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Mengapa Malu Berbahasa Indonesia? 

 

Topik pilihan ini sudah lama saya baca, namun perlu energi lebih untuk bisa menggali aspek-aspek yang 

sekiranya belum dibahas secara detail. Bahasa Indonesia yang digagas oleh para pendiri bangsa adalah bahasa 

pemersatu seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama dan etnis.  

Saya secara pribadi bangga bila dapat berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Berbahasa 

Indonesia dalam miliu yang ilmiah maupun non ilmiah. Paling tidak, saya berusaha untuk mencintai bahasa 

tanah air ini.  

Saya pun mengamati berbagai jenis karakter masyarakat kita dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa 

daerah yang merupakan bahasa ibu tentu akan melekat, namun bahasa Indonesia layaknya seperti bahasa 

asing dan subjek tambahan dalam kurikulum sekolah.  

Hal tersebut tentu menimbulkan aneka gaya hidup yang terkonstruksi dari individu masing-masing. Ada 

segolongan yang masih menjaga kecintaannya terhadap bahasa Indonesia. Ada pula yang lambat laun 

menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa asing sebagai bahasa pergaulan.  

Pada kenyataannya, memang ditemui beberapa kelompok yang masih malu berbahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. Namun ada pula yang gengsi karena merasa bahasa Indonesia kurang menarik untuk didengar 

bahkan untuk diucapkan.  

Apa mau dikata? Begitulah fenomena yang terjadi. Saya merasa optimis bahwa ada pula kelompok yang menjadi 

ujung tombak untuk mengajak kembali masyarakat agar mencintai kembali bahasa Indonesia dan ditempatkan 

pada porsi yang seharusnya.   

Keprihatinan terhadap Bahasa Indonesia  

Bulan lalu, saya menjadi salah satu panitia pada sebuah Festival Orang Muda yang diadakan oleh salah satu 

media nasional di kawasan Jakarta Barat. Ada beberapa tamu yang diundang, salah satunya adalah musisi 

Deugalih.   

Dalam sebuah interview singkat dengan MC di atas panggung, Deugalih menyampaikan keprihatinannya 

terhadap anak-anak Jogjakarta khsususnya (dan daerah lain di Indonesia) yang diharuskan belajar bahasa asing 

sejak dini.  
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Menurutnya, jika kurikulum tersebut dicanangkan di kota besar seperti Jakarta sudah menjadi maklum. Kita 

mengerti bahwa Jakarta adalah kota metropolitan, warganya adalah kaum urban, sehingga anak-anak usia 

sekolah pun dirasa tak menemui kendala yang berarti untukbelajar bahasa asing. Hal yang demikian berbanding 

terbalik jika disandingkan dengan anak-anak di daerah.  

Deugalih berharap jika anak-anak yang lahir dan tinggal di daerah dibiarkan untuk mencintai bahasa ibunya 

terlebih dahulu, kemudian bahasa Indonesia hingga melekat dalam diri. Saya sepakat dengan pernyataan 

Deugalih. Terkadang masyarakat dewasa ini menjadi kebablasan untuk menyukai produk asing daripada 

menghargai nilai-nilai keindonesiaan yang mau tak mau sudah ada sejak ia lahir.  

Saat tahun 90-an, satu-satunya televisi yang menayangkan program “bimbingan belajar” beberapa mata 

pelajaran hanya TVRI. Hingga saat ini, saya masih menyaksikan program yang berbeda metode, namun tetap 

pada visi dan misi yang sama. Program tersebut selalu menghadirkan para pakar dan beberapa siswa agar 

berjalan secara interaktif. Meskipun banyak mata pelajaran yang diulas, namun bahasa yang mereka gunakan 

tetaplah bahasa Indonesia yang baku. Namun, jika kita mau membandingkan dengan program-program TV 

swasta yang hanya menampilkan interaksi bahasa Indonesia yang baku, maka kita hanya akan menyaksikan 

dan mendengarkannya pada acara berita saja, selebihnya sulit ditemukan! Banyak program yang tidak dapat 

mendidik masyarakat luas. Ya, kapitalisme dan kolonialisme di negeri kita masih terus berjalan melalui media!  

Perhatikan saja satu per satu, jika kita cermati setiap tayangan, maka kita akan mudah mendapati tayangan atau 

program yang sama sekali tidak layak untuk ditayangkan. Saya tidak banyak berharap pada KPI (Komisi 

Penyiaran Indonesia) yang keberadaannya sama sekali tidak manfaat! Ratusan ribu masyarakat melayangkan 

laporan kepada lembaga tersebut untuk menghentikan beberapa sinetron atau program lain yang tidak layak 

tayang kembali, malah berakhir dengan “jalan damai.”  Artinya KPI juga sama saja dengan kaum kapitalis dan 

kolonial, merestui kembali tayangan sinetron dan program tersebut setelah melakukan revisi dan lain 

sebagainya. Yang diinginkan masyarakat bukanlah itu, tapi hentikan tayangan tersebut yang jauh dari nilai-nilai 

keindonesiaan, mencakup bahasa, gaya hidup, kebhinekaan, dan hal-hal lain yang dianut oleh bangsa 

Indonesia.  

Memulai Perubahan dari Diri Sendiri adalah yang paling Bijaksana  

Contoh yang konkret adalah diri saya, saat menulis dan berbicara dalam lingkup formal, semaksimal mungkin 

bahasa Indonesia dijadikan landasan baku. Beda halnya saat saya bergaul dalam media sosial dan berinteraksi 

dengan teman-teman disana, ada kala saya menggunakan berbagai bahasa; dari bahasa khas orang Jakarta, 

bahasa Indonesia, serta beberapa bahasa asing. Saya menggunakan bahasa-bahasa tersebut dalam upaya 

untuk meluweskan diri saya dalam pergaulan sehari-hari. Pun dalam kegiatan menulis di blog, uniknya adalah 

saya berusaha sekali untuk tidak menggunakan bahasa atau kata-kata tambahan. Menulis di blog adalah satu-

satunya kegiatan semi formal yang saya tekuni untuk bisa berlatih berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Menulis blog bagi sebagian orang adalah ekspresi diri yang elegan, sehingga mereka dan saya sendiri berusaha 

konsisten untuk menggunakan bahasa Indonesia tanpa embel-embel yang tidak bermakna.  

Bahasa Indonesia, Tanggung Jawab Siapa?  

Yang paling sederhana untuk jawaban tersebut adalah KITA. Ya, bahasa Indonesia adalah tanggung jawab kita 

bersama, tidak bisa saling tunjuk antara satu orang kepada orang lain. Katakan saja sebagai seorang guru 

bahasa Indonesia yang mengajar di sebuah sekolah tentu tidak dapat dijadikan sandaran untuk mengubah anak-

anak didiknya agar cinta bahasa Indonesia dengan seketika.  Pun hingga guru kelas dan kepala sekolah tidak 

dapat berjalan sendiri–sendiri untuk menciptakan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dalam diri setiap siswa. 

Namun, mereka semua adalah sebuah instrumen yang dapat memberikan aliran positif kepada seluruh siswa 

melalui contoh dan aksi nyata. Begitu pula kepada para orang tua, hendaknya mengenalkan serta menanamkan 

nilai-nilai yang indah yang ada dalam sejarah bahasa bangsa kita, agar anak-anak senantiasa mengingat bahwa 

bahasa Indonesia adalah bahasa yang luar biasa, bahasa yang siap digunakan oleh masyarakat internasional 

sekalipun.  

Bahasa Indonesia adalah milik kita; puisi, sajak, dongeng, karya-karya yang ilmiah dan non ilmiah perlu diberikan 

ruang yang lebih luas agar atmosfir keindonesiaan dapat dirasakan oleh siapa saja, oleh generasi sekarang dan 

di masa yang akan datang. Baik yang sudah berusia lanjut hingga usia dini, mereka layak untuk tahu betapa 

bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai kearifan yang luar biasa.  



Bahasa Indonesia menjadi unsur terpenting dalam menyatukan bangsa ini dari barat ke timur, dan dari selatan 

ke utara. Banggalah menjadi manusia yang terlahir di negeri yang subur dan makmur, bumi persada Indonesia.  

Setiap kita akan menjadi agen dan duta besar terhadap gerakan cinta bahasa Indonesia, kita melakukannya 

karena kita ingin bahasa Indonesia hidup selamanya bahkan dikenal hingga seluruh dunia. Ya, kita harus 

menjadi agen yang ingin menyaksikan dan mendengarkan bahasa Indonesia diucapkan di seantero negeri ini.  

Tidak ada kata terlambat untuk menyebarkan kebaikan, mari sebarkan gerakan cinta bahasa Indonesia! 

 

Nurhasanah Munir /unamunir 
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