuk 
namun kadang-kadang kosakata  itu mudah bertahan  di 
tengah masyarakat, adapula yang sukar bertahan di tengah 
masyarakat.

Contoh :

o Penggunaan kata tameng, sekalipun istilah ini dianggap 
lebih efektif namun keberadaannya masih kurang 
berterima, justru proteksi lebih mudah berterima di 
tengah masyarakat.

Contoh lain : 

•	 Amandemen yaitu perubahan undang-ungang yang 
dibicarakan oleh Dewan perwakilan Rakyat



22

•	 Deportasi yaitu pengasingan/pengusiran seseorang ke luar 
negeri sebagai hukuman

•	 Diskriminasi yaitu perbedaan perlakuan terhadap sesama 
warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, 
ekonomi, agama dan sebagainya)

•	 Ekspansi yaitu perluasan wilayah suatu negara dengan 
menduduki (sebagian atau seluruhnya) wilayah negara 
lain

•	 Evakuasi yaitu pengungsian atau pemindahan penduduk 
dari daerah-daerah yang berbahaya, misalnya bahaya 
perang, bahaya banjir, meletusnya gunung api, ke daerah 
yang aman

•	 Global yaitu secara umum dan keseluruhan

•	 Implementasi yaitu pelaksanaan dan penerapan

•	 Koalisi yaitu kerja sama antara beberapa partai untuk 
memperoleh kelebihan suara dalam parlemen

Gejala seperti itu tentu tidak mudah ditebak secara 
pasti, namun dapat diramalkan bahwa kosakata ini mudah 
berterima karena dituturkan atau bersumber dari penutur yang 
berkompotensi (figure terkenal). Figur yang dimaksudkan 
seperti 

1. Pejabat Negara

2. Ilmuwan 

3. Tokoh agama

4. Politisi/negarawan

5. Sastrawan 
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Kecenderungan masyarakat bahasa Indonesia dewasa 
ini adalah mencontoh kosakata yang dikemukakan oleh 
figur yang berkompotensi. Figur yang dimaksudkan adalah 
cendekiawan, agamawan, penulis besar, politisi, dan lain-lain. 
Jadi, penutur bahasa Indonesia lebih banyak mencontoh 
melalui audio visual (pandang, dengar televisi), radio, koran, 
dan sebagainya. Terhadap ucapan-ucapan yang disampaikan 
oleh figur-figur tersebut, gejala ini terjadi karena :

1) Figur atau tokoh Indonesia dewasa ini tentu memiliki 
pengetahuan luas yang setiap saat bergelut dengan dunia 
internasional yang terkait dengan kosakata asing (Inggris, 
Arab, dan sebagainya). Konsekuensi logisnya adalah ketika 
mengungkapkan gagasan-gagasannya tentu sering terjadi 
alih kode atau campur kode dalam berbicara sehingga 
kosakata yang tercipta lebih cenderung kepada bahasa-
bahasa asing, lalu dengan mudah dicontohi di kalangan 
masyarakat.

2) Figur atau tokoh itu tidak hanya tahu menggunakan 
kosakata, tetapi juga mampu menciptakan kosakata 
(mengeksploitasi kosakata) guna kepentingan tertentu. 
Dapat dilihat panggunaan kata reformasi sebagai bentuk 
kata yang mudah dapat berterima di tengah masyarakat. 
Sesungguhnya kata-kata ini tercipta untuk kepentingan 
menumbangkan pemerintahan orde baru. Contoh 
kosakata yang lain, koalisi merah putih, kandidat presiden, 
supremasi hukum, merger, dan lain-lain. Kenyataan 
menunjukkan bahwa istilah-istilah ini mudah berterima 
di tengah masyarakat karena melihat dari figur yang 
mengucapkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 
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kosakata yang mudah berterima di kalangan masyarakat, 
bila diucapkan oleh figur yang berkompeten.

4.	 Kosakata	Tersebarluaskan	Melalui	Multimedia

Media massa pada umumnya, termasuk eletronik dan surat 
kabar, banyak mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. 
Kualitas kebudayaan masyarakat dapat ditingkatkan atau 
sebaliknya dapat dirusak oleh media. Demikian halnya dengan 
bahasa, kualitas keberterimaan kosakata bahasa Indonesia di 
tengah masyarakat ditentukan pula oleh media. Media banyak 
bersentuhan masyarakat. Alwasilah (1997 : 72) menyebut, 65 
% dari penduduk Indonesia ini merupakan generasi muda 
dan mereka dibesarkan oleh TV dan 66% dari anak-anak 
usia 10 tahun lebih banyak nonton TV sedangkan 22,5% 
membaca koran.

Media massa memiliki 3 fungsi yakni memberi informasi, 
mendidik, dan memberi hiburan. Selain itu, Effendi dan 
Onang (1992) menambahkan fungsi media massa adalah 
mempengaruhi, membimbing, dan fungsi mengeritik. 
Mencermati fungsi media massa, dapat dikatakan bahwa media 
massa itu memiliki kekuatan/peran yang luar biasa terhadap 
suatu masyarakat. Oleh karena itu, media massa harus selalu 
mengawal informasi yang patut dikomunikasikan dan mana 
yang tidak patut. Kebutuhan manusia terhadap informasi 
semakin banyak disebabkan oleh tuntutan kehidupan sesuai 
dengan bidang masing-masing. Tanpa informasi, manusia 
akan mengalami kebutuhan dalam menjalani hidup dan 
kehidupannya.
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Media massa selaku lembaga penyebar informasi akan 
selalu memperbanyak informasinya untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang menjadi konsumennya.

Rahmat (1994) menyatakan bahwa media massa mampu 
memberikan efek bagi komunikasi yakni efek kognitif, afektif, 
dan behavioral. Efek kognitif menyangkut media massa yang 
dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca atau 
pendengarnya. Termasuk pengetahuan kebahasaan. Efek 
afektif menyangkut perubahan sikap dan perasaan. Sedangkan 
efek behavioral menyangkut perubahan perilaku dari pembaca 
dan penonton yang sifatnya memberikan respons kegiatan 
atas apa yang disampaikan oleh media massa. 

5. Menggalakkan Perkamusan 

Kamus merupakan kitab yang berisi kandungan (entri 
dan keterangan) arti kata-kata (Purwadarminta: 1976). 
Dengan demikian, kamus sesungguhnya berisi kandungan 
dan keterangan yang diperlukan oleh penggunanya. Tiadalah 
arti kamus jika mampu memenuhi keperluan penggunanya. 
Jadi, fungsi terpenting dalam penggunaan kamus adalah 
tempat pencarian makna kata.

Barnhart (1967) pernah meneliti tentang penggunaan 
kamus di Amerika Serikat, penelitian terhadap 56.000 orang 
mahasiswa.   Lalu, ia menemukan bahwa kamus terutama 
dipakai untuk mencari makna suatu kata. Selanjutnya, 
peringkat kedua tentang ejaannya, kemudian ditempat ketiga 
dan keempat adalah sinonim dan cara pemakaiannya serta 
peringkat kelima yakni etimologinya.
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Dengan demikian, istilah yang dipergunakan oleh 
masyarakat, tentu istilah yang telah dipahami/diketahui 
maknanya, sedangkan istilah yang tidak diketahui maknanya 
dapat diperoleh melalui kamus. Oleh karena itu, kamus 
harus merekam istilah yang sedang dan akan dipakai oleh 
masyarakat dengan penjelasan makna yang tepat/dipahami 
berdasarkan etika atau norma perkamusan.

6. Ketersediaan Web Site di internet Berupa Data, Bank Data 
dalam	Peristilahan	BI	

Saat ini, kita sedang berada di zaman yang menakjubkan, 
yaitu zaman revolusi teknologi informasi. Kecanggihan 
teknologi membuat dunia menjadi begitu kecil dan tiada 
batas. Alvin Toffler, pengarang buku terkenal Future Shock 
menanamkan zaman teknologi informasi sebagai gelombang 
ketiga. Nenek moyang kita telah melalui dua zaman.

Kemungkinan sehingga Alisjahbana (2000) yang 
mencirikan lima perubahan zaman. Dimana saat ini, kita 
sudah memasuki fase ketiga yaitu fase perkembangan teknologi 
informasi. Perkembangan ini ditandai dengan hadirnya 
teknologi tinggi yang dapat dikonsumsi dengan mudah dan 
murah oleh masyarakat. Teknologi yang berkembang saat ini 
adalah teknologi yang berbasis jaringan (network). berupa 
e-mail, facebook, line, skype, Balckberry Messengger (BBM), 
dan berbagai jaringan lainnya.

Mencermati peluang ini, pemerintah atau Pusat 
Bahasa, ataukah instansi terkait sebaiknya menggunakan 
fasilitas teknologi informasi ini untuk;(1) dijadikan sebagai 
media penyebarluasan peristilahan/kosakata; (2) sebagai 



27

tempat mengefektifkan pencarian makna atau istilah guna 
pembelajaran/pemakaian kosakata BI; (3) membangun 
jaringan komunikasi antara perancang korpus bahasa dan 
masayarakat pemakai bahasa. Dalam kaitan dengan ini, 
pihak pemerintah dalam hal ini Pusat Bahasa membuat 
web site di internet yang sewaktu-waktu bisa digunakan 
oleh pengguna bahasa dalam mencari makna dan istilah. 
Oleh karena itu, web site berisi bank data dalam peristilahan 
beserta maknanya dan unsur-unsur lainnya. Adapun cara 
mencari jalur pemakaiannya adalah (1) melalui internet 
dengan membuka web site itu secara langsung; (2) melalui 
SMS on line pada pengguna ponsel (telefon genggam) dan 
jaringan lainnya. 
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BAB II

BAHASA INDONESIA SEBAGAI 
PENGHELA ILMU PENGETAHUAN 
DAN PEMBELAJARAN BERBASIS 

TEKS

Salah satu karakteristik dan modal dasar manusia sebagai 
khalifah di muka bumi ini adalah kepemilikan bahasa 
(Mahsun, 2014). Bahasa menjadi penciri utama makhluk 
ciptaan Allah Rabbul Alamin.  Melalui kepemilikan itu 
pulalah para malaikat mau mengakui keberadaan manusia 
melalui kepatuhannya pada perintah Sang Pencipta untuk 
“sujud”kepada Adam,  tatkala Adam mampu menyebutkan 
nama benda yang ditanyakan Sang Pencipta kepadanya.

Sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi saluran untuk 
menelusuri sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan juga sebagai lambang identitas jati diri serta menjadi 
pembeda komunitas yang satu dengan yang lainnya. Salah 
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satu pembeda komunitas atau paguyuban masyarakat adalah 
bahasa yang digunakan komunitas tersebut. 

Bahasa Indonesia adalah salah satu kepemilikan 
komunitas masyarakat Indonesia. Bahasa ini digunakan 
sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia, sebagai sarana 
penunjukkan jatidiri, serta menjadi alat pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagai mana dalam fungsi dan 
kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan 
bahasa resmi negara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu 
dimantapkan keberadaan kemapanannya.  Kemantapan dan 
kemapanan BI sebagai alat komunikasi menjadi salah satu 
variabel pendukung utama terwujudnya sumber daya manusia 
dan sumber daya IPTEKS yang berkualitas sebagaimana 
dengan negara negara maju.

Trillling & Fadel (2009) dalam Abidin (2014:9) 
menjelaskan bahwa ketrampilan utama yang harus dimiliki 
dalam konteks abad ke-21 adalah learning and innovation 
skills keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan 
ini berkenaan dengan kemampuan berpikir kreatif 
dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 
berkomunikasi dan berkolaborasi, dan kemampuan untuk 
berkreativitas dan berinovasi. Ketiga ketrampilan ini diyakini 
sebagai keterampilan utama yang dapat menjawab berbagai 
tantangan hidup baik dari dimensi sosial, ekonomi,politik, 
maupun dimensi pendidikan.

Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi 
dimaksudkan untuk membekali individu agar mampu 
berkomunikasi untuk berbagai tujuan secara jelas dan 
efektif, baik dalam hal berbicara, menulis, membaca, 
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maupun menyimak dan membekali individu agar mampu 
berkolaborasi dengan orang lain sehingga akan mampu 
bekerja secara efektif dalam kelompok, melakukan negosiasi 
secara efektif, dan mampu menghargai peran orang lain dalam 
kelompoknya (Abidin 2014: 10).

Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan alat 
berkolaborasi masyarakat Indonesia, telah mendapatkan 
predikat yang lebih kuat lagi,  yakni ditempatkannya sebagai 
penghela ilmu pengetahuan.  Sejalan dengan Nuh dalam 
Mahsum  (2014:94) bahwa bahasa Indonesia berperan sebagai 
penghela ilmu pengetahuan. Dengan demikian, bahasa 
Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan diorientasi 
pada pembelajarannya berbasis teks sebagaimana yang telah 
digariskan dalam Kurikulum 2013.

A. BAHASA INDONESIA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI
Bahasa Indonesia sebagai alat kominikasi memiliki 

peran yang penting dalam interaksi manusia.  Bahasa dapat 
digunakan manusia utuk menyampaikan ide, gagasan, 
keinginan, perasaan dan pengalamanya kepada orang lain.  
Darjdowidjodjo (2003:282) berpendapat bahwa pemakaian 
bahasa berkaitan dengan praktik pengetahuan bahasa.  
Semakin luas pengetahuan bahasa yang digunakan dalam 
komunikasi, semakin meningkat kemampuan keterampilan 
daam memberi maksna suatu kata atau kalimat.

I.		 Pengertian	Penghela	Ilmu	Pengetahuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penghela diartikan 
sebagai penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa 
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Indonesia menjadi penghela ilmu pengetahuan perlu memiliki 
kekuatan penuh sehingga mampu  untuk menarik sesuatu 
benda atau semacamnya.

Hukum Newton 3 yaitu untuk setiap reaksi selalu ada 
reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua 
benda pada satu sama lain selalu sama besar  dan berlawanan 
arah.  Hal ini menegaskan bahwa untuk mendorong sebuah 
benda atau sejenisnya menjadi penarik bila gaya (F) benda 
pendorong lebih besar dari pada gaya (F) benda yang akan 
didorong. Oleh karena itu jika bahasa Indonesia akan 
dijadikan penarik ilmu pengetahuan dan media/wahana 
teknologi maka perlu memiliki kekuatan atau kemantapan.

Hukum Coulomb sebagai aturan yang menjelaskan 
tentang hubungan gaya listrik dan besar masing-masing 
muatan listrik.  Hal ini juga menegaskan bahwa magnet 
bisa memiliki kekuatan menarik benda lain karena memiliki 
medan magnet. Dengan demikian, kekuatan bahasa Indonesia 
memiliki daya tarik tersendiri sehingga penutur berminat 
menggunakannya. Salah satu bentuknya adalah perlu 
perencanaan bahasa dalam aspek peristilahan

Perencanaan bahasa Indonesia sangat berpengaruh dalam 
menentukan arah dan perkembangan bahasa agar sesuai 
dengan yang diinginkan sehingga bahasa tersebut mampu 
menjadi penarik ilmu pengetahuan, termasuk pembentukan 
istilah bahasa Indonesia.

Istilah adalah lambang linguistik yang berupa huruf, 
bentuk bahasa, atau gabungan beberapa bentuk bebas 
yang gramatis dan sistematis, yang mengandung timbunan 
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konsep atau objek khas dalam bidang tertentu yang bernilai 
komunikatif (Wuster, 1931:150, 1961;JKTBN. 1975, Felber, 
1984; Picht dan Draskau, 1986; Kamus Dewan 1986).

Istilah (Pedoman Umum Pembentukan Istilah) ialah kata 
atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan 
dengan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas 
dalam bidang tertentu.

Pembentukan istilah adalah usaha mencipta atau 
menggubah kata baru, utamanya untuk menyampaikan 
ilmu pengetahuan khusus dalam suatu bidang ilmu atau 
profesional (Dewan Badan Pustaka Malaysia, diakses 19 
September 2013) Laman Website.

Jadi pembentukan istilah bahasa Indonesia merupakan 
proses penciptaan istilah yang dibangun oleh kata atau frase 
yang dengan cermat mengungkapkan gagasan, sifat, keadaan, 
dan proses yang luas dalam bidang tertentu, termasuk dalam 
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Kridalaksana (1985:55) mengemukakan pembentukan 
istilah dalam suatu bahasa dapat dilakukan dengan: 

1. Mengambil kata atau frase umum yang diberi makna 
tertentu dalam bahasa Indonesia, misalnya kata garam 
nama zat ini dapat diambil ilmu pengetahun. Ilmu kimia 
misalnya dan diberi makna tertentu.

2. Membuat kombinasi dari kata-kata umum.

3. Membentuk kata turunan dari kata dasar yang umum.

4. Membentuk kata turunan dengan analogi.

5. Pinjam/terjemahan.



34

6. Pembentukan istilah dengan singkatan.

7. Mengambil alih dari bahasa asing/daerah.

Dalam pengambilalihan istilah dari bahasa lain, 
Kridalaksana menawarkan dua prosedur: (1) menerjemahkan 
ungkapannya dengan tidak mengubah makna; (2) peminjaman 
istilah itu dengan penyesuaian dalam bentuk ungkapan-
ungkapannya.

II.  Aspek Penting dalam Pengukuhan  Bahasa Indonesia 
(Peristilahan)	sebagai		Penghela	Ilmu	Pengetahuan	

Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai 
penghela ilmu pengetahuan.  Dalam masyarakat Indonesia 
bahasa sering digunakan dalam berbagai konteks dan 
berbagai makna.  Sebagai lambang kebanggaan nasional 
sudah selayaknya bahasa Indonesia dibanggakan kerena telah 
dapat digunakan sebagai alat pemersatu yang ampuh bagi 
seluruh bangsa Indonesia. Sebagai lambang identitas nasional 
Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan 
bendera merah putih yang memberikan ciri khas tentang 
keindonesiaan bangsa ini dan penghubung antar budaya 
daerah. Termasuk Bahasa resmi di lembaga pendidikan. 
Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian 
ilmu pengetahuan kepada peserta didik dari tingkat Taman 
Kanak- kanak sampai Perguruan Tinggi. 

1).		 Bahasa	Indonesia	Hendaknya	Diberi	Kesempatan	Membuka	
Diri	Guna	Menerima	Istilah	Bahasa	Lain

Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang terbebas dari 
pengaruh bahasa lain. Apalagi era globalisasi dan transparansi 
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ini sangat cepat sehingga arus informasi dapat dengan cepat 
masuk ke semua negara. Oleh karena itu, tidak ada satupun 
bahasa di dunia ini yang tidak memerlukan bahasa lain. Suatu 
bahasa tidak mungkin dapat mengungkapkan semua konsep 
berdasarkan khazanah kosakatanya sendiri. Bahasa Inggeris 
yang dikenal sebagai bahasa dunia pun dalam perkembangan 
kosakatanya banyak menyerap dari bahasa Yunani, Latin, 
dan Perancis. Oleh karena itu, bahasa Indonesia pun harus 
membuka diri menyerap kosakata dari bahasa lain seperti 
bahasa Inggeris atau bahasa daerah.

Istilah Bahasa Indonesia  dewasa ini sudah mulai 
cenderung mengikuti tatanan realitas kehidupan. Oleh karena 
itu, istilah yang lahir  merupakan cermin dari konsep tatanan 
hidup masyarakat pemakainya. Dengan demikian, istilah 
itu cenderung berubah mengikuti derap perubahan yang 
muncul pada tatanan kehidupan masyarakat pemakainya. 
Istilah BI yang dikenal sekarang sudah tentu menunjukkan 
adanya perbedaan dari istilah BI pada setengah abad yang lalu. 
Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan tatanan 
hidup. Untuk mengikuti derap langkah perubahan masyarakat 
penduduknya, dasar dan arah kebijakan pengembangan 
istilah BI harus berdasarkan situasi kebahasaan yang aktual 
sehingga menghasilkan istilah BI yang dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. 

2)		 Peristilahan	Bahasa	Indonesia	menjadi	Media	Pendidikan	
Karakter

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan  atau akhlak atau 
budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, 
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tabiat, watak. (KBBI:623). Lickona (2012:13) menyebutkan 
karakter adalah kepemilikan akan hal hal yang baik. Dalam 
Oxford Advanced Leaners Dictionary disebutkan bahwa 
karakter adalah nilai totalitas  yang menjadi ciri seseorang yang 
berbeda dengan orang lain. Menurut Cristiana (2011) dalam 
Tolla (2013:6), ada enam jenis karakter yang dikembangkan 
dalam pendidikan karakter, yaitu (1) bentuk karakter yang 
membuat seseorang menjadi berintegras, jujur, dan loyal, 
(2) bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki 
pemikiran terbuka dan tidak suka memanfaatkan orang lain, 
(3) bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap 
peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi 
social lingkungan sekitar, (4) bentuk karakter yang membuat 
seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain, 
(5) bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum 
dan peraturan  serta peduli terhadap lingkungan alam, dan 
(6) bentuk karakter yang  membuat seseorang bertanggung 
jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik 
mungkin.

Tolla (2013:7) dengan tegas menyebutkan bahwa butir 
butir nilai kemanusiaan yang tercakup dalam kutipan 
tersebut yang mencirikan sebagai manusia berkarakter dapat 
ditumbuhkembangkangkan melalui bahasa yang berkarakter. 
Sekalipun ada media lain seperti lingkungan alam, pergaulan, 
dan lain lain, tetapi diyakini tidak akan sedalam dengan 
karakter yang ditumbuhkan oleh bahasa. 

Dengan demikian, nilai-nilai karakter terinternalisasi 
ke dalam diri manusia melalui bahasa. Bahasa mempunyai 
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peranan sangat penting dalam pembentukan karakter. Seorang 
guru haruslah senantiasa membangun komunikasi dengan 
siswanya menggunakan media bahasa (peristilahan) dengan 
bahasa yang santun,bermartabat, halus, dan bermuatan 
kasih sayang.  Orang tua seyogyanya menjalin komunikasi 
dengan anak anaknya dengan bahasa yang santun karena 
anak akan terekam dalam language acquisition device (LAD) 
mendasari terbentuknya kepribadian dasar anak. Kepribadian 
dasar ini mewarnai karakter anak hingga usia lanjut. Penutur 
bahasa Indonesia juga diharapkan berinteraksi dengan bidang 
apa saja, termasuk dalam bisnis, dengan orang orang yang 
ada di sekelilingnya.  Dengan menggunakan bahasa yang 
santun sehingga mampu menciptakan suasana yang nyaman 
dengan lingkungannya. Lickona (2012:35),  jika anda tidak 
memiliki karakter dalam berbisnis, maka Anda tidak akan 
memiliki semangat tim. Karakter memengaruhi bagaimana 
Anda memperlakukan rekan Anda dan bagaimana Anda 
memperlakukan pelanggan Anda. Ketika tanpa karakter, 
maka Anda menjadi korupsi. Orang yang hanya memandang 
diri mereka sendiri saja.

Jadi, peristilahan bahasa Indonesia hendaknya merekam 
istilah yang santun atau positif sehingga mampu menjadi 
media yang dapat mengurai dan menjelaskan nilai nilai 
kemanusiaan pada penutur bahasa Indonesia. Selain itu, juga 
mampu melahirkan kesantunan berbahasa.  
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3)	 	 Peristilahan	 BI	 Hendaknya	 Memerhatikan	 Efisiensi,	
Kebergunaan,	Estetika,	dan	Baku
a)		 Prinsip	Efesiensi

Prinsip efesiensi adalah penyerapan istilah asing yang 
lebih singkat  daripada istilah dalam padanan BI. Pelafalannya 
lebih mudah dan dapat dilakukan dengan menyerap melalui 
penyesuaian ejaan, atau menyerap secara utuh, atau menyerap 
bentuk dasar dalam keperluan bersistem.

Contoh istilah yang bersistem:

•	 Rasionalisasi: dirasionalisasikan; perasionalisasian

•	 Sinergi: bersinergi; tersinergi; kesinergian

Istilah rasionalisasi menggantikan pengurangan pegawai. 
Istilah rasionalisasi lebih efisien dibandingkan dengan padanan 
dalam BI. Bahkan istilah ini lebih mudah diberdayakan 
dalam berbagai kategori istilah, seperti dirasionalisasikan; 
perasionalisasian.

Istilah sinergi dipadankan dengan kegiatan yang seiring. 
Istilah ini lebih singkat dibandingkan dengan padanan dalam 
BI. Malah, istilah sinergi dapat diberdayakan dalam bentuk 
yang efisien,  seperti bersinergi; disinergikan.

b).		 Kebergunaan

Kebergunaan adalah kemampuan istilah untuk 
menjelaskan maksud dan makna secara jernih tanpa 
menimbulkan kerancuan dan ambiguitas. Jadi, istilah 
yang berterima adalah istilah yang dapat memenuhi syarat 
komunikasi dengan jelas, jernih, lugas, tidak ambiguitas, 
merinci yang generik dan abstrak. 
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Contohnya :

•	 reformasi    :  penataan kembali

•	 ion              : gugus atom

•	 sedimentasi :  proses pemisahan zat padat

Istilah reformasi memberikan makna sepadan dengan 
penataan ulang, pembaharuan atau perbaikan berbagai 
bidang. Istilah ini lebih mengkhusus dan tidak menimbulkan 
makna perubahan cepat yang menyeluruh atau istilah revolusi.   
Sedimentasi menguraikan makna proses pemisahan zat padat, 
dengan jelas memberikan keterangan makna yang tidak 
ambiguitas. Demikian halnya istilah celcius dan bursa efek.   
Indikator kebergunaan ini menyaratkan munculnya istilah-
istilah khusus yang merujuk pada makna denotatif.

c).	 Antar-terjemah	(intertranslatabilitas)

Intertranslatabilitas adalah bentuk penerjemahan timbal 
balik antara dua bahasa atau lebih dalam berjenis ragam 
wacana. Prinsip ini memudahkan para pemakai bahasa untuk 
merunut bentuk asalnya dan dikenali kembali istilah aslinya 
beserta makna konsepnya.

Misalnya :
•	 komputer      : komputer

•	 performansi  : penampilan

•	 narasi     : penceritaan

d).	 Baku	(standar)

Kebakuan istilah (standar) menjadi salah satu indikator 
kewibawaan  istilah itu dalam masyarakat. Kebakuan 
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istilah dimaksudkan penstandardization istilah yang telah 
memenuhi standar diksi, semantis, dan ejaan yang ditetapkan 
oleh pengambil keputusan kebahasaan. Istilah-istilah yang 
memenuhi standar kebakuan lazimnya dapat dilihat pada 
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Pembakuan istilah pada esensinya adalah untuk 
mengembangkan komunikasi efektif yang serba tepat, yang 
tidak hanya antar ilmuwan, akan tetapi melibatkan pemakai 
bahasa. Pengistilahan tidak hanya diperlukan oleh pengalih 
bahasa, penerjemah, dan penafsir, sebab evolusi yang dibawa 
oleh tegnologi infrmasi dan komunikasi telah tersajikannya 
budaya serta peradaban asing yang langsung ke dalam rumah 
tangga, tanpa dapat dibendung sama sekali. Oleh karena itu, 
pembakuan istilah BI menjadi penyaring dalam memisahkan 
kemaslahatan dari yang penuh kemudratan.

e).			Estetis	(Nilai	Keindahan)

Istilah BI terkait dengan perasaan, baik perasaan dalam 
pengucapannya maupun dalam perasaan mendengarkan. 
Perasaan yang enak didengar dan diucapkan bisa membentuk 
keterbiasaan pemakaiannya. Dengan demikian, istilah yang 
sering digunakan (berterima) adalah istilah yang bernilai 
estetis atau indah didengar/diucapkan. Misalnya;

•	 koruptor mengganti istilah perampok Negara

•	 poligami mengganti istilah menduakan

•	 snack mengganti istilah kudapan

•	 efektif mengganti istilah mangkus

•	 efisien mengganti istilah sangkil



41

4)			 Istilah	Mampu	Menggambarkan	tentang	Realitas	

Berdasarkan semiotic social Halliday, seperti yang 
dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat dinyatakan 
bahwa istilah itu harus mampu menggambarkan realitas 
kehidupan. Istilah itu mampu merekam dan membawa 
gambaran tentang kehidupan pada zaman itu. Istilah yang 
mampu merekam realitas kehidupan, tentu sangat berguna 
bagi masyarakat bahasa yang akan menuturkan tentang realitas 
kehidupan itu. Masyarakat bahasa akan manggunakan istilah 
itu dalam membicarakan atau menyampaikan informasi 
mengenai realitas kehidupan, termasuk konsep tentang Ipteks.

Sebagai masyarakat Indonesia yang sedang mengalami 
perubahan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun 
teknologi, dan lain-lain, dapat dilihat kemunculan istilah-
istilah baru yang merebak. Istilah-istilah tersebut merekam 
dan membawa makna atau arti tentang kondisi masyarakat 
Indonesia saat ini.

Pergantian Presiden Republik Indonesia  dari Susilo 
Bambang Yudoyono kepada Joko Widodo yang dianggap 
kondisi pemilihan yang sah dan meyakinkan karena 
pemilihan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga 
memunculkan kosakata politik legitimasi, konstitusional, 
inkonstitusional. Dengan demikian, istilah yang berkembang, 
baik langsung maupun tidak langsung mengungkapkan 
kondisi (realitas) termasuk konsep ipteks, maka dengan 
sendirinya menjadikan istilah bahasa Indonesia sebagai 
penghela ilmu pengetahuan  dan media Ipteks.



42

5)			 Istilah	Bahasa	 Indonesia	harus	Berada	dalam	Pusaran	
Peradaban

Keunggulan yang dimiliki bahasa Inggris dewasa ini adalah 
bahasa tersebut memiliki nilai jual yang tinggi/berprestise. 
Bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa yang menjanjikan 
bagi penuturnya. Ketika penutur mampu menggunakan 
bahasa Inggris sangat diyakini bahwa penutur juga tentu 
memiliki jaminan hidup yang menjanjikan.

Peradaban teknologi telah terekam dalam istilah bahasa 
Inggris sehingga tatkala orang ingin belajar tentang teknologi 
tentu harus belajar bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena 
pusaran kemajuan peradaban, baik bidang teknik maupun 
kemajuan bahasa Inggris menjadi ragam bahasa yang 
dominan dalam pusaran itu. Ferguson dan Dill (1979) dalam 
hipotesisnya satu di antaranya menyebutkan bahasa yang 
dominan di pusat pembangunan cenderung menjadi bahasa 
resmi yang dominan untuk komunikasi pada taraf nasional. 
Bahkan lebih jauh dikatakan makin banyak penutur bahasa 
tersebut secara mandiri melakukan kegiatan itu, makin cepat 
bahasa pembangunan akan mendesak kedudukan bahasa asing 
yang sebelumnya dipakai. Pernyataan itu dapat ditafsirkan 
bahwa bahasa yang berprestise, bila para penuturnya mampu 
menjalankan atau memegang peranan/kunci dalam peradaban 
manusia dewasa ini.

Oleh karena itu, pilihan yang harus dilakukan untuk 
menciptakan bahasa Indonesia dan istilah bahasa Indonesia 
berprestise adalah (1) para penutur BI hendaknya memiliki 
kualitas sumber daya yang tinggi, menjadi pemegang kunci 
peradaban, baik teknologi, seni, maupun  ekonomi, dan lain-
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lain. Artinya, bila kita ingin jadikan istilah bahasa Indonesia 
berprestise “bernilai jual” ia harus berada pada pusaran 
peradaban teknologi yang tinggi.

Selanjutnya, pilihan (2) adalah istilah BI harus 
dimodernkan dengan banyak mengambil/menyerap istilah-
istilah asing yang mampu merekam dan menerjemahkan 
peradaban ilmu pengetahuan,  teknologi, budaya, agama, dan 
seni yang tinggi kepada para penuturnya. Dengan demikian, 
istilah itu akan memiliki nilai jual yang tinggi.

6)			 Istilah		Tersebarluaskan	pada		Media

Media massa pada umumnya, termasuk eletronik dan surat 
kabar, banyak mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. 
Kualitas kebudayaan masyarakat dapat ditingkatkan atau 
sebaliknya dapat dirusak oleh media. Demikian halnya dengan 
bahasa, kualitas keberterimaan istilah BI di tengah masyarakat 
ditentukan pula oleh media. Media banyak bersentuhan 
masyarakat. Sebagaimana Alwasiah  menjelaskan paa halaman 
25 sebelum ini. Dengan melihat keberadaan media massa, 
dapat dikatakan bahwa istilah yang cepat berterima adalah 
istilah yang terungkap melalui media massa, karena media 
massa mampu dengan cepat menyebarluaskan istilah hingga 
lapisan bawah masyarakat.

Dapat dicontohkan istilah-istilah berikut ini pada 
setiap laras bahasa yang begitu cepat penyebarluasannya 
dan frekuensi pemakaiannya di tengah masyarakat. Misalnya 
eksodus, audisi, kandidat, dunia lain, kolusi, elimimasi, korupsi, 
paranormal, situs, sms, web site.  
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Dengan memerhatikan contoh ini, dapat dikatakan istilah-
istilah tersebut telah berterima di tengah lapisan masyarakat 
karena kekerapannya termuat dan terucap di media massa 
yang merupakan bagian dari revolusi ilmu pengetahuan dan 
teknologi, yang Alvin Toftler sebutnya sebagai gelombang 
sejarah ketiga peradaban manusia setelah gelombang penemuan 
pertanian dan gelombang revolusi industri.

B. JENIS TEKS DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
Kurikulum 2013 memberikan perubahan mendasar  

pembelajaran bahasa Indonesia.  Perubahan dimaksud 
terjadinya paradigma penerapan satuan kebahasaan yang 
menjadi basis materi pembelajaran. Perubahan pada materi 
tersebut, membawa dampak pada perubahan lainnya. Adapun 
satuan bahasa yang menjadi basis pembelajarannya adalah 
teks.

Rumusan konpetensi dasar substansi BI dari pendidikan 
dasar dan menengah adalah teks langsung (kontinu) atau 
teks teks tunggal atau genre mikro, sedangkan jenis teks 
yang diajarkan pada perguruan tinggi  adalah jenis teks tidak 
langsung (diskontinu) atau teks-teks majemuk/genre makro.

Teks secara etimologi dari bahasa Inggris text : (1) satuan 
bahasa terlengkap yang bersifat abstrak,(2) deretan kalimat  
kata dan sebagainya yang membentuk ujaran (Ensiklopedia 
Kebahasaan Indonesia, 2013:1220). Halliday  dan Ruqaiyah 
(1992:77) teks merupakan bahasa yang berfungsi atau bahasa 
yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks 
situasi. Serta teks adalah ungkapan pernyataan suatu kegiatan 
sosial yang bersifat verbal. Oleh Mahsum (2014:1) disebutkan  
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bahasa yang digunakan dengan tujuan sosial tertentu itulah 
yang melahirkan teks. Dengan demikian, untuk keperluan 
pembicaraan ini maka definisi menurut Mahsum dijadikan 
acuan bahwa teks adalah satuan bahasa yang digunakan 
sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial baik secara lisan 
maupun tulisan dengan struktur berpikir yang  lengkap

Ragam teks atau genre menurut Mahsum (2014;18) 
dipilah atas dua  kelompok besar, yaitu teks-teks yang termasuk 
dalam genre  sastra dan non-sastra. Teks-teks dalam genre 
sastra dikategorikan ke dalam genre cerita, sedangkan  teks 
teks genre non-sastra dikelompokkan ke dalam genre faktual 
dan genre tanggapan. Adapun jenis jenis teks berdasarkan 
genrenya berikut ini.

I.  Genre Sastra/ Penceritaan

Kelompok genre sastra  dikategorikan dalam genre cerita 
yang berupa naratif dan non naratif. Naratif tujuan sosialnya 
adalah menceritakan kejadian sedangkan non naratif tujuan 
sosialnya mendeskripsikan kejadian atau isu.

Adapun yang masuk kategori naratif adalah
1)		 Penceritaan	Ulang

Teks ini memiliki tujuan sosial menceritakan kembali 
tentang peristiwa pada masa lalu agar tercipta semacam 
hiburan  atau pembelajaran dari pengalaman pada masa lalu 
pembaca atau pendengar. Teks ini memiliki struktur judul, 
pengenalan/orientasi, dan rekaman kejadian.
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2)	 Anekdot

Sebagai salah satu jenis teks yang termasuk dalam genre 
cerita, teks anekdot memiliki tujuan sosial yang sama dengan 
teks cerita ulang. Hanya saja, peristiwa yang ditampilkan 
membuat partisipan yang mengalaminya jengkel atau konyol. 
Teks ini memiliki struktur berpikir judul, pengenalan/
orientasi, krisis/masalah, reaksi.

3)	 Eksemplum

 Teks ini memiliki tujuan sosial menilai perilaku atau 

karakter dalam cerita. Strukturnya berupa judul, pengenalan/

orientasi, kejadian/insiden, dan interpretasi.

4)	 Naratif/	Pengisahan

Tujuan sosial adalah menyelesaikan masalah dalam sebuah 
cerita. Bentuk pengisahan atau naratif ini berupa cerpen, 
novel, dongeng, mite/legenda, cerita petualang, cerita pantasi, 
fabel, sejarah, biografi/otobiografi.

Adapun non naratif pada genre sastra ini untuk 
mendeskripsikan kejadian atau isu. Jenis teks ini berupa 
pantun, syair, puisi, gurindam.

II.  Genre Faktual

Genre faktual akan dikemukakan dua buah jenis teks, 
yaitu teks deskripsi/laporan dan teks prosedur. Adapun teks 
laporan bertujuan melaporkan kejadian/isu atau melaporkan 
secara umum tentang berbagai kelas benda. Jenis teks laporan 
adalah:
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1)		 Deskripsi

Teks ini memiliki tujuan sosial menggambarkan sesuatu 
objek benda secara individual berdasarkan fisiknya. Gambaran 
yang dipaparkan dalam teks ini haruslah yang spesifik menjadi 
cirri keberadaan objek yang digambarkan. Oleh karena itu, 
terdeskripsi memiliki struktur berpikir: pernyataan umum, 
uraian bagian-bagian.

2)		 Laporan

Teks ini bertujuan sosial mengelompokkan jenis dan 
menggambarkan fenomena.

3)		 Laporan	Informatif

Teks ini tujuan sosialnya untuk memberikan informasi 
umum tentang berbagai kelas benda seperti harimau, batu, 
telpon genggam.

4)		 Laporan	Ilmiah	

Tujuan sosialnya memberikan laporan tentang 
kajian terhadap suatu objek ilmiah yang dilakukan secara 
sistematis,terkontrol, empiris, dan kritis atas tahapan 
pengumpulan, analisis, dan penyajian hasil analisis data. 
Jenis teks ini berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan hasil 
penelitian, surat (surat dinas, surat pribadi, berita, review/ 
laporan buku).

Arahan/prosedural adalah genre yang bertujuan sosial 
mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah 
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yang telah ditentukan. Teks jenis ini lebih menekankan 
aspek bagaimana melakukan sesuatu yang dapat berupa salah 
satunya percobaan atau pengamatan. Itulah sebabnya teks 
ini memiliki struktur berpikir: judul, tujuan, daftar bahan, 
urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan. 
Adapun jenis teks ini berupa prosedur/arahan, penceritaan 
prosedur, panduan, perintah/instruksi, protokoler, dan resep.

III.  Genre Tanggapan

Teks genre tanggapan berupa transaksional bertujuan 
sosial untuk menegosiasikan hubungan,informasi barang, dan 
layanan. Untuk teks genre tanggapan  berupa teks berikut ini:

1)  Ucapan Terima Kasih

2)  Undangan

3)  Wawancara

4)  Negosiasi

Teks genre tanggapan selanjutnya adalah ekspositori. 
Tujuan sosial dari teks ekspositori adalah menjelaskan atau 
menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Adapun 
jenis teksnya adalah:

1) Label

 Tujuan sosialnya menjelaskan sesuatu dengan menggunakan 
bentuk verbal beserta gambar/lambang.

2) Penjelasan/Eksplanasi

 Tujuan sosialnya memaknai pesan suatu teks.

3) Pidato (persuasif )

4) Tanggapan (kritis)
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5) Tanggapan Pribadi

 Tujuan sosialnya menanggapi pesan teks.

6) Eksposisi/argumentasi

 Tujuan sosialnya yakni mendebat suatu sudut pandang.

7) Diskusi

8) Review/Telaah 
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BAB III

KEBERTERIMAAN ISTILAH 
BAHASA  INDONESIA DI ERA 

KESEJAGATAN

Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa nasional 
sekaligus bahasa negara yang secara sah dengan Pasal 36 Bab 
XV Undang-Undang Dasar 1945 dan Ikrar Sumpah Pemuda 
yang diakui penggunaannya di  Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Butir ketiga Sumpah Pemuda melegitimasikannya 
sebagai bahasa nasional, yakni menjunjung tinggi bahasa 
persatuan yaitu bahasa lndonesia dan Pasal 36 Undang-
Undang Dasar 1945 mengakui dan mengesahkannya sebagai 
bahasa negara.

Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi 
sebagai lambang kebanggaan kebangsaan; lambang identitas 
nasional; alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku 
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bangsa di Indonesia dengan berbagai latar belakang sosial 
budaya; dan alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. 
Sebagai bahasa negara, Bahasa lndonesia berfungsi sebagai 
bahasa resmi kenegaraan; bahasa pengantar di lembaga-
lembaga pendidikan; alat perhubungan pada tingkat nasional 
serta kepentingan pemerintahan; dan alat pengembangan 
kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Halim, 
1976: 4).

Berdasarkan telaah di atas, dapat diketahui bahwa 
bahasa lndonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam 
pengembangan dan perkembangannya. Bahkan, ketika era 
reformasi telah digelindingkan, satu-satunya butir dalam 
Sumpah Pemuda yakni butir ketiga, itu tak tersentuh oleh 
euforia reformasi. Ketaktergoyahkannya butir ketiga itu pada 
era reformasi bukanlah berarti bahwa bahasa Indonesia terus 
berjalan sesuai dengan perjalanan bangsa ini. Tak ada jaminan 
bahwa bahasa Indonesia, dapat bertahan lama, bila tidak 
direncanakan dan dimantapkan keberadaannya di negeri ini.

Darwis (2001:4) menyatakan bahwa masyarakat berubah 
seiring dengan taraf kemajuan yang dicapainya, maka bahasa 
pun berubah. Namun, perubahan yang diharapkan adalah 
perubahan yang berencana dan terarah. Oleh karena itu, 
hendaknya ada usaha yang dilakukan secara terencana dan 
terarah agar bahasa bertumbuh dan berkembang secara 
terencana dan terarah pula. Bahasa tidak boleh dibiarkan  
bertumbuh  secara  serampangan, seperti  rumput  bertumbuh 
menjadi belukar.

Selanjutnya Said (1999:4) menyatakan bahwa kualitas 
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sumber daya manusia yang prima ditandai dengan kecekatan 
berpikir dalam menggunakan bahasa. Untuk itu, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia tidak terpisahkan dengan 
pemodernan bahasa lndonesia. Semakin tinggi kualitas 
sumber daya manusia, semakin besar pula kekayaan kosakata 
yang diperlukan. Hal senada dikatakan Lauder (2001:188) 
bahwa kosakata merupakan cermin dari konsep-konsep 
tatanan hidup masyarakat pemakainya. Dengan demikian, 
kosakata cenderung berubah mengikuti derap perubahan yang 
muncul pada tatanan kehidupan masyarakat pemakainya. 
Sejalan dengan perkembangan zaman, kehidupan kebangsaan 
pun kian terjalin dengan masyarakat antarbangsa sebagai 
mitra dialog yang kian kompleks sebagai bagian masyarakat 
antarbangsa yang harus memperkaya khazanah bahasa 
Indonesia. Khususnya peristilahannya sehingga apa yang 
diserap dari lingkungan yang demikian luas dan multidimensi, 
itu dapat juga diteruskan ke masyarakat Indonesia. Proses ini 
tidak akan ada hentinya, oleh sebab itu, proses pemerkayaan 
yang dialami bahasa lndonesia akan berlangsung terus-
menerus. Dalam hal ini, sangat diperlukan adanya penciptaan 
peristilahan guna mewujudkan masyarakat berkualitas yang 
berperadaban.

Hubungan bahasa lndonesia dengan ipteks dewasa 
ini, sangatlah erat, Putro (1998:1) mengemukakan; 
(1) pengembangan ipteks disebut berhasil apabila 
mengimplementasikannya dan mengakar kuat pada 
kelompok-kelompok masyarakat yang relevan. Untuk itu, 
dibutuhkan kemantapan bahasa yang secara komunikatif, 
mampu mengakomodasi proses adopsi dan sosialisasinya; 
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(2) Bahasa lndonesia dipandang mantap dalam menghadapi 
era globalisasi, bila bahasa tersebut secara efektif mampu 
memanfaatkan teknologi komunikasi modern guna 
peningkatan dan mobilitas kapasitas sumber daya manusia.

Substansi ipteks dapat diadopsi dan disebarkan secara 
cepat melalui media bahasa. Khususnya istilah yang mampu 
mengejawantahkan konsep-konsep ipteks tersebut. Pada saat 
sekarang, bahasa itu haruslah memiliki nilai ‘jual’, bahasa 
harus memiliki keunggulan kompetitif. Hal itu didorong oleh 
asumsi sebagian kalangan akan manfaat apa yang diperoleh 
dengan mempelajari/menguasai bahasa itu. Seperti halnya 
bahasa Inggris, keutamaan yang dimiliki oleh bahasa tersebut 
karena bahasa itu selain sebagai alat komunikasi resmi dan 
ipteks di dunia ini juga alat penyampaian teknologi informasi. 
Dengan demikian, peranan bahasa Inggris sangat menentukan. 
Untuk hal tersebut, bahasa Indonesia perlu dipikirkan untuk 
menjadi bahasa yang memiliki “nilai jual” pula. Adapun 
hal yang perlu dilakukan untuk mendekati hal tersebut, 
seperti dikemukakan Gunarwan, (2000:57) dengan cara (1) 
mengefisienkan bahasa Indonesia; (2) memperkaya kosakata 
Bahasa Indonesia agar pengungkapan konsep (modern) dapat 
dilakukan setepat-tepatnya.

Kenyataan menunjukkan, seperti yang dikemukakan 
Moeliono (1985:158), bahwa bahasa Indonesia tidak 
memunyai perangkat yang cukup, yang secara cermat dapat 
merinci perbedaan konsep, misalnya yang dilambangkan dalam 
bahasa Inggris. Menurutnya, salah nalar yang mendasarinya 
merupakan simpulan yang diambil oleh penutur bahwa kata 
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yang diperlukan tidak terdapat dalam kosakata pribadinya. 
Dengan kesalahan itu, apa yang tidak dikenalnya adalah 
dianggap tidak terdapat dalam bahasa Indonesia.

Pada sisi lain dalam bidang jurnalistik, Astraatmadya 
(2000) dalam Sugono (2003:86) mengemukakan bahwa 
bidang jurnalistik Indonesia telah dibanjiri kata-kata impor 
dari bahasa asing. Menurutnya, gejala itu tidak semata-semata 
diakibatkan oleh kesalahan wartawan saja, tetapi oleh banyak 
istilah baru yang belum dijumpai padanannya yang tepat 
atau mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia.

Demikian pula Gunarwan (2000 : 51), ia menegaskan 
bahwa bahasa Inggris lebih efisien daripada bahasa Indonesia 
berdasarkan jumlah suku kata. Untuk mengungkapkan 
perihal yang sama berikut ini, misalnya, bahasa Indonesia 
memerlukan 74 suku kata (b), sedangkan bahasa Inggris 
hanya memerlukan 33 suku kata (a) dengan arti yang sama;

(a) A translucent object lest some light through, but it scatters 
the rays so much that whatever is on the other side cannot 
be seen clearly.

(b) Benda yang tembus cahaya memungkinkan cahaya 
melaluinya, tetapi   benda yang demikian itu 
menyemburatkan berkas cahaya begitu banyak sehingga 
apa pun yang berada di balik benda itu tidak dapat dilihat 
jelas.

Selanjutnya, bahasa Indonesia dan internet, Putro (2000: 
258) membandingkan dengan bahasa Malaysia, bahasa 
Indonesia tertinggal beberapa langkah, terutama jika ditinjau 
dari segi ketersediaan thesaurus pengembangan program 



56

komputer mengenai kamus bahasa Melayu yang telah 
memiliki program komputer “Eja Tepat 97” yaitu program 
tritunggal mengenai pemeriksaan istilah (spellcheker), tesaurus 
dan kamus elektronik. Program tersebut menyediakan satu 
juta, ditambah 20.000 ungkapan (phrases) lama dan baru serta 
500.000 sinonim dan antonim yang berbasis pada Kamus 
Besar Bahasa Melayu.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, upaya  
peristilahan perlu direncanakan sedemikian rupa, karena 
disadari sepenuhnya bahwa perubahan bahasa yang sungguh 
mencolok dan peka terhadap pengembangan kehidupan  
adalah aspek peristilahan.

A. FUNGSI BAHASA
Secara tradisional, bahasa berfungsi sebagai alat 

komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, 
konsep, dan perasaan. Wardhaugh (1972:3) mengemukakan 
bahwa bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik tertulis 
maupun lisan. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi juga 
merupakan fungsi dasar bahasa sebagaimana dikemukakan 
oleh Michael in Chaer (1995 : 19) yakni ekspression, 
information, eksploration, persuasion, dan entertainment.

Halliday (1973) mengemukakan fungsi bahasa (1) fungsi 
instrumental melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan 
beberapa peristiwa terjadi; (2) fungsi pengaturan atau regulasi 
mengendalikan peristiwa, tingkah laku, hukum, dan kaidah; 
(3) fungsi representasional membuat pernyataan, meliputi 
kejadian dan peristiwa, memberi pengetahuan, menjelaskan, 
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dan melaporkan; (4) fungsi interaksional memantapkan 
ketahanan dan memelihara komunikasi sosial; (5) fungsi 
personal memungkinkan seseorang mengemukakan perasaan 
dan kepribadian; (6) fungsi heuristik digunakan untuk 
memperoleh pengetahuan dan belajar tentang lingkungan; 
dan (7) fungsi imajinatif digunakan berimajinasi dan 
mengembangkan gagasan seperti dalam bahasa sastra.

Lain halnya dengan Finocchiaro (1974), yang membagi 
fungsi bahasa sebagai (1) fungsi personal, yakni menyatakan 
sikap pribadi terhadap yang dituturkan; (2) fungsi interpersonal 
yakni kontak antarpihak yang sedang berkomunikasi; (3) 
fungsi direktif mengatur tingkah laku pendengar; (4) fungsi 
referensial, yakni fungsi bahasa sebagai alat komunikasi pikiran 
untuk membuat pernyataan bagaimana si pembaca merasa 
atau memahami dunia seluler; (5) fungsi metalinguistik, 
yakni berfungsi membicarakan bahasa; (6) fungsi imajinatif 
yakni pemakaian bahasa itu sendiri untuk kesenangan bagi 
pemikir atau pendengar.

Bila ditilik dari fungsi-fungsi bahasa tersebut, maka 
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara 
di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi fungsi-
fungsi tersebut. Said (1999:9) mengemukakan fungsi 
representasi dan fungsi heuristik merupakan fungsi yang 
belum sepenuhnya terpenuhi oleh bahasa Indonesia. Bahkan 
Halliday (1973) menyatakan bahwa kecendekiaan bahasa 
sebagai bahasa keilmuan, bila bahasa itu mampu digunakan 
untuk melaksanakan semua fungsi bahasa.
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B. PEMBENTUKAN ISTILAH 
Istilah adalah lambang linguistik yang berupa huruf, 

bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang 
gramatis dan sistematis, yang mengandung timbunan 
konsep atau objek khas dalam bahasa Indonesia yang 
bernilai komunikatif  (Wuster, 1931; ISO, 1969; JKTBM, 
1975,Felber, 1984; Picht & Draskau, 1986; Kamus Dewan, 
1986. dalam Masri, 1992; 85).

Istilah (Pedoman Umum Pembentukan Istilah) ialah kata 
atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan 
makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas 
dalam bidang tertentu. Sedangkan Mien A. Rifai (2005:3) 
menjelaskan bahwa istilah adalah kata atau frase yang 
dipakai sebagai nama atau lambang, dan yang dengan 
cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, 
atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan. Dengan 
demikian, istilah pada intinya dibangun oleh kata atau frasa 
untuk mengungkapkan makna konsep, proses, keadaaan, dan 
sifat yang dipakai sebagai simbol atau nama.

Dalam kaitannya dengan pembentukan istilah, 
Dardjowidjojo (2003: 227-247) mengemukakan dua aliran 
yang tidak sama dasar pemikirannya. Kelompok nativisme 
berpijak pada akar kriteria yang telah ditetapkan oleh Komite 
Bahasa Indonesia tahun 1940, bahwa dalam pengembangan 
bahasa Indonesia kita harus lebih dahulu melihat/mencari 
kata-kata dari bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa Melayu, 
bila gagal baru melirik bahasa yang ada di negara Asia, dan 
bila gagal lagi baru kita melirik bahasa lain, termasuk bahasa 
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Inggris. Sebaliknya, aliran internasional lebih cenderung 
mengadopsi kata-kata dari bahasa internasional daripada 
terus menggali kata-kata bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dalam pembentukan istilah bahasa Indonesia, dua paham 
tersebut sama baiknya, namun, menurut hemat penulis, 
untuk menggali kekayaan budaya Indonesia, paham nativisme 
cukup ampuh untuk diterapkan.

Moeliono (1985) dalam Dardjowidjojo (2003) telah 
menyodorkan suatu model/diagram pemekaran kosakata 
bahasa Indonesia. Kemudian, diagram ini dimodifikasi 
oleh Dardjowidjojo yang cenderung menganut aliran 
internasionalisme. la tidak setuju menampilkan bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah yang tidak umum atau tidak 
dikenal masyarakat. Jadi, bila dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah yang umum tidak ada, maka diliriklah ke 
bahasa asing atau bahasa Inggris itu sendiri, apakah dengan 
cara adopsi atau penerjemahan yang hasilnya nanti akan 
menciptakan kata-kata yang akurat, singkat, tidak berkonotasi 
negatif dan manis kedengaran.

Sugono (2003:320) menyodorkan konsep mengenai 
pengembangan kosakata yang pada intinya meliputi sumber 
pengembangan kosakata dan strategi pengembangan kosakata.

Pertama, sumber. Ada tiga kelompok bahasa sumber 
pengembangan kosakata Indonesia, yakni bahasa 
Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kamus Besar 
bahasa Indonesia merupakan “gudang” kosakata bahasa 
Indonesia, baik yang aktif maupun pasif. Sugono (2003:320) 
menyarankan pengaktifan kembali kosakata yang tidak 
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dimanfaatkan. Dalam buku “Senarai Kata Serapan dalam 
bahasa Indonesia” terdapat 1.413 kosakata bahasa Melayu 
yang belum termanfaatkan oleh pengguna bahasa dalam 
kegiatan kebahasaan.

Sumber kedua adalah bahasa daerah atau serumpun.  
Putro dan Thohari (2000:282) dalam Sugono (2003) 
menyebutkan 665 bahasa daerah yang dapat menjadi sumber 
pemerkaya kosakata bahasa Indonesia.

Sumber ketiga adalah bahasa asing. Dalam bidang ilmu 
dan teknologi, bahasa asing menjadi sumber utama. Dalam 
buku “Senarai Kata Serapan “dalam bahasa Indonesia “tercatat 
7.636 kata serapan dari bahasa asing, yakni bahasa Sansekerta 
(677), Arab (1.495 kata), Cina (290 kata), Portugis (131 
kata), Tamil (83 kata), Belanda (3.290 kata), dan Inggris 
(1.610 kata).

Kedua, strategi dan pengembangan kosakata. Sugono 
(2003:323) mengemukakan strategi pengembangan 
kosakata dengan cara (1) penggalian yakni penggalian 
kosakata Bahasa Indonesia/Melayu. Hal ini merupakan 
cara pemertahanan corak keindonesiaan;(2) pemanfaatan 
kosakata bahasa daerah, yakni penerimaan kosakata bahasa 
daerah sebagai pemertahanan kebhinekatunggalikaan; (3) 
penyerapan kosakata bahasa asing dan (4) pengembangan 
konsep. Pengembangan konsep dapat dilakukan melalui 
pembentukan kata. Leksem sebagai unsur leksikon melalui 
proses morfologis dapat membentuk kata baru. Proses ini 
meliputi afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, dan kombinasi.

Dalam pengambilalihan istilah dari bahasa lain, 



61

Kridalaksana (1985:55) menawarkan dua prosedur (1) 
menerjemahkan ungkapannya dengan tidak mengubah 
maknanya. Misalnya dalam bahasa Belanda “keukenzut” yang 
mempunyai rumus NaC1; istilah ini kita terjemahkan dengan 
garam dapur dengan tidak mengubah maknanya. Pegangan 
kita adalah prinsip monosemantis dari istilah (2) peminjaman 
istilah itu dengan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk 
ungkapannya. Misalnya kata dasar kita ambil, kemudian 
turunannya digunakan imbuhan-imbuhan bahasa Indonesia; 
imbuhan yang tak dapat diganti, kita ambil alih bersama-sama 
dengan kata dasarnya, baik pada A maupun pada B ucapannya 
disesuaikan dengan ucapan bahasa Indonesia dan tulisannya 
disesuaikan dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia. 

C. KONSEP KEBERTERIMAAN
Konsep keberterimaan (acceptiality) berkaitan dengan 

kegramatikalan (Lyons dalam Darwis, 1998:15) istilah 
berterima merupakan istilah yang primitif atau prailmiah, 
namun masih digunakan untuk membedakan antara hal yang 
gramatikal dan yang bermakna atau berarti. Adapun ujaran 
yang berterima adalah yang telah dan mungkin diucapkan 
oleh penutur asli dalam suatu konteks yang tepat dan diterima 
oleh penutur asli yang lain sebagai kepunyaan bahasa yang 
bersangkutan.

Lebih lanjut, Lyons mengemukakan bahwa ada tiga 
kemungkinan mengenai ketakberterimaan tertentu dalam 
suatu bahasa, yakni sebagai berikut:

a. aksen bercela (penutur asing), meskipun gramatikal. Aksen 
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tersebut terkesan janggal oleh penutur asli;

b. gramatikal tetapi tidak bermakna;

c. gramatikal dan bermakna, tetapi tidak senonoh, misalnya 
umpatan; jadi ketakberterimaan sosial.

Lain halnya dengan Sunaryo dan Adiwimarta (2000: 
223), kedua pakar ini memperkenalkan prinsip efisiensi dan 
prinsip intertranslatabilitas. Prinsip ini dinyatakan sebagai 
tolok ukur keberterimaan istilah bahasa Indonesia. Prinsip 
efisiensi adalah penyerapan istilah asing yang singkat dan 
mudah pelafalannya dapat dilakukan dengan menyerap 
melalui penyesuaian ejaan atau menyerap bentuk dasar untuk 
keperluan bersistem. Sedangkan prinsip intertranslatabilitas 
adalah kemudahan pemakai bahasa untuk merunut bentuk 
asal istilah tersebut, dan dikenali kembali istilah aslinya 
beserta makna konsepnya.

Gunawan (1996) melakukan penelitian tingkat 
keberterimaan istilah baru pada responden berpendidikan 
tinggi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberterimaan 
istilah baru itu dalam masyarakat berpendidikan tertakluk 
pada kebergunaan, keekonomisan, dan keindahan. Aspek 
kebergunaan adalah kemapanan istilah yang keberterimaan 
secara jernih tanpa menimbulkan kerancuan dan ambiguitas.

Berdasarkan pendapat para pakar dapat dinyatakan 
bahwa keberterimaan istilah dapat dilihat dari sisi keefektifan 
dan efisiensi, sisi kebakuan, sisi antar terjemah dengan 
bahasa modern, sisi kebergunaan, dan sisi kesantunan dan 
kontekstual.
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Faktor	Pendukung	Keberterimaan	Istilah	Bahasa	Indonesia
Istilah bahasa Indonesia dewasa ini merupakan cermin 

dari konsep tatanan hidup masyarakat pemakainya. Dengan 
demikian, istilah itu cenderung berubah mengikuti derap 
perubahan yang muncul pada tatanan kehidupan masyarakat 
pemakainya. Untuk mengikuti derap langkah perubahan 
masyarakat penduduknya, dasar dan arah kebijakan 
pengembangan istilah Bahasa Indonesia harus berdasarkan 
situasi kebahasaan yang aktual sehingga menghasilkan istilah 
bahasa Indonesia yang dapat menjalankan fungsinya dengan 
baik. Dasar dan arah kebijakan pengembangan istilah bahasa 
Indonesia dewasa ini mengarahkan kepada keberterimaan 
istilah bahasa Indonesia di tengah masyarakat. 

1.		 Istilah	Mampu	Menggambarkan	Tentang	Realitas/Kenyataan

Berdasarkan semiotic social Halliday, seperti yang 
dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat dinyatakan 
bahwa istilah itu harus mampu menggambarkan realitas 
kehidupan. Istilah itu mampu merekam dan membawa 
gambaran tentang kehidupan pada zaman itu. Istilah yang 
mampu merekam realitas kehidupan, tentu sangat berguna 
bagi masyarakat bahasa yang akan menuturkan tentang realitas 
kehidupan itu. Masyarakat bahasa akan manggunakan istilah 
itu dalam membicarakan atau menyampaikan informasi 
mengenai realitas kehidupan itu. Misalnya, menjelang 
dan setelah turunnya Soeharto menjadi presiden, kosakata 
politik kunci yang berkembang di dalam wacana politik 
nasional adalah reformasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. 
Bidang ekonomi misalnya, memunculkan istilah krismon 
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(krisis moneter), sembako (Sembilan  bahan pokok), likuidasi, 
rekapitulasi, dan banyak istilah lain.

Demikian pula, istilah yang lain seperti  provokator yang 
muncul akibat kasus penembakan Tri Sakti, kerusuhan 13-
14 Mei 1998, kerusuhan sara di Jalan Ketapang, dan masih 
banyak istilah-istilah lain yang berkembang.

Dengan demikian, istilah yang berkembang baik langsung 
maupun tidak langsung mengungkapkan kondisi (realitas) 
pada saat istilah itu digunakan. Oleh karena itu, untuk 
menjadikan istilah itu berkembang atau berterima, maka 
harus mampu mengungkapkan realitas saat itu.

2. Istilah Bahasa Indonesia harus Berada dalam Pusaran 
Peradaban

Salah satu nilai yang dimiliki oleh bahasa asing utamanya 
bahasa inggris yang dimiliki bahasa Inggris dewasa ini adalah 
bahasa tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Bahasa Inggris 
menjadi sebuah bahasa yang menjanjikan bagi penuturnya. 
Apabila penutur mampu menggunakan bahasa Inggris, sangat 
diyakini bahwa penutur itu tentu memiliki jaminan hidup 
yang menjanjikan.

Bahasa inggris telah merekam peradaban teknologi 
sehingga tatkala orang ingin belajar tentang teknologi tentu 
harus belajar bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena pusaran 
kemajuan peradaban, baik bidang teknik maupun kemajuan 
bahasa Inggris menjadi ragam bahasa yang dominan dalam 
pusaran itu. Hal inilah mendorong berbagai pilihan yang 
harus dilakukan untuk menciptakan bahasa Indonesia dan 
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istilah bahasa Indonesia yang memiliki nilai jual yang tinggi 
adalah (1) para penutur bahasa Indonesia hendaknya memiliki 
kualitas sumber daya yang tinggi, menjadi pemegang kunci 
peradaban, baik teknologi, seni, ekonomi, dan lain-lain. 
Artinya, bila kita ingin menjadikan istilah bahasa Indonesia 
bernilai jual yang  harus berada pada pusaran perdaban 
teknologi yang tinggi.  Pilihan selanjutnya (2) adalah istilah 
bahasa Indonesia harus dimodernkan dengan banyak 
mengambil/menyerap istilah-istilah asing yang mampu 
merekam dan menerjemahkan peradaban teknologi, budaya, 
agama, dan seni yang tinggi kepada para penuturnya. Dengan 
demikian, istilah itu akan memiliki nilai jual yang tinggi.

3. Istilah itu Bersumber dari Figur yang Terkenal dan 
Berpendidikan 

Istilah bahasa Indonesia sesungguhnya tidak tercipta 
begitu saja, melainkan ada komponen lain yang terkait. Bila 
dicermati peristilahan dewasa ini, telah banyak istilah yang 
tercipta/terbentuk namun tidak semua  istilah itu mudah 
berterima di tengah masyarakat.

Contoh :
o Penggunaan kata tameng, sekalipun istilah ini dianggap 

lebih efektif namun keberadaannya masih kurang 
berterima, justru proteksi lebih mudah berterima di 
tengah masyarakat.

o Contoh lain: amandemen, deportasi, diskriminasi, ekspansi, 
evakuasi, global
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Kecenderungan masyarakat bahasa Indonesia dewasa 
ini adalah mencontoh istilah-istilah yang dikemukakan 
oleh figur yang berkompotensi sebagaimana telah diuraikan 
pada halaman sebelumnya.  Figur yang dimaksudkan adalah 
cendekiawan, agamawan, penulis besar, politisi, dan lain-lain. 
Jadi, penutur bahasa Indonesia lebih banyak mencontoh 
melalui audio visual (pandang, dengar televisi), radio, Koran, 
dan sebagainya. Terhadap ucapan-ucapan yang disampaikan 
oleh figur-figur tersebut, gejala ini terjadi karena :

a. Figur atau tokoh Indonesia dewasa ini tentu memiliki 
pengetahuan luas yang setiap saat bergelut dengan dunia 
internasional yang terkait dengan istilah-istilah asing 
(Inggris, Arab, dan sebagainya), yang konsekuensi logisnya 
adalah ketika mengungkapkan gagasan-gagasannya tentu 
sering terjadi alih kode atau campur kode dalam berbicara 
sehingga istilah-istilah yang tercipta lebih cenderung 
kepada bahasa-bahasa asing lalu mudah dicontohi di 
kalangan masyarakat.

b. Figur atau tokoh itu hanya tahu menggunakan istilah, 
tetapi juga mampu menciptakan istilah (mengeksploitasi 
istilah) guna kepentingan tertentu. Dapat dilihat 
panggunaan istilah reformasi sebagai bentuk istilah 
yang mudah dapat berterima di tengah masyarakat, 
yang sesungguhnya kata ini tercipta untuk kepentingan 
menumbangkan pemerintahan orde baru. Contoh istilah 
yang lain, kandidat presiden, supremasi hukum, merger, 
dan lain-lain.

Kenyataan menunjukkan bahwa istilah-istilah ini mudah 
berterima di tengah masyarakat karena melihat dari figur yang 
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mengucapkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 
istilah-istilah yang mudah berterima di kalangan masyarakat 
itu bila diucapkan oleh figur yang berkompetensi.

4.	 Istilah	itu	Tersebarluaskan	Melalui	Berbagai	Media	

Peran media massa sangat berpengaruh secara umum 
terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Kualitas kebudayaan 
masyarakat dapat ditingkatkan atau sebaliknya dapat dirusak 
oleh media. Demikian halnya dengan bahasa, kualitas 
keberterimaan istilah bahasa Indonesia di tengah masyarakat 
ditentukan pula oleh media. Media banyak bersentuhan 
dengan masyarakat. 

Terdapat banyak pilihan media massa, baik cetak maupun 
eletronik, surat kabar, dan majalah semakin meningkat, baik 
kuantitas maupun kualitas yang ada di Indonesia.  Demikian 
pula dengan eletronik seperti televisi. Selain milik pemerintah 
(TVRI) juga ada swasta seperti RCTI, TPI, SCTV, Anteve, 
Indosiar, Global TV, Makassar TV. Berbagai siaran televisi 
memiliki jaringan yang semakin luas hingga ke pelosok desa. 

Hal ini dapat mendukung penyebarluasan berbagai 
kosakata yang terekam ataupun  tersurat dalam media televisi 
tersebut, seluruh pelosok negeri membaca atau mendengar 
istilah itu. Kosakata (istilah) yang terekam itu tentu lebih 
cepat diketahui oleh masyarakat dibandingkan dengan cara 
membaca kamus atau menanyakan pada guru. Dengan 
demikian, penyebarluasan atas istilah dapat lebih cepat 
merambah ke semua kalangan masyarakat karena melalui 
media massa. Dengan melihat keberadaan media massa, 



68

dapat dikatakan bahwa istilah yang cepat berterima adalah 
istilah yang terungkap melalui media massa. Dikarenakan  
media massa mampu dengan cepat menyebarluaskan istilah 
hingga lapisan bawah masyarakat.

Dapat dicontohkan istilah-istilah berikut ini pada 
setiap laras bahasa yang begitu cepat penyebarluasannya 
dan frekuensi pemakaiannya di tengah masyarakat melalui 
media cetak (Republika, Kompas dan Media Indonesia) dan 
media elektronik  (Indosiar, ANTV, Trans TV dan RCTI).

Bidang politik
eksodus
kandidat
kolusi
korupsi
misi
money politics
nepotisme
platfrorm
poros tengah
provokator
reformasi
status quo
visi
voting

Bidang Iptek
chatting
indeks

Republika
Republika 
Republika
Kompas
Kompas
Republika
Republika
Kompas
Kompas
Kompas
Kompas
Kompas
Kompas

Republika
Republika
Republika
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internet
ponsel
situs
sms
web site

Bidang Sosial Budaya
audisi
dunia lain
eliminasi
paranormal
penampakan
selebriti

Bidang Ekonomi
jaringan
krisis moneter
likuidasi
privatisasi
restrukturisasi

Republika
Republika
Republika
Media Indonesia
Media Indonesia
Kompas
Kmpas

Indosiar
ANTV
Trans TV
ANTV
ANTV
ANTV

RCTI
RCTI
RCTI
RCTI
RCTI

Dengan memperhatikan contoh ini, dapat dikatakan 
istilah-istilah tersebut telah berterima di tengah lapisan 
masyarakat karena kekerapannya termuat dan terucap di 
media massa yang merupakan bagian dari revolusi ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  Hal ini telah  Alvin Toftler 
sebutnya sebagai gelombang sejarah ketiga peradaban manusia 
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gelombang penemuan pertanian dan gelombang revolusi 
industri.

5. Menggalakkan Perkamusan

Kamus sesungguhnya berisi kandungan dan keterangan 
yang diperlukan oleh penggunanya. Tiada arti kamus jika 
tidak  mampu memenuhi keperluan penggunanya. Jadi, 
fungsi terpenting dalam penggunaan kamus adalah tempat 
pencarian makna kata.  Sebagaimana telah diuraikan pada 
haaman 43.

Barnhart (1967) pernah meneliti tentang penggunaan 
kamus di Amerika Serikat, penelitian terhadap 56.000 orang 
mahasiswa lalu ia menemukan bahwa kamus terutama dipakai 
untuk mencari makna suatu kata. Selanjutnya peringkat 
kedua tentang ejaannya, ditempat ketiga dan keempat adalah 
sinonim dan cara pemakainnya serta peringkat kelima adalah 
etimologinya.

Dengan demikian, istilah yang dipergunakan oleh 
masyarakat tentu istilah yang telah dipahami/diketahui 
maknanya, sedangkan istilah yang tidak diketahui maknanya 
dapat diperoleh melalui kamus. Oleh karena itu, kamus 
harus merekam istilah yang sedang dan akan dipakai oleh 
masyarakat dengan penjelasan makna yang tepat/dipahami 
berdasarkan etika atau norma perkamusan.

6. Ketersediaan Web Site di Internet Berupa Internet (Web 
Site)	Bank	Data	Peristilahan	Bahasa	Indonesia	

Saat ini, kita sedang berada di zaman yang menakjubkan, 
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yaitu zaman revolusi teknologi informasi. Kecanggihan 
teknologi membuat dunia menjadi begitu kecil dan tiada 
batas. Alisjahbana (2000) mencirikan lima perubahan 
zaman. Saat ini, kita sudah memasuki fase ketiga yaitu 
fase perkembangan teknologi informasi. Perkembangan 
ini ditandai dengan hadirnya teknologi tinggi yang dapat 
dikonsumsi dengan mudah dan murah oleh masyarakat. 
Teknologi yang berkembang saat ini adalah teknologi yang 
berbasis jaringan (network).

Internet telah memberikan berbagai layanan dan 
kemudahan yang dapat diaplikasikan dalam kepentingan 
hidup manusia. Pada saat ini, penjasa (provider) internet cukup 
tersebar di berbagai kota di Indonesia. Bidang yang paling 
dominan adalah perbankan, kesehatan, ekonomi, hiburan, 
dan informasi. Dari sejumlah bidang yang disebutkan ternyata 
bidang kebahasaan khusus bidang peristilahan Indonesia 
yang masih tergolong minim dalam memanfaatkan jaringan 
internet.

Pengakuan global terhadap eksistensi bahasa Indonesia 
juga telah diperoleh dari bukti bahwa Indonesia telah 
dimasukkkan dalam pilihan menu bahasa pada program 
“Microsoft Work 97” namun menu itu belum dilengkapi 
dengan tesaurus.

Mencermati peluang ini, pemerintah atau Pusat 
Bahasa, ataukah instansi terkait sebaiknya menggunakan 
fasilitas teknologi informasi ini untuk (1) dijadikan sebagai 
media penyebarluasan peristilahan/kosakata; (2) sebagai 
tempat mengefektifkan pencarian makna atau istilah guna 
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pembelajaran/pemakaian kosakata bahasa Indonesia; (3) 
membangun jaringan komunikasi antara perancang korpus 
bahasa dan masayarakat pemakai bahasa.

Dalam kaitan dengan ini, pihak pemerintah dalam hal 
ini Pusat Bahasa membuat web site di internet yang sewaktu-
waktu bisa digunakan oleh pengguna bahasa dalam mencari 
makna dan istilah. Oleh karena itu, web site berisi bank data 
peristilahan beserta maknanya dan unsur-unsur lainnya.

Adapun cara mencari jalur pemakaiannya adalah (1) 
melalui internet dengan membuka web site itu secara langsung; 
(2) melalui SMS on line pada pengguna ponsel (telepon 
genggam).

Seorang yang ingin mencari makna dari istilah bahasa 
Indonesia yang tersebut serta maknanya dengan mudah 
diperolehnya melalui internet dengan cara membuka situs 
(web site) tentang istilah dengan program-program yang telah 
dirancang oleh Pusat Bahasa.

Cara lain adalah mengirimkan pesan melalui SMS kepada 
nomor tertentu yang merupakan bagian dari web site, lalu 
dengan hitungan per detik, sudah dapat dijawab berdasar 
istilah yang akan dicari.

Selain memudahkan penyebarluasan istilah, pihak Pusat 
Bahasa, setiap saat, dengan mudah memasukkan istilah-istilah 
baru yang sudah dianggap layak untuk disebarluaskan.

Apabila dibandingkan dengan bahasa Melayu, bahasa 
Indonesia tertinggal beberapa langkah, terutama jika ditinjau 
dari ketersediaan pengembangan program komputer mengenai 
kamus bahasa.
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Dengan demikian, dapat digambarkan peranan teknologi 
informasi dapat memberikan kontribusi yang besar bagi 
peristilahan bahasa Indonesia, terutama dalam upaya 
pencendekiaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, istilah-
istilah yang termuat dalam bank data peristilahan mudah 
berterima di kalangan masyarakat.
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BAB IV 

BAHASA INDONESIA SEBAGAI 
PENGHELA ILMU PENGETAHUAN 

DAN WAHANA IPTEK

Ipteks saat ini merupakan kata kunci bagi keberhasilan 
pembangunan suatu bangsa. Perjalanan sejarah serta 
pengalaman beberapa negara ternyata inovasi teknologi 
merupakan salah satu aspek yang memiliki daya dorong 
yang sangat tinggi bagi daya saing suatu bangsa. Hal ini 
menunjukkan pergeseran yang besar dalam paradigma 
pembangunan suatu negara, yang semula hanya mengandalkan 
sumber daya alam sebagai tumpuan pembangunan berubah 
menjadi sumber daya manusia dan sumber daya Iptek. 
Beberapa negara maju bahkan sudah lama menjadikan Iptek 
sebagai pendukung dalam pembangunan bangsa. Hal ini 
menunjukkan betapa berperannya teknologi dan informasi 
dalam pembangunan suatu bangsa.
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Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat juga ingin 
memiliki sumber daya manusia dan sumber daya Iptek 
berkualitas sebagaimana dengan negara-negara maju. Untuk 
mewujudkan hal itu, salah satu variabel pendukung adalah 
alat komunikasi berupa kemapanan dan kemantapan 
bahasa. Putro dalam Syamsuri (2012:5) mengemukakan 
bahwa: (1) Pengembangan Iptek tersebut berhasil apabila 
pengimplementasiannya mengakar kuat pada kelompok-
kelompok masyarakat yang relevan, untuk itu dibutuhkan 
kemantapan bahasa yang secara komunikatif mampu 
mengomunikasikan proses adopsi dan sosialisasinya. (2) Bahasa 
Indonesia dipandang mantap bila mampu memanfaatkan 
teknologi komunikasi modern untuk peningkatan dan 
mobilitas kapasitas sumber daya manusia.

Substansi Ipteks dapat diadopsi dan disebarluaskan 
secara cepat melalui media bahasa, khususnya yang mampu 
mengejewantahkan konsep-konsep Ipteks. Bila ditilik bahasa 
Inggris, keutamaan yang dimiliki oleh bahasa tersebut karena 
mampu menjadi alat komunikasi resmi dan ipteks di jagat 
ini dan bahkan menjadi alat penyampaian teknologi. Oleh 
karena itu, bahasa Indonesia patut untuk diletakkan pula 
sebagai bahasa yang mampu menjadi penarik “penghela” 
ilmu pengetahuan dan menjadi wahana Ipteks.

Kenyataan menunjukkan bahasa Indonesia tidak 
mempunyai perangkat yang cukup, yang secara cermat dapat 
dirinci perbedaan konsep (Moeliono, 1985: 58), misalnya 
yang dilambangkan dalam bahasa Inggris. Menurutnya, salah 
nalar yang mendasarinya merupakan simpulan yang diambil 
oleh penutur, bahwa kata yang diperlukan tidak terdapat 
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dalam kosa kata perbandingan. Dengan kesalahan itu, apa 
yang tidak dikenalnya adalah dianggap tidak terdapat dalam 
bahasa Indonesia.

Dengan memerhatikan hal tersebut, bahasa Indonesia 
perlu diletakkan dalam bingkai perencanaan bahasa yang 
lebih matang dan terencana. Bahasa Indonesia diletakkan 
menjadi penarik “penghela” ilmu pengetahuan dan menjadi 
wahana ipteks. 

A. PENGERTIAN PENGHELA DAN PEMBENTUKAN ISTILAH
Salah satu bentuknya adalah perlu perencanaan bahasa 

dalam aspek peristilahan Perencanaan bahasa Indonesia sangat 
berpengaruh dalam menentukan arah dan perkembangan 
bahasa agar sesuai dengan yang diinginkan sehingga bahasa 
itu mampu menjadi penarik ilmu pengetahuan dan wahana 
Ipteks di tengah masyarakat termasuk pembentukan istilah 
bahasa Indonesia. Penghela diartikan sebagai penarik menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga untuk menjadikan   
bahasa Indonesia menjadi penghela ilmu pengetahuan perlu 
memiliki kekuatan penuh sehingga mampu  menjadi penarik.

Salah satu bentuk penarik  dalam bahasa Indonesia 
berupa pembentukan istilah sebagai  usaha mencipta atau 
menggubah kata baru, terutama untuk menyampaikan ilmu 
pengetahuan khusus dalam suatu bidang ilmu atau profesional 
Dewan Badan Pustaka Malaysia, diakses 19 September 2013 
Laman Website. Jadi pembentukan istilah bahasa Indonesia 
merupakan proses penciptaan istilah yang dibangun oleh 
kata atau frase yang dengan cermat mengungkapkan gagasan, 
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sifat, keadaan, dan proses yang luas dalam bidang tertentu 
termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni. Kridalaksana 1985:55 mengemukakan pembentukan 
istilah dalam suatu bahasa dapat dilakukan dengan: (1). 
Mengambil kata atau frase umum yang diberi makna tertentu 
dalam bahasa Indonesia, misalnya kata garam nama zat ini 
dapat diambil ilmu pengetahun. Ilmu kimia misalnya dan 
diberi makna tertentu. (2). Membuat kombinasi dari kata-
kata umum. (3). Membentuk kata turunan dari kata dasar 
yang umum. (4). Membentuk kata turunan dengan analogi. 
(5). Pinjam terjemahan. (6). Pembentukan istilah dengan 
singkatan. (7). Mengambil alih dari bahasa asing daerah. 
Dalam pengambilalihan istilah dari bahasa lain, Kridalaksana 
menawarkan dua prosedur: (1). Menerjemahkan ungkapannya 
dengan tidak mengubah makna; (2). Peminjaman istilah itu 
dengan penyesuaian dalam bentuk ungkapan-ungkapannya.

Perencanaan bahasa Indonesia sangat berpengaruh dalam 
menentukan arah dan perkembangan bahasa agar sesuai 
dengan yang diinginkan sehingga bahasa itu mampu menjadi 
penarik ilmu pengetahuan dan wahana Ipteks  di tengah 
masyarakat

B. ASPEK PENTING DALAM MEWUJUDKAN BAHASA 
INDONESIA  MENJADI PENGHELA ILMU PENGETAHUAN 
DAN WAHANA IPTEKS

Bahasa Indonesia perlu diletakkan dalam bingkai 
perencanaan bahasa yang lebih matang dan terencana 

Bahasa Indonesia diletakkan menjadi penarik/ penghela 
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Salah satu yang 
dapat diwujudkan adalah perencanaan bahasa Indonesia 
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bidang peristilahan (pembentukan istilah). Hal ini disadari 
sepenuhnya bahwa perubahan bahasa yang sungguh sangat 
mengemuka dan paling peka terhadap perubahan kehidupan 
ialah bidang peristilahan. Dan juga sebaliknya, mestilah Iptek 
mampu menjadi daya dorong sekaligus penghela terbentuknya 
istilah-istilah bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

Bahasa Indonesia tidak memiliki perangkat yang cukup, 
yang secara cermat dapat dirinci perbedaan konsep (Moeliono, 
1985: 58) misalnya yang dilambangkan dalam bahasa Inggris. 
Menurutnya, salah nalar yang mendasarinya merupakan 
simpulan yang diambil oleh penutur bahwa kata yang 
diperlukan tidak terdapat dalam kosa kata perbandingan. 
Dengan kesalahan itu, apa yang tidak dikenalnya adalah 
dianggap tidak terdapat dalam bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia Hendaknya Diberi Kesempatan Membuka Diri 
Guna	Menerima	Istilah	Bahasa	Lain

Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang terbebas dari 
pengaruh bahasa lain. Apalagi era globalisasi dan transparansi 
ini sangat cepat sehingga arus informasi dapat dengan cepat 
masuk ke semua negara. Oleh karena itu, tidak ada satupun 
bahasa di dunia ini yang tidak memerlukan bahasa lain. Suatu 
bahasa tidak mungkin dapat mengungkapkan semua konsep 
berdasarkan khazanah kosakatanya sendiri. Bahasa Inggeris 
yang dikenal sebagai bahasa dunia pun dalam perkembangan 
kosakatanya banyak menyerap dari bahasa Yunani, Latin, 
dan Perancis. Oleh karena itu, bahasa Indonesia pun harus 
membuka diri menyerap kosakata dari bahasa lain, seperti 
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bahasa Inggris atau bahasa daerah.

Bahasa Indonesia  dewasa ini sudah mulai cenderung 
mengikuti tatanan realitas kehidupan. Oleh karena itu, 
istilah yang lahir  merupakan cermin dari konsep tatanan 
hidup masyarakat pemakainya. Dengan demikian, istilah 
itu cenderung berubah mengikuti derap perubahan yang 
muncul pada tatanan kehidupan masyarakat pemakainya.

Istilah BI yang dikenal sekarang sudah tentu menunjukkan 
adanya perbedaan dari istilah BI pada setengah abad yang 
lalu. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan 
tatanan hidup.

Untuk mengikuti derap langkah perubahan masyarakat 
penduduknya, dasar dan arah kebijakan pengembangan 
istilah BI harus berdasarkan situasi kebahasaan yang aktual 
sehingga menghasilkan istilah BI yang dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. 

Bahasa	Indonesia	Menjadi	Media	Pendidikan	Karakter

Karakter dalam arti sikap atau prilaku berhubungan 
erat dengan bahasa, dan hubungan ini bersifat logik atau 
struktural karena bahasa merupakan cermin sikap dan prilaku 
seseorang. Bahasa adalah symbol eksistensi manusia. Dari 
bahasanya, seseorang dapat diketahui keinginannya, latar 
belakang pendidikannya, adat istidatnya, bahkan daerah atau 
negara asalnya. Ada ungkapan “bahasa menunjukkan bangsa”. 
Bahasa merupakan budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok 
atau bangsa.  Terdapat pengaruh struktur bahasa pada cara 
berpikir seseorang, dan sebaliknya, pikiran seseorang dapat 
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juga mempengaruhi perilakunya (Aris Shoimin, 2014:155)  
Olehnya itu pendidikan karakter berkaitan erat denga 
pendidikan bahasa.

Oleh karena pentingnya hal tersebut,  nilai-nilai karakter 
terinternalisasi ke dalam diri manusia melalui bahasa. Bahasa 
mempunyai peranan sangat penting dalam pembentukan 
karakter.  Sebagai seorang guru hendaknya senantiasa 
membangun komunikasi dengan siswanya menggunakan 
media bahasa (peristilahan) dengan bahasa yang santun, 
bermartabat, halus, dan bermuatan kasih sayang. Orang 
tua seyogyanya menjalin komunikasi dengan anak anaknya 
dengan bahasa yang santun

BI Mampu Menggambarkan tentang Realitas Kehidupan

Bahasa Indonesia mampu menggambarkan tentang 
realitas kehidupan sehingga sering disebut sebagai semiotic 
social Halliday dimana dinyatakan istilah ini mampu 
menggambarkan realitas kehidupan. Istilah itu mampu 
merekam dan membawa gambaran tentang kehidupan 
pada zaman itu. Istilah ini juga  mampu merekam realitas 
kehidupan, tentu sangat berguna bagi masyarakat bahasa yang 
akan menuturkan tentang realitas kehidupan itu. Masyarakat 
bahasa akan manggunakan istilah itu dalam membicarakan 
atau menyampaikan informasi mengenai realitas kehidupan 
itu termasuk konsep tentang Ipteks.

Saat ini, kita sedang berada di zaman yang menakjubkan, 
yaitu revolusi teknologi informasi. Kecanggihan teknologi 
informasi membuat dunia menjadi begitu kecil dan tiada 
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batas. Alvin  Toffler menamakan zaman teknologi informasi 
sebagai gelombang ketiga. Mencermati hal itu, peristilahan 
bahasa Indonesia hendaknya merekam konsep yang mencakup 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni sehingga mampu 
tersebar luas kepada penutur atau pemakai bahasa Indonesia.

Dengan demikian, BI yang berkembang baik langsung 
maupun tidak langsung mengungkapkan kondisi (realitas) 
termasuk konsep ipteks maka dengan sendirinya menjadikan 
bahasa Indonesia sebagai penghela Ilmu pengetahuan  dan 
media Ipteks.

BI  Harus Berada dalam Pusaran Peradaban

Bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa yang 
menjanjikan bagi penuturnya. Ketika penutur mampu 
menggunakan bahasa Inggris sangat diyakini bahwa penutur 
itu tentu memiliki jaminan hidup yang menjanjikan, hal ini 
dikarenakan bahasa inggris memiliki keunggulan dengan 
nilai jual yang tinggi.

Bahasa inggris menjadi bahasa yang memiliki peran 
penting dalam peradaban teknologi sehingga tatkala orang 
ingin belajar tentang teknologi tentu harus belajar bahasa 
Inggris. Hal ini terjadi karena pusaran kemajuan peradaban, 
baik bidang teknik maupun kemajuan bahasa Inggris menjadi 
ragam bahasa yang dominan dalam pusaran itu. Ferguson dan 
Dill (1979) dalam hipotesisnya satu diantaranya menyebutkan 
bahasa yang dominan di pusat pembangunan cenderung 
menjadi bahasa resmi yang dominan untuk komunikasi pada 
taraf nasional. Bahkan lebih jauh dikatakan bahwa makin 
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banyak penutur bahasa itu secara mandiri melakukan kegiatan 
itu, makin cepat bahasa pembangunan itu akan mendesak 
kedudukan bahasa asing yang sebelumnya dipakai. Pernyataan 
itu dapat ditafsirkan bahwa bahasa yang berprestise, bila para 
penuturnya mampu menjalankan atau memegang peranan/
kunci dalam peradaban manusia dewasa ini.

Faktor  kunci yang harus untuk menciptakan bahasa 
Indonesia memiliki nilai jual tinggi adalah para penutur 
BI hendaknya memiliki kualitas sumber daya yang tinggi, 
menjadi pemegang kunci peradaban, baik teknologi, seni, 
ekonomi, dan lain-lain. Artinya, bila kita ingin jadikan bahasa 
Indonesia memiliki nilai jual, maka hendaknya berada pada 
pusaran peradaban teknologi yang tinggi.

BI  Tersebarluaskan Melalui Berbagai Media

Media massa pada umumnya, termasuk eletronik dan surat 
kabar, banyak mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. 
Kualitas kebudayaan masyarakat dapat ditingkatkan atau 
sebaliknya dapat dirusak oleh media. Demikian halnya 
dengan bahasa, kualitas keberterimaan istilah BI di tengah 
masyarakat ditentukan pula oleh media. Media banyak 
bersentuhan masyarakat. Alwasiah (1997 : 72) menyebut, 65 
% dari penduduk Indonesia ini merupakan generasi muda 
dan mereka dibesarkan oleh TV dan 66% dari anak-anak 
usia 10 tahun lebih banyak nonton TV sedangkan 22,5% 
membaca koran.

Media massa memiliki 3 fungsi yakni memberi informasi, 
mendidik, dan memberi hiburan. Selain itu, Effendi dan 
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Onang (1992) menambahkan fungsi media massa adalah 
mempengaruhi, membimbing dan fungsi mengeritik. 
Mencermati fungsi media massa, dapat dikatakan bahwa 
media massa itu memiliki kekuatan/peran yang luar biasa 
terhadap suatu masyarakat. Oleh karena itu, media masa 
harus selalu mengawal informasi yang patut dikomunikasikan 
dan mana yang tidak patut.

Dengan melihat keberadaan media massa, dapat 
dikatakan bahwa istilah yang cepat berterima adalah istilah 
yang terungkap melalui media massa, karena media massa 
mampu dengan cepat menyebarluaskan istilah hingga lapisan 
bawah masyarakat.

1)		 Menggalakkan	Perkamusan

 Kamus merupakan kitab yang berisi kandungan (entri 
dan keterangan) arti kata-kata (Purwadarminta: 1976). 
Dengan demikian, kamus sesungguhnya berisi kandungan 
dan keterangan yang diperlukan oleh penggunanya. Tiadalah 
arti akmus jika mampu memenuhi keperluan penggunanya. 
Jadi, fungsi terpenting dalam penggunaan kamus adalah 
tempat pencarian makna kata.

Barnhart (1967) pernah meneliti tentang penggunaan 
kamus di Amerika Serikat, penelitian terhadap 56.000 orang 
mahasiswa lalu ia menemukan bahwa kamus terutama dipakai 
untuk mencari makna suatu kata, selanjutnya peringkat 
kedua tentang ejaannya, ditempat ketiga dan keempat adalah 
sinonim dan cara pemakainnya serta peringkat kelima adalah 
etimologinya.
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2).		 Ketersediaan	Web Site di Internet Berupa Internet (Web 
Site)	Bank	Data	Peristilahan	BI

Kemajuan internet saat ini berada dalam hitungan detik 
dan selalu mengalami perubahan yang signifikan. Hasil 
perkembangan teknologi informasi yang menjadi primadona 
saat ini adalah teknologi jaringan komputer dunia.  

Perkembangan ini ditandai dengan hadirnya teknologi 
tinggi yang dapat dikonsumsi dengan mudah dan murah 
oleh masyarakat. Teknologi yang berkembang saat ini adalah 
teknologi yang berbasis jaringan (network).

Mencermati peluang ini, pemerintah atau pusat bahasa, 
serta instansi yang terkait didalammya menggunakan fasilitas 
teknologi informasi ini sebagai media penyebarluasan 
peristilahan/kosakata, sebagai tempat mengefektifkan 
pencarian makna atau istilah guna pembelajaran/pemakaian 
kosakata BI, serta membangun jaringan komunikasi antara 
perancang korpus bahasa dan masayarakat pemakai bahasa.

Dalam kaitan dengan ini, pihak pemerintah dalam hal 
ini Pusat Bahasa membuat web site di internet yang sewaktu-
waktu bisa digunakan oleh pengguna bahasa dalam mencari 
makna dan istilah. Oleh karena itu, web site berisi bank data 
peristilahan beserta maknanya dan unsur-unsur lainnya.
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BAB V 

GIATKAN  DAYA BACA SEBAGAI 
BAGIAN DARI LITERASI DALAM  

MENGANGKAT  KETERPURUKAN 
PERINGKAT MEMBACA 

Pendidikan dalam perkembangan paradigma dunia 
dihadapkan pada sejumlah tantangan nyata dan kokoh. Salah 
satu tantangan itu  adalah pendidikan hendaknya mampu 
menghasilkan sumber daya manusia  yang berkualitas. Dalam 
mewujudkan SDM berkualitas khusus di abad ke-21, perlu 
dilakukan sejumlah keterampilan-keterampilan sebagaimana 
pelangi keterampilan dan pengetahuan yang dikembangkan 
oleh Partnership for 21 st Century Skills, Trilling & Fadel dalam 
Abidin, Yunus (2015: 99). Kutipan itu  menyebutkan bahwa  
keterampilan utama dalam konteks Abad ke-21 adalah (1) 
keterampilan belajar dan berinovasi, (2) keterampilan literasi 
digital, serta (3) Keterampilan hidup dan berkarier.
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Ketiga keterampilan belajar yang dikemukakan di atas 
sebagai keterampilan belajar Abad ke-21 diyakini dapat 
tercapai jika dipayungi  oleh wadah besar yakni  tiga  literasi 
dasar yakni literasi membaca, literasi menulis, dan literasi 
Arimetiks (Trilling & Fadel dalam  Abidin, Yunus:2015:15).

Saat  ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
Pendidikan  menggalakkan program literasi bagi masyarakat 
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya gerakan 
literasi di tanah air. Literacy erat kaitannya dengan istilah 
kemahirwacanaan. Literasi secara luas dimaknai sebagai 
kemampuan berbahasa yang mencakup menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis, serta kemampuan berpikir yang 
menjadi elemen di dalamnya. Sedangkan Tompkins (1991:18) 
menyebutkan bahwa literacy merupakan kemampuan 
menggunakan membaca dan menulis dalam melaksanakan 
tugas tugas yang bertalian  dengan dunia kerja  dan kehidupan 
di luar sekolah.  Beberapa pendapat dapat dikatakan bahwa 
literasi berkaitan erat dengan membaca dan menulis sebagai 
ketrampilan bahasa tulis. 

Bulan Mei 2016, Pemerintah mencanangkan hari 
Pendidikan Nasional Tahun 2016 diperingati selama satu 
bulan penuh dengan istilah bulan Mei 2016 adalah bulan 
Pendidikan di Indonesia dengan konsep gerakan bersama 
yang melibatkan semua unsur masyarakat dengan tema    
“Nyalakan Pelita, Terangkan cita-cita”

Untuk mendukung tema Bulan Pendidikan ini, Surat 
Menteri Pendidikan Nomor: 19180/MPK.A/M.S/2016 
Tertanggal 15 April 2016 menetapakan tema” Kegiatan 
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setiap minggu yakni:

•	 Tema I Kembali ke Sekolah

•	 Tema II Ekspresi Merdeka

•	 Tema III Anak adalah Bintang

•	 Tema IV Semua Murid, Semua Guru

Aktivitas yang  dicanangkan oleh  pemerintah adalah 
bagian dari peningkatan SDM (khusus) sekolah dan bisa jadi 
juga sebagai jawaban (respons) yang tersirat dan tersurat  dari 
hasil tes Progress Internasional Reading Literacy Studi (PIRLS) 
tahun 2011 yang mengevaluasi kemampuan membaca siswa 
kelas IV, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-45 dari 
48 Negara peserta, dengan skor 428, sedangkan nilai rata-
rata adalah 500 (IEA, 2012). Khusus kemampuan membaca, 
Indonesia semula pada PISA 2009 berada pada peringkat 
ke-57 dengan skor 396. Ternyata pada PISA 2012 peringkat 
menurun di urutan ke-64. PISA (Program For Internasional 
Student Assesment (PISA).

Hasil penelitian ini bertemali  pula dengan hasil Unesco 
tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dalam 1000 orang 
masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang melakukan kegiatan  
membaca.

Dengan fakta ini, tentu kita ingin mewujudkan sumber 
daya manusia yang berkualitas melalui kegiatan membaca. 
Dengan demikan, dalam menumbuhkan  gerakan  membaca 
ini, perlu langkah nyata seperti berikut ini:
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A. GERAKAN MEMBACA DENGAN DUKUNGAN GERAKAN  
BERJAMAAH
Kegiatan membaca yang diharapkan adalah gerakan 

membaca yang kegiatannya didukung bersama (berjamaah)  
oleh  pemerintah baik pusat maupun daerah, orang tua siswa 
(sebutan untuk murid dan siswa) , masyarakat, guru, kepala 
sekolah, pengawas, dan seluruh komponen yang terkait. 
Kegiatan ini sudah tampak secara konkret oleh rintisan  
pemerintah pusat  berupa dikeluarkannya Peraturan Menteri 
tentang kegiatan membaca yakni PerMen No. 23 Tahun 2015 
tentang kegiatan membaca 15 menit. PerMen ini menjadi 
modal awal yang harus dikawal dan disambut oleh pemerintah 
daerah, guru, orang tua, dan komponen terkait. 

Bentuk pengawalan bagi   guru, kepala sekolah, pengawas, 
orang tua siswa, dan pihak terkait berupa  pembiasaan kegiatan 
membaca bagi siswa  paling sedikit 15 menit setiap hari di 
sekolah di luar materi pelajaran.  Guru sebaiknya  pada awal 
pembelajaran  setiap hari mengalokasikan waktu ± 15 menit 
untuk mengharuskan pembelajar  membaca. Pengalokasian 
waktu bisa bergilir diatur oleh guru dengan kepala sekolah 
serta pengawas. Materi yang dibaca boleh berkaitan materi 
pelajaraan saat itu atau materi yang tidak berkaitan materi 
pelajaran hari itu. Selain itu, pemerintah daerah dalam hal 
ini Walikota/ Bupati memberikan pengawalan khusus berupa 
monitoring dan evaluasi melalui satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) yang terkait seperti dinas pendidikan, dinas 
pemuda dan termasuk koordinasi dengan kementerian agama 
kabupaten/kota serta Badan yang menangani perpustakaan. 
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Kegiatan membaca ini pula hendaknya ditindaklanjuti 
orang tua/masyarakat di rumah atau di lingkungan tempat 
tinggal siswa. Orang tua mengharuskan pula anak-anaknya  
membaca minimal 15 menit sebelum mengerjakan tugas 
pekerjaan rumah. Pantauan orang tua bisa dengan membuat 
daftar kontrol jumlah lembar halaman yang dibaca anak  
setiap hari. Kegiatan mengharuskan ini  bisa menjadi sebuah 
kebiasaan  anak  nantinya (pembiasaan). 

Jadi, gerakan membaca ini dirintis, dijalankan, dikawal, 
dipantau, dan dievaluasi secara berkala dan berjamaah 
(komponen terkait) pula serta diharapkan  menjadi sebuah 
tradisi atau pembiasaan pada siswa untuk selalu gemar 
membaca.

B. PENYIAPAN  BUKU BACAAN 
Untuk mewujudkan gerakan membaca ini, pemerintah, 

masyarakat, dan komponen terkait perlu menyiapkan 
bahan bacaan siswa yang disesuaikan dengan usia, jenjang 
pendidikan, dan karakter. Bahan bacaan tidak harus sesuai 
bidang studi di sekolah, bahan bacaan boleh berupa sastra, 
agama, pendidikan, dan lain lain. 

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat hendaknya 
mengalokasikan dana khusus untuk penyediaan buku bacaan.  
Demikian halnya pihak swasta baik perusahan besar maupun 
menengah untuk mendonasikan anggaran Corporate social 
responsibility (CSR) khusus  penyediaan buku bacaan.  
Lembaga sosial,  masyarakat umum, dan orang tua murid 
, jika memungkinkan untuk turut membantu pemerintah 
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menyediakan bahan bacaan berupa infaq buku  bacaan guna 
mendukung  perwujudan gerakan membaca ini.

Guru hendaknya mempunyai pengetahuan  tentang 
ketrampilan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang 
perpustakaan dan memberikan apresiasi kepada siswa. Sangat 
diharapkan guru memiliki  kepiawaian dalam  memberikan 
bimbingan kepada siswa agar siswa selalu bergairah membaca 
dan menulis. Penguasaan guru terhadap metode, teknik, 
pendekatan (strategi) ketrampilan berbahasa, dan pemahaman 
kepustakaan   adalah hal penting . Selain itu, kreativitas guru 
juga sangat diharapkan seperti memberikan semacam target 
bacaan dalam bentuk daftar/list bacaan. Selanjutnya,   siswa 
diapresiasi atas daya bacanya  oleh guru. 

Bertemali dengan ini,  menjadi masukan bagi Lembaga 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan untuk memasukan 
matakuliah literasi (membaca dan  menulis)  dan mata 
kuliah perpustakaan sebagai mata kuliah wajib bagi lembaga 
pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang membekali 
para mahasiswa  calon guru sebagai modal dasar pengetahuan 
tentang literasi dan perpustakaan.

C. PEMERINTAH DAN MASYARAKAT MEMIKIRKAN 
SERTA	MENYEDIAKAN	TEMPAT	(TAMAN	BACA)	YANG	
TIDAK HANYA DI SEKOLAH ATAU RUMAH TETAPI 
JUGA DI TEMPAT YANG STRATEGI
Peringkat literasi  Indonesia yang rendah pun dapat 

dijawab dengan menyediakan tempat (taman bacaan) untuk 
masyarakat sekolah, masyarakat kampus, dan masyarakat 
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umum. Modal besar Indonesia, kutipan pernyataan Pangesti 
selaku ketua  gerakan literasi, bahwa Indonesia tergolong 
negara yang berhasil mengurangi angka buta huruf. Data 
united nations development programme (UNDP) tahun 
2014 mencatat bahwa tingkat kemelekhurufan masyarakat 
Indonesia mencapai 92,8 % untuk kelompok dewasa, dan 
98,8 % untuk kategori remaja. Capaian ini sebenarnya 
menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan 
krisis literasi dalam pengertian kemelekhurufan. Namun, 
Pangesti menyebutkan tantangan yang dihadapi adalah  
masyarakat mampu membaca, namun tidak mau membaca 
atau fenomena aliterasi dan ketersediaan buku di seluruh 
Indonesia belum memadai.

Dengan demikian, Pemerintah, masyarakat, dan lembaga 
yang peduli dengan literasi ini hendaknya bahu membahu 
mewujudkan ruang ruang baca atau taman baca yang 
dilengkapi dengan berbagai buku. Entah tempatnya itu 
dipojok pojok kampus, kafe, warkop, taman baca di tempat 
ibadah, di tempat strategi perkotaan seperti di mall-mall, di 
terminal,di pelabuhan, di Bandar udara, maupun di ruang 
ruang kelas sekolah dan kampus.

Akhirnya ‘RESOPA TEMMANGINGI NAMALOMO 
NALLETEI FAMMASE DEWATA’ artinya HANYA 
USAHA  DAN KETEKUNAN AKAN MENJADI TITIAN 
RAHMAT ILAHI.
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BAB VI

LITERASI DIGITAL DALAM 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

ERA DISRUPSI 

Masyarakat saat ini disuguhi dengan atmosfer 
kesiapsiagaan menyelami  era disrupsi.  Era ini sebenarnya 
sudah masuk dan telah dilaksanakan terutama lima tahun 
terakhir yang berindikasi pada maraknya ekspansi dunia 
digital dan internet pada kehidupan kita. Atmosfer disrupsi 
adalah atmosfer pergerakan dunia industri atau kompetensi 
kerja tidak lagi linear. Perubahan mendasar dan sangat cepat, 
era ini menuntut kita semua untuk beriringan atmosfer ini 
dengan melakukan perubahan mendasar.

Disrupsi dimaknai telah terjadi  perubahan yang 
fundamental atau mendasar. Perubahan itu berupa perubahan 
di bidang teknologi yang menelusuri seluruh dimensi 
kehidupan manusia termasuk tatanan dunia pendidikan. 
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Tiga hal mendasar yang perlu dilakukan dalam menyikapi 
atmosfer ini yakni (1) jangan nyaman menjadi pemenang, (2) 
jangan takut menganibalisasi produk sendiri, (3) membentuk 
ulang atau berinovasi. Ketiga hal ini diperkenalkan oleh 
Rheinald Kasali.

Bertemali dengan atmosfer disrupsi ini, kita tidak serta 
merta mampu beriringan dengan sempurna atmosfer ini. 
Kesanggupan kita menyikapi keadaan ini dengan cara harus 
berubah, sekalipun perubahan itu tidak berarti sudah pasti 
perbaikan akan tetapi tanpa perubahan tidak akan pernah 
ada perbaikan.

Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan 
individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi 
untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, 
mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, 
membuat, dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat 
berpartisipasi secara aktif.

Literasi digital sangat terkait dengan ketrampilan, 
pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media, 
dan informasi. Bagi penduduk Indonesia, berdasarkan 
Indonesia digital 2019 menunjukkan perkembangan 
penggunaan media sosial mencapai 150 juta pengguna, ini 
berarti mayoritas pengguna internet untuk bersosialisasi 
menggunakan media sosial. Jumlah pengguna sosial ini 
mencapai 56% dari jumlah penduduk di Indonesia

Milenial (juga dikenal sebagai generasi Y) Kaum 
millennial  adalah mereka generasi muda yang terlahir antara 
1980 an sampai 2000an.  Kaum millennial terlahir saat 
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dunia modern dan teknologi canggih diperkenalkan publik. 
Millenial datang usia dalam waktu industry hiburan mulai 
terpengaruh oleh internet dan perangkat seluler. Karakteristik 
millennial berbeda beda berdasarkan wilayah dan kondisi 
social ekonomi. Namun, generasi ini umumnya ditandai oleh 
peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, 
media, dan teknologi digital. (Wikipedia Bahasa Indonesia 
https:// id.m.wikipedia.org//, diakses, 3 Juli 2019)

Dewasa ini, Indonesia Digital 2019 menunjukkan 
perkembangan pengguna media sosial mencapai 150 juta 
pengguna, ini berarti mayoritas pengguna internet untuk 
bersosialisasi melalui media sosial. Jumlah pengguna media 
sosial ini mencapai 56 % dari jumlah total penduduk 
Indonesia.

Sumber : https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/
Gambar 1. Penggunaan Media Sosial di Indonesia Tahun 2019
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Media sosial yang paling banyak dipakai di Indonesia 
adalah

1. Youtube            88%

2. WhatsApp         83%

3. Facebook          81 %

4. Instagram         80%

5. Line                  59%

6. dll

Sumber : https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/
Gambar 2. Tingkat Penguasan Media Sosial yang Paling digemari di Indonesia 

Tahun 2019

A. KOSAKATA BAHASA INDONESIA DALAM TATANAN YANG 
DINAMIS
Perwujudan kualitas bahasa Indonesia secara maksimal 

tentu sangat diwarnai  oleh salah satu variabelnya adalah  
kosakata.  Kosakata bahasa Indonesia diharapkan mampu 
melambangkan konsep dan gagasan kehidupan sehingga  
membentuk pernyataan yang tepat. 
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Sampai saat ini,  kosakata bahasa Indonesia dianggap 
tidak mempunyai perangkat yang cukup, yang secara cermat 
dapat merinci perbedaan konsep (Moeliono, 1985:158). Pada 
bidang jurnalistik, ksakata bahasa Indonesia telah dibanjiri 
kata-kata impor dari bahasa asing, hal ini disebabkan tidak 
semata mata diakibatkan oleh kesalahan wartawan saja tetapi  
oleh banyak istilah baru yang belum dijumpai padanannya 
yang tepat atau mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia. 
(Sugono, 2003:86). Setelah memperhatikan kondisi kosakata 
bahasa yang telah tertantang oleh kehadiran dan percepatan 
perkembangan kehidupan, maka perlu pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia khususnya pengembangan 
kosakata guna mengemban peran sebagai media penyampai 
pesan atau media  komunikasi dan media berkolaborasi.Lauder 
(2001:188) menyatakan bahwa kosakata merupakan cerminan 
dari konsep tatanan hidup masyarakat pemakainya,kosakata 
cenderung berubah mengikuti derap perubahan yang muncul 
pada tatanan kehidupan masyarakat pemakainya.  

Abad ke-21 meletakkan kemampuan berkomunikasi 
dan berkolaborasi merupakan keterampilan yang harus 
dikembangkan. Trilling & Fadel dalam Abidin (2014:9) 
menjelaskan bahwa kemampuan berkomunikasi dan 
berkolaborasi merupakan salah satu kemampuan yang 
berkaitan dengan keterampilan utama abad ke-21 yakni  
keterampilan belajar dan berinovasi. Berdasarkan hal yang 
dikemukakan di atas, upaya pengembangan kosakata sangat 
perlu dilaksakan sebagai bagian dari pemartabatan bahasa 
Indonesia.



100

Pengembangan kosakata bahasa Indonesia merupakan 
proses penciptaan kosakata berupa penggalian, penye rapan, 
peminjaman, dan pemajemukan  kata  dengan tujuan untuk 
menjadi media yang dapat mewujudkan fungsi sebagai alat 
komunikasi, alat penyampaian ide, alat berpikir, dan alat 
penyatupaduan penutur bahasa Indonesia. 

Kosakata  bahasa Indonesia dewasa ini merupakan cermin 
dari konsep tatanan hidup masyarakat pemakainya. Dengan 
demikian, kosakata itu cenderung berubah mengikuti derap 
perubahan yang muncul pada tatanan kehidupan masyarakat 
pemakainya.

Kosakata bahasa Indonesia yang dikenal sekarang sudah 
tentu menunjukkan adanya perbedaan dari kosakata bahasa 
Indonesia pada setengah abad yang lalu. Perbedaan tersebut 
muncul karena adanya perbedaan tatanan hidup yang dinamis. 
Untuk mengikuti derap langkah perubahan masyarakat 
penduduknya, dasar dan arah kebijakan pengembangan 
kosakata bahasa Indonesia harus berdasarkan situasi kebahasaan 
yang aktual sehingga menghasilkan kosakata bahasa Indonesia 
yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dasar dan 
arah kebijakan pengembangan kosakata bahasa Indonesia 
dewasa ini mengarahkan kepada keberterimaan  kosakata 
bahasa Indonesia di tengah masyarakat. 

B. PEMARTABATAN BI MELALUI PEMBELAJARAN   
(PENDIDIKAN)	GENERASI	MILENIAL
Bahasa Indonesia sebagai pengantar di lembaga lembaga 

pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia yang 
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dilaksanakan di sekolah dan institusi lain merupakan kawah 
candra dimuka untuk mempertahankan keberadaan bahasa 
Indonesia  di kalangan generasi millennial. Oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Pedoman Penyelarasan 
Mata Bahasa Indonesia (2016) yang dilaksanakan di sekolah 
harus memuat materi berbahasa, bersastra, dan literasi.

Pembelajaran  bahasa Indonesia di sekolah sebagai mata 
pelajaran bertujuan untuk menjadikan peserta didik memiliki 
kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 
dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan; 
bangga menggunakan bahasa Indonesia; menggunakan bahasa 
Indonesia secara kreatif dalam berbagai tujuan; menggunakan 
bahasa Indonesia untuk meningkatkan  intelektual serta 
kematangan emosional dan sosial; mengapresiasi karya sastra  
dan meluaskan wawasan, memperhalus budi pekerti, dan 
meningkatkan ketrampilan berbahasa; dan menghargai 
khazanah budaya serta intelektual manusia.

Dengan demikian, pembelajaran (Pendidikan) bahasa 
Indonesia di lembaga pendidikan harus mampu mengantarkan 
generasi milenial untuk berbahasa Indonesia yang baik dan 
benar dengan ditopang oleh kreativitas dan kompetensi 
guru yang selalu menjadi mitra peserta didik yang tentu 
selalu meningkatkan kompetensi guru seperti pelatihan, 
kegiatan pembelajaran kebahasan, dan lain lain. Selain itu, 
pembudayaan gerakan literasi bagi generasi milenial di 
lingkungan sekitar mereka serta mampu diantarkan generasi 
milenial itu untuk produktif  baik dalam bentuk pelahiran 
karya sastra maupun non karya sastra dengan menggunakan 
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bahasa Indonesia yang baik dan benar.

C. MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA SOSIALISASI BAGI 
GENERASI MILENIAL
Kita sedang berada di zaman disrupsi yakni biasa 

disebut juga era Industri 4.0 berupa  zaman perubahan yang 
fundamental atau mendasar. Perubahan mendasar itu adalah 
perubahan  bidang teknologi yang menelusuri rongga dan 
dimensi kehidupan manusia.  Akibat revolusi  teknologi yang 
mengubah hampir semua dimensi dan tatanan  kehidupan 
manusia

Tokoh yang memperkenalkan disrupsi adalah Rheinaldi 
Kasali dengan 3 tiga hal menghadapi era ini yakni (1) jangan 
nyaman menjadi pemenang, (2) jangan takut menganibilisasi 
produk sendiri, dan (3)  membentuk ulang atau menciptakan 
inovasi. Mencermati fenomena disrupsi atau  era industri 4’0 
yang ditandai kemunculan supercomputer,  robot pintar, 
kendaraan tanpa pengemudi, dan neuroteknologi oleh  Klaus 
Schwab dalam bukunya The Fourt Industrial Revolution. ( 
Syamsuri, 2018, Tribun Timur diakses 4 Juli 2019). Keadaan 
ini menuntut kita untuk “berubah, sekalipun perubahan 
itu tidak berarti sudah pasti perbaikan, akan tetapi tanpa 
perubahan tidak akan pernah ada perubahan.

Selain itu, kemampuan literasi  baru sangat dituntut 
yakni (1) literasi data; (2) literasi teknologi; dan (3) literasi 
manusia.

Mencermati kondisi  ini, pemerintah, guru, orang tua 
ataukah instansi terkait menggunakan fasilitas media sosial 
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teknologi informasi ini untuk (1) dijadikan sebagai media 
penyebarluasan peristilahan/kosakata bahasa Indonesia; (2) 
sebagai tempat mengefektifkan pencarian makna atau istilah 
guna pembelajaran/pemakaian kosakata BI; (3) membangun 
jaringan komunikasi antara perancang korpus bahasa dan 
masyarakat pemakai bahasa. Dalam kaitan dengan ini, bisa 
kita perhatikan tingkat usia pemakai media sosial sebagaimana 
hasil Indonesia digital 2019.

Sumber : https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/
Gambar 3. Pengunaan Media Sosial dari Sisi Gender dan Umur di Indonesia 

Tahun 2019 

Ditinjau dari sisi gender dan umur, terlihat penggunaan 
media sosial tahun 2019 paling banyak adalah dari usia 18-
24 tahun dan 25-34 tahun, baik pria maupun wanita. Ini 
masa masa usia sangat produktif.

Penguasaan siswa terhadap media seperti di atas 



104

tidak lagi menjadi hal yang susah dan sulit namun inilah 
peranan guru di era disrupsi sebagai sebuah tantangan 
dunia Pendidikan. Seorang guru atau pendidik dituntut 
mampu mengubah mindset peserta didik dari memanfaatkan 
menjadi menciptakan. Pendidikan harus dapat menghasilkan 
lulusan yang memiliki kemampuan memadai agar mampu 
beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman dan mampu 
berkompetitif.

Anak didik dewasa ini tentunya tidak lagi cocok dengan 
sistem Pendidikan abad ke -20 , banyak menggunakan 
produk kontemporer. Anak didik jaman digital ini sudah 
mampu menerima informasi yang cepat dari berbagai sumber 
multimedia, anak didik jaman digital ingin mengakses 
informasi multimedia hyperlink secara acak. Selain itu, 
anak didik jaman digital lebih akrab dengan layer dan gadget 
daripada kertas dan papan. Oleh karena itu, menjadi sebuah 
tantangan bagi guru untuk menguasai pula literasi digital 
sehingga akan mampu mengiringi dan melatih serta mendidik 
anak didiknya. Untuk itu, guru harus meningkatkan kreativitas 
dengan mengembangkan kompetensi yang ia miliki.

Guru selain mampu membentuk karakter anak didik 
berupa keteladanan, kejujuran, mengenalkan nilai nilai 
luhur bangsa Indonesia,  memupuk kepribadian anak yang 
dinamis, berani, percaya diri,bertanggung jawab, bekerja 
ikhlas, tuntas, dan mandiri,tidak hanya memberikan pelajaran 
saat jam pelajaran saja tetapi juga dalam setiap kesempatan di 
luar sekolah. Guru juga memberikan materi atau bahan ajar 
yang mutakhir sesuai dengan perkembangan jaman digital. 
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Penggunaan jaringan cyber atau dalam jaringan (daring) atau 
membuat bahan ajar yang memilih model pembelajaran tatap 
muka di kelas yang dikombinasikan dengan oemanfaatan 
alat bantu gadget berupa smarphone, laptop yang terkoneksi 
internet misalnya dengan desain pengembangan bahan 
ajar dengan hyperconten. Hyperconten  adalah perangkat 
pembelajaran yang didesain secara terstruktur dengan secara 
sederhana  dipahami sebagai konsep yang menjalinkan satu 
materi dengan materi lain secara  simultan dalam satu program 
digital tertentu.
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